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N 8.495 -'!FAZENDA ~ Decreto de 4 de Janeiro de
191'1 - Abre ao i\Iinisterio da Fazenda o credito de 881 :386$006, papel, e 436$192,ouro,
para pagamento de dividas de exercíoíos findos,
em supplemento do da verna n. 3-1t1o art, 37
da lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1\:)09"
N, 8.49(j - FAZENDA - Decreto de li de janeiro de
19:11 - Abre ao Mínísterío da Fazenda o credito de ,40 :000$1, supplementar á verba - Ajuda de Icusto - do exercicio de 191G••..••••.'
N 8. ·197 - FAZiENiDA - Decreto de 4 de janeiro de
191'1 - Abre ao Mínísterío da Fazenda acredito especial de 677 :657$037, ouro, para pagamento de 24.693.267 grammas de prata adqui, i-ida no corrente anno de 1909.,."
".
Monte de Soccorro do iRio de Janeiro no segundo semestre 'de 1909 ............ ..• . . . . "0,
N. 8 A.nS - F:AZENDA - Decreto de 4 de janeiro de
191'1 - Abre ao Ministerio da ,Fazenda o credito especial deG77 :G57$ü37, ouro, para pagamenta de 24.6.93 .12·G7 grammas de prata arlquirida no corrente anno de 1909
.
N 8..4.99 (Vide Legislação de HHO).
:N. 8.499 A "-'- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOR.ES Decreto de 3 de janeiró de 1911 - Reconhece
como legitima, até que o Congresso Naeíonal se
pronuncie em definitiva a respeito, a autoridade do Dr, Francisco Chaves de Oliveira Botelho, empossado-no governo do Est-ado do iRio
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.Janeiro, no dia 31 de dezembro ultimo, e com
311e resolve entrar em relações de ordem p_Etica e administrativa. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
N. ·8. 500 - JUSTIÇA.E. NEGOCIOS INTERIORJESDecreto de 4de janeiro de '1911 - Designa o
ultimo domingo, do mez de março do 'corrente anno para que nelle tenham lagar as
eleições do novo Conselho Municipal, que na
forma do art. 2° do decreto n, 1.619 A, de 31
de dezembro de 1906, tera a duração de tres
annos, e dá outras ·providencias............
N. 8.501 - (Não foi publicado).
N. 8.502 ---;FAZENDA - Decreto de 4 de janeiro de
1911 - Abre ao Mínisterío da Fazenda o credito de :lJ9 :258$258, ouro, supplementar á
verba n. 11 - Caixa de Amortização - do exercicio de 1910.:.................. ..... . . . . . . .
NS. 8. 503 e 8.504 - (Não ~foram publicados) .
.N.8.505·- F.AZE.t'l'DA ..-!.. Decreto de 4 de janeiro de
1911 -r-é- Abre ao Ministerio da Fazenda o. credito de 936 :241$904, supplementar lás verbas
ns. 12, 13, 17, 18 e .19 do exercicio de 1910..
NS. 8.506 e 8.507 - (Não foram .publicados).
N. 8.508 - FAZENDA - Decreto de 11 de janeiro de
1911 - Concede autorização ao Banco Espaãol
del Rio de La Plata para estabelecer uma suecursal ma capital do Estado de S. Paulo e outra
na Icidade de .santos, no mesmo Estado .... :-;:-;;N. 8.509-FM2E.NDA - Decreto de 11 de janeiro de
1911 - Abre ao Ministerio da Fazenda o cre. dito de 1.308 :295$250, supplementar á verba
. -Alfandegas-do exereicío de 1910, para pa. gamento de gratificações, ma fórma do art. 46 da
lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909........
N. 8.510 -FAzENDA - Decreto de 11 de janeiro de
.. ;l9.1.i e-t--, Abre ao:i\'Iinisterio da Fazenda o credito de 19 :383$350 para pagamento de premio
ri. Felismino .soares & Oomp. pela construcção
; de uma harcad'agua a vapor em seus estaleiros
N. 8.511 ...:- FAZENDA - Decreto de 11 de janeiro de
1911 - Concede á Companhia de Seguros Lloyd
'Amazonense autorização para funcoíonar na Reblica e approva-com alterações, os respectivos
estatutos
'
' " .
N. 8.512 - FAZENDA - Decreto de 11 de janeiro do
1911 - Determina que, a contar de 23 do corrente mez, tenha execução' nas operações da
Caixa a lei n. 2.357, de 31 de dezembro de 1910,
que fixou a taxa de 1.6 d.por,i$, para o ícalculo
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dos valores depositados eemittid'os, e ,dá outras
providencias
,•.•,......•... _..
8.513 ~ JU8TI;ÇA E NEOOCIOS INTF.ffiIORESDecreto de 11 de janeiro de 1911 - Augmenta
de 20 % os vencimentos dos pretores e de 15 %
os vencimentos dos escrivães orímínaes e do
.
juiz do Districto Federal
8.514 - JUSTIÇA E NEGOCIaS I1~TERIORES - Deccreto de 11 de janeiro de 1911 - Abre ao
Ministerio da Justiça e Negooios Interiores o
eredíto extraordinario de 7 : 749$668 para 1> 19a~
mente de augmento de vencimentos concedido
aos contínuos, correios e ao ajudante do porteiro da Secretaria da Justiça e Negocíos Interiores .. ,
'.'
,
,
~
.
8.515 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMlVIERCIO - Decreto de 11 de janeiro de 1911 Crêa uma Inspectoria Agricola em cada um dos
Estados do Amazonas, Píauhy, Rio Grande do
Norte, Parahyha, Alagoas, Sergipe, Espirito
Santo e Santa Catharina, e dá nova élassíf'ícação
ás já existentes ...............•............
8.516 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 11 de janeiro de 1911 --:.
Considera como escola média 'ou theorico-pratíea subvencionada pela União, na fórma do regulamento que baixou com o decreto n. 8.319,
de 20 de outubro de 1910, o Instituto de Agro-.
nomía e Veterinaria mantido pela Escola de En":
genharia de Porto Alegre .....•..............
8.517 - VIAçÃO E OBRAS PUBLICAS -'- Decreto
de 11 de janeiro de 1911 - Concede autorização
a Dick Kerr & Comp., Limited, para funcêionar
n., Repuhlíea ...........................•...
8 ..518 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 11 de janeiro de 1911 - Concede autorí-ação
Companhia Port of Pará para continuar a
funceíonar na Republica
, ..
8.519 - FAZENDA - Decreto de 12 de janeiro de
1911 - Abre ao Mínisterío da Fazenda o credito de 5 :870$965, supplementar á verbaThesouro Nacional - do exercício de 1911 ...
8.52Ó - FAZENDA - Decreto de 12 de janeiro de
1911 - Manda observar no exercício corrente
os decretos n. 6.070, de 30 de junho de 190õ, e
n. 7.817, de 15 de janeiro de 1910, elevada a
30 % a reducção da taxa referente á farinha
de trigo ..•••.••.....•.•.,...'.•........•.•'••..•.
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133
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N. b.521 -,.GUERP':A, - Decreto de 18 do janeiro de
, , ·'1-911 - Estabelece .alteracões no actual plano
de uniformes dos alunmos do Collegio Militar.
X. 8.522 - GUERRA - Decreto de 18 de janeiro de
191'1 - Manda funccíonar a Escola de Guerra
na de Artilharia e Engenharia, revogado nesta
parte o decreto n , 7.228, de 17 de dezembro
de 1908 .•.•...•...••
N. 8.523 - FAZENDA - Decreto de 18 de ja;neiro de
1911 - Abre ao Minísterio da Fazenda o credito de 91 :078$ para pagamento á Companhia
Nacional de Navegação Costeira. de premíosrelativos a embarcações construídas em estaleiros
nacíonaes ..
'0
N. 8.524 - FAZ'ENDA -'- Decreto de'l8'de·jmnBiro de
'1911 - Abre ao Mínistorío da Fazenda o credito de 155:100$ para pagamento á Lage Irmãos, de premias relativos a embarcações construidas em estaleiros nacionaes ...
N.S.525 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES- Decreto -de 18 de janeiro de 1911 - Fixa
oa-vencímentos dos juizes e funccionarios da
justiça local do Districto Federal. ..
No 8 o520 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 18 de janeiro de 1911 - Fixa os
vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal.-. "0 • • • 0_' • '_0 •
X 8 527 - JUSTIÇA E iI:'EGOCIOS INTERIORESDecreto de 18 de janeiro de 1911 - Dá instrueções pará' as 'eleições municipaes de que trata
o decreto In. 8.500, de 4 de janeiro do corrente.
N 8 0528 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decrete
de 25 de janeiro de 1911 - Abre ao Mínisterio
da Viação e Obras 'Publicas o' credito extraordínario de 4.6 :510$866 para occorrer ao paga-r
rnento de despezas feitas com a extíncta Com:':'
missão Central de Estudos e Construcção de Estradas de Ferro
"
N. S. 529 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 25 de janeiro de '1911 - Abre ao i\Iinisterio
da Viação e Obras Publicas n credíto de réis
700 :000$ para construcção da Estrada de Ferro
de Cruz Alta á foz do rio Ijuhy ..... " . . . . . . .
N. 8.530 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 25 de janeiro de 1911 - Abre ao Mínístorío
da Viação e Obras Publicas o credito de réis
220 :000$ para continuar os melhoramentos da
Quinta da. Boa :Vista, no Rio, de J~'O.eiI'o., o... . .
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8.531 - VIACAO E OBHAS PUBLICAS - Decreto
de 25 de janeiro de 1911 - Approva o orcamonto, na importancía de 193 :444$762, do material rodante para o serviço de transporte
de mercadorias no cáes de Santos e bem assim
a planta e o orçamento, na ímpórtaneía de
(50 :0738717, das linhas de deposito e manobras
de carros no Vallougo
8.532 - VI.:\.ç"W 'E OBRAS PUBLICAS e AGRICULTURA, INDUSTRIA E COllIMERCIO - Decrete
de 25 de janeiro de 19i! - Estabelece regras
para a concessão de estradas de ferro coloniaes
com direito á subvenção
8.533 - GUERRA - Decretei de 25 de janeiro de
H)H - Modifica o plano de uniformes do
Exercito na' parto relativa aos aspirantes a officíal , .. ,.'
8.53·10 (Com este numero não houve acto)
8.535 - FAZENDA - Dá regulamento para a cobrança e fiscalização do imposto de consumo da
manteiga e' da banha artiríciaes, de producção
nacional o.~.
8 0536 - RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
25 de janeiro de 1911 - Publica a adhesão da
Grã-Bretanha pela União Sul-Africana á Convenção Internacional Radiotelegraphica assígnada em Berlim a 3 de novembro de 1906...
8.537 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 25 de janeiro de 1911 - ALtera o regulamento que baixou com o decreto
n. 7 737, de 16 de dezembro de 1909, para a importação de animaes de raça.
8.538 -,- AGRICULTURA, Il\TDUSTRiA E COMl\1ERCIO - Decreto de 25 de janeiro de 19f.1 Concede autorização á Brazilian Golden RiU,
Limited, para funccionar na Republiea ..... "
8.530 - .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES_
Decreto de 28 de janeiro de 1911 - Altera o
plano de uniformes da Forca Policial do Distrícto Federal, approvado pelo decreto n. 7.864,
de 17 deTevereíro do anno proxímo findo, ..
8.5,íO - YL-\.Q..W E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 1 de fevereiro de 19B - Rescinde o contracto celebrado com a Companhia Nacional de
Navegação Costeira para o serviço de navegação
a vapor do Estado do Maranhão. , ....
85·H - VIAQIO E OBRAS PUBLICAS- Decreto
de J de fevereiro de H)1! - Approva, 00111.1110o o o •
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díficaçâo, O projecto de apropriação da annsa
doca do extincto Arsenal de Marinha, ao serviço
do Mercado Modelo, a ser construido pela Companhia Cessionaria das Docas do Porto da
Bahia.....................................
N.8.542 - VIAçÃO, GUERRA E l'IARINHA - Decreto
de 1 de fevereiro de 1911 - Approva o regulamento do serviço radiotelegraphico nacional. . .
N. 8.543 - MARINHA - Decreto de 1 de fevereiro
de 1911 - Determina as funeções corrcspondentes aos differentes postos dos officiaes do
Corpo de Engenheiros Navaes...............
N. 8.544 - (Não foi publicado).
N. 8.545 - GUERRA - Decreto de 1 de fevereiro de
1911 - Abre ao Minlsterio da Guerra o credito
de 2.809 :409$039, supplementar ás verbas 8",
9",.11" e 14" do art. 11 da lei n. 2.221, de 30
de dezembro de 1909.......................
N. 8.546 - AGRICULTURA, INDUSTRL-'\. E COMMERCIO - Decreto de 1 de fevereiro de 1911 Regulamenta a concessão de auxilio aos Estados,
Municipalidades, etc., de que trata a, verba 15",
tit. 3°, art. 50, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910............................
N. 8.547 - FAZENDA - Decreto de 1 de fevereiro
de 1911 - Dá regulamento para o serviço relativo á exportação de artigos de produeção nacional para portos brazileiros, em transito por
territorio estrangeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 8.548 - FAZENDA - Decreto de 1 de fevereiro de
1911 ...,..... Declara sem effeito o decreto n. 7.823,
de 20 de Janeíro de 1910, na parte referente á
approvação do augmento de. capital da « Eccnomízadora Paulista »,- Caixa Internacional de
Pensões Vitalicias - de S. Paulo, e a modificação do art. 14' dos seus estatutos..........
N. 8.549 - F}..ZENDA - Decrete de 1 de fevereiro de
. 1911 - Abre ao Mínísterio da Fazenda o credito extraordinario de 16 :330$ para pagamento
de meio soldo a D. Leonor Augusta Conrado
Franco, filha do major do Exercito Antonio
José Augusto Conrado.......................
N. 8.550 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 1 de fevereiro de 1911 - Abre ao
Minísterío da Justiça e Negocias linteriores o
credítoextraordínarto de 135 :000$ para pagamento de augmento de vencimentos aos ministros do Supremo Tribunal FederaL.......
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N. 8.551 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORE;:,Decreto de 1 de fevereiro de i911 - .Abre ao
Ministerio da, Justiça e Negocíos Interiores o
credito especial de 150 :000$, papel, para as
despezas com a representação do Brazil na Exposição Internacional de Hygiene em Dresde..
N 8.552 - RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de 7
, de fevereiro de 1911 - Publica a adhesão do
Reino dos Paizes Baixos pelas Indias Hollandezas á Convenção Internacional Radiotelegraphica de 3 de novembro'de 1906.............
N. 8.553 - VL-\.Ç_,w E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 15 de 'fevereiro de 1911 - Abre aio Mínísterio da Viação e Obras Publicas o credito de
3.763 :798$338 para occorrer ao augmento de
vencimentos dos runecíonaríos da Repartição
Geral dos Telegraphos......................
N. 8.554 - VIAçÃO E 'OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 13 de fevereiro de 1911 - Modifica algumas
das clausulas referentes á concessão das obras
de melhoramento do portodeManáos, no Estado
do Amazonas
:...................
N. 8.555 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 15 de fevereiro de 1911 - Autoriza a celebração do eontracto com a 'Companhia Peruaarsbucana de Navegação para o serviço de navegação a vapor entre Recife e Amarracão, Recife
'8 Aracajú e Recife a Fernando de Noronha e
Rocas
N. 8.556 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 15 de fevereiro de 1911 - Autoriza o eontrac'to para0 estudo e construceão das linhas
"erreas ele Jaguarão a Basilio, Alegrete a Guarahy e de ,S. Sebastião a Sant'AlIlna do Livramento, passando por D. Pedrito.............
N. 8. 557 - VL-\.ÇÃO E üiBRASPUBLWAJS - Decreto
de 15 ele fevereiro de 1911 -Concede ao
«Bracuhy FalIs & Metallurgícal Syndícate », ou
á companhia que organizar, os favores dos decretos ITIS. 2.406, de 11 de janeiro de 1911;
8.019, de 19 de maio de '1910; 5.646, de 22 de
agosto de 1905, e 947 A, de 4 de novembro de
1890

,....................

N. 8.558, - 'iTIAÇÃO E OBRAS POOLICAS - Decreto
de 15 de fevereiro de 1911 - Concede ao industrial Dr , Víctorío Antonio de PeriJni, ou á
companhia que organizar, os favores dos decretos ns. 2 )406, de 11 de janeiro de 1911;
8.019, de 19 de maio de :i910; 5.646, de 22 de

168

169

170

174

176

181

1811

8'
Pags ,

agosto de 1905, e 9·1,7 A, de 4 de novembro de:1890 •...•.•••..••..••.............•....•.•

,y,gçÃO E OBRc>\.S PUBLICAS - Decreto
de 15 de fevereiro de 1911 - Autoriza o contracto para o estudo e construcção das linhas
ferreas de S. Pedro a S, Luiz .e -8. Borja.....
N 8.500 - iA:GRICULTURA, INDUSTRIA rECOl\Il\IERCIO - Decreto de 15 de fevereiro de 1911 Crêa o registro de titulos scientificos no Ministerioda Agricultura, Industría e Commercio..
iN. \q'·.561 - L>\.GRECULTURA, INDUSTRIA E COl\IMERCIO - Decreto de 15 de fevereiro de 1911 Avoca0 Instituto Agrícola de S. Bento das
Lages, do municipio da Villa de S. Francisco,
no rEstado da Bahia.........................
N. 8.562 - FAZENDA --:- Decreto de 15 de fevereiro
de 1911 - Abre ao Mníster-ío da Fazenda o
credito de 259$170, para pagamento a Carlos
~\.lb~r.to . Fernandes, em virtude de sentenen
'Judlclarla
:N. 8. 563 - FAZENDA - Decreto de 15 de fevereiro
de 1911 - Abre ao l\Iinisterio da Fazenda 'Ü
credito de 4.64 :413$1300, ouro, para pagamento
1ll0S reclamantes peruanos em virtude da decisão
do Tribunal Arbitral Brazileíco Peruano......
N, 8.564. - FAZEl'i'DA - Decreto de 15 de fevereiro
dé 1911 - Abre ao í1\Iinisterio da Fazenda os
credites de -1 :3288:934, papel, e 1 :442$978, ouro,
para restituição de direitos de linotypos despachados por Fratellí Martínellí & Comp., na Alf'andega de Swntos...........................
N. 8.565 - R>\.ZiE'NDA - Decreto de 15 de fevereiro
de 1911 - Abre ao Mínísterío da Fazenda o
credito de 50 :000$, supplementar á verba 6a Aposentados - do exercícío de 1910.........
N. 8'.566 -'- FAZElNiDA - Decreto de 15 de fevereiro
de -19'11 - Abre ao ll\Iinisterio da Fazenda o
credito de 24 :978$849 para pagamento a Maia
;S~l:!ri~hos & Comp.. em virtude de sentença ~udícíaría ..•..................... '. . . . . . . . . . .
N • .8'.567 - FAZENDA - Decreto de 15 de fevereiro
de 1911 -'- !Abre ao Mínísterío da Fazenda o
credito de 3 :0578, papel, supplementar á verba
In. 10 - Caixa de Amortização - do 'exercicio
de 1910....................................
N ~....568 - FAZFiNDA - Decreto de 15 de fevereiro
- de 1911 - Abre ao 'l\Iinisterio da Fazenda o
credito de 22 :896$773 para pagamento dos or-
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denaaos devidos M porteiro da extíncta 'I'hesouraria de Fazenda de Pernambuco, !A.lexandrino
Alves de Mendonça ..............•..........' 201
N 8.569 - FAZENDA - Decreto de 15 de fevereiro
de 1911 - Trans'lere para Porto Velho a Mesa
de Rendas de ia ordem estabelecida 'em Santo
202
Antonio do 1Iadeira.........................
N 8.570 - VHÇÁO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de l22 de fevereiro de '1911 - Abre ao Ministerioda Viação e Obras PUblicas o credito de
10 :0'0:0$ para occorrer ao pagamento do projecto
do edificio para Correios e 'I'elegraphoa na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará
, 202
N. 8.571 - VHÇ""O E OHRAS PUBLICAS - Decreto
de 22 de fevereiro de \1011 - Abre ao l\ünisterio da Viação e Obras Publicas o credito de
100 :000$ para os estudos de uma estrada de
rodagem entre a .Capítal 'Federal e a cidade de
Petropolís
,203
N. 8.572 - GUERRA - Decreto de 22 de fevereiro de
'1911 - Abre ao il\1inisterio da Guerra o credito
de 2::060$ para índemnízar a Sociedade de
Tiro Fidelense do valor da metade das despezas
feitas com a construcção de suas linhas de tiro. ,203
N. S. 573 - tl\IARINHA - Decreto de 22 de fevereiro
de -10H - .Ahre ao Mínísterío da Marinha o
credito de 54 :149$, supplementar á verba 12 L<\'rsenaes - do exercício de 1910, para pagamento de salaríos aos operaríos dos Arsenaes
de l\Iarinha dos Estados do Pa,ráe de Matto
203
Grosso
N. '8.574 - FLJ\iZlEiNiDA - Decreto de 22 de 'fevereiro
de 1911 - Abre ao IMinisterio da Fazenda o
credito de 775$640 para pagamento a Francisco
20,í
Alves Rollo, em virtude de sentença judiciaria.
N 8.575 - FAZEl\'"DA - Decreto de 22 de fevereiro
de :1911 - Abre ao Ministerío da Fazenda o
credito de 233 :499$985, supplementar á verba
n , 18 - ,,\.1fandega ~ do exercício de 1010...
;?04
NS.570 - RtillENDA - Decreto de 22 de fevereiro
de 1911 - Abre ao Mínísterio da Fazenda o
credito de 522 :970$128 para pagamento de
contas do f\Iinisterio da Justiça e Negócios Interiores, na confonmddade do art. 82, n. XIV, da
lei n , 2.356, dei 31 de dezembro de 1910.......
\205
fN.: 8.577 - JUSTIÇ~-\! E NEGOmOS INTERIORlESDecreto de 2.2 de fevereiro de 1911 - Abre ao
ElIirnisterio.du..Justiça e.!N'egocíos Interiores o
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credito especial de 300 :000$ para terminação
das obras de ínstallação do Instituto Oswaldo
Cruz,......................
206
8. 578 ~ JUSTIÇA E NEGOCIO'S INTERIORiESDecreto de 22 de fevereiro de 1911 - Abre ao
Mínisterío da Justiça e Negocíos Interiores ·0
credito especial de 5 :800$ para pagamento de
subsidios e ajuda de custo que deixou de receber
Francisco de Paula Alencastro...............
206
8.579 - AGRICULTURA., INDUSTRIA E COl\'IMERCIO - Decreto de 22 de fevereiro de 1911 Concede aos industriaes Carlos G.· da Costa
Wigg e Trajano Saboia Viriato de Medeiros, ou
á companhia que organizarem, os favores de
que trata o art. 71 da lei n . .21.356, de 31 de
dezembro de 1910, e consolida as dísposíções do
decreto n. 8.414, de 7 de dezembro de 1910, que
concedem aos mesmos os favores dos decretos
ais. 8.019, de 19 de maio de 1910; ~.6·46, de 2'2
-de agosto de 1905, e 947 :A., de 14 de novembro
207
de 1910....................................
8.580 ---< GUERRA - Decreto de 1 de marco de
1911 - Abre ao Mínísterio da Guerra o credito
especial de 247: 976$220 para pagamento de
soldo vitalício a 538 voluntarios da Patria. . . . .207
8.581 - FAZENDA - Decreto de 1 de março de
1911 - Approva as modificações dos estatutos
do Bano« de Credito Brazileiro... '" . . . . . . . . .
208
8.582 - FAZENDA - Decreto de 1 de marco de
1911 - <.I\bre ao Minísterío da Fazenda o credito deZ' .·108: 451$735 para pagamento de
contas do Mínísterío da Justiça e Negocies Interiores, na conformidade do art. 82, n. XIV,
da lei n. 2.356, de 31 de dezembr-o de 1910....
210
8.583 - JUSTIÇA \E NlEGOCIOS INTERLORES-.
Decreto de 1 de vmarço de 1911·- Abre ao
\lYIinisterio da Justiça e Negocies Interiores o
credito especial de 2 :469$046 para pagamento
ao professor do Instituto Nacional de Surdos
Mudos, José Rabello Leite Sobrinho, da differença de gratíficações addícíonaes atrazadas.
211
8.584 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E CO:MlVIERCIO - Decreto de 1 de marco de 1911 - Grêa
uma escola média ou theoríco-pratíca de agri-.'
cultura no Estado da Bahia e approva o respectivo regulamento...........................
212
8.585 - AGRICULTURA, ]Nl])USTRU iE COlVIl\1ER-'
CIO - Decreto de 1 de marco de 1911 - Concede autorízaçãoeos engenheiros civis Antonio
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de Paula Rodrigues Alves e Eugenio de Andrade
Dodsworth para organizarem uma sociedade
anonyma sob a denominação de Companhia
Nacional de Pesca..........................
&.586 - GUERFtA - Decreto de 6 de março de
1911 - Approva o regulamento para a Fabrica
de Cartuchos e IArtefactos de Guerra. . . . . . . . . •
8.587 - VIAçÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 8 de março de '19i1 - Abre ao Mínísterío
da Viação e Obras Publicas o credito de
.
387 :295$ para a construcção do edifício destinado a Correios e Telegraphos na cidade de
Porto Alegre .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.588 - VIAçÃO !E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de .s de março de 19B - Autoriza a revisão
do eontracto celebrado em virtude do decreto
n. 8.4i5, de 7 de dezembro de 1910
-.
8.589 - VIA,çÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 8 de março de 1911 - Transfere a Dantas
& Comp, o contracto celebrado com a firma
Joaquim Garcia & Comp. para o serviço de
navegação a vapor entre o Rio de J aneiroe

238
243

243
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N. 8.590 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decrete
de 8 de março de 19B - Concede as vantagens
e regalias de paquetes aos vapores Piratiminqa,
Ypiranga e Paulista, de propriedade da Companhia Paulista de Navegação e Commercio. . . .
246
N. 8.591 - VIA.QÃO E OB&I\'S PUBUCAS - Decreto
de 8de marco de '19B - Approva novas clausulas para serem additadas ao eontracto de f.
de agosto de 1908, rreferente ás obras de unelhoeamento do porto do Recife, Estado de Pernambuco
.247
N 8.592 - FAZENDA -\Decreto de 8 de marco de
1911 - Approva o regulamento para as concessões de isenção de direitos aduaneiros. . . . . .
250
N. 8. 593 - FAZENDA - Decreto de 8, de março de
19i1 - Abre ao Minísterío da Fazenda o credito de 46 :934$309 para pagamento de vencimentos ao bacharel Francisco Pires de Carvalho
Aragão, em virtude de sentença judiciaria. . . . .
261,
N. 8.594 -FoAZENDA - Decreto de 8 de marco de
19B - Abre ao Mínisterío da Fazenda 'O credito de 7 :106$138 para oecorrer á restituição
do imposto sobre os vencímentos do bacharel
Gabriel Luiz Ferreira, juiz do Tribunal Civil
e Crímjnal, no período de 1894 a 1905........
262

N. 8.595 - FAZENDA ~ Decreto de 8 de março de
1911 - IA,bre '3.0 lM~nisterio da Fazenda o creditode 17 :221$512, supplementar á verba Alíandega - do exercício de 1IH1
.
N. :8'.596 - FAZlDNDA - Decreto de 8 de marco de
l!Hl - Revoga o art. 421 e seus §§ 1"· e 3"
(P parte) do regulamento que baixou com o
decreto n , 7.75'1, do 23 de dezembro de 1900, e
dá outras providencias ......•...............
N. S. 507 ~ FAZENDA - Decreto de 8 de março de
1911 _ Dá novo regulamento para o serviço
das loterias e respectiva fiscalização
.
N. 8.5.08 - FAZENDA- Decreto de 8 de março de
1911 - Dá regulamento para a venda de mercadorias mediante sorteios (clubs) e respectiva

í'íscalização
"'. •..........•....
JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de S de março de 1911 - Abre ao i\Ii-

262

:263

2-73

K,. 8'.599 -

N.

N.

nísterío de Justiça e Negocias Interiores acredito especial de 100:lJOO$ para pagamento ao
Dr , Clovis Bevilaqua do premio que lhe foi
'concedido pelo projecto do Codigo Civil , •.••
8. eoo - JUSTIÇA E NEGOCIaS L'N'TERIORES Decreto .de 8' de março de H!11 - A.breao
Ministerío da Justiça e Negocíos Interiores o
credito especial de 18: 025$ para pagamento de
subsidias e ajuda de custo que deixou de rece. bel' o Dr . João da Matta Machado
.
S. GO:!. - JUSTIÇA E l\'EGOCIOS INTERIORES ---;
. Decreto de 8 de marco de 19H - Abre ao
'.\Iinisterio da Justiça
Negocias Interíores o
credito especial de 3: 93G$fiOO para pagamento
ao lente da Faculdade de Medícína do -Rio de
Janeiro, Dr , Erico da Gama Coelho, de differença de accrescimos de vencimentos
,.".
8. GO? - JUSTIOA E NEGOmOS INTERIORES Decreto de" 8de março de 1911 - Abre ao
Minísterio da Justiça e Negocias Interiores o
credito especial de 1 :254$885 para pagamento
ao secretario da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, Dr. Eugenio do Espirito ,santo de
Menezes,de .diff'erença de aeereseimos de veneímentos ...•...............................
8. 603 ~ JUSTIÇA E NEGDCIOS INTERIORES Decreto de 8 de marco de '1911 - Abre ao
Minísterio da Justiça e Negocies Interiores o
credite extraordíuarío de 247 :074$999 para pacameuto de augmento de'vencimentos a juizes
outros funccionarios da Justiça Local do
Dístrlcto Federah
' ...•• ,
" "
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N. 8. 60.4 ~ JuSTIÇA E XEGOCroS INTÉRIORESDecreto de 8 de março de 1911 -Concede ao
Instituto Dezenove de Abril, situado ria cidade
de Recife, Estado de Pernambuco, os prívílegios e garantias de que gozam os estahelecimentes eongeneres rederaes,
1\. 8.GO;; - A,GRICULTURA, INDUSTRIA E OOl\LMERCIO - Decreto de 8 de março de 1911- Approva o regulamento para applícação das multas
estatuídas pelo decreto legislativo n. 1.850, de
2 de janeiro de 1908.
~o
N. 8.606 - AGRICULTURA, INDUSTRB.. E C01E\IERCIO rr: Decreto de 8 de março de 1911 - Concede autorização á Companhia de Industría e
Commercio « Casa Tolle » para continuar a
funccionar na Republica
x. 8.607 ---' AGRICULTURA, INDUSTRIA E COi\E\IERCIO - Decreto de 8 de março de 1911 -:- Crêa
um Aprendizado Agrícola annexo á Escola Média
ou 'I'hecrtco-Pratíoa de Agircultura do Estado
da Bahia e approva o respectivó. regulamento.
1\. 8.608 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\LMERCIO - Decreto de 8 de março de 1911 - Abre
ao Mínisterío da Agricultura, Industria e Comrnercío o credito de 100 :000$ para auxiliar as
exposições agro-peeuarias e as exposiçõesfeiras que fizerem os Estados e os rnunícipíos
da União ..
1\. 8.609 - RELACõES EXTERIORES - Decreto de
15 de mure-ode 11)1 1 ---< Abre ao Mínísterío das
Itelacões Exteriores o credito de 320:553$798,
ouro, supplementar á verba 5"- Legações e
Consulados - do art. 12 da lei n. 2.356, de
31 de dezembro de 1910,afim de dar execução
no disposto nos decretos legislativos n , 2.339,
de '.28 de dezembro de 1910 e.ns. 2.363 e 2.364,
de 31 do mesmo mez e anno ...•.
N. 8.609 A - JUSTIÇA E NEGOCnOiS INTERIORES Decreto de i5 de março de 1911 - Abre ao Mínísterio da Justiça e Negocias- Interiores o credito especial de 3 :889$999, para pagamento ao
lente jubilado da Faculdade de Direito do Recife, Dr João Vieira de Araujo, de differenças
de accrescimo de vencimentos atrasados ....
?\. S.ül0 - VIAC.:iO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 15 de marco de 1911 - Approva o regulamento para a Estrada de Ferro Central do Brazil .
N. 8. GH - ' VLI\.CÃO E OBRAS PUBLICAS ...:- Decreto
. de 15 de mar-co de 1911 - Abre aol\finisterio
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da Viação e Obras Publicas o credito de 80 :000$
para a rectifícação, desohstrucção e dragagem
do rio Paraguassú, no Estado da Bahia......
N. 8.612 - VIAçÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 15 de março de 1911 - Transfere á Companhia Brazileira de Energia Electrica a concessão constante do decreto n. 7.437, de 9 de
julho de 1909, para o estabelecimento de uma
linha dupla de cabos submarinos entre esta cidade e a de Nictheroy, no Estado do Ritl de Ja.neíro . o" o" o' o
o
o
o... .
N. 8.613 - GUERRA"':'" Decreto de 15 de março de
1911 - Abre ao Mínistenio da Guerra o credito de 11.599:501$850, supplementar ao art. 21
. ela lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e
- providencia sobre a sua applicação o.... o. . . .
N. 8.614 - JUSTIÇA E l\'EG{O:cros INTERIORES t Decreto de 15 de março de 1911 - Abre ao
Minis teria da Justiça e Negocias Interiores o
credito especial de 5 :752$770 para pagamento
ao lente da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. João Carlos Teixeira Brandão, de
differença de aocrescímo de vencimentos atrazados .. o
o
_
0_' . - . . . .
N. 8.615 - GUERRA - Decreto de 20 de março de
1911 - Abre ao Mínísterío da Guerra o credito
de 24 :655$953, supplementar ao art. 11 da lei
n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909, para pagamento do augmento de vencimentos dos do-centes dos institutos militares de ensino e .pessoal civil do Grande Estado Maior do Exercito
e departamento da Guerra (6a divisão) e da
administração, de 18 a 31 de dezembro do anuo
findo
o. o.•
o
N. 8.616 _ GUERR:A - Decreto de 22 de março de
1911 ~ Abre ao Mínistet-ío da Guerra o credito
de 350 :000$, supplementar á verba H,a - Material - n. 28, « Transporte de tropas », do
art. 11 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro de
,.f • • • • • • • "0-' • • •• • •
1909
No 8.617 - (Não foi publicado).
N. 8.6'18 - FAZENDA - Decreto de 22 de março de
1911 - Eleva o numero de agentes fiscaes dos
impostos de consumo no Estado de S~ Paulo..
N. 8.619 - FAZENDA - Decreto dê 22 de março de
1911 - Abre ao l\íinisterio da Fazenda o credito de 77 :201$612 para. pagamento ao director
aposentado do Thesouro Nacional, Carlos Pinto
de Figueiredo, de vencímentos relativos. ao. pe0-• • •
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riodo de 10 de outubro de 1891 a 7 de maio de
1900 ......................•...

0_' . . . .

o •

•

•

• •
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N. 8.620 - JUSTICA E NEGOCIOS INTERIORES ~
Decreto de 22 de marco de 1911 - Augmenta
de 1"5 % os vencimentos do procurador e do
sub-procurador dos Feitos da Saude Publica..
N. 8.621 - FAZENDA ---< Decreto de 23 de marco de
1911 - Autoriza o Mínísterío da Fazenda a
contractar com os banqueiros N. M. Rothschild
and Sons, de Londres, o emprestimo de
f: 4.500".000

o
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N. 8.622 - VgCÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de '22 de marco de 1911 - Abre ao Ministerio
. da Viacão e Obras Publicas o credito de
.
\ 194 :381$510, ouro, supplementar á eonaignação
«Estrada de Ferro Yictoria a Diamantina» da
.
verba 5" do orcamento de 1910
N. 8.623 - YIAC_W E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 22 de marco de 1911 - Abre ao Ministeria
da Viação e Obras PubUcas o credito de 96 :840$,
Juro, supplementar á consignação <:Estrada de
.]'erro Bahurú a Itapura»
da verba 5" do
orçamento do exercieío de 1910
o.....
N. 8.624 - ygCÃO E iOBRAS PUBLICAS - Decreto
de 31 de marco de 1911 - Approva com modífícações o projecto substitutivo apresentado pela
Companhia" « Porto of Pará» para as obras dos
dois trechos da 1" secção das obras de melhoramento do porto de Belém, do Pará ...
1\. 8. 625 - FAZENDA - Decreto de 28 de marco de
1911 - Abre ao l\Iinisterio da Fazenda o credito de 100 :294$556, supplementar á verba ~
Alfandegas - do exercício de 1910
o....
N. 8.626 - ygCÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 29 de marco de 1911 - Approva a planta da
hífurcação da linha de transmissão de energia
electr-íca, aproveitada do rio Itapanhaú, no Estado de S. Paulo, a que se referem os decretos
ns , 7.052 e 7.100, de 30 de julho e 3 de setembro de 1908, e declara de utilidade publica as
Tespectivas desapropriações .... o. • • • • • • • • • • • •
N. 8.627 - VIA_CÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 29 de marco de 1911 - Autoriza a «COID'pagnie Française du Port de Rio Grande do Sul»
a construir, á sua custa, um ramal ferreo da
pedreira do Capão do Leão á esta Cão de Pelotas, para o fim de ser explorada a mesma pedreira
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3. 628 ~ VIAOÃO E OBRAS PUBLICAS '-' Decreto
de 29 de março de 1IH1 - Proroga por 18
mezes o prazo contractual para a conclusão das
obras do trecho de Ipú aCratheús, da Estrada
de Ferro de ·Sobral. .................•.......
8.02.9 - VIAOÃO E IOBRAS PUBLICAS - Decreto
de 17 de maio de 1911 - Abre ao Ministeríoda
Viação e Obras Publicas o credito de.......••.
161 :676$580, para continuar os melhoramentos
da Quinta da Bôa Vista .......•.............
8.630 - FAZENDA - Decreto' de 29 de março de
1911 - Abre ao Ministério da Fazenda o credito de 49:295$173, supplementar á verbaAlfandegas - do exercício de HHO ...•.....•••
8.631 - FAZENDA - Decreto de 29 de março de
19H - Abre ao Mínísterío da Fazenda o credito de 100 :892$561, supplementar á verba Alfandegas - doexercicio de 1910
,
fi. 032· - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 29 de março de 1911 .......; Abre ao Mínisterío
da Viação e Obras Publicas o credito de
.
746 : 403$M4, supplementar á consignação «Estrada de Ferro ·S. Paulo e Rio Grande », verba
5" do orçamento de 1910
.
8. 633 - FAZENDA E VIA.ÇÃO - Decreto de 29 de
março de 1911 - Autoriza o .Mínísterío da Fazenda a emittir apolíces até a quantia de
30.000: 000$, do juro de 5 %, papel,
.
3.63<1, - FAZENDA: - Decreto de 29 de marco de
1911 - 'Abre ao l\Iinisterio da Fazenda o 'credito de 23 :368$936, ouro, e 40 :720$111, papel,
})a1'3. restituição de direitos li Camara ·l\Iunicipal
.
da capital do Estado de ,S. Pauto
8.635 '---- JUSTIÇA E NEGOmOS INTERIORESDecreto de 29 de março de 1911 - Abre ao
Ministerío da Justiça. e Negocios Interiores o
credito especial de 26 :250$, ·pa.11a Ij)agamento
de subsidias que deixou de receber Francisco
.
de Figueiredo (conde de Figueiredo)
8.636 - JUSTIÇA E NEGOCIOS il!NTERLORES ~
Decreto de 29 de março de '1911 - 'Abre ao
l\Iinisterio da. Justiça e Negocies Interiores o
credito especial de '1 :068$lü6 para pagamento
-ao substituto da IFaculdadc ele 'Medicina do Rio
'de Janeiro, Dr , Luiz Antonio da !SH\'3. Santos,
de differenoa deaccrescimo ele vencimentos.
8. G37 - JUSTIÇA E I\EGOGliOS INTERIORESDecreto de 29 ele março de 1911 - Abre ao
. Mínísterío da Justiça e Negocias Interiores o'
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credito especial de 823$333 para pagamento
ao substituto da 7" secção da Faouldade de
Medicina do Rio de Janeiro, Dr , Antonio Sa~
tamíni, do accrescimo de 20 % de seus YOOClmentes
N. 8.638 - JUS1lIÇA E NEG!()lCIOS INTERJ10lR1E5Decreto de 2·9 de março de 1911 - Abre ao
Mínísterio da Justiça e Negocíos Interiores o
oi-edito especial de 3 :825$ para pagamento de
suhsídios e ajudas de custo que deixou de receber o Dn. João Juvencio Ferreira de Aguiar.
N. 8.639 - AGRJ1CULTURA, 'INJJUSTRl'A E 'COIj.\h\lERIC1\O - Decreto de 2.9 de março de _1911 '.\'fJprova a reforma dos estatutos da Sociedade
Anonyrna Moinho Santista..................

351

351

352

N. 8. lHU - ,MARINHA - Decreto de 29 de março de
HH 1 - Abre ao Mínísterío da Marinha o credito de 300 :000:$ para auxiliar a terminação
da construcção do edificio do Cluh Naval, na
'Avenida 'Central.
,..
N. 8. 6·H - !FAZENDA - Decreto de 30 de março de
1911 - Abraao Mínisterío da 'Fazenda o credito de 7!12 :195$559, supplementar á verba Alí'andegas - do exercício de H110..........
N. 8. Ui:!· - P.AZENDA - Decreto de 30 de março de
HJH - Abre ao Mínísterío da Fazenda o credito de 22 :OU9$976, supplementar á verba 23"
elo art. 37 ela lei n. 2.221, de 30 de dezembro
·....................
rle 1909
N. 8. 6!13 - FAZENDA - Decreto de 30 de março de
1911 - Abre ao .i\1.inisterio da Fazenda o credito de ,420:848$363,supplementar á verba n. 19
- Mesas de Rendas eCol1ectorias - do 'exer_.
cicio de 1910
N. 8. 6.j,4 - FAZENDA - Decreto de 31 de março de
191'1 - Ahre ao Minísterio da Fazenda o 'credito de 42 :286$847, supplementar á verba Recebedoria do Districto Federal - ·do exeroicio
de 1910

352

353
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N. 8.6-i5 - FAZENDA: - Decreto de 31 de marco de
1911 - Abro .ao (\I-inisterio da Fazenda o credito de 194: 626$986, supplementar á verba Alfandegas - do exercício de 19'10.........
N. 8.646 - AGRICULTURA, INDUSTRl]jA. E COi\fl\lERCIO - Dec-reto de 3'1 de março de 1911 Abre ao Ministerío da 'Agricultura, Industria e
Commercio o credito de 765 :000$ para 'adaptação do '1instituto Agricola de S. Bento das
Lages ao regulamento do Ensino rAgronomico,
•

354
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e execução do decreto no 8.584, de 1 de março
de 1911, que creou a Escola Média ou TheoricoPratica da Bahia .. oo.. ooooo... , o....•... o. .
N. 8.647 - GUERRA - Decreto de 31 de março de
1911 - 'Approva o re15ulamento para o Hospital 'Central do Exercito. o
" .
N. o , 648 - VUçÃO E OBRA.'S PUBLICA~ - Decreto
de 31 de março de 1911 - Autoriza a revisao
do oontracto de 31 de outubro de 1910, lav-rado
com a Companhia Viação Geral da Bahia, na
conformidade do decr-eto n. 8.321, de 23 de
outubro do mesmo anuo
o
o.. ooo. o. .
N. - 8.649 - FAZENDA - Decreto de 31 de março de
1911 -Abre ao Minísterdo da rFazenda o credito de 659 :20.0$, supplementar á verba 3",
juros e amortizações dos emprestímos internos
do exeroicío de 1910
o . o . ' 0_••••• 00...
N. 8.650 - MARINHA - Decreto de 4 de abril de
1911 - Dá novo regulamento á Escola Naval
N. 8.651 - "VIIAÇÃD E iÜBRAJS PUBLIGA.'S - Decreto
de 5 de abril de 1911 - 'Concede as vantagens
e regalias de paquetes para o vapor e Riohcerd
Paul >, de propriedade de Biohard PauL....
N. 8.652 - VUçÃO E üBRAS PUBLICAS - Decreto
de 5 de abril de 1911 -Approvaos estudos
definitivos e o respectivo orçamento do trecho
de Monte Santo .a S. Sebastião do Paraíso,
4" secção da linha de Monte BelIo a Santa Rita
de Cassía, da Rêde de Viação Sul Mineira, na
extensão de 5',1. 300 metros
o
o.. o
N. 8.653 - FAZENDL - Decreto de 5 de abril de
1911 - Abre an Mínísterío da Fazenda o credito de 301$030 para pagamento devido a Joaqp.i:m. José Martins, em virtude de sentença judíoínía ...........•.... o. o..._. o.... o... oo. .
N':' 8.654 - R~NDA - Decreto de 5 de abril de
1911 - .Apprnva a mova tabelIa do numero,
classe e vencimentos dos empregados da Caixa
Eeonomicaautonoma do 'Estado do Rio Grande
o
,
o o
do Sul. o
N. 8.655 - ' JUSTIÇA E NEGOmOiS INTERIORESDecreto de 5 de abril de 1911 - Abre '30 Ministeria da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 106 :000$ para occorrer ás
despezas com o monumento destinado á guarda
dos restos mortaes do ex-Presidente da Republíca Dr , Affo~so Augusto Moreira Penna,
e com outras providencías
"., .."
'"0

355
355

356

419
425

482

483

483

484

'484
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No 8 o656 - JUSTIÇA E NEGOO1iOS INTERIORESDecreto de 5 de abril de 19H - Abre ao Mínisterio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de, '2:124$ para pagamento ao
lente da Faculdade de Medici/na do Rio de Janeiro, Dr o João da Costa Lima e Castro, de
differença de aocresoímo de vencimentos oooo.
No 8 0657 - JUSTIÇA E NEGamOS INTERIORESDecreto de 5 de abril de 19H - Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especíat de 840$777 !para pagamento ao
lente da Escola Polytechnica, Dr o Eugenio Tisserandot, de differença de accrescimo de vencimentos ..... oo.. o... o. '. ooo. oo... oo. . . . . . .
N 8. 658 -JUSTIÇA, E NEGOOIOSINTERIORESDecreto de 5 de abril de 1911 - Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 5 :345$031 para pagamento ao
lente da Faculdade de Medícína' do Rio de
Janeiro, Dr o Luiz da Cunha Feijó Junior, de
differença de accrescímo de vencimentos o. ooo
No 8 o659 - JUSTIÇA E NEGOCIaS INTERIORESDecreto de 5 de abril de 1911 - Approva a
Lei Organíca do Ensino Superior e do Fundamental na Republica
o
oo
o" o'_0
N. 8.660 - JUSTIÇA E NEGOmOS INTERIORESDecreto de 5 de abril de 1911 - A'Ilprova o
regulamento para o Collegío Pedro TI. oo.. o. .
No 8.661 - JUSTIÇA E NEGamOS INTERIORESDecreto de 5 de abril de 19H - Approva {)
regulamento das Faculdades de Medicina. ooo
No 8 o662 - .WSTIÇA E NEGamOS INTERIORES'-:Decreto de 5 de abril de 1911 -Approva o
regulamento das Faculdades de Direito o. o. o
l~ o 8 o663 JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 5 de abril de 1911 - Approva o
regulamento da Escola Polytee'hnica do Rio de
Jameíro . ooo.. oo. o.. oo-o .. o.. o.._.. "
_. 0_'
No 8.664 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E OOMúVIERG'IO - Decreto de 5 de abril de 1911 Concede autorização á «Société de Construction
de Batignol1es », para funccionar na Republicao
No 8.665 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E Co.Ml\fERCIO - Decreto de 5 de abril de 1911 Concede autorização á Bociedade Anonyma «Les
Grandes Brasseries de Rio de "Janeiro» para
funccionar na Repuhlioa. oo... oo. o. o.... o. . . .
N. 8.666 - RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
12 de a:\)J;'il :d,e, 1.91,1 - Promulga acesolução
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firmada, em 23 de agosto de 1906, pela Terceira Conferencia Internaciooal L>\mericana,
adheríndo á Conveneão Sanitaria Internacional
de Washington .... ~ . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .
::;.667 -lliELAÇõES EXTERJIiORES - Decreto de
12 de abril de 191'1 - Eleva a Consulado
'o Vice-Consulado em S. João da Terra Nova.
S. 668 - FAZENDA - Decreto de '12 de abril de
1911 - Abre ao Mínísterío da Fazenda o credito de 15 :067$773 para pagamento a D. Maria
. R.ol?er~a da Silva, em vírtude xle sentença [udiciaría
3. Gün - F:AZENDA _. Decreto de 12 de abril de
1911 - Eleva a 9 :O()O$ annuaes a quota para
Iiseallzação do Banco da Provincia do Rio
Grande do Sul, revogando o decreto n. 8.327, de
27 de outubro de 1910......................
8.,670 -FAZENDA - Decreto de 12· de abril de
191'1 - Abre ao Mínísterao da Fazenda o credito de 262$940 para pagafnento á Venerável
Irmandade de Nossa Senhora do Rosario e São
Benedicto, em virtude de sentença [udíciaría ,

591

N. tUi71 - VIl:\.ÇXO E OBR:\.'S PUBLICAS - Decrete
de -12 de abrilclc 1IH 1 - 'Abre ao Mínísterio
da Viação e Obras Publicas o credito de réis
1 .000 :000$ para occorrer ás despezas com a
construcção do .ramal de Sabará á cidade de
Ferros, da -Estrada de 'Ferro Central do Brazil

592

N.

N.

N.

N.

N. 8.672 -

589
590

590

591

(Não foi publicado).

N. 8. ü73 ~ VLo.\.ÇXlO E OBRAS PUBDJiGAS - Decreto
de 12 de abril de 1911 - àutüriza a transf'erencía, ao engenheiro José Mattoso Sampaio
Corrêa ou á companhia 'que 'Organizar, do contracto para a cousta-ueção e arrendamento do
prolongamento da Estrada de Ferro de Maricá,
de Nilo Peçanha á Iguaha Grande............
N. 8.67,J - RELAÇõES EXTERTORES - Decreto de
i5 de abril de 1911 - Publica a adhesão do
ímnerío Ottomano á .Couvenção Sanitaria Internacional assignada em Paris em 3 de dezembro de 1903.......... .
_.

593

N. 8.675 - RELAÇõES EXTERJ10RES - Decreto de
15 de abril de 1911 -Crêa um Consulado em
'Sinlgapura
'"

594

N. 8.676 - RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
15 de abril de 1911 ~ Orêa um Consulado no
PrÍJllcip.ado de Monaco •.•.•••:
~: •.• :._ -:.:.:".',_.

594

592
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N. 8.677 -

RELAÇõES EXTERIOR;ES' - Decreto de
Orêa um Consulado
em Dakar
ooo.:.. " 0 ' . " o.. 0_' o
-. 0_" o
8.678 - RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
'19 ele abril de :191"1 - Publica aadlhesão da
Ai'rica Oriental Britannica e elo Uganda no Aecôrdode Roma de 26 de maio de :1906, relativo á troca de cartas e caixas com valor declarado ., o. oo. o.' oo. o. o.... I ••_•• oo.. oo.. o. o
8.679 - RELAÇõES EXTERIORES' - Decreto de
·19 de abril de :19:11 ---' Publica a adhesãoda
Republica do Paraguay á convenção assignada
ean Genebra a 6 de julho de :1906 para melhorar
a sorte dos feridos e enfermos nos exercitas
·em campanha ooo. ooooo. oo.. o 0_' •• o-o . oooo.. o
8.680 - FAZENDA - Decreto de 19 de abril ele
19:11 - Abre ao Mínísterío da Fazenda o credito de 3:17:688$276 para pagamento de contas
do 1:àI'inisterio da Justiça e Negocias Interlores,
na conformidade do art. 82, n, XIV, da lei
no 2.356, de 31 de dezembro de :19'10 •.... o... o
8.681 - FAZENDA - Decreto de 19 de abril de
:19:11 - Approva os novos estatutos da Companhia de Seguros e Lloyd Paraense » e autoriza a mesma companhia a operar tamhem em
seguros sobre a vida e accídentes
:
o
8.682 - FAZENDA - Decreto de :19 de abril de
:19:11 - 'Concede á Sociedade «Previdente Am~
parense », com séde .na cidade do Amparo, Estaelo de So Paulo, autorização para íunccíenar
na Republica e approva, com alterações, os
seus 1ll0VOS estatutos .... .;. o..... oo... oo" . .
8.683 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORJDSDecreto de H) de abril de :191:1 - :Abreao
l\linisterio da Justiça e Negocias Interiores o
credito especial de 928$333 para pagamento
ao substituto da Escola Polytechnica, 'Dl'. Francisco Ferreira Braga, deaccrescimo de ven-.
cimentos .. oo.. ooooo.. o.. '.0 • • • o
o. o
8. 684 - RELAÇõES EXTEThIORES - Decreto de
19 de abril de :191:1 - Crêa um Consulado em
Santo Domingo .. o
o. ooo
o
-o . . . . . •
8.685 - .A:G:RICULTURA, INDUSTRLI\. E COMMER,CIO: - Decreto de 26 de abril de '191:1!Concede autortzacão li «C. H.\Valker anel Company, Limited », para funccionar na Republíca .
8.686 - ~WRICULTURA:, INDUSTRIA E cmlMER910 - Decreto de 26. de abril de :19:1:1 -.., Con:15 de abril de :19:1:1 -
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cede autorização á e Amazon Wireless Telegraph and Telenphone üompany s para funccíonar ma Republica. o. o. oo00 . o.. ooo0'_ 0'0 o_o
6
N. 8.687 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMIi\1ERCIO - Decreto de 26 de abril de 1911 -; Concede autorização á «The Lafayette Rubber
Estates, Límited », para ruaccíonar na Republica o. o. o. oo. o.. o..... o... 0_' ooo.._.._... o.
682
N. 8.688 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 26 de abril de 1911 - Abre ao Ministerio
da Viação e :Obras Publicas o credito de
200 :000$ para attender ás despezas do prolongamento do ramal de Itacurussá até á cidade
de Angra, da Estrada de FeNO Central do
o
- '-0 ._
o.. oo. 0"_00_' o-o o-o
718
Braztl oo·
N. 8. '689 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 26 de abril de 1911 - Abre ao Ministerio
da Viação e Obras Publicas o credito de
375 :000$, para as despezas do prolongamento
da linha do centro da Estrada de Ferro Central
do Brazil. o. oo. o. o. .I .• oo-o oo._. oo.-.. o0_' ._.. o'_0
718
N. 8 0690 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 26 de abril de 1911 - Au_gmenta de 30 % os vencimentos do procurador geral do Dístríeto Federal em disponibilidade, desemhargador Manoel Pedro
ALvares Moreira Villaboimo .. o.. o... o... o. oo 718
N. 8.691 - VIAÇ.W E OBRAS PUBLlGAJS -; Decreto
de 26 de abril de 1911 - Approva o
plano e o orçamento, ma importancia total. de
3.300 :862$, para as obras da abertura da avenida Marquez de Olínda, em prolongamento da
ponte Sete de Setembro até o cáes proíectado
719
do porto do Recife. o.... ooo... oooo' o.'..'.. , o.
N. 8.692 - VLt\.Ç.W E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 26 de abril de 1911 - Rescínde o contracto celebrado com a Empreza de Navegação
719
Rio de Janeiro..... o.. o.. o.. o'_0 0'0 ._. "0 ._0 o-o ._.
N. 8.693 - FAZENDA - Decreto de 26 de abril de
191f -< Eleva o numero de agentes-fiscaes dos
impostos de consumo cobrados por estampilhas,
'!lO Estado do Rio Grande do Sul .. o..... o. . .
720
N. 8.694 - FAZENDA - Decreto de 26 de abril de
1911 - Abre ao i\linisterio da Fazenda o credito de 486 :955$827, para pagamento de dividas do Ministerio da Justiça e Negocias Imteriores, na conformidade do art. 82, n. XIV, da
lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 19100" -, 720
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N. 8.695 ~ FAZENDA! - Decreto de 26 de abril de
1911 - Abre ao Míníeterio da Fazenda o credito de 592 :700$440 para pagamento de dividas do Mínísterio da Justiça e Negocíos Interiores, na conformidade do art. 82, n. XIV, da
lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910.......
N. 8.696 - FAZENDA - Decreto de 26 de 'abril de
1911 - Abre ao Mínísterío da Fazenda o credito de 1 :425$182 para oecorrer á restituição
do imposto sobre vencimentos cobrados do
juiz de direito,aposentado do Distrícto Federal, Dr, i'Manoel Martins Torres............
N.8.697 - FAZENDA - Decreto de 26 de abril de
1911 - Approva os novos estatutos da Companhia de 'Seguros Marítimos e Terrestres
« Previdente », com séde na Capital iFederal. . .
N. 8. 698 ~ RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
26 de abril de 1911 - ,crêa um Vice-Consulado em Samta Rosa..
_
_ _. ,..... • . . . .
N. 8.699 - RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
30 de abril de 1911 - Crêa uma legação na
Turquia, regida por um Ministro Residente....
N. 8.700 - óRELAÇõES EXTERIORES' - Decreto de
2 de maio de 1911 - Publica a renuncia do
Império Ottomanoá reserva que ihavia formulado relativamente ao art.' 181 da COILvenção Sanitaria Internacional de Paris de 3
de dezembro de 1903
_.._.._ _ _. . . . .
N. 8.701 ---; VIAÇÃO E OBRA,S PUBLICAS - Decreto
de 4 de maio de 1911 - Appro'Va os estudos
definítívos e o respectivo orçamento para a modificação da linha em trafego da Estrada de
Ferro do Paraarã entre Serrinha e o kílometro
124 + 445, passando pelo Porto Amazonas. . . . .
N. 8.702 - c!\.GRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 4 de maio de 1911 - Approva o regulamento do Aprendizado Agricola de S. Luiz de Missões, no Estado do Rio
Grande do SuL
_.._ _.._.._. . .
N. 8.703 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMER010 ~ Decreto de 4 de maio de 1911 - Abre
ao Ministerio da Agrioultúra, Iadustría e Commereío o credito especial de 155 :000$ para attender ao pagamento dos vencimentos, díarías,
ajudas de custo e despezas de transporte de
veterinarios, ínstructores agrícolas e pratícos
de zootechnia eontractados para {)s serviços do
mesmo minísterío.• ',' .1 :.,--."
_.,..••..•.•,.;......
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N. 8.704 - AGRICULTURA, INDUSTRLA. E COlVIlMERCIO - Decreto de 4 de maio de 1911 - Abre
ao :Mi;nisterio da Agricultura, Industria e Commeneio o credito especial de 800 :000$ para occonrer á restituição de despezas feitas com a
introducção de anímaes reproductores........
N. 8.705 - JUSTICA E NEGOmo.S INTERIORESDecreto de -4 de maio de 1911 - ,Abre ao Mínisterio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 1 :004$300, para pagamento ao
lente da Faculade de Medicma da Bahia,
Dr..A!lexandre Evangelista de Castro Cerqueira,
de differença deaccrescimo de vencimentos.. .
N. 8.70"6 - 'RELAÇõES EXTERIO-RES - Decreto de
de 4 maio de 1911 - Publica a adhesão do
Arehipelago das Novas Hebridas ao Accôrdo de
Roma, de 26, de maio de 1906, relativo á troca
de cartase caixas com valor declarado.......
N. 8.70'1 - VIAçÃü E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 8 de maio de 1911 - Abre ao Mi!nisterio da
Viação e Obras Publicas o credito de 600 :000$
para os estudos dos prolongamentos e ramaes
da rêde de viação ferrea da Bahia. . . .. . . ... . .
N., 8.708 - VIAçÃO E OBlRAS PUBUCAS - Decreto
de 8 de maio de 1911 - Ailre ao Ministerio da
Viação e Obras Publicas o credito de 300 :000$
para os estudos do prolongamento do ramal de
Araxá-Uberaba até Villa Platina.............
N. 8.709 - VIAçÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 8 de maio de 1911-Abre ao Mínistarío da
Viação e Obras Publicas Q credito de 300 :000$
para os estudos definitivos de uma estrada de
ferro que partindo de Coroatá, na Estrada de
Ferro de .8. Luiz a Caxias, vá ter a uma localidade á margem do Tocantins, no Estado doMaranhão ...............•....................
N. 8.710 - VIAçÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 10 de maio de 19B - Approva os planos
e orçamento, na ímportancía de 31 :516$018,
para a construceão de alpendres sobre a plataforma dos armazens ns. 1, 2" 3 e 4, da e Manáos
Harbour, Limited », destinados a abrigo das
mercadorias que alli são descarregadas......
N. 8.711 - VIAçÃO E OBRoAS PUBLICAS - Decreto
de 10 de maio de 1911 -; Autoriza a revisão
do contracto de 4 de fevereiro de 1910 com a
«South Amerícan Railway Construction Company, Límited », aacoorormídade dos decretos
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ns. 7.669 e 7.842 A, de 18 de novembro de
1909 e 3 de fevereiro
-.._. _ ._..-.
8.712 - VIAÇÃO E OHPuAS PUBLICAS - Decretode 10 de maio de 191'1 - Approva o projecto e o respectivo orçamento para a construcção de tres carreiras, systema «Mortona », destinadas á reparação de vapores que
fazem o serviço de navegação no porto de
-Belém· do Pará
'
_.._ _
,.._.
8.713 - (Não foi publicado).
8.7-14 - FAZENDA - Decreto de 10 de maio de
1911 - Eleva o numero de agentes-tísoaes dos
impostos de consumo cobrados por estampilhas,
no Estado de Minas Geraes
.
8. 715 ~ FAZENDA - Decreto de 10 de maio de
1911 ~ Abre ao Mínísterío da Fazenda o C!I'edito de 321 :315$953. para pagamento rle contas
do l\Iinisterio da Justiça e Negocies Interiores,
na conformidade do art. 82, n. XIV, da lei
11. 2.356, de 31 de dezembro de 1910 ..•.....•.
8.716 - JUS'DIÇA E NFiGOCmS INTERIORESDecreto de 10 de maio de 191'1 - Abre ao l\Hnisterio da Justiça e Negocias Interiores o 'credito especial de 1 :'425$ para pagamento do
subsídio que deixou de receber Manoel Bezerra
de Albuquerque Junior
'
'_'" '_0
8.717 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 10 de maio de 191'1 - Abre ao Ministerio da Justiça e Negócios Interiores o credito especial de 2 :980$800 para pagamento
ao lente da Faculdade' de Medicina do Rio de
Janeiro, Dr , Pedro Severiano de Magalhães,
da dííferença do aecrescímo de vencimentos.
8.718 - JUSTIÇA E NEGamOS ItNiTERIORES Decreto de '10 de maio de 191'1 -Abre ao Minísterío da Justiça e Negocias Interiores o credito extraordinariode 2 :400$ para pagamento
deaugmento de vencimentos ao procurador e
ao sub-procurador dos Feitos da Saude Publica
'8.7 i 9 - JUSTIÇA E NEGOCIaS INTERIORESDecreto de 10 de maio de 19'11 - Abre ao Mínisterío da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 1 :761$290 para pagamento ao
lente da !Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Dr , Augusto Brant Paes Leme, da dif. f'erença de accrescímo de vencímentos, "_'_';','
o
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N. S.720 -

N.

RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
:1.0 de maio de 1911- Promulga a convenção
de arbitramento entre o Brazil e a Grã-Bretanha, assígnada em Petropolis aos 18 de junho
de 1909
_. "
o o'.
8.720 à - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMl\IERCIO - Decreto de 14 de maio de 1911 Encerra os trabalhos do recenceamento a que
se refere o decreto n. 8.382, de 13 de novembro
de 1910..
8.721 - GUERRA - Decreto de 17 de maio de
1911 - Addita algumas disposições ao regulamento approvado por decreto n. 7.940, de 7
de abril de 1910..........
8.722 - GUERRA - Decreto de 17 de maio de
1911 - Abre ao Ministerio da Guerra o credito de 9 :130$ para indemnizar a Sociedade
n. 29 da Confederação do Tiro Brazileiro do
valor da metade das despezas relativas á
construeção de sua linha de tiro
8 723 - FAZENDA - Decreto de 17 de maio de
1911 - Revoga o decreto n. 8.219, de 15 de
setembro de 1910...
8.724 - JUS'DIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 17 de maio de 1911 - Abre ao !Ministerio da Justiça e Negocíos Interiores o credito especial de 574$600 para pagamento, ao
professor da EscolaPolytechnioa DI'. Alfredo de
Paula Freitas, da differença de accrescímo de
vencimentos ..
0_'
8.725 - VIAçÃO E OBRAS PUBLICAS:...... Decreto
de 17 de maio de 1911 - Approva as plantas
das estações Geradoras e Depuradoras jiara o
serviço de esgotos da ilha dePaquetá .....
8.726 - VIAç_~O E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 17 de maio de 1911 - Approva os estudos
de um ramal que, partindo da linha do Sitio
a S. João d'El-Bey, na Estrada de Ferro Oeste
de Minas; entre as estações de Ilhéos e Sitio,
vae ter á cidade de Barbacena...
8.727 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 17 de maio de 1911 - Approva os estudos
-e orçamento para a reconstrucção dos trechos
de Ribeirão a Cortez, na Estrada de Ferro de
Ribeirão a Bonito
8.728 - VllA,ÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 17 de maio de 1911 - Abre ao Ministerio
da [Viação e Obras 'Publicas o credito de
o
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110 :000$ para a montagem de uma estação radío-telegraphica em Porto Murtinho, no Estado
830
de l\1atto Grosso ...................•....'. ..
8.729 - VIAÇÃO E OBJ1AS PUBLICAS - Decreto
de 17 de maio de 1911 - Abre ao l\1inisterio
da Viação e Obras Publicas o credito de
161 :676$580 para continuar os melhoramentos
da Quinta da Boa Vista....................
830
8.730 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E C01\1:lVlERCro - Decreto de 17 de maio de 1911 Concede autorização a «The Southern San Paulo
Railway Company, Limited », para runecionar
na Repuhlíea
_
,.
831
8.731 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E C01\1l\1ERCro - Decreto de 17 de maio de 1911 Concede autorização a João Luiz de La-Boeque,
Raymundo Tavares Vianna e Bento Miranda
para organizarem uma empreza anonyma sob
a denominação de «Companhia de Pesca Paraense»
"0
859
8 732 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\:Dl\1ERCro - Decreto de 17 de maio de 1911Concede autorização á «Companhia Industrial y
Commercial» para funceíonar na Hepuhlfea , , .
866
8.733 - AGRICULTURA, IlJNiDUSTRIA E C01\1lVIERCro - Decreto de 17 de maio de 1911 Concede autorização á «Brazilian IVQn and Steel
Ocrnpany s para funccionar na Bepubriea.
878
8.734 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E C01\1lVIERCro - Decreto de 17' de maio de 1911 Crêa um Posto Zootechnico no município de Ribeirão Preto, no Estado de S. Paulo .
897
8.735 - GUERRA - Decreto de 23 de maio de
1911 - Abre ao l\:finisterio da Guerra o credito de 18.000 :000$, ouro, afim de ser despendido á proporção que se fõr tornando neoessar-ío com a substituição do armamento do
Exercito e a compra de outros petrechos bellicos
898
8.736 - AGRICULTUR.'\, INDUSTRIA E C01\1lVIEROIO - Decreto de 25 de maío de 1911 Approva o regulamento do Aprendizado Agricola de Barbacena, no Estado de Minas Geraes.
898
8.737 - R'iZENDA - Decreto de 25 de maio de
'1911 - Abre ao l\1inisterio da Fazenda o credito de 123: 143$775 para pagamento de contas
dó !Mrinisterio da Justiça e Negocíos Interiores,
na conformidade do art. 82, n. XIV, da lei numero 2.356, de 31 de dezembro de 1910"":"""'J914'
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FAZENDA - Decreto de 25 de maio de
1911 - Abre ao Minísterio da Fazenda o credito de 510 :451$117 para pagamento de contas
do l\Iinisterio da Justiça e Negocias Interiores,
na conformidade do art. 82, n. XIV, da lei numero 2.356, de 31 de dezembro de 1910.....
N 8.739 - FAZENDA - Decreto de 25 de maio de
1911 - Abre ao Mínisterio da !Fazenda o credito de 21 :991$415 para pagamento devido a
J?S~ :I1uizPereira, em virtude de sentença ju-

fi. 8.738 -

diciarta

_. . . . . . .

FAZENDA ~ Decreto de 25 de maio de
1911 - Concede á sociedade anonvma «Banque Brésilienne Italo-Belge », com séde em Antuerpía, Belgica, autorização para funccionar
no Brazil, com uma succursal na capital do Estado de S. Paulo, e approva os 'respectivos estatutos
8.741 - FAZENDA - Decreto de 25 de maio de
1911 - Concede á sociedade anonyma « Deutsch
Südamerikanische Bauk, Acktiengeselsehaff »,
com séde em Berlim, autorização para funccionar no Brazil, com uma succursal nesta Capital,
e approva os respectivos estatutos...........
8.742 - FAZENDA - Decreto de 25 de maio de
1911 - Concede á «Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud» autorização
para estabelecer agencias nas cidades de Mocóca
e S . José do Rio Pardo, do Estado deS. Paulo,
e na capital do Estado do Paraná...........
8.745' - FAZEINlDA - Decreto de 25 de maio de
1911 - Approva as alterações dos estatutos
da Companhia Nacional de Seguros de Vida
Cruzeiro do Sul, com séde nesta Capital.....
8.744 - Fe'iZENDA - Decreto de 25 de maio de
1911 .:..- Approva os novos estatutos da « Preussichen National Versíchemugs Gellschaft », com
séde em Stettin Allemanha.................
S.745 - JUSTIÇA E :NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 25 de maio de 1911 - Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores ri credito extraordinario de (j :750$ para pagamento
de augmento de vencimentos ao desembargador
Manoel Pedro Alvares Moreira Villaboim....
8.746 - V.IACÁO E OBRAS ,PUBL'ICAS - Decreto
de 25 de" maio de 1911 - Approva o plano e
orçamento, na importancia deI :246$5G2, ele
quatro escadas de ferro junto á ponte fluctante
«Roadway: », para o serviço de embarque e
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desem arque de passageiros no porto de Mauaos, Estado do c~mazonas..................
IN,. 8.747 - VIAÇÃO E OBRASPUB.LICAS - Decreto
de 25 de maio de 1911 - Altcra a clausula X
das que baixaram com o decreto n. 7.481, de
29 de julho de 1909.........................
N. 8.748 - VIAçÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 25 de maio de 1911 - Abre ao Mínísterío
da Viação e Obras Publicas o credito extraordinario de 25 :000$ para pagamento á Companhia Lithographica Hartmann & Reichembach.
N. 8.749 - RELA.ÇõES EXTERIORES - Decreto de
25 de maio de 1911 ~ Publica a adhesão do
Imperío Ottomano ao accôrdo assignado em
Roma em 9 de dezembro de 1907, estabelecendo
em Paris uma Repartição Internacional de Hygiene Publica...............................
N. 8.750 - VIAÇX.o E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 29 de maio de 1911 - Approva a planta das
modificações necessarías para o fim de facilitar
o serviço do cães do porto da Bahia........
N. 8.751 - RELAÇõES EX:TERIORES - Decreto de
de 30 de maio de 1911 - Li\.Itera de
5'20 :553$798, ouro, para 303 :715$089 a importancía do credito aberto ao l\1inisterio das ReJa(...õcs Extcríores pelo decreto n . 8. 6,2'1j, de 2i
de março do corrente anno................
N. 8.752 - GUERRA - Decreto de 31 de maio de
, . 1911 - Abre ao Minísterío da Guerra o credito especial de 150 :000$ para allxilio da construção de uma ponte mctaIlica sobre o canal
de S. Vicente, na comarca de Santos, Estado de
S. Paulo.............. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .
N., 8.753 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
.
de 31 de maio de 1911!- Concede ao engenheiro Francisco de Paula Ramos e outros,
ou á empreza que organizarem, as vantagens
constantes do decreto n. 5. 646, de 22 de agosto
de 1905, e demais favores, para o aproveitamento da força hydraulioa das cachoeiras de
Paulo ;Affonso..............................
N. 8.754 - AGRICULTURA, I1NlDUSTRIA' E COl\I:\í'ERCIO - Decreto de 31 de maio de 1911 Concede autorização á «Gem Exploration Company s- para funccionar na Republica........
N. 8.755 - AGRICULTURA, :IiNDUSTRIA E C01\11\1ERCIO - Decreto de 31 de maio de 1911 L:oncec[e autorização á «The Anglo Brazilian
.\lotor Transport Company, Limited », para funccíonar ,na Bepuhlíca
:.
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N. 8.756 - AGRICULTURA, ,INDUSTRIA E DOM-:
MERCIO - Decreto de 31 de maio de 1911 Concede autorização á «The Sopa Diamond
Mine, Limited », para funccionar na Republica.
N. 8.757 -----< AGRICULTURA, INDUSTRIA E ICOMMERCIO - Decreto de 31 de maio de 1911 Ooncede autorízação á Sociedade Anonyma Usinas Nacionaes para funccionar na Repuhlíca ... '
N. 8.758 - FAZENDA - Decreto de 31 de maio de
1911 - Crêa uma mesa de :rendas de primeira
ordem em Itacoatiara, no Estado do Amazonas,
e dá outras providencias...................
N. 8.759 - FAZENDA - Decreto de 31 de, maio de
"
1911 - Approva a alteração feita no art. 21
dos estatutos da Companhia Paulista de Seguros, com séde em S. Paulo..................
N., 8.760 - JUSTIÇA E NEGo,OIOS INTERIORESDecreto de 31 de maio de 1911 - Abre ao Ministerio da Justiça e Negocíos Interiores o credito especial de 1 :195$161 para pagamento ao
substituto da Faculdade de Medicina da Bahia,
Dr. José Aríonso de Carvalho, de aecrescímo de
vencimentos
N. 8.761 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 31 de maio de 1911 - Abre ao Ministerio da Justiça e Negócios Interiores o credito especial de 5:040$ para pagamento ao
lente da Escola Polytechniea, Dr. Manoel Pereira Reis, de dífderenca de aecrescímo de veneímentos
~ .... .
N. 8.762 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 31 de maio de 1911 - Abre ao 'Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o oredito especial de 439$200 para pagamento ao
lente da Escola Polyteehníoa, Dr , João Baptista
Ortiz ü.\f'onteiro, da dífferença de' accrscimo de
vencimentos
'.'
',' . . . .
N. 8.763 - VIAçÃO e OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 31 de maio de 1911 - Declara caduca a
concessão da Estrada de Ferro da Praça da Republica á Barra de Guaratiba................
N. 8.764 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 31 de maio de 1911 - Abre ao Ministerio da
Víação e Obras Puhlieas o credito de 430 :000$
'para a construcção da rêde de viação fluminense
N. 8.765 - VIAçÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 31 de maio de 1911 - Transfere para a
Companhia de Vjacã() .e Construcções os contra-
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ctos de 15 de outubro de 1908 e 20 de março de
1909, para eonstrucção e arrendamento da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte,
conjunctamente a caução de 50 :O(}'O$OOO. . . . . .
N. 8.766 - RELAÇõES EXTERIORES - lDecreto de 31
de maio de 1911 - Promulga a Convenção de
Arbitramento entre o Brazil e Portugal, assígnada em Petropolís a 25 de março de 1909. . .
N. 8.767 - RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de 31
de maio de 1911 - Promulga a Convenção para
a permuta de encornmendas postaes com os Estados Unid .s da Amér-Ica, assígnada no Rio de
Janeiro, aos 26 de março de 1910. .. . . . . . . .. . .
N. 8.768 - AGRICULTURA, INDUSTRlA E C01\1l\iERCIO - Decreto de 7 de junho de 1911 Dá regulamento aos campos de demonstração
creados pelo decreto n. 8.319, de 20 de outubro
de 1910....................................
No. 8.769 e 8.770 - (Não foram publicados) .
N. 8.771 - FAZENDA - Decreto de 7 de junho de
1911 - Abre ao l\'l:iillÍsterio da Fazenda o credito de 46 :327$016 para pagamento aos herdeiros de D. Francisca Dantas da Silveira Carvalho, em virtude da sentença judiciaria. . . . . .
N. 8.772 - FAZENDA - Decreto de 7 de jUJU:ho de
1911 - Abre ao Mínisterto da Fazenda ocredito de 181$400 para pagamento a Domingos
Tamanqueira, em virtude de sentença judiciaria.
N. 8.773 - FAZENDA - Decreto de 7 de junho de
1911 - Abre ao Mínísterio da Fazenda o credito de 3 :948$191 para pagamento ao DI'. Pedro
Augusto Carneiro Lessa, em virtude de sentença
judiciaria
,
, .. '............
N. 8.774 - FAZENDA - Decreto de 7 de jU!Il:ho de
1911 - Abre ao Mínísterío da Fazenda o credito de 12 :669$552 para ;pagamento ao marechal Francisco José Cardoso Junior, em virtude
de sentença judiciaria. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 8.775 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 7 de junho de 1911 - Abre ao Ministerio
da Viação e Obras Publicas o credito de 250 :000$
para proseguir no alargamento da linha do centro da Estrada de Ferro Central do Brazil, de
Lafayette, na dírecção do valle do Paraopeha,
para BeIlo Horizonte........................
N. 8.776 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 7 de junho de 1911 - Declara de utilidade
'publica, para o fim da desapropriação, OS terre-
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noa necessaríos á -construcção da Estrada de
iFerro Madeira-Mamoré
.
N. 8.777 - .JUSTIÇAE NEGOCIOS Il'iT.ERIORESDecreto de 7 de junho de 1911 - Abre ao illl:inisterio da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de <Í :200$, ouro, afim de occorrer
á despeza com o premio de viagem conferido ao
bacharel Frederico Carlos !Branco Clark ..•....
N 8.778 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 7 de junho de 1911 - Abre ao Mínisterío da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de 1 :425$ para pagamento de subsidio que deixou de receber o Dr . João Baptista de Sá Andrade
.
N. 8.770 - JUSTIÇA E ]\iEGOCIOS TNTEHIORiESDecreto de 7 de junho de 1911 -.:. Abre ao Mínísterío da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de 1 : 425$ para pagamento de subsidios que deixou de eeceber o Dr , José Joaquim F errreíra Rabello
.
N. 8.780
GUERRA - Decreto de 12 de Iunho de
J(111 - Declara que ifica desapropríada por
utilidade publica uma faixa de terreno sita ~
alameda de S. Boaventura, em Nictheroy, proximo ao que foi doado pelo governo do Estado
do IUo de Janreíro para construcção de um quartel destinado a um batalhão de caçadores e necessario a essa eonstrucção
.
N. 8.781 - (Não foi publicado).
N. 8.782 - GUERRA - Decreto de 14 de junho de
1911 "- Abre ao Mínísterio da Guerra o credito de 164 :010$, supplementar á rubrica 5" do
art. 21 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de
·1910
.
N. 8.783 - FAZENDA - Decreto de H de Iunho de
Hl11 - Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 555$200 para pagamento a Florentino
de Paula, em virtude de sentença [udiciaria ...
N.· 8.784 - ,TIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
ele h ele junho de 1911 - Approva o proiecto
c orçamento para as obras de melhoramento. do
porto de Paranaguá, no Estado do Paraná .....
N 8.785 - VIAÇíW ;E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de H ele junho de 1911 - Approva as plantas
e o orçamento das obras de melhoramento do
porto de Járaguã, no Estado de Alagoas
.
N. 8.786 - (Não foi publicado) .
N. 8.787 -.:.. AGRICULTURA, INDUSRIA E COlVIi'iIERCIO - Decreto de 16 de junho de 19:11 -
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Concede autorização á « Itabína Iron Ore Com.panv, Limited », para funccionar na Republicu. 1H 1
8.788 - (Não foi publicado) .
8.789 - AGRICULTURA, INDUSTRIAE CO}l:MERCIO - Decreto de 21 de junho de 1911 - Revalida a carta-patente de privilegio de ínven-,
cão n. 4.863, de 20 de fevereiro de 19'07...... '1152
8.790 - AGRICULTURA, INDUSTRIA ;E COM1\IERCIO - Decreto de 21 de junho de 1911 - Concede autorização á «Ingersoll-Rand 'Company»,
para funccionar na Republica ..... ,.......... 1153
8.791 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\fMERCIO - Decreto de 21 de junho de 1911 - Concede autorização á «Ingersoll-Rand Company»
Límíted,», para funccíonar na Republica..... .1164
S. 792 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 21 de junho de 1911 - IGrêa
um campo de demonstração no munícípío do
Espirito Samlo, Estado da Parahyba do Norte.. '1190
8.793 - VIAçÃO E OBRAS PUIBLICAS - Decreto
de 21 de junho de 1911 - Concede ao industrial Manoel José da Costa Lisboa, ou á companhia que organizar, diversos favores para o
estabelecimento da metallurgia do ferro e do
aço no município de Antonina, Estado do Paraná, e exportação dos minerios de ferro dessa
procedencia
.. . . . . . . . . . . . 1UH
8.794 - FAZENDA E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 21 de junho de 1911 - Autoriza a
emissão de titulos no valor de frs. 60 milhões,
do juro annual de 4. 0/0, ouro, para pagamento
de serviços ccntractados com a Companhia
Viação Geral da Bahia.........
'1193
S.7\'l5 - FAZEN(l)A - Decreto de 21 de Junho de
1911-Abre ao Ministerio 'da Fazenda o credito de 529$611 para pagamento de differença
de vencimentos ao 2° esoripturarto da Alfandega
de Paranaguú, Francisco de Paula Dias Negrão,
em virtude de sentença ,iudiciaria. . . . . . . . . . . . 1195
S. 796 - FAZENDA - Decreto de 21 de junho de
1911 - Approva as alterações feitas nos estatutos da «Nord-Deutsche Versicherungs Gesellschaft », com séde em Hamburgo..... . . . . . 1195
8.797 - FAZENDA - Decreto de 21 de junho de
19'11 - Concede á sociedade anonyma e Banque Framçaíse et Italienne pour l'Amerique du
Sud» autorização para estabelecer agencias nas
cidades de Paranaguá e Ponta Grossa, do Es~
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tado do Paraná e nas cidades de Porto Alegre e
Rio Grande, do Estado do Rio Grande do Sul..
N 8.708 - .JUSTIÇA E NEGOCIOSINTERIORES.Decreto de 21 de junho de 1911 - Transfere
da comarca de Itaporanga ' para :::t' de'S. "José
do Rio Pardo a séde da .u" brigada de eavallaria da Guarda Nacíonal.: do Estado :le São
Paulo .....
o.....
N. 8.709 - RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
2-2 de junho de 1911 - Promulga a iConvenção
;para a permuta de encommendas postaes, sem
valor declarado, entre o Brazil e a Italia,: assígnada no Rio de Janeiro em 19 de dezembro
.1•••••• ·
de 1910 ...
N. 8.800 - GlJ"ERRA - Decreto de 28 de junho de
1011 - Abre ao Ministerio da Guerra o credito de 327 :380$302, supplementar ao n. 6 do
art.21 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de
1010
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N. 8.801 - GUERRA - Decreto de 28 de junho de
1911 - Altera o 'Plano de uniforme para o
Exercito, na parte relativa ás passadeiras, para
o 1 e 2 uniformes dos off'ioíaes do Estado
l\iaior General
,
.1207
0

0

o •

,

'

••• ,

•

N. 8. $02 - FAZENDA - Decreto de 28 de junho de
1911 - Approva com alterações os novos estatutos d'« A Previdencia », Caixa Paulista de
,
,...
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N. 8.803 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS ~ Decreto
de' 28 de junho de 1911 - .I\llre ao Ministerío
da Viação e Obras 'Publicas o credito de .", ..
537 :000$ para construcção de um edifício destinado a Correios e Telegraphos, na cidade de
Nictheroy

1230
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N. 8.804 - VIAç.:W E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 28 de junho de 1911 - Approva, com modificações, os estudos definitivos e o respectivo
orçamento do trecho da linha ferrea da villa de
Itabapoana a Bom Jesus :de Itaoapoana, na
extensão de 15.6'00 metros
,....... 1230
N 8.805 - VIAç.:W E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 28 de junho de 19'11 - Approva, com modificações, os estudos definitivos e o respectivo
orçamento da variante comprehendida entre os
kilometros 150 + 601 e 174 + 560 do trecho da
linha-tronco da Estrada de Ferro de' Goyaz, já
approvado pelo decreto n. 8,274, de 6 de outubro de ,1910.,.,." .. ", .........• , .. , •.. ,." 1230
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N. 8. S06 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES---Decreto de 28 de junho de 1911 - A:bre ao Mínisterlo da Justiça e Negocies Interiores o credito extraordínarto de 75 :107$280 para attender ao augmanto da despeza com o pessoal e
material do Collegio Pedro II................ 1231
N. 8.807 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 28 de junho de 1911 - Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 1: 425$ para pagamento de subsidioque deixou de receber o DI'. José Leopoldo
de Bulhões Jardim........
1231
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DECRETO N. 8.495 -

DE 4 DE JANEIRO DE 1911

Abre ao Ministerio da Fazenda o eredito de 881:386$006, papel, e 436$172,
ouro, para pagamento de dividas de exercícios findos, em supplemento
do da verba n. 34 do art. 37 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro
de 1909

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 2.326,
.
de 28 de dezembro proxímo findo:
Resolve abrir ao Mínísterío da Fazenda o credito de
881 :386$006, papel, e 436$172, ouro, supplementar á verba
n. 34 do al't,37 ela lei n. 2.221, de 30 de dezembro ele 1909,
afim de occorrer ao pagamento de dividas de exercícios findos,
sendo: 244 :429$849, do Mínísterío da Justiça e Negocios Interiores; 9: 251$193, do Ministerio das Relações Exteriores;
11 :927$973, do Ministerlo da Marinha; 286 :465$684, papel, e
436$172, ouro, do .i\Iinisterio da Guerra; 231 :411$077, do Mínisterio da Viação e Obras Publicas; 97 :886$081, do Minísterío
da Fazenda e 14$149, do i\Iinisterio da Agricultura, Industria e
Commercio.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1911, 90° da Independencia
e 23° 'da Republiea.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.

Poder Executivo - 19:11
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DECRETO N. 8.4.96 -

DE 4. DE .JANEIRO DE 1911

Abre ao ::IIinisterio da Fazenda o credito de 40 :000$, supplementar á verba
- ",judas de custo do exercicio de 1910

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo u. 2.352,
de 28 de dezembro próximo findo:
Resolve abril' ao Mínísterío da Fazenda o credito de
4.0 :000$, supplcmentar á verba n. 24 do art. 37 da lei n. 2.221,
de 30 de dezembro de 1901), para pagamento de ajudas de custo
referentes ao anno de 1910.
Rio de Janeiro, f1 de janeiro de 19U, 90° da Independencia
t> 23" da Itepuhlica ,
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.

DECRETO N. 8.497 -

DE 4 DE H,NEIRO DE 1911

A1Jre no :Ministerio da Fazenda o credito especial de 1,585 :919$927 .,ara
pugnruento de jUl'OS dos depositas da Caixa Ecollomica e :Monte de
Soccorro do Rio de Janeiro no 2,U semestre de 1909

O Presidente da Bepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 2.328,
de 28 de dezembro proximo findo:
Resolve abrir ao Mínísterío da Fazenda o credito especial
de 1 :585 :910$927 para pagamento de jUl'OS dos depositos da
Caixa Economica e Monte de, Soccorro desta Capital no 2" semestre de 1909.
Rio de Janeiro, 4. de janeiro de 1911, 90° da Independencia
e 23° da J1,epublica.
HERMES H. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.

DECRETO N. 8.498 -

DE

fi

DE .JANEIRO DE 1911

Abre ao 11inistcrio da Fazenda o credito especial ele Ü7'7:Ü57$037, ouro, para
pagamento de 24.693.267 grummas de prata adquirida no correr do
anuo de 1909

O Presidente da Repulilíca dos Estados Unidos do Braztl,
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 2.327,
de 28 do mez próximo findo:
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito especial
de 677 :657$037, ouro, para pagamento de 24.693.267 grammas
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de prata adquiridas no correr do armo de HJ09, de accórdo com
o art. 33, n. 5, da lei n. 2.050, de iH de dezembro de 1908.
Rio de Janeiro, ti de janeiro de 1911, 90 da Independeneía
23° dl Repuhlica.
HERMES R. DA FONSECA.
0

Francisco Antonio de Sullcs.

DECRETO N. 8.499 -

PERTENCE A LEGISLAÇÃO DE

DECRETO N. 8.499 A -

i!HO

DE 3 DE ,JANElHO DE 1911

Reconhece como legitima, até que o Congresso Nacional se pronuncie em
deiinitivo a respeito, a autoridade do Dr . Erauclaco Chaves de Oliveira
llotelho, empossado no Governo do Estado do Rio de -Ianeirc no dia
31 de dezembro ultimo, e com elIe resolve entrar em relações de ordem
política e administrativa

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Considerando que o Congresso Nacional, apezar de, por um
voto do Senado da Republica e parecer da Commissão de Constituição e Justiça da Camara dos Deputados, ter se considerado
competente para decidir a dualidade de Assembléas Legislativas no Estado do Rio de Janeiro e consequente duplicata de
governos a partir de 31 de dezembro, não chegou a converter
em lei o projecto que autorizava a intervenção do Governo Federal naquelle Estado;
Considerando que, deante de tal facto, o Poder Executivo
Federal está obrigado a intervir para resolver a anormalidade
governamental que no Estado do Rio de Janeiro ameaça a
ordem e a fórma repulicana federativa;
Considerando que a favor da Assembléa Legislativa perante a qual, e no dia marcado pela Constituição, tomou posse
do Governo do Estado o DI'. Francisco Chaves de Oliveira Botelho milita a presumpção de I1gitimidade expressa por um
voto quasi unanime do Senado Federal e um parecer da Commissão de Constituição e Justiça da Camara dos Deputados,
que, por ser delegação de sua confiança, reflecte, certamente,
a opinião da mesma Camara :
Resolve reconhecer como legitima, até que o Congresso
Nacional se pronuncie em definitivo a respeito, a autoridade
do DI'. Francisco Chaves de Oliveira Botelho, empossado no
Governo do Estado no dia 31de dezembro ultimo, e com elle entrar em relações de ordem polítíca e administrativa.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1911, 90 da Independencia
e 230 da Repuhliea.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa.
0
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DECRETO N. 8.500 -

DE

4 DE

JANEIRO DE

1911

Designa o ultimo douiingo do mez de março do corrente a nno, para que nel1e
tenham Icgar as elelções do novo Conselho l\Lt:.nicipal, que, na f6rmn
do art. 2 u do decreto n, 1. G19 A, de 31 de dezembro de 1906, terá
a duração de tres annos, e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
Considerando que a eleição a que se procedeu no Districto
Federal a 31 de outubro de 190\l.deu em.resultado a constituicão de duas turmas de candidatos diplomados, radicalmente
divergentes, composta cada uma de oito intendentes, e, conseguíntemente, impossibilitadas ambas de deliberar, pois para
isso se faz necessaria a presença de nove candidatos diplomados, maioria absoluta dos 16 membros do Conselho, ímpossihílidade que se tornou. materialmente evidente pela renuncia
cclleetiva de oito desses diplomados, renuncia apresentada ao
prefeito do Districto Federal, conforme consta das razões do
seu véto de 5 de janeiro do armo passado;
Considerando que o Congresso Nacional, encerrando, ainua
uma vez, as suas sessões, sem resolver este caso, que lhe está
a'ffecto desde 26 de novembro de 1909, deixou o Poder Executivo na necessidade de prover de remedio uma si tuaçao que
se não póde mais prolonga e, mormente na ímmínencía de trabalhos eleítoraes, que, segundo o voto expresso pela grande
maioria. do Congresso, reunido em sessão, estariam eivados de
uullídade pela comparticipação nelles do actual Conselho, o
que acarretaria para o Dístrícto a perda de parte da sua representação na Camara e no senado da Repuhlica ;
Considerando que o Poder Judloiario, apezar de ter tomado
conhecimento, pelo órgão do ::;upremo Tribunal Federal, de tres
pedidos de habeas-corpus, invpetrados pelas duas turmas de diplomados, não se manifestou, de' fôrma alguma, e certamente
não se manifestaria, por se tratar de questão política, sobre fi,
legitimidade da constituição do actual Conselho, pois que a
concessão do habeas-corpus foi tão sómente para que os candidatos penetrassem no edifício do Conselho e pudesem continuar no processo da verificação de seus poderes ;
Considerando que, apezar de tal ordem [udiciaria ter produzido todos os seus effeitos, o Conselho não se poude legalmente constituir, pela imposaíhilidade material em que estava
de conseguir que se reunisse a maioria dos diplomados, visto
como a metade delles expressamente renunciou o direito que
lhes asseguravam os seus diplomas;
Considerando que o actual Conselho, para vencer essa difficuldade intransponível, reconheceu candidatos não diplomados, com ínf'raccão da expressa disposição do § lodo art. 50 do
Regimento Interno do Conselho Municipal, negando validade
aos diplomas d06 -tres eandídatos, antes de terem sido reconhecidos todos os demais intendentes;
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Considerando que este facto, que fere de nullidade manifesta a. constítutção do nctunl Conselho, ed da renurroía 'da
metade dos díplolmados são posteriores ú ordem de habeascorpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, a qual produziu todos os seus effeitos, Inclusive de verificar-se a ímpossihilidade rnaternl de ser o Conselho constituído legalmente, e que, portanto, qualquer resolução actual do Pocler
Executivo sobre a inexísteneía legal do Conselho não contravem do decreto judiciario ;
Considerando que, da impossibilidade da constituição regular do Conselho, já reconhecido pelo Poder Executivo da
União, pelo Senado Federal, no parecer n. 6, de 1910, e pelo
Congresso Nacional, no parecer de 22 de julho do mesmo anno,
sobre a eleição para Presidente ela Hepuhlica, resultou uma situacão anornala, pois é patente a inconveniencia de se prolongar. na Capital da Itepublica, o regimen da administração privada da eollaboração e da fisca-lização do Conselho Munícipal,
orgão unico da intervenção do povo na díreoção do Districto ;
e, por outro lado;
Considerando que o art. 3° da lei n. 939, de 29 de dezembro
de 1902, ao determinar que, «no caso de annullação de eleição
ou em qualquer outro de força maior que prive o Conselho Municipal de se compor ou de se reunir, o prefeito administrará
e governará o DistrIcto, de accórdo com as leis municípaes em
vigor», não quiz, certamente, que, dado qualquer daquelles
casos a providencia legal, que não póde deixar de ser provisor ía, se prolongasse por todo o periodo do mandato do Conselho não constituido ;
Considerando, pois, que este Districto Federal não póde
estar privado, indefinidamente, da collaboracão do seu Conselho
Municipal; e
Considerando que o decreto n. 1.619 A, de. 31 de dezembro
de 1906, marcou para a eleição do passado Conselho Municipal
o ultimo domingo do mez de março;
Decreta:
Art. 1.0 Fica designado o ultimo domingo do mez de
março do corrente anno, para que nelle tenham logar as eleições do novo Conselho Municipal. que, na fórma do art. 2°
do decreto n. 1.619 A, de 31 de dezembro de 1906, terá a duração de tres annos,
Paragrapho unico. Para aquelle fim serão expedidas as
precisas ínstruccões.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, I{ de janeiro de 1911, 90° da Independencía e
23° da Republ íca.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Rivadavia da Cunha Corrêa.

DECRETO N. 8.501. -

NÃO FOI PlJ1lLIGADO
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DECRETO N. 8.502-DE 4 DE JANEIRO DE 19B

Abre ao :Mini.terio da Fazenda o credito de 119 :258$258, ouro, supplementar
á verba n, 11 - Caixa de Amortização - do exerci cio de 1910

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autortzacão constante do decreto legislativo n, 2.324,
de 28 do mez proximo í'índo, resolve ahrir ao Mínísterío da
Fazenda o credito de 119 :258$258, ouro, supplementar á verba
n. 11, do art. 37, da lei n. 2.221, de 30 de dezembro. de 1909.
afim de occorrer ao pagamento de despezas com o forneci.nento de notas feito pelo American Bank Note Oompany,
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1911, 90° da Independencia
e 23" da Repuhlica.
HERM~ES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.

DECRETOS NS. 8. !>O 3 E 8.504 -

DECRETO N. 8.505 -

NÃO FORAM PUBLICADOS

DE 4 DE JANEIRO DE 19B

Abre ao 1finisterio da Fazenda o credito de 936 :241$904, aupplementar b
verbas ns. 12, 13, 17, 18 e 19 do exercicio de 1910

O Presidente da Itepuhlíca dos Estados Unidos do Brazü,
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 2.320,
de 28 de dezemhro proximo findo, resolve ahrir ao Mínísterío
da Fazenda o credito de 936 :241$904, supplementar ás verbas
ns. 12, 13, 17, 18 e 19 do art. 37 da lei n. 2.221, de 30 de dezemhro de 1900, para occorrer ao pagamento de salarios dos trahalhadores, jornaleiros e diaristas nos serviços do mesmo ministeria, de accôrdo com o disposto nos arts. 41 e 48 da referida
lei, no armo de 1910.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Repuhlica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.

DECRETOS NS. 8.506.E 8.507 - NAO FORA"! PUBLICADOS
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DECRETO N. 8.508 -

DE

11

DE JANEIRO DE

1911

Concede autorização ao Banco Espafiol dei Rio de La Pluta para estabelecer
uma succursal na capital do Estado de ·S. Paulo e outrn na cidade de
Santos, no mesmo Estado

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu o Banco Espaüol deI Rio de La
Plata, com séde em Buenos-Aires, Republica Argentina, resolve
conceder ao mesmo banco autorização para estabelecer uma
sucoursal na capital do Estado de S. Paulo e outra na cidade de
Santos, naquelle Estado, mediante as clausulas constantes do
decreto n. 7.630, de 28 de outubro de 1900.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Francisco Antonio de Salles.

DECRETO N. 8.509 -

DE

11

DE JANEIRO DE

1911

Abre ao lIIinísterio da Fazenda o credito de 1.308:295iji250, supplementar
li verba Alfandegus do exercício de 1910, para pagamento de
gratificações, na fôrma do art. 4G da lei n. 2.221, de 30 de dezembro
de 1909

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
nos termos do art. .16 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas, de conformidade com o
decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve
abrir ao Mínistenio da Fazenda o credito de 1.308 :295$250, supplementar á verba n. 18-Alfandegas-do exercicio de 1910,
para occorrer ao pagamento das gratificações extraordínarías
de 40 % e 35 I~ aos commandantes, sargentos, guardas, patrões,
machinistas, foguistas e remadores das Alf'andegas, calculadas
de accórdo com o citado art. 46.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1911, 90° da Independenoía
e 23° da Hepuhl íea.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Francisco Antonio de Solles.

DECRETO N. 8.510 -

DE

11

DE JANEIRO DE

1911

Abre ao Mí nister-io da Fazenda o credito de 19 :383$350, para pagamento de
premio fi Felismino Soares & Comp., pela construccão de uma barca
d' agua a vapor em seus estaleiros

O Presidente da Hepuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 2.325,
de 28 de dezembro proxímo passado, resolve abrir ao Minis-
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terio da Fazenda o credito de 19 :383$350, afim de occorrer ao
pagamento de premio a Felismino Soares & Comp. pela construcção de uma barca d'água a vapor, com 387t,667 de arqueação em seus estaleiros nesta Capital.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1911; 90° da Independencía
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de 'Saües.

DECRETO N. 8.5H-DE H DE .JANEIRO DE 19'11
Concede li Companhia de Seguros Lloyd Amazonense autorização para fUDCeionar na. Republica e approva, com alterações. os respectivos estatutos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
attendendo ao que requereu a companhia de seguros maritimos, fluviaes e terrestres Lloyd Amazonense, com séde em
Manáos, Estado do Amazonas :
.
Resolve conceder á mesma companhia autorização para
funccionar na Republica e approvar os seus estatutos, com as
modificações abaixo mencionadas, e que, depois de assim alterados, devem ser registrados na Junta Commercial de Manáos,
Estado do Amazonas, e tambem observadas as seguintes clausul as :
La A companhia Lloyd Amazonense se submetterá, em
tudo quanto lhe for applícavel, ás disposições regulamentares da lei das sociedades anonymas e das leis e regulamentos
das companhias de seguros e de quaesquer outros que venham
a ser promulgados sobre a materia dessa concessão.
,2.' Os seus estatutos foram approvados, com as seguintes alterações :
_
r. No art. 3°, paragrapho uníco, intercale-se, depois das
palavras «do artigo precedente»; as .seguintes.: «e os do art. 2°,
n. 11, do regulamento n. 5.072, de 12 de dezembro de 1903,
quanto á constituição e applícação da reserva estatuaria».
n. O art. 9° c seu paragr'apho unico e o art. -10 serão substítuídos pelo seguinte artigo: «Nos casos de insolvabilidade
do aecíonísta, ou de -successão mortis causa. a transferencia
da acção só 'poderá ser feita mediante alvará do juiz competente».
m. Supprima-se o art. 13 e seu paragrapho.
IV. Ao art. 24, lettra f, accrescente-se, depois das palavras «pela assembléa geral», o seguinte: «e tendo sempre em
stricta observancia o disposto no art. 25, § 2°, da lei n. -1.144,
de 30 de dezembro de 1903».
V. Ao art. 30 substituam-se as palavras finaes, «ficando
estes documentos, etc.», pelas seguintes : «devendo a mesma
directoria, com antecedencia de um mez, fazer os annuncíos
determinados no art. 147 do decreto n.434, de 1891, e executar
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todas as outras providencias indicadas no mesmo artigo e
seus paragraphos».
3." A companhia Lloyd Amazonense prestará, para obtenção da carta-patente, afim de poder encetar as operações, a
caução de 150 :000$, em apolíces da divida publica federal, mediante guia da Inspectoi-ia de Seguros.
Rio de Janeiro, H de janeiro de 19H, 90° da Independencia
e 23" da Republíca,
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio ele Salles.
Co:rnpanhia de Seguros Mariti:m.os~. Fluviaes
e Terrestes Lloyd .Á..DJ.azonense

ESTATUTOS
TITULO I
DA COl\IPANHIA E SEUS FINS

ArL -1." Fica constítuída nesta cidade de Manáos, capital
do Estado do Amazonas (Brazil), onde é sua séde, sob a fórma
de sociedade anonyma, a qual tem por ohjecto o commercio de
seguros maritimos, fluviaes e terrestres, por conta propría
e alheia, dentro e fóra do paiz, effectuando seguros maritimos e f'luvíaes sobre generos, mercadorias, gado em pé, dinheiro, cascos de embarcações a vapor ou a vela e alvarengas
ou batelões de convez corrido, matriculados na Capitania do
Porto: e seguros terrestres sobre mercadorias, em estabelecimentos commerciaes, trapiches e alf'andega, predios, moveis
e trapiches, contra os riscos de incendio, raios e suas consequencias.
Art. 2." O capital social é de mil contos de réis, dividido
em dez mil acções nominativas, de cem mil réis cada uma.
Paragrapho unico. As, entradas do capital serão feitas :
quarenta por cento no acto da suhscrípção, e o restante como
e quando a assembléa geral o deliberar.
'
Art. 3." O capital social disponível será empregado em
depositas bancarias com juros a prazo' fixo e em conta corrente com retiradas livres, em acções de, bancos e. companhias
de reconhecida idoneidade, em bens de raiz no perimetro urbano da capital e titulas da divida publica.
Pat-agrapho unico. Aos dírectores que transgredirem as
dísposições do artigo precedente será cassado, ímmedíatamente
o mandato, applícandc-se-Ihes ainda, por' meio de acção no
juizo competente, todos os rigores das leis em vigor.
Art. 4." O Lloyd Amazonense poderá ter, agencia em todos
os Estados da União, a juizo da directoria, que determinará
os limites dos seguros a effectuar.
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ArL. 5." O prazo da duração do Lloyd Amazonense será
de trinta annos, a contar da publicação dos estatutos no Diario
Of/icial, podendo, porém, ser prorogado por deliberação da
assemhléa geral.
TITULO II
DOS ACCIONISTAS

ArL. 6." E' accionista o possuidor de qualquer numero de

acções. Haverá um livro especial em que o accionista assignará

um termo de responsabilidade, no qual declare que cumprirá
as obr-igações que lhe são impostas pelos 'presentes estatutos,
e designadamente a de entrar com as prestações que lhe forem
exigidas, por conta do capital, até sua integral ízação.
ArL. I." Não realizando o accionista as prestações ou entradas nos prazos annuneiados, poderá a directoria, sem prejuizo de acção que á sociedade competir contra elle, fazer
vender suas acções em leilão mercantil, por conta e risco do
mesmo, depois de notif'icação júdicial publicada por dez vezes,
durante um mez, em dous jornaes dos de maior circulação nesta cidade, de conformidade com o art. 33 da lei n. !13!1, de 4 de
julho de 1891.,
Art. 8." Si, por falta de lOUlllpradores, a venda não se
realizar, a directoria declarará perdidas as aeções, em beneficio da companhia, á qual ficarão pertencendo, assim como
as entradas realizadas, sem prejuízo de acção contra o acoionísta ou seus fiadores, e cessionarios, si os houver.
Art. 9." Si, antes de integralizado o capital, occorrer insolvencia ou morte do accíonísta, suas acções serão vendidas
em leilão mercantil dentro de trinta dias e o producto liquido depositado por conta de quem pertencer, depois de deduzidas as despezas da venda e qualquer prejuízo resultante do
sinistro verificado até á venda das acções.
Paragrapho uni co. No caso de morte, porém, as suas acções
não serão vendidas pelo modo estabelecido no artigo precedente, si o herdeiro ou herdeiros communicarern por escripto
á dírectoría, dentro do prazo de seis mezes, a contar da data
do fallecimento, que assumem a sua responsabilidade, e forem,
nos termos destes estatutos, reputados idoneos para responderem pelas obrigações que lhes são inherentes, ou derem n
caução de que trata o art. 12, com relação aos accionistas residentes fóra desta capital.
Art. 10. Emquanto as acções não estiverem integralizadas
não podem pertencer a menores, mesmo a titulo hereditario,
salvo quando estes não sejam orphãos e seus paes se responsabilizem, para com a Companhia, pelo capital a realizar si
forem reputados idoneos.
ArL. 11. Serão considerados accionistas fundadores todos
os portadores de acções numeradas de um - (1) a cinco mil
(5.000), inclusive.
Art. 12. Si o aecionísta residir fóra desta cidade, será
obrigado a dar fiador idoneo emquanto não for realizado o
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capital social ou a caucionar a sua responsabilidade com titulas da divida publica.
Paragrapho unico. Não poderão ser fiadores os membros
da directoria e do conselho fiscal.
Art. '13. Os accionistas teem o direito de vender as suas
acções ; no caso, porém, de não estarem ainda integralizadas,
só poderão eompral-as pessoas que a directoria julgar nas
condições de responder pelas obrigações que lhes tocam, tendo
tambem em vista quaesquer outros interesses da Companhia.
Paragraphounico. O accionista não é responsavel por
mais do valor nominal de suas acções.
Art. '14. O accionista tem o direito de í'azer parte da assembléa geral, propôr e discutir qualquer assumpto e de votar e ser votado nos termos destes estatutos.
Paragt-apho unico O accíonista terá direito a um voto
T,)Ol' cada dez acções ; e si tiver menos de dez, não poderá
votar nem ser votado.
Art. '15. No caso de haver firmas commerciaes como accíonistas da companhia, somente uin dos sacias poderá exercer o
direito de accionista.
Art. '16. O accionista póde fazer-se representar na assembléa geral por procuração especial para todos os eff'eitos, comtanto que o procurador sej a accionista do Lloyd Amazonense,
não podendo o mesmo procurador representar mais de um
accionista, salvo estando estes fóra da cidade, e de conformidade com o disposto no art. '133 da lei n. 434, de /1 de julho
de '189'1.
Art. '17. Os directores e membros do conselho fiscal tarribem não podem ser procuradores para o caso de eleições, approvação de contas e pareceres,
Art. '18. Não podem ser eleitos dh-ectores, membros do
conselho f'iseal e respectivos supplentes :
a) os que forem directores, membros do conselho fiscal
ou agentes de outras companhias congeneres ;
b ) os que estiverem prohihídos de commeroiar ;
c) os que não possuírem, pelo menos, '100 acções do
Lloyd Amazonense.
Pnragrapho unico. Antes de tomar posse do' cargo, o
eleito caucionarri no Lloyd Amazonense a importa'ncia: de
'10 :000$, em dinheiro, moeda corrente na Republica ou a sua
equlvalencin em apolices da divida publica federal ou em acções
do Lloyd Amazonense, sondo que as ncções da firma de que o
eleito for socío solidario servem para sua caução.
TITULO IH

Art. '19. O Lloyd Amazonense scrã admirustrado por uma
directoria composta de tres membros effeetivos, accionistas,
eleita annualmonte em assembléa geral que se reunirá no mez
de setembro de cada anno, nos termos do art. 56 destes esta-

12

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

tutos, podendo a mesma directoria ser reeleita somente por
dous terços, toda a vez que a assernhléa geral assim o entender. A mesma assembléa geral elegerá, annualmente, seis
supplentes, que servirão no impedimento de qualquer díreetor
pela ordem de votação.
.A.rt.20. O mandato da dírectot-ía começará da posse do
cargo e se prolongará até á posse dos. directores novamente
eleitos, salvo o caso de revogação ou demissão do dírector pela
assembléa geral expressamente convocada para esse fim, sob
proposta acompanhada de parecer do conselho fiscal.
Art. 21. A dírectoría poderá nomear o numero de agentes
e correspondentes que julgar necessar-íos, tanto na sua séde
como fóra della, devendo, em igualdade de círcumstancías, ser
preferidos os accíonístas do Lloyd Amazonense.
Art. 22. Não poderão servir conjunctamente nos cargos de
director ou membro do' conselho fiscal ascendentes, descendentes, irmãos, sogro, genro ou cunhado, .durante o cunhadio, e
assim também os socíos de qualquer firma comrnercial, mesmo
commanditarios.
Paragrapho uníco. Quando dous ou mais aocíonistas incompatibilizados forem eleitos directores ou membros do conselho fiscal, ficará o que tiver obtido maior numero de votos ;
e, no caso, de empate, ficará o que possuir maior numero de
acções. No caso de igualdade de votos e de acções, ficará o mais
velho.
Art. 23. Os directores e membros do conselho fiscal são
responsaveis por negligencia, culpa, dolo ou excesso no exercicio do respectivo mandato.
Art. 24. Compete á directoria :
a) a geral administração da sociedade e de suas agencias,
de conformidade com estes estatutos;
b) a nomeação e demissão dos agentes e empregados e
a fixação de suas commíssões e ordenados, dando conta desses
actos li assembléa geral, em seu relatorio semestral.
c) organizar os regulamentos que julgar necessaríos, nos
quaes serão estabelecidas as obrigações .8 serviços a cargo dos
agentes e mais empregados, assim como as tabellas de premios ;
d) a representação da sociedade em juizo .ou fóra delle,
sendo que o mandato prova-se pela acta da eleição;
e) . effectuar as operações de credito que forem necessarias
á liquidação de qualquer sinistro; comprar e vender titulos
da divida publica; descontar lettras oriundas de suas transaecões, bem como tudo quanto possa interessar ao Lloyd Amazonense;
f) organizar um regulamento para fixar o limite de todos
os riscos e regular os mesmos, cujo regulamento só poderá
ser posto em execução depois de approvado pela assembléa
geral;
g) solicitar da respectiva mesa a convocação extraordínaria da assembléa geral dos accíonístas, declarando o motivo
da convocação.
Art. 25. Os directores eleitos designarão entre si o presidente, o thesoureiro e o secretario.
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Art, 26. A dlÍI'ectoria reunír-se-ha urna vez por semana. em
sessão ordínaría, e extraordinariamente sempre que o serviço
assim o exija. As suas resoluções constarão de actas, lavradas
em livro proprio,· o qual será escripturado pelo secretario.
Art. 27. O dírector impedido, ou ausente por mais de quinze dias, é obrigado a communicar por escrípto ou sessão, á
directoria, o seu impedimento, sendo chamado para suhstituíl-o o supplente, o qual vencerá os ordenados durante a
substituição, continuando a commissão de contas do proprletario do cargo. No caso da ausencia exceder a dous mezes, o
substituto perceberá igualmente a commíssão ; nos impedimentosmenores de 15 dias, farão o serviço os restantes dous
dírectores, caso em que as resoluções da directoria serão por
votos conformes.
Paragrapho uníco. No caso de falta de communícação,
será' chamado' o supplente a quem competir a substituição, e
a elle serão pagos o ordenado e a commíssão relativa ao tempo em que Iunccionar. Apresentando-se o director ausente ou
impedido tomará conta do seu legar, si não tiver excedido a
dous mezes a sua ausencía ou impedimento, a contar da data
da primeira sessão da directoria a que deixar de comparecer.
Art. 28. No caso de resignação ou morte de um dos
directores, será chamado immediatamente o supplente a quem
competir a substituição; e no caso de ausencia ou impedimento
dos supplentes. será, com annuencía do conselho fiscal, convidado um accionísta nas condições de elegibilidade para preencher a vaga, pertencendo-lhe o ordenado e respectiva commissão relativos ao teffiiJO que durar o seu exerclcio.
Art. 29. Nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada
armo, será a escripta fechada, procedendo-se aos respectivos
balanços, os quaes serão apresentados ao conselho fiscal, que,
em 10 dias prefixos, os conferirá e dará o seu parecer, depois
de exame detido dos livros e mais documentos do Lloyd, para
cujo fim lhe serão franqueados os escriptorios e mais dependencras.
Art. 30. Na reunião ordínaría da assembléa geral, a directoria apresentará' o seu relatorio impresso dos rregocios do
Lloyd, acompanhado do balanço e demonstração da conta de
lucros e perdas e do parecer do conselho fiscal, ficando estes
documentos á disposição dos accíonístas, no escriptorio da
Companhia, oito dias antes da reunião da assembléa geral.
Art. 31. As ordens de pagamento, as apolices de seguro e
mais actos da directoria só serão validos e obrigatorios
quando assígnados por dous direetores. A assignatura destes
não induz responsabilidade pessoal, além da que teem como
directores, pela má execução ou excesso de mandato, nos
termos do art. 23.
Art. 32. Nas questões entre a companhia e segurados, a
dírectoria somente recorrerá aos meios [udíciaes quando não
puder verificar o arbitramento, nos termos da lei de 14 de
setembro de 1866.
Art. 33. A dírectonia poderá estabeleeer agencias o ef'fectuar seguros em outras cidades do paiz e no estrangeiro
devendo ter muito em vista a idoneidade dos agentes e esta~
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belecendo OS limites do seguro para essas agencias, conforme
as localidades em que forem estabelecidas, e em harmonia
com as disposições do regulamento de que trata a alinea f do
art. 21.
§ 1.0 Os agentes perceberão uma commissão estipulada
pela dírector!a, deduzida do producto liquido dos premies de
seguros que realizarem, podendo um só agente accumular os
tres ramos de seguros - i\L\R1TI:-IOS, FLUVIAES E TERRESTRES.
§ 2.° As agencias reger-se-hão por estes estatutos, instrucções e ordens da directoria.
Art. 34. A directoria fica autorízada a pagar aos segurados todos os pi-ejuizus previstos nas apol ices de. seguros, ouvindo o conselho fiscal sempre que o prejuízo f'ôr superior a
dez contos de réis, sendo-lhes para esse fim conferidos todos
os poderes em direitos necessarios, mesmo os de livre transacção.
Art. 35. Os prejuizos que occorrerern ao Lloyd serão
pagos pela receita do semestre em que tiverem logar ; e, si
esta f'ôr insufficiente, pelo fundo disponivel ou pelo fundo
de integralização do capital, pela ordem.
§ L° No caso da receita e os fundos disponível e de integralização do capital não bastarem, fica a directoria autorizada a fazer as chamadas precisas.
§ 2.° Os prejuízos serão pagos sempre á vista, fazendo-se
as operações precisas para que nada soffra o credito do
Lloyd ; e em caso de necessidade com prazo nunca superior a
Ga dias.
Art. 36. Os premias de seguros terrestres serão seíupre
pagos á vista. Os dos seguros maritimos e Iluviaes e de cascos
serão liquidados á vista ou em lettras culos prazos ficam ao
livre arbitrio da directoria, não podendo, todavia, o maior
prazo ser superior a seis mezes contados do ultimo dia util
do mez do seguro.
Paragrapho unico. As lettras não poderão ser reformadas ; e no caso de pagamento de qualquer sinistro a companhia degcontará a importancia que o segurado lhe dever,
mesmo por lettras não vencidas.
Art. 37. Os directores vencerão o ordenado fixo de 200$
mensaes, cada um. Além do ordenado fixo, caberá á directoria
a commissão de G % sobre os lucros líquidos vcrificacios em
cada semestre, commissão essa que será dividida em tres
auotas de 2 % cada uma, para os tres directores.
. ArL 38. A dírectoria fica autorizada a conceder nos contractos de seguros e re-seguros os retornos ou honus que julgar convenientes, para acquisição de bons coutractos.
TITULO IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 39. O conselho fiscal será composto de tres accíonistas possuidores de 100 acções cada um, pelo menos, obser-
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vando-se as disposições do art. 22. Cada um perceberá,
somente, o ordenado fixo de 100$ mensaes.
ArL 40. O conselho fiscal será eleito na reunião ordinaria
da assembléa geral, realizada em setembro de cada anno, nos
termos do art. 56, não podendo ser reeleitos mais de dous
terços.
ArL !do Compete ao conselho fiscal:
I) dar parecer sobre os negocies e opet-ações do Lloyd,
depois de examinar os balanços, demonstração da conta lucros
e perdas, documentos de receita e despeza e mais dependeucias do escrIptor-ío, e autorizar ou não o dividendo;
H) veriílcar si os estatutos, deliberações da assemhléa
geral e disposições das leis em vigor, na parte appl icavel ás
companhias de seguros, teem sido observados pela dírectoría ;
III) solicitar a convocação extraordinaria da assembléa
geral, sempre que occorrerem factos graves, e fazer dírectamente as mesmas couvocações, quando a respectiva mesa se
recuse faze I-o,
ArL 1t2. O parecer do conselho fiscal deve ser o mais detalhado e minucioso possível, de fôrma a instruir os accionistas sobre os erros e faltas, fraudes e excessos da dírectoría
no desempenho de seus deveres, sugger-ir as medidas que lhe
occorrerern no interesse da companhia e dar parecer sobre as
propostas apresentadas vela directot-ia.
l\H. 43. Ao conselho fiscal, ou Ú maoría de seus membros,
é permittido. em qualquer tempo, pedir á directoria a exh ihição dos livros (no escrtptorío da séde do Lloyd) para sobre
elles instru ir qualquer exame, emittir parecer sobre os negocios da companhia e solicitar a convocação da assembléa
geral, para dar-lhe conhecimento dos factos apurados.
ArL 4.4. O conselho fiscal fiea obrigado a reunir-se sempre que a directoria o solicitar, vara esclarecel-a com o seu
parecer.
Art, 45. Os eff'eitos das responsabilidades dos membros
do conselho risca! são determinados pelas regras do mandato
e pelas leis em vigor.
ArL. 4ô. O membro do couselho fiscal que pretender ausentar-sc é obrigado a í'azer a devida communícacão ti dírcctoría, si a auseucia prolougur-ue por mais de um mez, afim
ele que esta chame, para substttuil-o, o supplente mais Votado,
vencendo este o ordenado relativo.
Paragra pho li II ico. A falta de eommunicação ou a ausencia por mais de Lres rnezes inh ihe o membro do conselho
í'iscal de contínuar a exercer o cargo.
TITULO V
DOS FUNDOS E DIVIDENDOS

Art. 47. Além do fundo de reserva obrigado por lei, fica
creado um fundo destinado a integralizar o capital suhsoripto,
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sob a denomínação de fundo de íntegralízação, a credito do
qual se levarão 20 % dos lucros liquidas verificados.
ArL 48. Os lucros, depois de deduzidas as despesas geraes, os sinistros que occorrerern dentro do semestre, a commissão da directoria e as porcentagens para fundo de reserva
e de íntegralização, serão distribuidos em dividendos pelos
accíonístas, dividendos esses que nunca serão superiores a
,
18 % ao anuo, sobre o capital realizado. '
§ 1.0 Distribuído que seja o dividendo, e existindo ainda
saldo, será elle levado a uma conta de fundo disponível, cujo
produoto terá a applícação que a assembléa geral determinar.
por proposta da dírectoria e parecer do conselho fiscal ou in":
dícação de qualquer accionista.
§ 2.,° No caso, porém,. de occorrerem prejuízos ao Lloyd,
que a receita do respectivo semestre não possa comportar,
fica a directoria autorizada a retirar do fundo disponível as
ímportacías. de que houver necessidade, antes de utilizar-se
do fundo dé Integralização e do fundo de reserva,

TITULO VI
DAS ELEIÇÕES

Art. 49. Na reunião ordinaria da assembléa geral, que
terá lagar em setembro de cada anno, serão eleitos por escrutinia secreto e maioria de votos :
a) a mesa da assemhléa geral, que se comporá de um
presidente e dous secretarias;
b) a directoria, que se comporá de tres membros eJfectívos e seis supplentes :
c) o conselho fiscal, que se comporá de tres membros efí'ectivos e tres supplentes.
Paragrapho unico. A eleição será sempre individual,
qualquer que seja a pessoa representada.
Art. 50. A eleição será feita por meio de cedulas fechadas
em enveloppes e que deverão conter os nomes dos candidatos
c o numero de votos que o accionista representar.
§ L° As cedulas para eleição da mesa da assembléa geral
deverão conter os nomes dos candidatos e a designacão dos
respectivos cargos.
§ 2.° Dando-se o caso de empate, preferir-se,-ha o. candidato que tiver maior numero de accões ; e no caso de Igualdade de votos e de acções, preferir-se-ha o mais velho.
Art. 51. A apuração será feita pela respectiva mesa e
dous escrutínadores nomeados pelo presidente da assembléa,
dentre' os accionistas presentes, na occasíão de proceder-se
ao acto eleitoral.
Art. 52,. As procurações que não estiverem registradas n9s
livros da Companhia e dêem poderes para representação ele~
tora I, só poderão ser adrnittidas si forem depositadas no esoriptorío do Lloyd tres dias uteis antes do que fôr marcado para
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eleição, sendo franqueadas aos accionistas que as queiram
examinar.
Art. 53. Os membros da mesa da assembléa geral serão
substituidos: o presidente pelo 1 secretario, este pelo segundo, e assim successivamente pelos mais votados.
Art. 54. A posse dos eleitos terá lagar no terceiro dia depois da eleição.
TITULO VII
0

DA ASSEMBLÉA GERAL

Art. 55. A assembléa geral é a reunião dos accíonístas do
Lloyd Amazonense, em numero que represente, pelo menos, a
quarta parte do seu capital nominal.
Art. 55. As convocações da assembléa geral serão feitas
por meio de annuncíos publicados durante quinze dias em
dous jornaes dos de maior circulação, observando-se o disposto no art. 130, da lei n. 434, de 4 de julho de 11391.
Art. 57. Téndo, porém, a assembléa geral de deliberar
sobre reforma dos estatutos, alteração do capital, prazo da
duração da companhia ou sua liquidação, precisará, para
constituir-se, de accionístas que representem, pelo menos,
dous terços do capital nominal, conforme preceitua o art. ,131
da lei n. 434, de 4 de julho de 1891.
Paragrapho unico.Neste caso, si na primeira e segunda
convocações não comparecer numero sufficiente de accionistas, far-se-ha terceira convocação, declarando-se que a
assembléa poderá deliberar, seja qual fôr a somma de capital
representado pelos accionistas presentes e observando-se,
além disso, o disposto no § 2 do art. 131 da lei n. 434, de 4 de
julho de 1891.
Art. 58. A assembléa geral reunirá extraordinariamente,
sempre que a directoria ou o conselho fiscal o julgue necessario e quando sete ou mais accíonístas, representando, pelo
menos, um quinto do capital nominal, o requeiram, declarando o fim da reunião.
Paragrapho uníco. Si a mesa da assembléa geral não fizer
a convocação requerida, dentro do prazo de oito dias, poderão
05 requerentes fazel-a, conforme dispõe o art. 138 da lei numero 434, de4 de julho de 1891.
Art. 59. Nos annuncios para reunião extraordinaria de
assembléa geral deverá declarar-se o fim da reunião, não
podendo nella tratar-se de assumptos extranhos ao obiecto
da convocação.
Art. 50. Quando os membros da Mesa não comparecerem
a qualquer reunião da assembléa geral, tomará a presidencia
o accionista presente que representar maior numero de
acções, o qual, por sua vez, convidará dous accionistas para
secretarias.
Art. 61. A approvação das contas e balanços, pela assembléa geral, será considerada nulla e de nenhum effeito e valor,
si não fôr. precedida do parecer do conselho fiscal.
0
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Art. 62. Compete á assembléa geral :
a) proceder á eleição da sua propria mesa, da directoria
e do conselho fiscal e respectivos supplentes ;
b) approvar ou não os balanços e contas da directoria e
o parecer do conselho fiscal;
c) dar a directoria quaesquer autorizações de que não cogitem os presentes estatutos, nunca, porém, contrarias ao seu
espirito. Neste ultimo caso, tornar-se-ha preciso começar
pela sua reforma;
d) responsabilizar a directoria e o conselho fiscal, nos
casos de excesso de mandato, negligencia, culpa ou fraude;
e) cassar o mandato da directoria ou do conselho fiscal,
quando haja motivo para isso;
f) interpretar, alterar ou reformar os presentes estatutos;
g) deliberar, emfim, sobre tudo quanto possa interessar
ou necessitar 6 Lloyd,
Art. 63. Ao presidente da assembléa geral compete :
a) ordenar as convocações ordinarias da assembléa geral
e as extraordinarias que lhe forem requeridas, tendo em vista
as disposições dos presentes estatutos e o que preceitúa o artigo 137 n. 2 da lei n. 4;34, de 4 de julho de 1891 ;
b) dirigir todos os trabalhos da assembléa, concedendo
ou retirando a palavra aos accionistas que a solicitarem, ficando entendido que nenhum accionista, com excepção dos
membros da direetoria e do conselho fiscal, poderá fallar mais
de tres vezes sobre o mesmo assumpto ;
c) assignar, com os demais membros da mesa, as actas
das reuniões, as quaes deverão ser minuciosas, e relatar todos
os incidentes occorridos;
d) convidar ou designar dous accionistas para servirem
de escrutinadores nas eleições, e proclamar o seu resultado;
e) decidir as questões de ordem;
f) assignar as respectivas communicações aos eleitos, e
as que forem dirigidas ás repartições do Estado, nas quaes se
communícará igualmente os nomes dos accionistas eleitos
directores ;
a) dar posse a todos os eleitos para os corpos gerentes do
Lloyd.

ArL 64. Ao 1 secretario compete :
a) substituir o presidente em todas as suas faltas e impedimentos;
b) ler o expediente e a acta da sessão anterior, antes de
ser submettida á approvação ;
c) tomar parte na apuração da eleição e redigir as actas ;
d) fazer todo o expediente da assembléa geral, que será
assignado pelo presidente.
Art. 65. Ao 2 secretario compete :
a) substituir o primeiro secretario em todas as suas faltas
e impedimentos ;
b) tomar parte na apuração das eleições e coadjuvar o 1
secretario em todos os seus trabalhos.
0

0

0
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TITULO VIII
DA DISSOLUÇ.:\O E DA LIQUlD.-\Ç.:\O

ArL 66. O Lloyd Amazonense poderá dissolver-se :
a) por consenso mutuo dos accionistas reunidos ou representados em assembléa geral para esse fim especialmente convocada, e constituída por accionístas que representem, pelo
menos, dous terços do capital nominal. Depois da terceira convocação, a assembléa geral poderá funccionar e deliberar com
Clualquer nu'mero :
b) pela terminação do prazo de sua duração;
c) pela reducção do numero de seus accionistas a menos
de sete;
d) por impossibilidade de preencher o fim social;
e) por ínsolvahilídade ou cessação de pagamentos.
ArL 67. 1'\0 caso de ter de procedér-se á liquidação do
Lloyd Amazonense, os liquidantes serão eleitos pela assembléa
geral dos accíonístas. A liquidação amigavel se fará nos termos
do capitulo VII da lei n. 43!1, de 4 de julho de 1891, ou de qualquer outra lei então em vigor.
Paragrapho unico. NGS casos omissos, regerão as disposíções das leis em vigor.
TITULO IX
DISPOSIÇÕES GEllAES E TRANSIToRIM!

ArL 68. Por excepção, o mandato da primeira directoria,
assim como do conselho fiscal e dos seus respectivos supplentes, terminará em 30 de setembro de 1911.
Art. 69. Os dírectores no serviço de semana ficam obrigados a frequentar diariamente a séde do Lloyd, em horas determinadas.
Art. 70. O director da companhia que. fizer parte de qualquer firma accíonísta fica obrigado, ao retirar-se della, a cumprir individualmente as disposições do art. 18 alínea c paragrapho unico.
ArL 71. Quaesquer lacunas que hajam nos presentes estatutos serão resolvidas de accôrdo com as determinações do
decreto n. 434, de 4 de julho de 1891, e mais legislações em
vigor.
Manáos, 1 de setembro de 1910.
Acções
380
Por procuração de Gomes & Comp., J. V. Loureiro
.
250
.
Gordon & Comp
250
Braga, Vieira & Comp
.
250
Mendes Filho &; Comp
.
Por procuração de J. G. Araujo, Joaquim Gomes Lou250
reiro
.
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Nomes

Aeções

Por procuração de Quadros Carvalho, A. Campos......
Kiernam & Peters
Antonio dos Santos Cardoso
A. Ferreira Bacellar & Comp........................
José Luciano de Moraes Rego
o. •••••••
E. Kíngdorn & Comp................................
Mendes & Comp
A. Miranda Araujo.................................
Por procuração de Joaquim de Paula Antunes, João Alvaro Ferreira Pinto............................
Oliveira & Azevedo
1\1. Corbacho & Comp
Scholz & Comp
Por procuração de Carlos Montenegro & Comp., Vicente
"Monteiro Maia
Neves, Rebello & Comp..............................
Alfredo Azevedo ..
Por Arthur Horst Sanchez de Azevedo, menor, Alfredo
o............
Azevedo
Antonio Carlos de Miranda Corrêa
Por procuração de Barbosa & Tocantins, G, José de
Araujo
o••••••••• , o.. •
J. Soares & Comp
Por procuração de José Antonio Boares, Ascendino
de Barros Pimentel
Ascendino de Barros Pimentel.
José A. de Vasconcellos
:..................
Vianna, Silva & Comp
Por procuração de Antonio José Vianna, Vianna, Silva
& Comp. o.....................................
J. H. de Barros Braga
". . . . . . . . . . . . . . .
Braga, Rego & Comp..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por procuração de Maria de Paula Rego, Guilherme Dias
Rego
Por procuração de AdelinoCabral da Costa, Francisco
José de Oliveira
"..................
Moraes, Carneiro & Comp
,
,........
José Carneiro dos Santos. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Rafael S. Benoliel.
Por procuração de Samuel José Levy, Rafael S. Benoliel.
Por D. Maria Adelaide da Silva Araujo, Joaquim Gomes
Loureiro ....
Francisco Maria Bordallo ,
Por procuração de Alvaro da Silva Xavier Monteiro,
Francisco 'Maria Bordallo
Manoel Dias de Oliveira
,
;
: . . . . .. . . . . . .
\V. S. Gordon.
Por procuração de José Antonio C. Barreiros, J. Barreiros
Frederico Hartje .
i•••
B. Antunes & Comp .
Mar inus de Vries
o"..................
Por procuração do Banco do Pará, B. Antunes & Comp. .
o
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Nomes
Acções
Por procuração de Francisco Nicolau dos Santos, B. .An.~
tunes & Comp......... . . . . . . . • • . . . . . . . . .• . . . . . .
100
Andrade, Santos & Comp.........••.•..... " . . . • . . . •
30
Costa Santos & Comp...............................
100
João Serra ...........................•..........•.
50
Manoel Domíngues Tavares. . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . • . •
20
10
Francisco Guedes Chagas...........................
Por procuração de Felippe Schlee, P. Bogéa de Sá. . . . . .
250
;........
100
João Alvaro Ferreira Pinto
Por procuração de Maríanna A. Santos Pinto, João Alvaro
Ferreira Pinto.................................
10
Por procuração de Avelino Augusto Martins, João Alvaro
Ferreira Pinto ........• , •••.• "..................
100
Joaquim Mendes Cavalleiro . '" ....•...•......... .•. .
50
Por Lucilia Pereira de Carvalho, Eduardo Motta......
20
Cunha & Comp... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Arthur Rodrigues das Neves
,
20
100
Bernardo Pinto S. Paes.............................
Achilles Bevilacqua......................... . . . . . . . .
20
A. O. Pereira Rego
,............
50
Americo Lages Rebello.............................
20
Por procuração de Manoel José das Neves, Ameríco Lages
Rebello
" . . . ..
100
José da Costa Teixeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
E. KingdojIl........................................
50
Antonio de Paula Antunes..........................
50
Amorim Irmãos ..............................•.• ,..
250
Pelo menor Joaquim Soares de Amorim Junior, Joaquim
Soares de Amorim.............................
25
Por procuração de Antonio Joaquim Ribeiro, Amorim
Irmãos

POI' procuração de José Antonio de Figueiredo Rodrigues, Arthur Rodrigues das Neves .. '.....•... ,....
Manoel Parada Oorbacho............................
Por procuração de Manoel Pereira da Silva, Adelino da
Silva I.3astos....................................
Evaristo José de Almeida.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •
POI' procuração de Luiz da Silva GOmes, Evar~stq José
de Almeida....................................
Por procuração de Umbelino de Hollanda Bezerra, Evaristo José de Almeida. .. . . ........•.. .•... . .... .
Por procuração de Maxímo Hoidum, Evar-iste José de
Almeida
Por procuração de Rosa Lina Gomes Filha, Evariste José
de Almeida.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Por procuração de Emilia Gomes de Almeida, Evar-iste
José de Almeida...............................
Por procuração de Marianna Fernandes Guimarães, Evaristo José de Almeida ... ,......................
J eronyrno Vicente Gomes...........................
Bertino Miranda....................................
E. Zarges..........................................

1QO
10

50

30
200
250
100
100

50
50

50
10

10
100
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Nomes
ácções
J. Gunzburger......................................
50
". .
50
Augusto Cesar Fernandes
Por procuração da Companhia de Seguros Commercíal
do Pará, Gomes & Comp., representados por seu
procurador J. V. Loureiro. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
100
José Vieira Loureiro
50
Por procuração de A. J. de Pinho & Comp., Antonio
50
de Pinho l\laia.................................
o •

•

• •

•

• •

•

• •

•

•

Ouadro dos accionistas subscriptores da Companhia de Seguros
Terrestres, Marítimos e Fluuiaes Llouâ Amazonense, com
séde em Mandos
Nomes
Gomes &; Comp
Gordon & Comp
Braga, Vieira & Comp
Mendes Filho & Comp
J". G. Arauj o
A. Ferreira Bacellar & Comp
Bchnlz & Comp.... .
M. Corbacho & Comp
Neves, Rebello & Comp
Carlos Montenegro &; Comp
Oliveira & Azevedo
Amorim Irmão
Antonio dos Santos Cardoso
Joaquim de Paula Antunes
E. Kíngdom & Comp
:
Kiernan & Peters
Mendes & Comp
A. Miranda Araujo
Quadros Carvalho
Evaristo José de Almeida
Luiz da Silva Gomes
Joaquim Soares de Amorim Junior
José Vieira Loureiro
E. Zarges.
Barbosa & Tocantins
José Carneiro dos Santos
J. Soares & Comp
José Antonio Soares
Ascendino de Barros Pimentel
A. H. de Barros Braga
A. C. Pereira Rego
Phílippe Schlee
Moraes, Carneiro & Comp
Joaquim Mendes Cavalleiro

Acções Entradas
380
/10 /~
»
250
.
250
»
.
250
»
.
250
»
.
250
»
.
250
»
.
250
»
.
250
»
.
:~50
»
.
250
»
"..
250
»
" 250
»
.
250
»
.
250
»
.
250
»
.
250
»
.
250
»
.
250
»
' .
200
»
.
250
»
.
25
»
.
50
»
.
100
»
.
»
100
.
»
100
100
.
»
20
.
»
20
.
»
10
.
»
.
»
50
.
»
250
»
100
.
60
»
.
.

o ••
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Nomes
Acções Entradas
Andraqe Santos & Comp
". . . .
30
40 %
100
Umbelmo de Hollanda Bezerra. . . . . . . . . . . . .
»
'100
Maxim Holdum
»
Rosa Lina Gomes Filha...................
50
»
Emília Gomes de Almeida....... . . . . . . . . . .
50
»
:..
50
Maríanna Fernandes Guimarães
»
Francisca Maria Bordallo.................
60
»
100
W. S. Gordon............................
»
20
Americo Lages Rebello....................
»
Manoel José das Neves....................
100
»
José A. de Vasconcellos
:...........
10
»
20
Vianna Silva & Comp.....................
»
10
Antonio José Vianna......................
»
Bernardo Pinto S. Paes
' .. '"
.
100
»
50
Manoel Parada Corbacho..................
Augusto César Fernandes.................
50
»
José AntOnIO C. Barreiros. . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
»
~.............
100
Antonio Joaquim Ribeiro
»
Frederico Hartje
150
»
José Luciano de Moraes Rego. . . . . . . . . . . . . .
250
»
50
Samuel J. Le:vy..........................
»
;)0
Raphael S. Benoliel...
»
Cunha & Comp
,.......
150
»
J. Gunzburger............................
50
»
Lucilia Pereira de Carvalho...............
20
»
200
Braga, Rego & Comp............ . . . . . . . . . .
»
Maria de Paula Rego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
»
Adelino Costa............................
50
»
Aritonio C. de Miranda Corrêa.. . . . . . . . . . . . .
100
»
João Serra...............................
50
»
B. A. Antunes & Comp. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
250
»
Marínus de Vries.........................
'100
»
Banco do Pará...........................
200
»
Francisco Nicoláo dos Santos..............
100
»
100
Costa Santos & Comp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
João Alvaro Ferreira Pinto................
100
»
Avelino Augusto Martins..................
100
»
Maríanna A. Santos Pinto. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
»
Antonio de Paula Antunes. . . . . . . . . . . . . . . . .
50
»
Arthur Neves ..... ·......................
20
»
30
Manoel Pereira da Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
·..........
20
Achilles Bevilácqua
»
10
Francisco Guedes Chagas.................
»
20
José da Costa Teixeira.... . . . . . . . . . . . . . . . .
»
Jeronymo Vicente Gomes.................
iO
»
Bertino Miranda
·...............
10
»
'100
Companhia de Seguros Commeroíal do Pará. .
»
A. J. de Pinho &; Cornp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
»
)
Manoel Domíngues Tavares.. . .. . . . . . . . . . . .
20
Alfredo Azevedo
··................
20
~
Arthur Horst Sanchez de Azevedo. . . . . . . . . .
25
»
50
Alvaro da Silva X. Monteiro.·... . . . . . . . . . . .
»
~)
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Nome>

Manoel Dias de Oliveira
Maria Adelaijle da Sílva Araujo
Dr, José Antonio Figueiredo Rodrigues
E. Kíngdom

.
.
.
.

Acções

Entradas

20
50
iO
50

40

%

l>

»
»

Manáos, 27 de setembro de i91O.- Euaristo José de Almeida, director.- Augusto Cesar Fernandes, director.- João
Rodriçues Braça, director.

Acta da sessão de assembléa geral de ínstallação da üompanhra
de Seguros Terrestres, Maritimos e Fluviaes, Lloyd Amazonense.
A's 9 horas do dia 8 de setembro de i910, nesta cidade de
Manáos e no ediflcio onde funcciona a directoria da Associação
Commercial do Amazonas, presentes os accionistas abaixo assígnados, representando mais de dous terços do capital social
de 1.000 :000$, conforme exige o § i o do art. 75 do decreto
n. 434, de 4 de julho de 1891, e reunidos para o fim previsto
no mesmo art. 75 do citado decreto, o accionista Sr. Luiz de
Azevedo, da firma Oliveira & Azevedo, e membro da commissão
de incorporadores, propõe que seja acclamado presidente dessa
sessão o acoíonísta Sr. Emílio Zarges, e primeiro vice-presidente em exercício de presidente da directoria da Associação
Commercial do Amazonas.
'I1omandoa cadeira da presidencia, o Sr. Emilio Zarges
convida para 10 e 2° secretarios os accionistas Srs. Bertino
Miranda e Jeronymo Vicente Gomes e logo em seguida manda
o Sr. presidente sejam lidos os estatutos que se verificam
estar assignados por todos os acoíonistas do capital suhscrípto,
conforme estabelece o art. 74 do decreto já acima citado; e o
seguinte talão de deposito da decima parte do capital subscrípto de 1. 000 :000$, de accórdo com o que determina. o dito
art. 75 e seu n. 1 do referido decreto n. 434, de 4 de julho
de 1891:

«Delegacia Fiscal do Thesouro Federal no Estado
do Amazonas - N. 712. Exercicio de 1910. Total
100 :000$000. A fls ... do Caixa Geral fica debitado o
Sr. thesoureiro interino Candido Borges pela quantia
de 100:000$ recebidos nesta data da Companhia de Seguros Lloyd Amazonense, proveniente de uma parte
do capital subscripto de i. 000 :000$ da mesma companhia, conforme a partida n .... Secção da Thesouraria,
3 de setembro de 1910. - O thesoureiro, G. Borges. O escrivão, Dias Paredes,
O Sr. presidente, após esta leitura, diz que lhe parece
terem sido preenchidas as formalidades que a Lei das Socie-
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dades Anonymas exige, conforme se vê do n. 3 do art. 75 do
decreto n. 434, de 4 de julho de 1891, e declara installada
legalmente a Companhia de Seguros Terrestres e Marítímos
Lloyd Amazonense, desejando que tenha uma existencia prospera e abra para o commercio do Estado uma nova éra de
prosperidades.
O aceíonísta Sr. Luiz de Azevedo, da firma Oliveira & Azevedo, pede a palavra e submette á consideração da casa a seguinte proposta:
Conforme faculta o n. 4 do art. 75 do decreto n. 434, de
4 de julho de 1891, proponho que nesta sessão seja eleita por
acclamação a seguinte directoria, bem como o respectivo conselho fiscal e mesa da assembléa geral e cujo mandato, de
accôrdo com o art. 68 dos nossos estatutos. deverá terminar
em 30 de setembro de 1911:
.
DIRECTORIA

Evaristo José de Almeida - da firma Gomes &Comp.
João Rodrigues Braga - da firma Braga, Vieira & Oomp.
Augusto Cesar Fernandes - da firma M. Corbacho & Comp.
8UPPPLENTES

.tl.cacio de Oliveira Dixo - da firma Mendes & Comp.
Francisco de Souza Soares - da firma A. Ferreira Bacellar & Comp.
Ameríco Lages Rabello - da firma Neves, Rahello & Comp.
\V. Gordon - da firma Gordon & Comp.
Marínus ele Vries - da firma B. Antunes &, Comp.
CONSELHO FISCAL

E. Kingdom -

da firma E. Kíngdom & Comp.
Constantino Quadros Carvalho.
José Luciano de Moraes Rego.
SUPPLENTES

A. de Miranda Araujo.
Joaquim Soares ele Amorim - da firma Amorim Irmãos.
Antonio elos Santos Cardoso.

Presidente, Joaquim Gonçalves de Araujo - ela firma J.
G. Araujo.
Primeiro secretario, \Y. Peters - ela firma Kiernan &
Peters.

Ac'ros DO PODER EXECUTIVO

26

Segundo secretario, Carlos Montenesro - da firma Carlos
Montenegro & Comp.
Manáos, 8 de setembro de '1910. - (Assignado) Luiz da
'Silveú'a Azevedo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Sr. Presidente da Republica - SubmeUo
apreciação de
V. Ex. o decreto que autoriza a reabertura da Caixa de Conversão, nos termos da lei n. 2.357, de 3'1 de dezembro do anno
proximo findo.
Elle contém uma alteração na tabella do valor das moedas
estrangeiras que devem affluir ao deposito da Caixa, a qual
havia sido organizada tendo por base o valor do cambio banearío, que não é exactamente igual ao valor intrinseco aferido
pelo da libra esterlina, conforme se vê da exposição apresentada
pelo director da Caixa de Conversão.
Tambem foi preferido adoptarem-se os bilhetes de emissão
a '15 d., existentes na Caixa de Conversão, sem o carimbo rectificativo, para evitar tres séries de bilhetes que poderiam
dar legar á confusões na circulação.
E' uma providencia provisoria, até que a Caixa se habilite
com oS bilhetes da nova estampa.
ã

Rio de Janeiro, H de janeiro de 19'11. - Francisco Antonio
de Salles.

DECRETO N. 8.512-DE H DE JANEIRO DE 19'11
Determina qne a- contar de 23 do corrente mez, tenha execução nas operações
da Caixa a lei n , 2.357, de 31 de dezembro de 1910. qne fixou a taxa
de 16 d. por 1$ para o calculo d-os valores depositados e emittidos,
e dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
resolve que, a contar de 23 do corrente mez, tenha execução,
nas operações da Caixa de Conversão, a lei n. 2.357, de 31 de
dezembro de 19'10, que fixou a taxa de 16 d, por 1$
para o calculo dos valores depositados e emittidos ; e; outrosim, que provisoriamente sejam utilizadas as notas. ora em
deposito, das estampas que serviram para as emissões anteriores da dita Caixa, ficando, de accôrdo com a mesma lei,
assegurados o seu pleno curso e o poder liberatorio, que lhes
é proprio, no limite do seu nominal inscripto, calculado este
ao indicado cambio de 16 d. por 1$, tanto para a emissão
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como para o troco, e aferido o valor das moedas, com relação
ao da libra esterlina, pela tabella junta, organizada nos termos
do art. 5° da lei n. 1.575, de 6 de dezembro de 1906.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1911, 90° da Independencia
e 230 da Republica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Francisco Antonio ele Salles.

Caixa ele Conversão - Tabella para o calculo do valor das
moedas de ouro que forem depositadas na Caixa de Conversão,
ao cambio de 16 d. por 1$, nos termos da lei n. 2.357, de 31 de
dezembro de 1910.
Moedas

1 soberano
1$000, ouro .nacíonal
1 franco, lira ou 'peseta
1 marco
'1 dollar
1 peso argentino
1 corôa austriaca
1$000 fortes

Valor em réis

,

'.'
'"

.
.
.
.
;
.
.
.

15.000 '
1.687,5
594,7292
734,1472
3.082,2381
2.973,6463
624,5475
3.330,2868

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1911. -Francisco Antonio
de Salles.

Caixa ele Conversão - N. 341 - Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1911.

Em. Sr. ministro da Fazenda - Tenho a honra de solicitara attenção de V. Ex. para a exposíção junta, que me foi
apresentada pelo Sr. chefe da Contabilidade desta Caixa.
Nella se verifica que o valor das moedas de ouro que
affluem a deposito e se trocam por bilhetes conversiveis de
nominal em réis, varia, com relação ás da libra esterlina,
quando é elle aferido pelo das tabellas communs do cambio
bancario, ou quando é apreciado pelo ouro-fino das ditas
moedas.
Nas pequenas sommas, a differença parecerá despresivel,
e della quasí ninguem se apercebe; mas nas grandes massas de
ouro a depositar, semelhante differença avulta, e deve ser levada á conta para regular o quantitativo dos bilhetes emittidos.
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Não precisarei alongar-me nestas observações, porquanto
bastará um exemplo para evidenciar a justeza dos raciocinios,
que inspiraram a exposição.
Na vigencía da tabella official que regulou a emissao de
bilhetes á taxa de 15 d. fizeram-se, seguramente, nesta Caixa,
operações como a seguinte :
O possuidor de t 100.000-0-0, em vez de as trazer á Caixa,
preferia trocal-as por moeda ~ranceza (ou outra) ao preço
médio de frs. 25,20 cada Iibra, Importava frs. 2.520.000, que
eram recebidas, de accôrdo com a tabella, pelo valor de
réis 635,94~7 cada uma.
Os bilhetes entregues representavam, assim, 1.602 :575$604;
e, com essa quantia o depositante obtinha, acto continuo,
t 100.160-7-0 ou mais t 160-7:-0 do que o seu capital primitivo.
A Caixa emittia, dest'arte, bilhetes no 'valor de 2 :575$604,
em prejuízo seu, ou sem correspondente real de deposito.
A operação arithmetíca é esta :
t 100.000-0-0
Frs. 2.520.000 X 635,9427
t 100.000-0-0 X 16$000
f 100-7-0

=.frs. 2.520.000,0
1. 602 :575$604
1.600:000$000

=

=
=

2:575$604

Para corr igu- o erro das tabellas antigas, a Contabilidade
fez o calculo. do toque das moedas, referido ao da libra, e organizou tahellas novas, que submetto á approvação de V. Ex.
Saudações respeitosas- - iVmlO de Andrade.

Caixa de Conversão - Decreto n. 1. fJ75, de 6 de dezembro
de 1906.
Art. 1.0 E' instituida uma Caixa de Convers-ão, especialmente destinada a receber moedas de ouro de CUl'SO legal e as
que constam do art. 5° desta lei, entregando em troca bilhetes
ao portador, representativos de valor igual ao das moedas de
ouro recebidas, fixado este valor em 15 dinheiros esterlinos
por 1$000.
Art. 5." Os marcos, francos, liras, dollars, além da libra
esterlina, servirão para constituição do deposito de que trata
o art. 10, quardada pam os eiieitos da emissão e conversão a
taxa estabelecida no mesmo artiço para as libras esterlinas e
as taxas a olla correspondentes lJaI'a as moedas a que. se retere
este artiao,
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Para a Caixa de Conversão o padrão é a libra esterlina á
taxa de 16 d, por 1$, ou 15$ a libra.
Uma libra esterlina pesa 7,98805 grammas,tendo de ouro fino
916,666 ou 7,32237384 grammas.
Valendo a libra esterlina 15$ com o peso de ouro fino de
7,32237384 grammas, o valor das moedas de outros paízes
será o da relação entre esse ouro fino e o ouro fino da libra.
Assim, o ouro fino de uma libra esterlina está para 15$ como o
ouro fino de outras moedas está para ta.
7,32237384: 15000: : 0,290322: valor de 1 franco.
Estabelecendo esta base, temos o valor de :
633713524
1 franco............... 0,290322X 15000

= 594,7292

7,32237384
04585196
1 marco

0,35838X15000

= 734,1472

7,32237384
150239404
1 dollar

'" .. 1,50462X15000

= 3,082,238

7,32237384
316856762
1 peso argentino

1,45161X15000

= 2,973,646

7,32237384
4623284876
1 corôa austriaca

0,304878X15000 = 624,547
7,32237384
076399694

Réis fortes 1$000

1,625707X15000
7,32237384

= 3,330,2868
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Ao inicial' a Caixa de Conversão suas operações, em 22 de
dezembro de 1906, foi adaptada uma tabella para o valor das
moedas, servindo de base 16$, valor da libra esterlina. O valor
das moedas, porém, por esta tabella não é a relação entre o
valor de ouro fino da libra esterlina e o valor de ouro fino das
moedas de outros paizes, como se vê da comparação dos valores
abaixo:

Moedas

1

soberano

1$000, ouro nacional.

.

franco, lira, peseta-o .
marco
.
dollar
.
peso argentino
.
1 corôa austriaca
.
1$000 fortes
.
1
1
1
1

16.000
16.000
1.800
'l.800
6359427
634,37781
785'1105
783,00034
3.287,72064
3.295;8036
3.179,71333 3.171,88938
66(j,666
666184
3.560,90814 3.552;30592

O valor das moedas em deposito ria Caixa de
Conversão, calculado pela tabella de
ouro fino é de
.

1,56488
2,02016
8,08296
7,82395
0,482
8,60222

303.627:263$646

O valor da tabella official e que consta da
,...
303.990:335$708
escripta é de
cuj a diff'erença de..................
363 :072$062
representa o lucro das que de preferencia a libra esterlina
entrarão com dollars, francos, marcos, pesos argentinos,
corôas austriacas e ouro portuguez.

Para a taxa de 16 d. por 1$ da lei de 31 de dezembro de
1910, ou se manterá a relação da tabella official para o valor

das moedas ou se estabelecerá a tabella de ouro fino.
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Moedas e unidade

SoLerano, 1
.
Ouro nacional, 1$000.
Franco, lira, peseta, 1
Marco, 1
Dollar, 1.

.
.

Peso argentino, 1
.
Corôas austriacas, 1 ..
Réis fortes, 1$000 ....

15.000
15.000
1.087,5
1. 087,5
596,H)(127
594,7292
73 f1,1472
730.04100
3.089;8153/3 3.082,281
2.989,99
2.973,6463
024,5475
624.8
3.330,2868
3.388;351

1,42708
1,89389
7,57726
73437
0;2525
8,0642

Contabilidade da Caixa de Conversão, 31 de dezembro de
Dr. Carlos Claudio da Silva, chefe da Contabilidade.

HHO. -

DECRETO N. 8.513-DE 11 DE JANEIRO DE 1911
Augmento _de 20 _0/0 os vencimentos dos pretores e de :15 0/0 os vencimentos
dos escrivães criminaes e do jl.J.iz do Districto Federal

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz il,
usando da autorização conferida pelo art. 3°, n. UI, da lei
11. 2.35G, de 31 dezembro dei 1910, decreta:
Artigo unico. Ficam augmentados de 20 % os vencimentos
dos pretores e de 15 % os dos escrivães crírnínaes e do juiz
da justiça Iooal do Districto Federal; revogadas as disposrções em contrario.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro do 1911, 00" da Independencia
e 23" da Hepublica.
HERMES n. DA FONSECA.
Rioadania da Cunha Corrêa.
DECHETO N. 8.514 -

DE 11 DE JANEIRO DE 1911

Abre no ::l\Iinist-erio da ,Tustiçoc

(> Negocias Interiores o credito extraordinnrio
de 7 :749$608, para pagnmcnto de nugmento de vencimentos concedido
aos continuos, correios e no ajudante do porteiro da Secretaria do.
tIustíça e N ego cios Interiores

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida pelo art. 4° do decreto legislativo n. 2.372, de f1 de janeiro corrente, resolve abrir ao Mínisterio da Justiça e Negocies Interiores o credito extraordinario de 7 :749$668, para pagamento do augrnento de venci-

32

ACTOS DO PODER

EXECU~'IVO

mentes, concedido pelo citado decreto, aos continuas, correios
e ao ajudante de porteiro da respectiva Secretaria de Estado,
no periodo de 9 de janeiro a 31 de dezembro deste anno, de accôrdo com a demonstração junta.
Rio de Janeiro, H de janeiro de 19H, 90° da Independencia
e 23" da Republica.
HERMES

R.

DA FONSEQ.-\..

'Rivadavia da Cunha Corrêa,

DEilIONSTRAÇÃO DA DESPEZA COM o AUGJlLENTO DE VENcnLENTOS CONCEDIDO
PELO ART. 4° DO DECRETO LEGISLATIVO N. 2.372, DE 4 DE JAi'iEIRO
COHIIE.1'{TE, AOS CONTINUaS, COHI\EIOS E AO AJUDANTE DO PORTEIRO DA
SECRETAIUA DA JUSTIÇA E NEGOCIaS INTERIORES, 1\0 PERIODO DE 9 DE
JANEIRO A 31 DE DEZEilllRO DE :19:11.

~.g
:;:jd

..... é.Q

-C)

s:::;:..,

~p.

Cargos

oS

Importancia relativa ao
período de 9 de janeiro a
3:1 de dezembro de :191:1.

+'c)

::::
::::-0

C)<:\

bDC':3

:;,""'
<C)

De cada
empregado

Da classe

-o

:1 ajudante do porteiro ........ , 720S000

704S5:16

704S5:16

7 continuos.................... 600S000

587S096

4::109$672

õ correios..................... 600S000

587S096

2:93õS480
7:749S668

:1 a Seccão da Directoria da Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negocíos Interiores, :1:1 de janeiro de :191:1. - em'valho e Souza,
:1 0 officiaI. - Rodrigues Barbosa, pelo director geral.
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DECRETO N. 8.515 - DE 11 DE .JANEIRO DE 1911
Crêa 111na Jnspactoria Agrícola em cada. um dos Estad.os uu Amazcnas, Piauhj-,
Rio Grande do Norte, Parahyba, Alagôus, Sergipe, Espírito Santo e
Santa Cuthai-ina, e dá nova classificação ás j{l existentes

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto no art. 26, paragrapho unico e
art. 28 do regulamento annexo ao decreto n. 8.360, de 9 de novembro de 1910, e o que estabeleceu a lei n. 2.356, de 31 de
dezembro do mesmo anuo, no art. 50, verba 6", lettra b (pessoal
e material) decreta:
Art. 1.0 E' creada uma Inspectcria Agrioola em cada um
dos Estados do Amazonas, Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyha, Alagôas, Sergipe, Espirito Santo e Santa Catharina.
Paragrapho unico. O pessoal dessas novas inspectorias ficará sujeito a todas as disposições, que lhes forem applicaveis,
do regulamento approvado pelo decreto n. 8.360, de 9 de novembro de 1910.
Art. 2.° Ficam elevados a 20 os districtos a que se refere o
art. 26 do citado -regulamento.
Art. 3.0 As inspectorias já existentes e as que ora são
creadas terão a classificação, séde e pessoal constantes do quadro annexo,
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1911, 90° da Independeucía
e 23° da Republica.
HERIIIES R. DA FONSECA.
Pedro ele Toleelo.

Quadro das inspectorias agrícolas a que se refere o decreto
n, 8.515, da presente data
Districtos

1"
2°

3°
4"

5°
6°
7°

8°
9°

ro-

11°
12°
13°

Estados

Amazonas .....
Pará ..................
Maranhão ........
Piauhy ............ ..
Ceará
Rio Grande do
Norte
Parahyba ..........
Pernambuco ...
Alagôas ........... ..
Sergipe .............
Bahia ...............
Espirito Santo..
Rio de Janeiro..
....

o

Pessoal
Inspe- Ajudan
ctores
tes

Sédes

........

Poder Executivo - 1011

Manáos " .......
Belém
S. Luiz ......
Therezina " .
Fortaleza ......
Natal
Parahyba
Recife ............
Maceió ..........
Aracajú
S. Salvador ..
Victoria .......
Campos ......
....

0,

1
1
1
1
1

2
2
2

1
2

i

1

i
1.

1.

1

1.
i
1
1

3
1
i
4
i

3
3
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Distasctos

Pessoal

Etados

18°

S. Paulo .......
Paraná
Santa Catharina
Rio Grande do
Sul .........
Minas Geraes...

19°
20°

Goyaz .........
Matto Grosso ....

14°
15°
1.6°
17°

Sedes

Inspe-

ctores

Ajudantas

S. Paulo.....
Curitiba ....
Floríanopolís .

1
1
1

1.
1

Porto Alegre.
BeBo Horizonte .....
Goyaz
Cuyabá .- ...

1

3

1
1.
1

6
2
2

4

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1911.- Pedro de Toledo.

DECRETO N. 8.516 -

DE 11 DE JANEIRO DE 1.911

Considera como escola média ou thecrtco-pratíca subvencionada pela União,
na Iõrma do Regulamento que baixou com o Decreto n. 8.319, de 20
de outubro de 1!nO, o Instituto de Agronomia e Veterlnaríu mantido
pela Escola de Engenharia de Porto Alegre

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto nos arts. 344 e 547 do Regulamento
que baixou com o decreto n. 8.31.9, de 20 de outubro de 1910,
e attendendo ao que propoz a Escola de Engenharia de Porto
Alegre, decreta:
Art. 1..0 E' considerado, para todos os effeitos legaes, escola
média ou theoi-íco-jiratíca de agricultura, subvencionada pelo
Governo Federal, o Instituto de Agronomia e Veterinaria mantido pela Escola de Engenharia de Porto Alegre, no Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2." E' concedida ao mesmo Instituto a dotação de
87 :000$ consignada na lettra e, verba 19·, art. 50 da lei n. 2.356,
de 31 de dezembro 'de 1910, referente a cada escola média ou
theoríco-pratíca custeada pela União e mais a quantia de
150 :000$ para despesas de ínstallação e adaptação, na fórma e
por conta da consignação «Material» da citada verba.
Art. 3.0 Fica obrigada a Escola de Engenharia de Porto
Alegre a submetter á approvação do Governo Federal, dentro do
prazo de 60 dias a contar da publicação deste decreto, o programma a que se refere o art. 54.6 do Regulamento do Ensino
Agronomíco.
Rio de Janeiro, 11. de janeiro de 1.911, 90° da Independenoia
e 23° da Repuhlíca.
HEKMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.
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DE JANEIRO DE 1911

Concede autorização a Dick Rerr & Co., Limited, para funccionar na Republica

o Presidente da Ilepuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
attcndendo ao que requereu a Dick Kerr & O:, Limited, sociedade anonyma, com séde em Londres, devidamente representada, decreta:
Artigo uníco. E' concedida autorização á Díck Kerr &; O.",
Limited, para f'unccionar na Rcpublíca com os estatutos Que
apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado da Agricultura, Industría e
Oommercio, ficando a mesma companhia obrigada a cumprir
as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1911, 90° da Independcncia e 23° da Repuhlíca.
HERMES R. D"~ FQNSECA,
Pedro de Toledo,
Clausulas que acompanham o decreto n , 8.517, desta data
I
A Dick Kerr 0.°, Límited, é obrigada a ter um representante no Brazil com plenos e illimitados poderes para tratar
e definitivamente resolver as questões que se suscitarem quer
com o Governo, quer com particulares, podendo ser dernandado e receber citação. inicial pela companhia.
II

Todos os aetos que pra tícar rio Brazil ficarão suí eitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jur-isdicção
de seus tribunaes [udíciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á
execução das obras ou serviços a que elles se referem.

m
Fica dependente de autorízacão do Governo qualquer altoração que a companhia tenha de fazer nos respectivos esta-

tutos.

Ser-Ihe-ha cassada a autorização para runccíonar na Republica si infringir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito que regem as sociedades anonymas,
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v
A infracção de qualquer das presentes clausulas para a
qual não estej a comminada pena especial será punida com a
multa de 1 :000$ a 5 :000$ e, no caso de reincídencia, pela cassaçao da autorização concedida pelo decreto em virtude do
qual baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro. 11 de janeiro de 1911.- Pedro de Tolcdo,
Edwin Douglas Maurray, Traductor Publico e Interprete
commercial juramentado, rua da Candelaria n. 28.
Certifico pela presente que me foram apresentados varios documentos, constituidos pelo reconhecimento de firma
abaixo, Memorial ele Associação e Estatutos da Dick Korr & C.O,
Limited, exarados em idioma ínglez, afim de os traduzir para
a língua vernacula, o que assim cumpri em razão do meu oftícío, e cuí a traducção é a seguinte:
TRADUCÇ.W
Eu, abaixo assignado, Horatio Arthur Eríth de Pinna, Tahellião Publico da Cidade de Londres, por nomeação real devidamente juramentado e em exercicío.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. George John
Sargent, Registrador Assistente de Sociedades Anonvmas da
Inglaterra, subscripta no fim da Cópia certificada do Memorial
de Associação, Estatutos e certificado de. incorporação ela Companhia Anonyma Dick Kerr & C.O, Limited, estabelecida nesta
cidade, que se acham annexos e exarados na língua ingleza.
Em testemunho do que, para fazer constar onde convier
e para todos os effeitos legaes, passo o presente que assígno e
sello em Londres em 29 de setembro de 1910.
Em testemunho da verdade.- (Assígnado) H. A. E. ele
Pinna. Tabellião Publico.
Estava o sello of'Iioial do mesmo Tabellião Publico.

üeeonheço verdadeira, a assignatura retro de H. A. E. de
Pinna, 'I'ahellião Publico desta capital, e, para constar onde
convier, a pedido do mesmo passei a presente, que assignei e
fiz sellar com o sello elas armas deste Consulado Geral da Repuh líca dos Estados Unidos elo Brazil em Londres, em 29 de
setembro de 1910.- (Assignado) F. Alves Vieira, Consul Geral.
Estavam a respectiva chancella e uma estampilha do sello
consular brazileiro do valor de 5$, devidamente inutilizada.

Certifico pela presente que ti Dick Kerr. & C.O, Límited foi
incorporada nos termos das leis de Companhias ele 1862 a 1898,
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como sociedade de responsabilidàde limitada, em data de 24'de
agosto de 1899.
Dado e por mim assígnado em Londres neste dia 26 de
setembro de 1910.- Geo. J. Saraent, Assistente do Official do
Registro de Sociedades Anonymas.

Nada mais continha o referido documento que bem e fielmente verti do própr-io original ao qual me reporto.
Em fé do que passei a. presente, 'que seJ1ei com o sello do
meu off'icio e assigno nesta cidade elo Itio de Janeiro aos H
dias de novembro de 1910.
.

Registrada. 41.239, 24 de agosto de 1899. Estava a chancella da Repartição de Registro de Companhias, com a data de
26 de setembro de H110. Estavam inutilizadas duas estampilhas
Inglezns valendo collectivamente seis schillings.

COMPANHIA POR ACÇÕES DE RESPONSABILID,\DE LI~IITADA

Memorial de Associação da Dick Kerr & C.o, Limited
1. O nome da companhia é «Dick Kerr & Co. Límíted».
2. A séde da Companhia será na Inglaterra.
:-3. Os fins da Companhia são os seguintes:
A) Fazer e executar, com as modificações que nelln eventualmente se possam fazer, um contracto segundo a minuta já
redigida e que para o fim de identificação está rubricada por
Jolm Kerr e que se declara haver sido feito entre Dick Kerr
and Companv Límited (incorporada em 1890) e Claud Thornton Caley e George Wíllíam Carrde um lado e esta Companhia
de outro lado, e explorar o negocio a que se refere o mesmo
contracto, conforme tem sido explorado até aqui, ou de qualquer
outra fórma e com as ampliações que a directoria julgar convenientes.
B) Negociar como fabricantes de petrechos e accessorios
para estradas de ferro, ferro-carris, material rodante, machínas
e' machinísmos de toda a sorte, e bem assim como fundidores
de ferro e de aço, electricistas, e em geral como engenheiros
de estradas de ferro, ferro-carris e outras classes de empreitadas.
C) Adquirir e estabelecer usinas e installacões para os
fins da Companhia. e utilizar-se das usinas, ínstallações e machinismos da Companhia, para. todos os fins a que se possam
prestar; e estabelecer, e explorar no Reino Unido ou em qualquer outra localidade quaesquer negocies ou índustrias, com
ou semelhança ao que fica dito acima, e como a directoria possa
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julgar conveniente a ser explorado e estabelecido a bem dos
interesses da Companhia.
D) Adquirir por compra ou por qualquer outra rorma o
negocio da Companhia, firma ou pessoa, da mesma natureza
dos negocios que a Companhia possa explorar daqui em deante
ou que possa iniciar dentro da orbita dos fins a que se propõe,
podendo adquirir uma partíeipação nesse negocio.
E) Tomar de arrendamento, ou contractar o arrendamento, ou alugar e comprar ou adquirir e explorar ou aproveitar machinismos, ínstallações ou invenções, licenças, direitos
sobre patentes e prívilegios, empreitadas ou concessões de
estradas de ferro ou de ferro-carris e em geral qualquer bem ou
direito móvel ou ímmovel ou propriedade que a directoria possa
julgar conveniente a bem dos interessses da Companhia ou
ne1les adquirir uma participação.
F) Requerer, obter, adquirir ou alienar ou lidar de qualquer fórma com decretos legislativos, mandados provisionaes,
concessões, outorgas, poderes ou convenções em que forem
partes quaesquer Governos, municipalidades ou outras autoridades ou indivíduos: subscrever para as despezas de obtenção
dos mesmos em nome da Companhia ou não, conforme melhor
entender a directoria.
G) Emprestar dinheiro a qualquer companhia, sociedade
ou associação ou pessoa, especialmente aos clientes da Companhia, sob garantia de suas empreitadas, propriedades, bens e
effeitos ou qualquer parte destes ou ainda sem garantia e de
um modo geral nos termos e condições que a directoria julgar
mais convenientes.
H) Garantir o reembolso de dinheiros ou o fiel cumprimento de contractos, obrigações, emprestimos, compromissos
ou promessas de governos, municipalidades, corporações publicas ou particulares, ou companhias, firmas ou indivíduos
para com quaesquer outros governos ou municipalidades, corporações publicas ou particulares, companhias, firmas ou indívíduos: e assumir a obrigação e responsabilidade de dinheiros
e tomar a seu cargo obrigações de toda classe e natureza, nos
termos e condições que a directoria eventualmente julgar acceitaveis a bem dos interesses da Companhia.
I) Receber dinheiros em deposito, emprestaI-o e adiautal-o com ou sem garantias e nos termos que forem julgados
bastantes.
J) Promover o registro e em summa o reconhecimento e,
personalidade legal da Companhia em qualquer paíz estrangeiro ou colonia ou dependencia da Grã.Bretanha.
K) Montar, construir, augmentar, alterar e conservar as
edificações necessarias ou convenientes para os fins da Companhia.
L) Tomar emprestimo e levantar dinheiros para occorrer
ás despezas do negocio da Companhia.
M) Hypothecar e onerar a empreza e todos e quaesquer
bens moveis e ímmoveís, presentes ou futuros. e todo .ou parte
do capital da Companhia a realizar,
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N) Crear, emíttír ou pôr a premio ou com desconto debeaiures, obrigações bvpotheearías (debent1l1'e stoek) e outras

obr-igações pagaveis ~o portador ou não, permanentes, resgataveis ou reembolsavoís ; estabelecer- as garantias collateraes das
obr-ígacões da Companhia por meio de Trust Deed ou de outra
fórma e no caso de capital a realizar conferir ao credor hypo~hecario os direitos. que a dírectoría julgar convenientes para
1azer e tornar effectrvas as chamadas.
O) Fazer, acceitar e endossar Dotas promissorias, lettras
de cambio e outros instrumentos negocíaveís.
P) Pagar as despezas de incorporação da Companhia ou
ti. ella relativas, bem como as que se referirem á subserlpção
de seu capital, acções e obrigações, e ainda quaesquer commissões ou remunerações de outra natureza devidas a corretores ou outros individuas pelo seu trabalho de angariar e
garantir as subscr ípções e pela tomada firme, collocação, venda
ou disposição de seções ou ohrigações e bens desta ou de
qualquer outra companhia, ou pelo seu auxilio prestado nesse
sentido ou pelo seu trabalho de promover e obter a admissão
e a cotação nas bolsas de Londres e das províncias, ou na de
qualquer paiz estrangeiro ou colonía, das mesmas acções ou
obrigações.

Q) Emittir acções da Companhia nas épocas e de modo por
que a directoria julgar conveniente, ao par ou com premio,
como integralizadas ou partes integralizadas, e em geral nos
termos e condições em todos os sentidos, como a directoria
julgar acceítavel,
R) Emit.tir acções e obrigações que a Companhia tem a
faculdade de emittir para garantia de indemnizações a qualquer
pessoa, a quem a Companhia prometteu ou estiver obrigada
a indemnizar.
S) Pagar os bens ou direitos adquiridos pela Companhia
em dinheiro ou em acções, com ou sem direitos privilegiados
ou deferidos em materia de dividendos ou restituição de caou em qualquer outro sentido, ou em obrigações que a Companhia tiver a faculdade de emittir, ou aínda parte de um
modo, parte de outro, e, em geral, conforme' TI. directoria julgar
mais acertado. .
T) Receber e acceitar pagamentos de beus ou direitos vendidos ou alienados, e de outra forma pera Companhia, em
dinheiro, por prestações ou em acções de qualquer companhia,
com ou sem direitos privilegiados ou deferidos sobre dividendos
ou restituições de capital ou em outro sentido, ou ainda mediante hypotheca ou deb entures (üebenture-stockv, obrígações
hypotheoarias, ou quaesquer outras obr-igações da Companhia,
ou parte de um modo e parte de outro e, em geral, nos termos
e condições que a directoria entender.
U) Entrar em sociedade ou em contracto de coparticipação
ou qualquer outro arranjo, para a participação nos lucros,
união de interesses, ou cooperação com qualquer sociedade,
pessoa, ou companhia, explorando ou que se proponha a explorar qualquer negocio cornprehendído entre os fins a que se
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destina esta Companhia e adquirir, possuir e negociar acções,
titulos e obrigações de toda e qualquer companhia.
V) Estabelecer, promover ou cooperar no estabelecimento
ou promoção de qualquer companhia e garantir a subscripção
ou tomar os titulos, acções, debentures ou outras ohrígações
dessas companhias, subscrevendo-as no todo ou em parte.
\V) Vender, permutar, alugar mediante aluguel, regalia,
participação, nos lucros ou em outras condições, e conceder
licenças, utilidades em outros direitos sobre toda ou qualquer
parte da empreza e bens da Companhia e de qualquer outro
modo com elles lidar ou delles dispor.
X) Fazer fusão com outras companhias, cujos fins sejam
ou incluam fins identicos ao desta, mediante venda ou compra
de emprehendimentos com os onus desta ou daquella companhia, mediante liquidação ou não, ou mediante. compra ou
venda de todas as acções, títulos, debcntures ou outra classe de
obrigações desta ou daquella companhia a que se faz referencia,
ou ainda mediante sociedade ou contracto da natureza da sociedade ou de qualquer outro modo.
Y) Manter e concorrer para a manutenção de obras pias
ou de utilidade publica, conceder pensões, gratificações, doações, emolumentos a qualquer pessoa, manter e concorrer para
a manutenção de escolas e ínstituíções de ensino scientifico,
'lítterarío, religioso ou de caridade, ou quaesquer assooiações
commerciaes, quer sejam essas sociedades relacionadas unicamente com o negocio ou os negocies explorados pela Companhia, quer não, e bem assim de qualquer club ou outra classe
de estabelecimentos, desde que for julgado conveniente para os
interesses da Companhia ou das pessoas empregadas pela
Companhia.
Z) Distribuir entre os soeios em especie os bens da Companhia, já a titulo de dividendos, já como restituição de capital,
comtanto que não. se faça distribuição que possa importar em
uma reducção de capital, sem a sancção exigida por lei na
occasião.
AA) Exercer os poderes conferidos pela « Companies 'Seals
Act, 1864 », sempre que a Directoria entender necessario applical-os afim de mais perfeita e effectivamente explorar os
negocias da Companhia fóra do Reino Unido.
BBl Praticar todo e qualquer dos actos acima específicados dentro do Reino Unido ou em qualquer outro paíz, colonia
ou dependencia, em nome da Companhia ou de qualquer companhia, firma ou pessoa na qua'lídsde de Trustee .
CC) Praticar em geral todos os actos e fazer as cousas que
tiverem relação ou que possam conduzir ao emprehendimento
dos fins acima ou a qualquer delles.
4. A responsabilidade dos socios é limitada.
5. O capital nominal 'da Companhia é de ;e 350.000, dividido em 70.000 acções de ;e 5 cada uma; dessas 30.000 são
acções privilegiadas e 40.000 ordinarias, gozando respectivamente dos direitos definidos nos Estatutos annexos ao presente.
6. As acções originaes que não forem emittidas, bem como
as novas acções que possam ser creadas, podem a qualquer
tempo ser emittidas com as garantias ou com os direitos prí-
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vílegiados quanto a dividendo ou reembolso de capital, ou em
ambos os sentidos, ou com qualquer outro privilegio especial
ou vantagem sobre quaesquer acções anteriormente emittidas,
ou que estivessem em via de serem emittidas, ou ainda com
premio ou com qualquer direito deferido em relação a acções
anteriormente emittidas ou que estiverem em via de ser
emíttidas ou ainda sujeitas a quaesquer condições ou estipulações ou com qualquer direito especial, ou sem direito de voto
e em geral nos termos em que a Companhia determinar mediante resolução especial, comtanto que os direitos ou privilegíos d03 portadores de acções privilegiadas e de qualquer
outra classe de acções emittidas com privilegio não poderão
ser alteradas, modificadas ou affectadas de qualquer fórma, a
não selo nas condições estabelecidas pelos Estatutos annexos ao
presente.

Nós, as differentes pessoas cujos nomes e endereços vão
abaixo subscríptos, deseí amos nos constituir em sociedade nos
termos do presente memorial de associações e obrigamo-nos
respectivamente a tomar o numero de acções do capital da
Companhia que vae indicado adeante dos nossos nomes respectívos,

Nomes, endereços qunllflcações
dos suhscríptores

Numero das acções tomo.
das por subscríptoces

Claud Thornton Caley, Constítucional
Club, Londres, engenheiro...... Uma acção preferencial
Jolm Kerr, 110 Cannon Street, Londres, E. C., empreiteiro......... Uma acção preferencial
George Fleet, Cannon Street, E. C.,
empreiteiro
Uma accão preferencial
John Gane, GG Coleman Street, E. C.,
contador official
, . . . . . Uma acção preferencial
Henrv 'I'hos, Crowe, 78 Queem Victoria
Street, E. C., engenheiro........ Uma acção preferencial
Harold Brown, 2 Bond Court, wstbrook, Londres, E. C., solicitador. Uma acção preferencial
George \Villiam Carr, 110 Cannon
Street, Londres, E. C., secretario
de companhias..... . . . . . . . . . . .. Uma acção preferencial
Datado neste dia 24 de agosto de 1899. Testemunha das
assignaturas supr-as.-G. Harolâ Broum, 2 Bond Court \Valhrook, E. C., escrivão. Por- cópia conforme,- (Assignado) Geo.
Sarqent, assistente arch ívista de eornpanh ias.
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Estatutos da Dick Kerr & C.o, Limited
TABELLA A
1. As disposições da tahella A do annexo I da Lei das Companhias de 1862 só serão applicaveis a esta Companhia no que

fôr nestes Estatutos expresso ou contido.
INTERPRE'l'AÇ.~O

2. Nos presentes estatutos, as palavras indicadas na primeira columna da tabelIa adeante exarada terão os significados que os acompanham, respectivamente indicados na segunda
eolumna da mesma tabelIa, desde que não haja íncongruencía
com o texto ou com o assumpto.
palavras

As leis

Significados

.

Leis de companhias de -1862 a .1898, o
qualquer outra lei em vigor na
occasião relativa ás sociedades anonymas e que tenham ligação com a
Companhia.
Os presentes....... O memorial de Associação de Companhias e estes estatutos, bem como
os Regulamentos de Companhias em
vigor na occasião.
Séde
. A séde social da Companhia.
SeIlo
. O sello official da Companhia.
Afez
. Mez do calendarín.
Anno
. O anno contado de 1 de julho a 30 de
junho inclusive.
Por escripto....... Escripto, impresso ou Iíthographado, ou
produzido por qualquer outro processo substitutivo, ou parte por um
systema, parte por outro.
As palavras índícatrvas do singular comprehenderüo tambem o plural e vice-versa.
As palavras indicativas do genero masculino comprenenderão tambem o feminino.
As palavras indicativas de pessoas comprehenderão tambem corporações.
3. Salvo o que fica dito no artigo anterior, as palavras definidas em lei terão 00 mesmo sígnífjoado nos presentes estatutos desde que não ha a incongruencia com o texto ou com o
assumpto.
/1. A Companhia é constituida para o fim de tomar a seu
cargo o negocio, bens e acervo da Companhia Dick Rerr &;
Company, Limited (íncorpornda em 1890) e que será daqui em
deante denominada «antiga Companhia». Os directores da antiga Companhia, um dos quaes é tambem um dos Iiquidatarios
da mesma Companhia, serão os Directores desta Companhia.
Juntamente com os Iíqutdataríos da antiga Companhia,
na sua qualidade de directores e ele Iíquídatartos promoverão
a formação desta Companhia, e são pelo presente autorizados
a fazer por parte desta Companhia um contracto nos termos da
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minuta a que se refere o Memor-ial da Associação, bem como
quaesquer outros contractos que possam ser necessarios para o
fim de tomar a si os negocias, bens e acervo acima referidos nos
termos da mesma minuta; e a fazer a distribuição de acções
e os pagamentos estipulados na mesma minuta.
O referido contracto não ficará sujeito a impugnação e
nem será licito a esta Companhia ou a qualquer de seus membros Jazer qualquer reclamação contra a antiga Companhia ou
qualquer Director ou Iiquidatario della sob o fundamento de
que elles ou qualquer delles forem incorporados ou agentes
desta Companhia ou que com ella tiveram qualquer relação
í'íducíarra, ou ainda sob qualquer outro fundamento; e todos
os membros desta Companhia serão tidos como notificados dos
termos do mesmo contracto e como os havendo sanccionaclo.
OPERAÇÕES

5. A Companhia poderá começar as suas operações o mais
cedo que a Directoria julgar conveniente depois de sua incorporação, embora tenha sido subscrípta somente uma parte do
seu capital nominal.
6. Qualquer negocio ou ramo de negocio que pelos Estatutos da Companhia ou pelo seu Memorial de Associação fôr
expressa ou implicitamente autorizado poderá ser iniciado pela
Directoria a qualquer tempo que julgar conveniente, ficando
outrosím a Directoria com a faculdade de prescindir desse
negocio ou tel-e em suspenso, quer tenha sido já iniciado, quer
não, uma vez que entenda conveniente não inicial-o ou nelle
proseguir.
7. Não será lícito applicar-se os fundos da Companhia na
compra de seus proprjos titulos ou acções, nem para fazer emprestimos sob garantia desses mesmos titulas ou acções.
8." Os chéques da Companhia, sacados sobre banqueiros,
bem como notas promissorias, saques, letras de cambio e
outros instrumentos negoeiaveís, serão feitos, assígnados, sacados, acceitos e endossados segundo as determinações da Directoria.
9. A séde da Companhia será estabelecida em Londres, no
legar em que a Directoria julgar conveniente.
ACÇÕES

10. Das 70.000 de ;S 5 cada uma do capital nominal da Companhia, 30.000 são acções privilegiadas e 110.000 acções ordínarias. As accões privilegiadas darão aos respectivos possuidores
o direito de receber o dividendo cumulativo preferencial
fixado á razão de L 5 por cento por anuo sobre o capital realizado ou considerado realizado sobre as ditas noções, e mais
o direito de receber no caso de liquidação do acervo da Companhia (com prioridade sobre qualquer pagamento a effectuar-se pelas acções ordínarias) :
a) todos os dividendos preferenciaes em atrazo (estes
atrasados serão calculados até a data do inicio da liquidação) ;
b) os juros á razão de L 5 por cento sobre o capital realizado ou considerado realizado sobre as acções, contados desde
o inicio da liquidação até a época do reembolso desse capital;
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_ C) a ímportaneia correspondente ao mesmo capital. As
acçoes preferenciaes não darão, entretanto, aos seus possuídores quaesquor outros direitos sobre os lucros ou acervos da
Cornpanh ia.
H. Os direitos ou prívílegíos dos possuidores de acções
privilegiadas, ou de qualquer outra classe de acções emittídas
com privilegio em que possa haver sido a qualquer tempo dividido o capital da Companhia, poderão ser aff'ectadas, a.ileradas, modificadas, ou tratadas de qualquer modo que f'ôr estabelecido por uma resolução .exttaorrlinaria (nos termos em
que isto é definido no art. 129 da lei de Companhia de 18(2)
approvada em Assemhléa Geral especial dos portadores daquella classe de acções cujos direitos devem ser atfectados,
alterados, modificados ou tratados.
Todas as disposições dos presentes Estatutos, conforme
foram or iginaníasnen te, serão appl icaveis mutatis mutondis a
qualquer reunião especial da Assembléa Geral de accionistas
de qualquer uma classe determinada de acções: de modo, porém, que o quorum necessario consistirá em numero de accíonístas daquella classe possuidores ou representando, como procuradores, uma decuaa parte do capital realizado ou considerado como realizado. sobre as acções emittidas da mesma
classe.
ACÇÕES

12. AS acções ficarão á disposição da Directoria que as
poderá adjudicar ou dellas díspôr em .favor das pessoas e nas
épocas e condições que entender, respeitado sempre o que foi
previsto no referido contracto em relação ás acções que devam
ser adjudicadas nos termos do mesmo.
13. No caso de haver duas ou mais pessoas registradas
como possuidoras coniunctas de uma açcão, qualquer
dessas pessoas poderá dar recibos válidos e firmes dos dividendos, bonificações, ou quaesquer outros dinheiros a pagar sobre
as mesmas acções.
H. Não serão reconhecidos pela Companhia como accíonístas aquelles que possuírem acções em fideicommisso, e a
Companhia não será obrigada e nem será compeli ida a reconhecer qualquer interesse eventual, futuro ou parcial em qualquer
accão ou em qualquer f'racção de acção, salvo as disposições
expressas dos presentes Estatutos, nem qualquer outro direito
sobre uma acção a não ser o direito absoluto que sobre ella
tem na sua integra o respectivo possuidor registrado.
15. Cada um dos accíonístas registrados terá direito, livre
de pagamento, a um certificado especificando o numero de
acções por elle possuídas e a ímportancía das entradas sobre
ellas realizadas, ficando entendido que no caso de haver possuidores coniunctos, a Companhia não será obrigada a passar
mais de um certificado, e a entrega deste certificado a qualquer destas pessoas eonjunctas será considerada boa entrega a todos.
Todos os certificados levarão o sello social e a assignatura de um dírector, e a rubrica do secretario. No caso de
haver deterioração ou perda de um certificado, elle poderá ser
substituído, uma vez que se prove, a contento dos dírectores,
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que elle ficou deteriorado ou perdido, e no caso de certificados
estragados mediante a restituição do certificado prhuitívo, e
no caso de perda mediante assignatura de uma resalva ; em
qualquer dos casos, mediante pagamento de uma quantia que
não será superior a dous sh ill íngs e seis dinheiros.
16. A Companhia terá o direito preoipuo e soberano sobre
todas as acções que não foram integralizadas, registradas em
nome de qualquer accionista, quer individual quer em co-participação com outros, para garantir-se do reembolso de quaesquer dinheiros devidos á Companhia por elle ou pelo seu espolio, quer individual, quer solidariamente com outros, acetonístas ou não, e embora não se achem na occasião vencidos
asses dehítos.
17. Para tornar effectivo esse direito a Directoria poderá
vender as acções a ella sujeitas do modo que entender mais conveniente: não se eíf'ectuará, entretanto, venda alguma sinão
quando forem effectivamente exigiveis os referidos debites
e sem que, depois da entrega ao accionista em mora ou pessoa
que possa ter direito pela transmissão ás suas acções, um aviso
exigindo o pagamento e notificação por escripto indicando a
importancia da divida e prevenindo-o da intenção de vender
as acções em falta, seja expedido e que o respectivo accíonista tenha deixado de dar cumprimento a essa exígencia dentro de sete dias depois da expedição da dita notificação.
18. O producto liquido das vendas effectuadas nestas condiçôes será applicado ou levado em conta da satisfação do debito
e o saldo que possa porventura haver será entregue ao accíonista ou á pessoa que possa ter direito pela transmissão ás suas
acções.

'19. No caso de uma venda effectuada nas condições supra
a Dírectoria poderá mandar inscrever nos registros da sociedade, o nome do respectivo comprador, como possuidor das
acções, e o possuidor não será obrigado a verificar a regularidade ou a validade do procedimento da Companhia, e nem será
de qualquer modo affectado pela regularidade ou vícios do processo e nem será elle obrigado a 'verificar a applicação do
preço da compra e uma vez lançado o seu nome no registro
de accíonístas não poderá ser a validade da venda atacada por
quem quer- 'que seja, Testando a03 que se julgarem prejudicados
pela venda o recurso unico de reclamarem por perdas e damnos,
e isso tão sómente contra a Companhia.
20. Nenhum accionista terá direito a receber dividendos,
assistir ou votar em qualquer assembléa ou á verificação de
votações, ou exercer quaesquer privílegíos ínlierentes ao acclonista. sem que tenha pago todas as chamadas feitas na occasião
e vencidas sobre cada uma das acções por elle possuídas individual ou coIlectivamente com outros, e mais os juros e as despezas porventura accresoidos.
CHAêlUDAS

21. Com ohservancia do que fica estipulado nos presentes Estatutos. a Directoi-ia poderá individualmente fazer aos
acoíonistas as chamadas que entender dos dinheiros a pagar
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sobre as suas acções uma vez que faça preceder um aviso de
um mez de cada uma das chamadas com excepção das chamadas
cujo aviso constar de um prospecto; ficando estipulado que
nenhuma chamada poderá ser de quantia superior a um quarto
do valor nominal da acção e nem será feita para em paga
com menos de dous mezes de íntervallo da ultima chamada;
nas epochas e localidades e ás pessoas que a Directoria determinar todos os accíonístas serão obrigados a pagar a ímportancia das chamadas feitas nestas condições.
22. Considerar-se-ha feita a chamada por occasião em
que fór approvada a resolução da Directoria autorizando-a.
23. Os portadores coniunetos de qualquer acção serão
obrigados solídaría e collectivamente pelo pagamento das chamadas feitas sobre ellas.
24. Si até o dia marcado para o pagamento de uma chamada sobre qualquer accão não fórel1e effectuado, o possuidor
da acção, na occasião, pagará juros sobre a importancia da chamada feita á razão de dez por cento por anno desde o dia
fixado para o pagamento da chamada até o dia em que fór elle
eífectuado . Fica, porém, entendido que a Directoria poderá,
sempre que julgar conveniente, desistir do todo ou parte desse
juro.
25. As quantias que nos termos da adjudicação de qualquer acção devam ser pagas no acto da mesma adj udícação,
ou em qualquer data fixada, serão para todos os fins dos presentes Estatutos consideradas como chamadas devidamente
feitas e exigíveis na data fixada para o respectivo pagamento;
e no caso de falta de pagamento, serão applicaveis as disposições dos presentes Estatutos relativas ao pagamento de juros
e despezas, commisso e outras semelhantes e quaesquer outras
estipulações semelhantes destes Estatutos da mesma fórma
como se tratasse de uma chamada devídadamente feita e notificada nos termos exigidos pelos presentes.
26. A Directoria. poderá opportunamente, na occasião de
fazer a emissão de qualquer acção, estabelecer qualquer differença entre os respectivos possuidores em materia da importaucia das chamadas a realizar e das epochas em que deverem
ser feitos os respectivos pagamentos.
27. A Directoria poderá, sempre que julgar conveniente,
receber de qualquer accionista, portador de acções não integralizadas que desejar adeantar, toda ou qualquer parte dos dinheiros a realizar sobre as suas acções além das quantias
effectivamente sabre ellas chamadas; sobre os dinheiros assim
adeantados ou sobre parte desses dinheiros que exceder á
ímportancía das chamadas feitas sobre a acção em relação á qual é feito o adeantamento, a Directoria poderá pagar ou creditar juros á taxa que fór convencionada com o
accíonísta que houver feito o adeantamento.
As quantias que houverem sido adeautadas nessas condíções, além das chamadas effectivamente feitas, não serão ineluidas ou levadas em conta no computo da importancia dos dividendos a pagar sobre as acções em relação ás quaes houver
sido feito o adeantamento.
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'l'IUNSFERENCL\S DE ACÇÕES

28. Com as restríccões estabelecidas nos presentes Estatutos, todo e qualquer accíonísta poderá transferir todo ou qualquer numero de suas acções por meio de transferencia na rõrma
habitual. Os termos da transterencía deverão ser entregues na
Séde da Companhia juntamente com o certificado das acções
a transferir e com quaesquer .outras provas que a Dírectoría
poderá exigir do titulo do proponente de transferencia.
29. O instrumento de transferencia de uma acção será assignado t<::lnto pe'lo transferente como pelo beneficiaria da transrcrencía, e o transferente será considerado como títular da
acção até o momento em que o nome do cessionarío fór ínscrípto como accionísta da aoção transferida.
30. A Companhia manterá um livro que se denominará Registro de 'I'ransferencias a cargo do Secretario sob a fiscalização da Directoría no qual' serão lançados todos os dados referentes a cada transferencia ou transmissão de acções.
31. A Directoria poderá á sua discripção e sem que seja
obrigada a dar os motivos de sua resolução, recusar o registro de qualquer transferencia de acções não integralizadas a
qualquer pessoa que não lhe convenha como cessionaria. A
Directoria poderá tarnhem recusar-se a registrar quaesquer
u-ausí'erencias de acções sobre as quaes a Companhia tenha
direito de retenção.
32. Poder-se-lia cobrar para registro de cada transferencia um emolumento.cuja ímportancía será fixada eventualmente
pela Directoria, mas que não excederá de dons shillings e seis
dinheiros por transferencia.
33. O registro de transí'ereucias í'icará encerrado dentro.
de quatorze dias immedintamente precedentes á Assembléa Geral Ordinnria da Companhia, bem como em qualquer outra
epocha c pelos prazos que a Dírectorta eventualmente determinar, í'ícando entendido que não poderá ser encerrado por mais
de trinta dias em cada anno ,
TR..-I.NS:i.YIISSÃO DE ACÇÕES

3'1. Em caso de fallecimento de um accionista, os sobreviventes ou o sobrevivente no caso de possuidor ooujuncto,
e os testamenteiros cu administradores do espolio do finado,
em se tratando de um aecionista individual, serão os unicos em
quem a Companhia reconhecerá qualquer direito á sua acção ;
nada, porém, do que aqui se contém, ser~~ interpretado de !110do
a poder desobrigar o espolio do fallecído eo-propr-ietario de
qualquer responsabilidade relativa á acção de que elle era coproprietario.
35. As pessoas que houverem qualquer aeção em cons2queneia de fallecimento ou fallencia de um accionista, pod.erao
mediante justificação a contento da Díreetoría do seu titulo
e com observancía do que fica adeante determinado fazer-se
registrar individualmente como possuidor da acção, ou resolver
fazer inscrever como cessionario qualquer pessoa quo. mdwar.
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36. No caso de resolver a pessoa que se houver tornado
accionista nas condições supra fazer-se inscrever pessoalmente
deverá entregar ou enviar á Companhia um aviso por eseript~
indicando a sua resolução para todos os fins dos presentes Estatutos relativamente ao registro de transferencia da acção ,
Esse aviso será considerado como pedido de transíerencía e a
Dírectoria terá o mesmo direito .iá mencionado de recusar-se
a tornal..o ctf'ectivo pelo registro, como si não se houvesse dado
o facto determinante da transmissão e o aviso fosse um pedido
de transfereucia assígnado pela pessoa de quem foi transmittido o titulo.
37. Si a pessoa que assim houver adquirido titulo a uma
acção resolver fazer registrar um "terceiro por ella indicado,
deverá manifestar a sua resolução mediante assígnatura de Ulll
pedido de transferencia da acção em favor dessa pessoa. Com
referencia ao pedido de transferencia feito: nessascoudlções,
assistirá á Directoria o mesmo direito de recusar-lhes registro
do mesmo modo que si não se houvesse dado o facto determinante da transmissão e se tratasse de um pedido de transí'erencía assignado pela pessoa de quem se originou a transmissão.
38. A pessoa que adquirir titulo a uma acção por meio
de transmissão terá direito de receber quaesquer dividendos,
bonificações e outros dinheiros pagaveis sobre a mesma acção
e delles dar o competente recibo; não terá, entretanto, direito
de receber avisos das assembléas da Companhia nem de a ellas
assistir ou nellas votar e salvo o que fica acima não poderá
exercer quaesquer direitos ou prerogativas dos socios sem que
se tenha tornado igualmente socío pelas aeções em questão.
CO:;\BIlSSO DE ACÇÕES

39. No caso de deixar um accionísta de pagar no todo ou
em parte qualquer chamada até o dia marcado para o respectivo pagamento, a Dlrectoria poderá a qualquer tempo, depois dessa data, e emquanto não fór ella paga no todo ou em
parte, notífical-o de sua falta convidando-o a pegar a chamada
ou a parte da mesma .que estiver por pagar juntamente com
os juros á razão de 10 ;; ao anno e as despesas que se possam
haver accrescido por motivo dessa falta de pagamento.
40. Este aviso marcará uma outra data até a qual a chamada ou parte della que estiver por pagar deve ser paga juntamente com os juros e despezas accrescidas por motivo de
falta de pagamento. Indicará igualmente o legar onde deve ser
cff'ectundo o pagamento e prevenirá o destinata rio de que no
caso de falta de pagamento até a data fixada e no lagar indicado, as acções pelas quaes fór devida a .chamada em questão
ficarão sujeitas a commisso .
41. Em caso de falta de cumprimento das exigencias contidas neste aviso, as acções a que elle se referir' poderão, a
qualquer tempo dahí em deante, emquanto permanecerem em
atrazo o pagamento das chamadas, juros e despezas devidas por
ellas, ser declaradas em com missa por uma resolução tomada
neste sentido pela Direotcria.
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42. As pessoas que adquirirem titulo a uma acção por meio
de transmissão deverão habilitar-se nos termos destes Estatutos a fazer-se registrar pessoalmente como proprietarios da
mesma aeção ou. fazer registrar em seus logares um terceiro
por ellas indicado; e, si o não fizerem dentro de tres mezes
depois de convidadas por aviso da Directoria a fazel-n, a acção
de que se tratar poderá a qualquer tempo depois de expirado o
prazo assim marcado ser declarada em commisso, por uma resolução tomada nesse sentido pela Directoria.
43. Em caso de commisso da aeção nos termos dos presentes Estatutos, este commisso será immediatamente notificado
ao titular da acção ou á pessoa que a tiver adquirido por transmissão, conforme o caso, e far-se-ha ti margem do lançamento
desta acção no Registro de Accionistas menção da expedição
do referido aviso, bem como do commisso com a data em que
foi declarado.
As disposições deste artigo deverão ser entendidas como
indicativas do processo a seguir tão somente, e nenhum commisso poderá ser arguído de invalidez sob o fundamento de que
houve omissão ou negligencia na expedição do referido aviso
ou no lançamento da data da menção.
44. Não obstante a declaração do commisso nessas condições, a Directoria poderá a qualquer tempo antes de haver disposto da acção cornmíssada, permittir que ella seja resgatada
mediante pagamento de todas as chamadas com os juros sobre
ellas devidos e mais as despezas occasionadas pelo facto, podendo accrescentar outras condições que porventura julgar de
utilidade.
45. Uma vez commissadas as acções, tornar-se-hão proprredade da Companhia e poderão ser vendidas ou readiucadas
ou ue outra fórma alienadas quer ás pessoas que as possuíam
ou que a ellas tinham direito antes do commísso, quer a
quaesquer outras pessoas, nos termos e condições e do modo
que a Directoria entender.
f1 6 . O accionísta cuj as acções houverem cahído em commisso ficará não obstante obrigado para com a Companhia
ao pagamento de todas as ohamadas feitas e não pagas sobre as
acções na epocha em que foi declarado o cornmísso, juntamente com os juros sobre as quantias em mora contados até o
dia do pagamento do mesmo modo em todos os sentidos como si
as acções não houvessem cahido em commísso: e ficará outrosim obrigado a satisfazer todas as reclamações e exigencias
que a Companhia possa haver feito valer sobre as mesmas
acções na occasião do commisso sem deducção ou consideração
de qualquer natureza pelo valor das aeções na epocha em qne
foi declarado o mesmo commisso .
47. O commisso de uma acção importará a extíncção
desde a data em que se der esse commisso de toda participação
e de todo direito de reclamação contra a Companhia pela
mesma acção, e bem assim de todos os direitos e obrigações
inherentes á ecção entre a Companhia e o accíonísta cujas
acções foram commissaàas: ficam exceptuados dessa díspostção tão somente aquelles direitos e obrigações expressamente
Pcdee Executivo - i9U
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resalvados pelos presentes Estatutosou que por lei forem garantídos ou Impostos ao accionista anterror,
. 48. Uma. declaracão com todas as. formalidades legaes
í'eítas por esoripto e indicando que o declarante é Dírector na
Companhia e que a aoção a que se referir foi devidamente declarada em commisso nos termos dos presentes Estatutos e
indicando a occasíão em.que foi declarado esse commisso sera
prova ínatacavel desses factos na mesma declaracão indicados
para valer contra terceiros que se, apresentarem como preten~
.:30S titulares da acção oppondo-seao respectivocommisso.
Essa declaracão juntamente com, um certificado dé propriedade da accãopassada, sob o se110 social e entregue ao
respectivo adquírente ou, adjudicatario constituirá título perfeito e valido á, respectiva àcção, e o seu novo possuídor
íícará desobrigado do pagamento de quaesquer chamadas que
possam ter sido feitas antes da compra ou adjudíeaçãn n nao
será obrigado a verificar o destino do preço da compra e nem
poderá o seu titulo á acçãcem questãosofí'rer por motivo de
de qualquer facto, omrníssões ou irregularidade no processo
do commisso, venda, readjudícação ou alienação da acção, ou
que com o mesmo processo possa ter qualquer relação.
AUG:\IENTO DO CAPITAL

4H. A Companhia poderá eventualmente e mediante uma
resolução especial, augmentar o seu capital pela creação e
omissão de novas accões, embora não tenham sido totalmente
emittidas as acções da emissão autorizada,' ou não se achem
integralizadas todas as acções até então emittidas. O total do
capital assim augmentado será daJmportanoia e dividido em
acções dos valores que a Companhia determinar na mesma
resolução especial em que houver sido autorizado o augmento ,
50. Salvo disposições em contrario contidas em resolução
especia1 autorizando o augmento do, capital. todas as novas
acções serão off'er-ecidas aos accionístas que nos termos dos
presentes Estatutos tiverem direito a receber avisos da Companhía, os quaes terão direito de subscrevel-ás na proporção das
suas acções respectivamente. Este offerecimento será feito
Dor meio de um aviso especificando o llumero das novas acções
a que tem direito o respect'vo destinatario e marcando o
prazo para a acceitação ela of'ferLJ., fil1do o qual, não sendo
esta Companhia notificada, será considerada recusada. Nessa
occasião ou ao receber do accionísta h quem foi dirigido o
aviso notificação de que não deseja subscrever as acções que
lhe foram offerecidas, a Directoria poderá dispor destas do
modo que entender mais conveniente, a bem 'dos interesses da
Companhia.
Ficaest.abelecido que, si devido á proporção do numero
das novas acções para com o numero das accões possuidas
pelos accionistas com direito á offerta de que se faz mencão
acima, ou por qualquer outra causa surgirem quaesquer difficuldades na distribuição das novas acções ou de qualquer
parte destas. conforme ficou dito acima, a Directoria poderá
rtíspor das noções que derem motivo a essa c1ifficuldade de moela

ACTOS DO PODER EXECU'l'IVO

51

que entender mais consentaneo com os interesses da Companhia.
51. Salvo disposições especiaes contidas na resolução especíal nos termos do Memor-ial de Associação ou das presentes
Estatutos, relativamente á emissão de novas acções, o capital
levantado pela creaçâo de novas acções ser-á considerado como
parte integrante do capital origmal, consistindo esse em uma
emissão ordinaria, ficando outrosim sujeito ás 'l118SmaS estipulações já prescriptas para o pagamento das chamadas, trar-rrerencla, transmissão, cornmíaso, retenção e outras particularidades, corno se fosse efí'ectivamente parte integrante do capital
original da Companhia.'
ALTEIL\GÕES DO CAPITAL

52. A Companhia poderá, mediante resolução especial.
modificar as condições estabelecidas no Memorial de Associação, de modo a habilitai-o a praticar todos ou qualquer um dos
segu intes actos:
a}-Consolidar o seu capital e dividil-o em acções de valor
superior ao das accões existentes.
b}-Pela sub-divisão de suas acções existentes OH de qualquer parte de llas, dividir o seu capital no todo ou parte em
acções de valor inferior ao estabelecido no seu Memorial de
Assocíação ,
c }-Reduzir o seu capital nos termos admittidos por lei.
53. Todo e qualquer acto praticado nos termos do artigo
anterior será regido pelas disposições da lei no que lhe f'ôr
appl icavel e nos casos omissos de accõrdo com as condições
estabelecidas na resolução especial que a houver autorizado
e ainda si a ella não fôr appl íeavel esta resolução, procederse-ha conforme a Directoria entender.
54.. A Dírectoria poderá eventualmente restituir o capital
pago com a condição expressa de que esse capital assim devolvido poderá ser novamente chamado como si não houvera
sido pago, assim procedendo em caso de necessidade.
ASSE."oIBLÉAS

GEIL\Efl

55. A primeira Assernhléa Geral realizar-se-ha dentro de
quatro mezes depois de registrada a Companhia no dia e lagar
que a Directoria determinar.
56, As Assembléa.s Geraes seguintes realizar-se-hão uma
vez por anno no dia e logar fixados pela Companhia em Assemhléa Geral, e na falta de deliberação nesse sentido a Directoria
marcará dia e hora para sua realização,
57. As Assernhléas Geraes acima mencionadas denominarraes serão chamadas extraordinar-ías .
58. A Dírectoria poderá convocar os accionístas em asse-hão assembléas ordinarias; todas as demais assembléas gesernbléa geral extrnordínaria sempre que entender conveniente
e o fará quando solicitarla por documento escripto e assignado
por nunca menos ele uma vigesíma parte dos accionístas da
Companhia representando ao todo ímportancía nunca inferior
a uma decíma parte elo valor do capital na occasião cuii uído
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e realizado, indicando claramente a natureza geral rlo assumpto
que deverá aer tratado nessa assemhléa , Este documento será
entregue ao Secretario, ou deixado ou mandado pelo Correio
á séde da Companhia. O requerimento em questão poderá
consistir em varíos documentos íguaes assignados respectivamente por um ou mais requerentes.
59. Si decorrido o prazo de 14 dias depois da entrega ou
do recebimento de requerimento nessas condições, a .Dir-ectoria
não expedir avisos de convocação" de assembléa nos termos
requeridos, marcando para a sua reunião uma data nunca
posterior a vinte e um dias depois da data da entrega ou recebimento do mesmo requerimento, os requerentes, ou quaesquer outros aocíonístas, perfazendo o numero requerido e possuindo a ímportancia de capital exigida, poderão por si mesmos convocar a assembléa geral extraordínaria para tratar
do assumpto especificado no requerimento; assembléa esta
que se deverá reunir ao dia e legar que entenderem conveniente dentro de seis mezes depois da entrega ou do recebimento do -alludido requerimento.
Ac'ros DA ASSEl\IBLÉA GERAL

60. Ao accionista que nos termos adeante especificados
tiver direito a receber aviso da Companhia, será dado pelo
adeante especificado um aviso prévio de sete dias pelo menos,
exclusive do dia em que fôr entregue ou que se considera entregue, inclusive, porém, do dia nelle marcado para a reunião,
determinados o local, o dia e a hora da reunião e indicando, no
caso de assumpto especial, a natureza geral deste assumpto. A
omissão accidental da expedição desse aviso ou o seu não recebimento por qualquer accíonísta não invalidará as . resoluções
tomadas ou os actos praticados pela assembléa a que se referir.
61. Consíderar-se-Iia especial todo o assumpto tratado em
assembléa geral extraordinaria, e bem assim' todo assumpto
tratado .ern assembléa geral ordinária que não í'ór a autorização
do dividendo, o exáme e apreciação das contas e balanços, do
relatorio da Directoria e dos fiscaes, a eleição da Directoria
e mais' tunccíouaríos para preenchimento de cargos. vagos.
62. Todo e qualquer accionista com direito a assistir e
votar em assembléa geral poderá apresentar propostas á mesma
assembléa desde que, com a antecedencia exigida do dia marcado para a reunião, elle tenha notificado á Companhia em
documento escripto e por elle assignado a sua proposta ea intenção de submettel-a á consideração da assembléa. A antecedencia acima alludida será contada de modo que entre o dia
da entrega da sua notificação, ou aquelle em que esta rórconsiderada entregue, e o dia marcadcpara a reunião da assemb léa, não haj um decorrido menos de tres nem- mais de llidias
uteís,
63. Ao receber uma notificação nos termos indicados no
artigo precedente, o Secretário furá constar' o seu conteúdo do
aviso de convocação da assemblén no caso de ser a . dita notificação recebida antes de expedido' o dito aviso de convocação;
ó
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e no caso de já haver sido expedido este, fará chegar o mais
breve possível ao conhecímentoxlos accionistas a intenção de
ser apresentada semelhante proposta.
64. A assemliléa, geral não deliberará sem que se ache presente o quorum necessario no momento de installar-se a assembléa. Tres accionistas presentes pessoalmente constituirão
quorum para a eleição do presidente, declaração de dividendo
e adiamento da assemliléa. Para todo e qualquer outro fim o
quorum será de dez accíonistas presentes em pessoa ou por
procuração, sendo em toào caso exigida a presença de tres no
minimo em pessoa.
65. Si dentro de meia hora depois da hora marcada para
a reunião da assembléa geral não houver quorum, a assembléa.
si houver sido convocada a requerimento de accionistas, será
dissolvida; em qualquer outro caso considerar-se-ha adiada
para o mesmo dia da semana seguinte,na mesma hora e '10cal. E si nessa nova reunião não houver quorum. dentro de meia
hora marcada, a assernbléa deliberará com os accíonístas presentes.
66. O Presidente, com o consentimento de uma assembléa
em que houver quorum, poderá adiar a reunião da assembléa
para outro dia e legar, e o fará sempre que a Directoria o determinar e de accõrdc com as resoluções desta. Em caso de
adiamento por dez dias ou mais, dar-se-lia aviso da nova reunião, do mesmo modo que si se tratasse de uma primeira reunião. Com essa unica excepção, os accionistas não terão direito
a qualquer aviso de convocação da nova reunião e nem dos assumptos que nella deverão ser tratados. Na segunda reunião de
qualquer assembléa geral, não será tratado qualquer assumpto
que não houver figurado na ordem do dia da assembléa adiada.
67. O Presidente da Directoria (si houver) será o Presidente de todas as assemhléaageraee. Si não houver Presidente
da Directoria ou si por occasião da reunião de qualquer assembléa, o Presidente não comparecer dentro de cinco minutos depois da hora marcada, para sua reunião, ou si, comparecendo,
declinar da presidencia, os directores presentes poderão escolher para esse fim outro dírector ; ou si não houver director
presente, ou ainda si os directores presentes declinarem da
presidencia, os accionistas escolherão dentre o seu numero um
que assumirá a presidencia da Sessão.
68. Salvo pedido de votação nominal feito por escripto por
cinco accíonistas no minimopresentes em pessoa ou representados por procuradores e com direito de voto,feito antes de proceder-se á votação symholíca ou de proclamar-se o resultado
desta, todas as deliberações da assembléa geral serão decididas
em votação symholica pela maioria dos accionistas presentes
em pessoa e com direito de voto. Salvo esse pedido de votação
nominal, a declaração feita pelo presidente da assembléa no
sentido de que uma deliberação foi approvada ou de que ella
foi approvada por unanimidade, ou ainda que ella foi rejeitada, será terminante,e o lançamento feito neste sentido no
livro de actas da Companhia bastará para provai-o, independente de qualquer prova especial do numero ou da proporção
dos votos tomados pró ou.contra a deliberação.

54

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

69. No caso de ser requerida a votação nominal como ficou dito no artigo precedente, ella terá logar ímmeuíatamente
ou depois de levantada a sessão, na época e no Jogar e de modo
que o Presidente determinar, e o resultado. dessa votação nominal será considerado como a manifestação do voto da assemhléa em que houver sido requerida a votação nominal.
70. Não será licito pedir-se votação nominal para a eleição do Presidente da assemhléa ou sobre o adiamento da
reunião.
71. Em caso de empate na votação, quer symholica, quer
nominal, o Presidente da assernbléa em que houver legar a
votação syrnbolioa ou em que for requerida a votação nominal, conforme o caso, terá direito a um segundo voto de desempate.
72. O pedido de votação nominal não prejudicará o proseguimento dO:3 trabalhos da assemhléa para assurnptos alheios
áquelles para os quaes foi requerida a votação nominal.
VOTAÇ.:(O

7il. Em votação symbolica cada aeoíonísta terá direito a

um voto tão sámente; em votação nominal terá tantos votos
quantas forem as suas' acções.
74, O accionísta lunatico, idiota, ou n011 campos mentis
poderá votar pelo seu administrador, curator bonis ou qualaueroutro curador legal, podendo este representante votar
pessoalmen~.3 ou por procurador.
75. Em caso de acções possuídas em conjunctopor duas
ou mais pessoas, por oceasíão de tomar-se a votação sobre
qualquer as-umuto, prevalecerá o voto do mais antigo dos
co-possuidores '\;,.::antes q;::, houverem votado em pessoa ou
por procuração, sendo desprezados os votos dos demais copossuidores registrados das acções em questão; para este
fim a antiguidade será registrada pela ordem em que se acharem inscriptos os nomes dos co-proprietarios das acções no
registro de accionistas.
76. O accionista que houver adquirido suas acções por
meio de instrumento de transferencia não será admittido a
votar com estas ações em qualquer assembléa geral realizada
depois de expirado o prazo de tres mezes, contado da data de
registro da Companhia, sem que tenha sido depositado na séde
da Companhia para registro o instrumento de transferencta
das acções com que pretende votar, pelo menos tres mezes antes
do dia marcado para a reunião da assembléa em que pretende
exercer esse direito e sem que tenha sido effectuado esse
registro.
77. Os votos poderão ser dados pessoalmente ou por procurador.
78. O instrumento de procuração será passado por escrtpto :e assígnado ele propr ío punho pelo constituinte, ou, si este
constituinte for uma sociedade, deverá o dito instrumento trazer o seu sello social, ou a l'irma de algum director, accionísta
ou runccíonarío habilitado a assignal-a.
79. Não poderá tomar parte como procurador 13m qualquer
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assembléa geral quem não fôr por si mesmo habilitado a
assistir e a votar na assombléa perante a qual deverá valer a
sua procuração, dírector, accionista ou funccionario de sociedade accíonista ou companhia.
80, O instrumento de procuração será deixado na séde
social pelo menos 4~ horas antes da hora marcada para a
reunião da assembléa em que se proponha votar a pessoa nelle
nomeada, sem o que não lhe dará esse instrumento o direito
de voto. Não serão validos os instrumentos de procuração de,",
pois de expirados 12 mezes contados da data da sua outorga.
DlRECTORIA

81: Salvo deliberação em contrario tornada 'pela 00111pa-

nhia em assernhléa geral, a Directoria cornpor-ss-ha de dous
membros no minimo e sete no maximo. Os primeiros dírectores serão Claud Thornton Cayley, David Charles Ellís,
John Kerr e George Flett.
82. O director deverá, Possuir individualmente, enfio
conjunctamente com qualquer outra pessoa, o valor de 500
libras nominaes emacções privilegiadas ou ordinarias da Companhia ou parte em umas e parte em outras; e esta obrigaCão será exigida dos primeiros directores como de todos que
se lhes seguirem. Os primelros directores poderão exercer as
suas funcções antes mesmo de se haverem habilitado, porém
deverão habilitar-se dentro de Um mez depois da data do
registro da Companhia; si o não fizerem, cada um delles
em falta será considerado como havendo se compromettido
a tomar cem acções privilegiadas da Companhia, as quaes
lhes serão adjudicadas nessa COnformidade, incontinenti.
83. Com exeepção do director gerente e dos directores
gerentes a Directoria terá o direito de receber dos fundos da
Companhia a titulo de remuneração de seus serviços as seguintes quantias, a saber: J: 150 1)01' anno e por director,
sendo o total dividido entre seus membros conforme conveucionarem. O Presidente receberá além disso f 150 por anuo.
84. No caso de ser chamado qualquer dírector a prestar
qualquer serviço especial, ou a viajar ou a dirigir-se ou a fixar
residencia no estrangeiro a negocio da Companhia, eIle terá direito de receber a remuneração que for estipulada pela Dírectoria. Esta remunerção consistirá em uma quantia fixa ou
em uma porcentagemdos lucros, ou em qualquer outra combinação, e conforme resolver a Directoria ser-Ihe-Iia paga,
além da remuneração já prevista para os directores na parte
que lhes tocar ou em substituição desta, sendo em todo caso le'vada á conta de despezas correntes de exploração.
85. Perderá o seu cargo o director que :
a) resignar, quando a resignação fôr acceita pela Directoria ;
b) .deíxar de habilitar-se com o valor exigido de acções ;
c) salvo ausencia em licença 0\1 negocies da Companhia,
deixar de comparecer ás reuniões da Directoria durante seis
mezes consecutivos, quando a Díreetoría declarar vago o seu
cargo;
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d) ficar louco ou affectado das faculdades mentaes ou tornar-se de qualquer fórrna physica ou mentalmsnts incapaz de
exercer as funcçoes de Director, quando a Directcría declarou
a sua incapacidade.
e) fa11ir ou fazer concordata com os seus credores'
1) fôr convidado em consequencia de diliberação tomada
em reunião da Di'rector;~ a renunciar o s~u cargo ; fica, porém,
entendido que esta delIberaçao nao sera considerada devidamente approvada, sínão quando o fôr pelo voto de duas terças
partes elo numero total elos membros ela Directoria.
PODERES DA DIRECTORL-\

86. Os negocíos da Companhia serão dirigidos e geridos
pela Directoria, que poderá exercer todos os poderes' ínherentes á Companhia e praticar e fazer por parte desta tudo
quanto se puder conter dentro dos limites de seu memorial
de associação e dos estatutos e que por lei ou por disposição
dos mesmos não deva ser exercido ou feito pela Companhia
em assembléa geral; sempre, porém de accôrdo com as estipulações dos presentes, as prescripções legaes e com quaesquer
regulamentos que com estes ou aque11es não collidam e que
forem prescriptos pela Companhia em assembléa geral; fica
entendido; em tudo, que nenhum regulamento prescripto pela
Companhia em assembléa geral terá poder de invalidar qualquer acto praticado anteriormente pela Directoria, que seria
perfeitamente valido si não fosse esse regulamento prescrípto.
87. Não obstante qualquer vaga na Directoria, os direcíores restantes poderão continuar a sua gestão.
Fica. porém, estipulado que, no caso de ser o numero de
directores reduzido a menos de tres, estes directores restantes
poderão legalmente agir para o fim de preencher as vagas existentes na Directoria e para mais nada.
88. A Directoria poderá a qualquer tempo estabelecer directores locaes ou agentes para conducção de qualquer dos negocios da Companhia no estrangeiro, podendo tambem nomear
as pessoas que entender para constjtuír esses directores locaes
fixando-lhes as respectivas remunerações.
89. A Directoria poderá eventualmente P. quando julgar
opportuno delegar a estes directores locaes quaesquer dos poderes, faculdades ou autorizacão de que na occasíão se achar
investida, podendo, outrosím, dar aos membros existentes' dessas directorias locaes ou a quaesquer um de11es autorização para
preencher as vagas que ne11a se derem, e para agirem não obstante essas vagas e essas delegações ou nomeações poderão
ser todas nos termos e condições que a Directoria entender,
tendo esta a qualquer tempo o direito de destituir as pessoas
assim nomeadas e de annu11ar ou modificar as delegações feitas, sem que isso possa de qualquer fórma affectar ou prejudi!car as pessoas que de boa fé com e11es tratam, na ignorancia
dessas modificações ou alterações.
90. A Directoria poderá' opportunamente e mediante instrumento de procuração passado sob o se110 social da Companhia nomear as pessoas que entender para o cargo de procurador da Companhia, para os fins especiaes e com os poderes, autorizações e faculdades (que não excedam 'os de que
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ella se achar investida ou puder exercer nos termos das presentes) e pelo prazo e condições que fixar; e essas nomeações
si a Directoria assim o entender conveniente, poderão recahír
em accíonistas ou em qualquer membro de uma directoria local
estabelecida como fica dito acima, ou mesmo em qualquer companhia ou accionísta, dírector, prepostos ou gerentes da companhia ou firma, ou ainda em qualquer corporação individual
indicada dírecta ou indirectamente pela Directoria; as procurações assian passadas poderão conter as estipulações que a
Directoria entender convenientes para a boa e errectíva protecção e conveniencia de terceiros com quem tiverem trausacções os seus mandatarios. Estes delegados ou mandatar íos }Joderão ser investidos pela Directoria de poderes. de sub-estabelecimento das autorizações e faculdades de que se acharem
investidos.
91. A Companhia poderá exercer os poderes conferidos
pela Companhia Seals Act 1864, ficando, portanto, a Directoria
munida dos mesmos poderes.
9.2. Será licito a qualquer dírector fazer contas com a
Companhia e nenhum director será considerado incompatibilizado pelo facto de ter participação individualmente, como
socio ou como membro de qualquer sociedade, companhia ou
associação, em qualquer contracto ou negocio que possa ser
feito ou proposto por esta Companhia ou de sua parte ou em
que elle tenha qualquer interesse; e nem será esta Directoria
obrigada a prestar contas a esta Companhia dos lucros que
lhe possam advir desta sua participação.
Fica, porém, entendido que o director que se achar nessas
condições não poderá votar em qualquer questão que se possa
suscitar em relação a contracto ou negocio em que elIe i'ôr participante e mais que eIle deverá dar conhecimento á Directoría da natureza de sua participação. Estas restricções não
serão applicaveis ao contracto de í\ue faz menção o memorial de. associação e nem a quaesquer consequenoías delIe
oriundas.
93. A Directoria poderá eventualmente nomear um substituto provisorio do secretario e a pessoa em que recahír est.a
nomeação será, para todos os í'ins dos presentes estatutos, cousiderada como sendo o secretario eff'ectívo durante todo o
tempo do seu exercício.
El

tSTLMOS

94. A Directoria poderá a qualquer tempo e sempre que. á
sua discreção, julgar necessario, levantar emprestimos de dinheiros para occorrer aos negócios da Companhia, independente de qualquer autorização posterior que não a de uma deliberação tomada em reunião da mesmn Direetoria. Poderá contrahir esses empréstimos com qualquer Director, qualquer
companhia ou sociedade em que este for accionísta, socio ou
de qualquer fórma coparticipante ; poderá outrosim crear «debenture stcclo (obrigações hypothecar-ias) 4 % até o valor nominal maxímo de f: 150.000.000, reembolsaveis com o premio
de cinco libras por cem no maximo, com poderes para, em ga-
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rantia das mesmas, hypothecar e onerar todos ou qualquer
parte dos bens, acervo, empreza ou capital a realizar da Companhia, presentes ou futuros;' estes «debentures stock» poderão seremittidos contra pagamento em dinheiro ou para
serem permutados por outros debentures e obrigações de outra
natureza. da antiga Companhia e, em geral, nos termos e condições e do modo que a Directoria entender.
Além da creação e emissão desses «debenture stock», a
direcloria poderá ainda, neste caso, porém, com a sancção de
uma assembléa geral especial dos portadores de acções privilegiadas da Companhia, levantar dinheiro para nego cios da
mesma, garantindo o debito ou qualquer eompromisso ou obrigação desta pela creação e emissão de debentures, «debenture
stock», ou outros títulos garantidos da Companhia, onerando
em garantia destes todos ou qualquer parte dos bens, acervo,
emprehendimentos uu o capital a realizar da Companhia, presentes ou futuros, podendo a Directoria, na creação e emissão
destes, e desde que seja sancoíonada na fórma acima, prescrever os termos e condições que julgar mais convenientes.
A Directoria poderá conferir aos portadores desses debeutures, «debenture stock», ou outros títulos garantidos da Companhia ou aos Trustees desses portadores os direitos que julgar convenientes no sentido de nomearem .depositarios ou
gerentes dos bens, acervos ou emprehendimentos da Companhia, ou de fazer aos accionistas da Companhia chamadas sobre
o capital a realizar na occasião pelas suas acções, direitos esses
que serão transfer-íveis si assim f'ícar expresso no acto de sua
outorga.
RESTRICÇÕES AOS ACTOS DA DIRECTORIA

95. O sello social não será posto em qualquer instrumento
a não ser em cumpr-imento de uma resolução da directoria ;
e salvo o caso de certificados de acções, eIle deverá ser posto
em presença de dous directores pelo menos e do secretario,
sendo que estes dous directores e o secretario deverão assignar todos os documentos que forem seIlados nessas condições
em sua presença.
. 96. Os dinheiros, letras e notas pertencentes á Companhia serão pagáveis aos banqueiros da Companhia ou com eIles
depositados a credito e em conta que será aberta em nome
Iesta. As quantias a partir de L 10-0-0 para cima a pagar pela
Companhia, sempre que for possível, o serão mediante cheques
sobre seus banqueiros.
RETIRADA D'3 DIRBCTORES

97. Na assemhléa ger ai ordinaria do anno que começar em
1 de julho de 1900 e na assembléa geral ordinaria de cada um
dos annos seguintes retirar-se-ha a terça parte dOR membros
de que se compuzer na occasíão a directoria ; ou SI o seu nu",
mero não for múltiplo de tres, então o numero que mais se ·ap.,.
proxímar do terço.
.
9S. Os c!ireetores a retirar-se nessa oecasíão serão os que
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tiverem mais tempo de exercícío, contado da sua ultima eleição. No caso de dous ou mais Directores com a mesma antiguidade e não havendo entre elles accôrdo prévio, os directores
a retirar-se serão sorteados dentre os mesmos. O director retirante poderá ser reeleito.
99. Na mesma assernbléa em que se der a retirada da
Directoria na í'ór-ma acima, a Companhia procederá ao preenchimento de cada um dos cargos vagos mediante nova eleição
para cada um delles.
100. Salvo quando apresentado á eleição pela Directoria.
nmguern, a não ser o director que deve retirar-se na assembléa, poderá ser eleito para o cargo de director na assemhléa
geral, sem que, com a antecedencia exigida, antes do dia mareado para a assemhléa, tenha sido dado ao secretario, por
qualquer accionísta devidamente habilitado a assistir e a votar na assembléa em questão, um aviso por escripto notificando a sua intenção de apresentar a candidatura daquelle
para o cargo e um aviso por escrípto, assignado pelo candidato proposto, declarando a sua annuencia á eleição.
A antecedenciaacima alludída será contada de f'órma
que entre a data da entrega do aviso, ou a de que este se
considerar entregue, eo dia marcado para a reunião da assembléa decorra o intervallo de tres dias uteis no mínimo e no
máximo quatorze.
JOJ. No caso de, em qualquer assembléa em que se deva
proceder á eleição de directores, não serem preenchidas as
vagas dos directores retirantes, ou qualquer delles, a assembléa considerar-se-ha adiada para o mesmo dia da semana
seguinte, na mesma hora e no mesmo local; e si nesta nova
reunião as vagas dos dírectores retirantes, ou qualquer deIlas,
não forem preenchidas, os directores retirantes ou aquelles
cujas vagas não houverem sido preenchidas considerar-sehão reeleitos.
'102. A Companhia poderá opportunamente, em assembléa
geral, augrnentar ou reduzir o numero de membros ou directores e determinar a ordem em que deverá dar-se ,a retirada
ali entrada deste numero assim augmentado ou reduzido.
103. As vagas occasionaes que se derem na Directoria serão
preenchidas pelos directores, mas a pessoa que fór chamada
nestas oondições exercerá o cargo tão somente pelo prazo
quo teria exercido o ex-director si não se houvesse dado a sua
vaga.
104. A Companhia, mediante urna resolução extraordínaria, poderá destituir qualquer director antes de expirado o
seu mandato, podendo, igualmente por meio de uma resolução
ordinaria, nomear outro accionista para substituil-o; a pessoa, porém, que fór nomeada nessas condições, exercerá o
cargo tão somente pelo prazo por que o teria exercido o director em substituição si não tivesse sido destituido.
DIRECTORES-GERENTES E GERENTES

105. Os supra nomeados John Kerr e George Fleet serão
os dírectores gerentes da Companhia pelo espaço de dons annos,
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contado da sua incorporação. O dito John Kerr terá direito ao
vencimento de ±: 1.200 por anno e o dito George Fleet igualmente ao de ±: 1. 200po:(' anno, vencimentos estes que. serão
pagos mensalmente. A Directoria poderá nomear outro director gerente além dos ditos John Kerr e George Fleet, podendo também, eventual!l1f3nte e si julgar opportuno, nomear uma
ou mais pessoas para ipreencheremias vagas que se derem do
cargo de director gerente; com a faculdade ainda de nomear
gerentes para conduzir os negocias da Companhia ou qualquer parte delles, A Direetoria poderá conferir ao director
gerente ou ao gerente os poderes que entender, fixando-lhes as
respectivas remunerações e tempo deexercicio.
106. Emquanto occupar o cargo o director gerente não ficará sujeito á retirada por turno e nem será levado em conta
o computo do numero de dírectores para determinar a retirada; ficará entretanto; salvo disposição de qualquer. contracto
que possa ser celebrado 'entre elle e a Companhia, sujeito ás
mesmas disposições quanto á renuncia e destituição como os
outros directores da Companhia.
ACTOS DA DIRECTORIA

107. A Directoria poderá reunir-se para deliberar, adiar,
ou de outra fórma regular suas reuniões, conforme entender,
e bem assim determinar o qu.orum necessarío-para a validade
de suas deliberações. Salvo determinação em contrario este
quorum será de dous directores. As discussões que se possam
suscitar na reunião da Directoria serão decididas por maioria
de votos ; em caso de empate o Presidente dará um segundo
voto, de desempate.
lOS. Por ordem de qualquer dir·ectoro secretario convocará a qualquer tempo a reunião da Directoria, mediante
aviso entregue a cada um dos seus membros.
109. A Directoria poderá eleger ou destituir o seu Presidente ou Více-Presídente.vO Presidente eleito, ou em sua ausencia o Vice-Presidente, presidirá a todas as reuniões da Directoria ; si não houver, porém, Presidente ou Vice-Presidente,
ou si por occasião da reunião não se acharem presentes o
Presidente ou Vice-Presidente até ·cinco minutos depois da
hora marcada, os directorespresentes escolherão dentre o
seu numero um que presidirá a sessão e o director assim eleito
assumirá as respectivas tuncções.
110. A Directoria poderádélegar quaesquer dos seus poderes a commissões que entender crear.. compostas de seus membros. As commissões que assim forem constituídas conformarse-hão, exercitando os poderes que lhes forem assim delegados
com as determinações da Directoria. O Presidente da Directoria será ex-otficia membro de todas ascommissões.
111. As differentescommissões poderão eleger um presidente para as suas reuniões. Na hypothese de não ser eleito
um Presidente, ou si por occasião de qualquer reunião este
não comparecer dentro de. cinco minutos depois da hora marcada, os presentes escolherãodentre o seu numero um que presidirá a sessão.
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112. As commíssões noderão retinir-se e adiar as suas
reuniões. conforme entenderem. As questões que sureírarnem
quaesquer dessas reuniões serão decididas pela maioria de
votos dos membros presentes; no caso de empate o presidente dará um segundo voto de desempate.
113. Os actos praticados bana (ide por qualquer sessão da DíeectorIa ou por qualquer commíssão da Directoria,
ou por qualquer pessoa agindo como dírector ainda que
mais tarde se verifique que houve qualquer vicio na
nomeação desse drrector ou de pessoa agindo nessa qualidade ou que este ou aquella, ou qualquer dellés, não tinham
a necessaria qualidade serão tão validos' como .si a pessoa que
os praticar houvesse sido regularmente nomeada e fosse .legalmente habilitada corno director.
114. Os dtrectores mandarão lavrar actas nos livros competentes :
a) de todas as nomeações dos funccionaríos feitas pela
Directoria ;
b) dos nomes dos directores presentes em cada reunião
da Directoria e da commissão de directores (para este fim
cada um dos directores que .comparecerem a essas reuniões
assígnará o seu nome em um .livro ad hoc) ;
c) das deliberações tornadas e dos actos praticados pela
assembléa da Companhia e das reuniões da Directoria e das
commissões da Directoria.
Essas actas, trazendo a assignatura do Presidente da reunião em que houverem sido feitas as nomeações, ou que foram presentes taes directores indicados,' ou que foram approvadas as deliberações, ou praticados os actos indicados, - QU
pelo Presidente da reunião ou assemhléa seguinte daCompanhia ou da Directoria ou. da commissão, conforme o caso,será prova bastante, indepehdentede qualquer outra justificação dos factos nella exarados.
FUNDO DE RESERVA E DIVIDE:NDos

115. Os lucros da Companhia disponíveis para a distribuição como dividendos serão autorizados, 10 para' pagamento de
um dividendo sobre as acções com privilegio, si houver, de
accôrdo com os respectivos direitos. e prioridade; o saldo dos
lucros, salvo quaesquer disposições especiaes dos presentes
estatutos referentes ao assumpto, seráapplicado ao pagamento
de dividendos ou bollificações sobre as accões ordinarias. A
Directoria, com a sancção da Companhia em assembléa geral,
noderá eventualmente declarar dividendos a pagar-se aos ucciônistas na proporção do numero das suas acções e da .mpurtancia do capital real izado ou considerado realizado sobre
ellas, excluídos quaesquer adeautamentos reitos por conta do
chamadas.
:l.16. i,ão se pagará qualquer dividendo. dividendo provisorio ou bonificaoões a não ser com os lum'o..i rr-sultantes das
operações da Companhia e nem com quantia superior ti que
f'ôr recommendada pela Directoria.
H 7. A· Direetoria, si jul~,n'6JD""Il!.e::J.t(), poderá even lualmente estabelecer e declarar :j pas\l1uentü dc -um dividendo
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provisorio ao accionista por conta e antecipação do dividendo
do anuo corrente.
118. Cumprida a obrigação. do pagamento dos dividendos
sobre as acções privilegiadas da Companhia, a Directoria levará todos os anliOS ao fundo de reserva, sobre os juros resultantes no respectivo anno. dos negocios da Companhia
;L 2.500 (juntamente com a quantia addicional que, aggregada
a estas ;L 2.500, perfizer 20 % dos lucros liquidos do exercício
obtido na fórma acima, que restaram depois do pagamento daquelles dividendos já citados) até que o total das quantias
assim levadas ao fundo de reserva, nos termos do presente artigo, perfaçam a importancia de 50.000 libras. Não será licito
utilizar-se. das quantias assim levadas a fundo de reserva nos
termos acima para pagamento de dividendos ou bonificações
sobre as accões ordinarias da Companhia, comquanto possa
em caso de necessidade este fundo de reserva ser desfalcado
para pagamento dos dividendos sobre as acçôes privilegiadas.
A Director'ia poderá,outrosim, desde que julgar conveniente e salvos os direitos dos possuidores de acções de qualquer classe gozando de qualquer privilegio, mas antes de recommendar qualquer dividendo ou bonificação sobre as acções
ordínarías, retirar os lucros da Companhia e levar 11 fundo de
reserva outras' quantias que julgar convenientes, além daquellas que, na fórma das disposições supra, devam ser levadas a esse mesmo fundo de reserva.
As quantias levadas ao fundo de reserva poderão, a juizo
da directoria, ser empregadas nos' negocies da Companhia ou
para fazer face a eventuaes, ou ainda para a liquidação. gradual de qualquer debito ou responsabilidade da Companhia, ou
ainda para occorrer a reparos ou conservação de usinas, installações e machínísmos pertencentes á. mesma 'Companhia,
observadaa us disposições acima prescríptas e com a sancção
prévia da Companhia em Assembléa Geral, ser utilizadas para
equilibrar os dividendos ou para distribuir a titulo de bonificação entre. os accíonístas da Companhia na occasíão, nos
termos e de modo que a mesma em Assembléa Geral opportunamente determinar.
119. .Os directores poderão empregar as. quantias que
forem sendo levadas a fundo de reserva nos títulos que julgarem mais apropriados, Com excepção das acções desta .Companhia.
120. A directoria poderá deduzir dos dividendos a pagar a
qualquer accionísta asquantias que por ventura dever e lhe
forem exigidas pela Companhia 'a titulo de chamadas ou qualquer outro.
12'1. O aviso de qualquer dividendo que possa ser declarado
será dado do modo adeante indicado a todos os aecíonístas que
nos termos das disposições adeante contidas tiverem direito
de receber avisos da Companhia.
122. Os dividendos, bonificações ou juros não reclamados
não vencerão juros contra a Companhia.
123. No caso de acções registradas em nome de diversos
possuidores cOnjunctos,. qualquer uma dessas pessoas poderá
dar recibo firmes e valiosos de todos os dividendcs detmítivos e provisoriossolJ're as suas acções.
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CONTABILIDADE

124. A directoria fará escrípturar com a devida regularidade e clareza:
a) o activo, passivo e o stock da Companhia;
b) os recebimentos e pagamentos effectuados pela Companhia, com a designação das respectivas determinantes;
c) os credites e responsabilidades da Companhia.
125. Os livros' serão escripturados na séde social da Companhia ou em qualquer outro Jogar, ou nos Jogares em que a
dírectorra entender mais conveniente; e nenhum accíonísta,
a não ser um director ou fiscal ou outro funccionario, empregado, contador ou pessoa cujo. cargo a isso obriga, terá o direito
de examinar os livros, contas, documentos ou escrrptos da
Companhia sinão nos casos previstos em lei ou consentimento
da directoria.
126. Pelo menos uma vez em cada anno a directoria apresentará á consideração da Companhia em Assembléa Geral
uma demonstração da conta de lucros e perdas do exercicio findo, encerrado no maxímo, quatro mezes da data da assembléa juntamente com o balanço, contendo um resumo do
activo e passivo da Companhia, organizado sob os competentes
títulos.
.
127. Ao secretario da « 8hare and Loan Department s da
bolsa de Londres serão fornecidas duas cópias impressas dessa
conta de Lucros e Perdas e do Balanço, e a cada um dos aceíonistas da Companhia será fornecido pelo mesmo processo
adeante prescrípto para a expedição de avisos. um exemplar,
pelo menos sete dias antes da reunião da Assembléa Geral annual ordínaría.
YERlFICAÇ.~O DAS CONTAS

128. No correr do exercício, começando em 1. de julho de
1900, e uma vez pelo menos no correr de cada um dos exercicios seguíntes, serão as contas da Companhia devidamente
examinadas e veriJicada a exactrdão da demonstração de lucros
e perdas do balanço por um ou mais fiscaes.
Os primeiros fiscaes serão nomeados pela directoria e 05
seguintes o serão pela Companhia em Assembléa Geral.
129. No caso de SG!' nomeado um só fiscal, a eIle appliear-se-hão todas as disposições nestes contidas, relativamente
a f'íscaes.

130. Os f'íscaes poderão ser tirados dentre os accionistas
da Companhia. Não poderá ser eleito fiscal, entretanto, quem
tiver outro interesse que não o de accionista nos negocies da
Companhia, não sendo tambem elegíveis para esse cargo os
dírectores ou outros funccionarros da Companhia emquanto o
forem.
131. A eleição de fiscaes -será feita pela Companhia na
Assembléa Geral de cada anno.
132. A remuneração dos f'íscaes será fixada pela Companhia em Assembléa Geral.
. 133. Todo ríscal que acabar o seu mandato, poderá ser reeleito.
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'134. Na hypothesa de vaga occasional do cargo de fiscal,
a direotoría procederá immediatamente ao preenchimento:
mas a nomeação feita nessas condições ficará sem effeito si
Iôr dosapprovada pela Companh ia na primeira assembléa geral
seguinte.
i35. Si não f'ór feita a eleição de fiscaes na fórma acima
prescrípta, a Junta Commercial poderá, a requerimento de
accionistas em numero de cinco, no minírno, nomear um fiscal
para íunccionar durante o "exercicio corrente, fixando-lhe a
remuneração que deverá perceber na Companhia, pelos seus
serviços.
'136. A cada um dos fiscaes será fornecída uma cópia do
balanço e da demonstração de lucros e perdas,. cabendo-lhe
obrigação de examinaI-os confrontando-os com os respectivos documentos.
,
,137. A cada fiscal será igualmente fornecida uma lista de
todos os livros da Companhia e permittido, em qualquer occasião r-azoável, exame dos mesmos livros e da contabilidade da
Companhia.Elle poderá empregar á custa da Companhia, e si
lhe rõr isso determinado pela Assembléa Geral, e tão somente
nesse caso, contadores ou outras pessoas para auxílial-o na
verificação dessas contas, podendo, outrosim, no desempenho
dessa sua incumbencía, interrogar os directores ou qualquer
outro runcoíonario da Companhia.
AVISOS

'138. Os avisos poderão ser dados pela Companhia a qualquer accíonísta pessoalmente ou mediante remessa pelo Correio
em carta franqueada a elle, dirigida para seu endereço registrado constante do livro de registro do accionista.
'139. Em relação ás acções pelas quaes ha duas ou mais
pessoas registradas como co-propr-íetaríos, o aviso basta ser
dado. áquella cujo n0111e estiver em primeiro lagar no livro de
registro de uccionistas, e isso mesmo si essa pessoa tiver por
qualquer outro motivo direito a receber avisos da Companhia
nos termos dos presentes estatutos.
'140. Os accionistas constantes do registro com endereço
fóra do Reino Unido que quizerem fornecer á Companhia eventualmente um endereço dentro do Reino Unido para o qual lhe
podem ser dirigidos os avisos, poderão recebeI-os nesse endereço; mas, a não sei:' nessas condições, sómente aos accíonístas
registrados no livro de acoionístas com endereço dentro do
Reino Unido terão direito a receber avisos da Companhia.
'141. Os avisos enviados pelo Correio considerar-se-hão
feitos na occasíão em qU0 a carta que os contenha fôr lançada
ao Correio, e para provar esta entrega bastará provar que a
carta contendo o aviso foi devidamente endereçada e lançada
ao Correio.
'142. As pessoas, que por força de lei, de transferencia ou
de qualquer outra círcumstancía, possam haver adquirido titulo
11 qualquer acção serão, tidas como havendo recebido todo e
qualquer aviso ou documento de outra natureza, dado ou enviado ao endereço da pessoa em cujo nome a acção se acha
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registrada antes de ser o seu nome e endereço ínsor-ípto no
livro de registro em relação a essa acção.
RESALVAS

143. Os directores, os dírectores-gerentes, os agentes, os
f'isoaes, os secretarias e demais runccíonarios que o forem da
Companhia e quaesquer Trustees, agindo em assumpto referente aos negocias da Companhia, e qualquer um delles, bem
como seus herdeiros, testamenteiros e administradores, serão
tidos por desobrigados e garantidos com o acervo e os lucros
da Companhia contra quaesquer acções, custas, onus, prejuizos,
perdas e despezas que eIles ou qualquer um delIes ou seus herdeiros, testamenteiros ou administradores possam vir a soffrer
oc incorrer por motivo ele qualquer acto praticado individual
ou solidariamente, ou qualquer omissão no cumprimento de
suas attribuições ou do que se supponha ser attribuições de
seus respectivos cargos ou encargos, salvo si forem resultantes
de sua propr ia falta ou negligencia volnntaria; e nenhum
deIles poderá ser responsabilizado pelos actos, recebimentos,
negligencias on faltas do OUtl'O ou dos outros, ou pelo facto de
haver tomado parte pro-forma em qualquer recebimento, e
nem como responsável, de banqueiros ou outras pessoas com
quem POS3&1ll ser ou vir a ser depositados ou guardados os dinheiros ou eff'eitos da Companhia. E nem ainda por qualquer
vicio que se verificar existir no titulo. da Companhia a qualquer propriedade adquirida, ou pela insufficiencia ou dítícíencía ou vicio do titulo da Companhia a qualquer garantia ou
penhor sobre os quaes houver sido empregados quaesquer dinheiros da Companhia ou pelos prejuízos, pelas perdas, inf'ortuníos, ou prej uizos oriundos de qualquer causa na. fórma
acima, ou que se possam dar no desempenho das íuncções de
seus cargos ou encargos respectivos ou a elles relativos; salvo,
como fica dito acima, quando occorrerem por falta, culpa ou
negligencia voluntaría de sua parte.
.
Nomes, endereços c qualidade dos subscriptores

Clau j Thornton Cayley, Constitucional Club, Londres S.
\V., engenheiro;
John Kerr, 110 Cannon Street, Londres, E. C., empreiteiro:
.
George FIeU, 110 Cannou Street, E. C., empreiteiro;
John Gane, 66 Coleman St., E. C., contador off'ícial ;
Henry Thomas Crewe, 78 Queen st. E. C., engenheiro;
Harold Brown, 2 Bond Court, Walhrook, Londres, E. O.,
solicitador:
Georgé Willíam Cai-r, 110 Cannon St., E. C., secretario de
companhias.
Datado neste dia 2~, de agosto de 1899.
Testemunhas das assignaturas supra:
G. Harod Brown, escrivão, 2 Bonel Court, Walhrook E. O.
Por cópia conforme.
Geo, J. Sargent, Assistente Archivista da Repartição de
Companhias.
Poder Executivo -
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63.40718-Registro n, /1.088, de 8 de janeiro de 1911,
Dick Kerr & Co. Limited

Resolução especial, approvada em 13 de dezembro de
1900.
Ratificada em 26 de dezembro de 190U.
Na Assembléa Geral Extrnorrlínaria, de Dick Kerr & Co.
Lírnited, devidamente convocada e realizada em Cannou Street
11, cidade de Londres, no dia 13 de dezembro de 1900, foram
devidamente approvadas as resoluções adeante exaradas e em
outra reunião da Assembléa Geral Extraordínai-ía, da mesma
Companhia, igualmente convocada e realizada, no mesmo local,
no dia 28 de dezembro deI 900, foram devidamente ratificadas as mesmas resoluções especiaes adeante exaradas, a saber :
1. Fica modificado o art. 15 pela suppressão das palavras
«2s e 6d:l> e a substituição em seu logar das palavras «ls ».
2. Fica alterado o art. 58 pela eliminação das palavras :
«nem menos de um vígesímo do numero de aocíonístas da
Companhia. »
3. Fica alterado o art. 9/1 pela inserção depois da palavra
« interessado» na linha 6, das seguintes: « porém, de forma
que os dinheiros devidos a qualquer tempo não excederão o
capital nominal da Companhia, salvo á sancção de uma assemhléa geral» : e pela eliminação das palavras « e de fazer aos
accionistas da Companhia chamadas de capital a realizar sobre as suas acções »..
4. Eíca alterado o art. 103, pela eliminação de todas
as palavras na linha 3, depois da palavra « Séde », substituídas
pelas seguinte: «sómeente até a reunião da Assembléa Gerai Ordinaria da Companhia, podendo nessa occasíão ser
reeleito. » - Claud. T. Cayley, presidente.
Datado em 5 de janeiro de 1910.
Por cópia conforme. - Geo. .T. SaJ'gent.
Archivista assistente de Companhias Anonymas.

63.4071113 -Registro n. 62.655, de 25 de agosto de 1902.
Dick Kerr & Company Limited

Resoluções espeeíaes, approvadas em 28 de julho de 1902.
Ratificadas, em 13 de agosto de 1902.
Na Assembléa Geral Extraordinaria, da Díck Kerr & Company Limited, devidamente convocada e readizada em Cannon
Street 110, na cidade de Londres, aos 28 dias de julho de 1902
foram devidamente approvadas as resoluções adeante exaradas; e em outra reunião da Assemhléa Geral Extraordinaria,
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da mesma Companhia igualmente convocada e realizada no
mesmo logar, aos 13 de agosto de 1902, foram devidamente
ratificadas as mesmas resoluções especiaes adeante exaradas,
a saber:
(1) Fica supprimido o art. 10 dos Estatutos.
(2) Fica o capital da Companhia augmentado para
L 650.000, pela creação de' 60.000 novas acções de L 5 cada
uma (das quaes 40.000 serão accões prlvílegíadas e 20.000 00ções ordinarias); e fica a directoria autorizada, não obstante as
disposições do art. 50 dos Estatutos da Companhia, a adjudicar ou de outra í'órma dispor das acções como se tratasse
de acções do capital original da Companhia.
(3) Sem prejuízo dos direitos dos possuidores das acções
privilegiadas já emittidas, a receberem o saldo devido do dividendo á razão de 5;~ ao anno sobre as. suas ditas acções,
correspondente ao ezeroícío 1'indo em 30 de junho de 1902, as
30.000 acções actualmente existentes e as 40.000 novas acções
privilegiadas ficarão equiparadas, a contar de 30 de junho de
1\)12, em urna uníoa. classe de aecões privilegiadas e darão aos
seus possuidores, modificados os direitos dos possuidores das
aotuaesnccões privilegiadas que lhes sãoinherentes nos termos dos Estatutos, os seguintes direitos :
a) o direito de receber um dividendo preferencial cumulativo fixo, á razão de 6 ~~ ao anno sobre o capital realizado
ou creditado como realizado sobre as suas acções, sendo que
a primeira prestação desse dividendo (correspondente ao semestre a findar em 31 de dezembro de 1902) será pago em i de
abril de 1903, e as seguintes 'pr-eatações serão pagas por semestres em 1 de outubro e i de abril ;
b) em caso de .líquidação, o direito de receberem do acervo da Companhia, com preferencia sobre todo e qualquer pagamento em relação a aéções ordinarias;
i) todos os dividendos preferenciaes em atrazo (estes atrazados serão calculados até a data do inicio da liquidação) ;
ii) os juros á razão de 6 % sobre o capital realizado ou
considerado realizado sobre as acções, contados desde o inicio
ela liquidação até a época do reembolso desse capital; e
iii) a irnportancía correspondente ao mesmo capital; as
acções preférenciaes, entretanto, não darão aos seus possuidores quaesquer outros direitos sobre os lucros ou acervo da
Companhia.
(4) Fica modificado o art. HI:! dos Estatutos da Companhia pela suppressão dos algarismos «5:: 50.000» na linha 8,
sendo substituido pelos algarismos (<f: 150.000.»
Datado neste dia, 25 de agosto de 1902. - G. W.Ca7'l',
secretario. - Por cópia conforme, Geo, J. Sw'yent, Archivista
de Companhias Anonymas.
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63.4071196-Registro n. 65, 1 de janeiro de 10G3.
Dick Kerr & Co. Limited

Resoluções especiaes, approvadas em 15 de dezembro de
1902.
Ratificadas em 31 de dezembro de 1902.
Na Assemliléa Geral Extraordinar ía dos accionistas da
Dick Ke1'[' &' Company .Limited, devidamente convocada e realizada em Cannon Street 110, na cidade de Londres, aos 15 de
dezembro ele 1902 Ioram approvadas as resoluções adeant.c
exaradas; e em outra reunião da Assemhléa Geral Extraordinaría, da mesma Companhia igualmente convocada e realizada
no mesmo logàr, aos 31 de dezembro de 1902, foram devidamente ratificadas as mesmas resoluções especiaes adeante exaradas, a saber:
Fica modificado o art. 92 dos Estatutos da Companhia,
ncorescentando-se no final o seguinte: «nem será esta -restrícção applicavel a qualquer questão, salvo a English Electric
Manufacturing Límited, ou a qualquer contracto ou transacção
que com elle possa ter essa Companhia. - G. Elett, P. Datado
em i de janeiro de 1903. - Geo .T. Sal'[(ent, Archivista de Companhias Anonymas ,
663. 407 I213-Registl'o n. 53.369,6 de junho de HJ07.
Dick Kerr & Co. Limited

Resoluções especiaes, approvadas em 28 de setembro de
1905.
Ratificadas aos 26 de outubro de i 005.
Na Assembléa Geral Extraordínaría da Dick Kerr & Co.
Limited, devidamente convocada e realizada aos 28 de setembro de 1905, foram approvadas as resoluções adeante exaradas, e em outra reunião da Assembléa Geral Extraordinaria
da Companhia igualmente convocada e realizada aos 26 de outubro de 1905, foram devidamente ratificadas as mesmas resoluções especíaes, adeante exaradas, .a saber:
(1) Fica alterado o art. 81 dos Estatutos pela suppressão
da palavra «sete» na linha 3, substituída pela palavra «dez».
(2) Fica cancellado o art. 83 e adoptada a seguinte rerlaeção em seu logar : «83, a directoi-ia (exceptuados os directores
gerentes e o director gerente assistente, si houver) será paga
dos fundos da Companhia e a titulo de remuneração pelos seus
serviços, na seguinte razão: por dírector, ;E 250 por anno,
sendo o total destas quantias entre elles repartido, conforme
opportunamente deliberarem; o presidente receberá além disso
um pagamento annual de f: 100. A remuneração supra comprehenderá todas as despezas de viagem e hotel que os directores possam fazer para comparecei-em ás reuniões da dírectoria.»
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(3) Fica alterado o art. '105 pela inclusão antes da palavra
«Gerentes» na linha '10, das palavras «qualquer pessoa para o
cargo de director gerente assistente, ou,» e pela insersão na
linha -12 do mesmo artigo depois das palavras «Director Gerente» das palavras «Director Gerente Assistente».
(4) Fica alterado o art. '106 pela inserção, na primeira
linha, depois das palavras: «um Director Gerente», das palavras: «ou Director Gerente Assistente». - Erank: Mott, secretario.
Por cópia conforme. Companhias Anonymas.

Geo. J. Sarqent, Archivista de

63.40712H-Registro n. 22.720,9 de marco de 1906. 211.
Dick Kerr & Co. Limited
Besoluções especiaes, approvadas em 1 de fevereiro de

'1906.

Ratificadas em 22 de fevereiro de '1906.
Na Assernhléa Geral Extraordinaria da Díck Kerr & 0°.
Limited, devidamente convocada e realizada nos escríptcríos
registrados da Companhia, Abechurch Yard, Oannon Street, na
cidade de Londres, em '1 de fevereiro de 1906, foram approvadas as resoluções adeante exaradas, e em outra reunião da
Assembléa Geral Extraordinaria da Companhia igualmente convocada e realizada aos 22 de fevereiro de '1906, foram devidamente ratificadas as mesmas resoluções especíaes adeante exaradas:
(1) Fica resolvido que cada uma das 61. 000 actuaes acções
privilegiadas da Companhia, já emittidas, de ;C 5 cada uma, e
que cada uma das 9.000 actuaes acções privilegiadas da Companhia de ;C 5 cada uma, por emittir, seja, como pelo presente
fica, subdividida em cinco acções privilegiadas de r. '1 cada
uma.
(2) Fica deliberado que cada uma das 52 actuaes acções
ordinarias da Oompanhia, já emitticlas, e cada uma das 8.000
actuaes acções ordinarias da Companhia de ;C 5 cada uma das
por emittir, seja, como pela presente fica, subdividida em
cinco aeções ordinarias de f '1 cada uma.
(3) Fica modificado o art. 73 dos Estatutos da Companhia
pela eliminação das palavras «em caso de votação nominal,
cada accionista terá tantos votos quantos forem as suas acções»,
substituidas pelas seguintes: «em caso de votação nominal,
cada accionista terá um voto por grupo de cinco acções por
elle possuidas »,
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Dar-se-na opportunamente aviso logo que estiverem
promptos os novos certificados a serem trocados pelos actuaes.
- Jokn Kerr,
Datada 2 março 1906.-P. Eromk. Mott, secretario.
Por cópia conforme; - Geo. J. Sarçent, Archivista Assistente das Sociedades Anonymas.
Nada mais continham os referidos Certificados de Incorporação, Memorial de Associação e Estatutos, que bem e fielmente
verti do proprio original ao qual me. reporto. Em fé do que.
passei a presente que selleí com o sello do meu officio e assigno
nesta cidade do Rio de Janeiro aos 29 dias de novembro de
1910.

Edwin Douglas Murray, Traductor Publico e Interprete
Commercial .Juramentado. Rua da Candelaria n. 28:
Certifico pela presente que me foi apresentada uma cópia
autlientíca de uma resolução da. Díck Kerr & Co, Límited, exarada em idioma inglez, afim de a traduzir para a língua
vernacula, o que assim cumpri em razão do meu officio e cuja
traducção é a seguinte:
'I'raducção :
Certifico pela presente que o que vae adeante é cópia fiel
de uma resolução approvada pela Directoria desta Companhia,
em reunião realizada em 6 de outubro de 1910:
«Foi aventada a questão da importancia do capital a empregar nos nego cios do Brazil, tendo ficado resolvido que não
excederá de f: .:100.000 a ímportancía do capital da Companhia
a empregar em negocios no Brazil.
Dick Rerr & Company, Limited. - Fvnnl: Mott, secretario.
-Conferido, 11 de outubro de 1910.

Nada mais continha a referida cópia que bem e fielmente
verti elo próprio original ao qual me reporto. Em fé do que
passei a presente que selleí com o sello do meu officio e assigno
nesta cidade elo Rio de Janeiro aos 20 de novembro de 1910.
Rio de Janeiro, 20 ele novembro de 1911. raná. Sobre uma estampilha de 300 réis.

Leopoldo Gua-
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DE 11 DE .JANEIRO DE 1911

Concede autozização á Companhia Port of Pará para continuar a funccionar
na Republica

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que requereu a Companhia Port of Pará, autorizada a funlfuionar na Republica pelos decretos ns. 6.283, de
20 de dezembro de 1906, e 7.430, de 3 de junho de 1909, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á Companhia Port
of Pará para continuar a funccionar na Republica, de accôrdo
com as resoluções approvadas em assemhléa geral extraordinaria, realizada em Portland, em 27 de setembro ultimo,
sob as mesmas clausulas que acompanharam o decreto n. 6.283,
já citado, ficando a mesma companhia obrigada a cumprir as
formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.
Eu, abaixo assignado, traductor publico e interprete commercial juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da l\feritissima Junta Oommercial da Capital Federal.
Oertifico pela presente que me foi apresentado um documento escripto no idioma ínglez, afim de o traduzir para
o vernáculo, o que assim cumpri em razão do meu officio e
cuja traduccão é a seguinte:
TRADUOÇÁO
PORT

DF

PARA'

CERTIFICADO DE EMENDA DO CERTIFICADO DE ORGANIZAÇÃO
INDICANDO AUGMENTO DE CAPITAL-ACÇÕES
Eu, James E. Manter, escrivão (secretario) da Port of
Pará, Corporação do Maine, pelo presente certifico que em
assernhléa especial annual dos accionístas da Port of Pará,
devidamente e regularmente convocada na conformidade dos
Estatutos da Companhia e, de accôrdo com a lei, realizada na
cidade de Portland, no Estado de Maíne, Estados Unidos da
America, na terça-feira, 27 de setembro de 1910, assembléa
essa em que se achavam presentes pessoalmente ou representados por procuração, possuidores de 56.254 acções preferenciaes do total de 75.000 acções preferenciaes e 72.500 accões communs (ordinarias) do total de 100.000acções com-
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muns do capital-acções da Companhia, autorizadas, emíttídas
e em circulação, foram votadas as seguintes resoluções e
preambulos, unanimemente:
«Considerando que o actual cap ital-acções autorizado
desta Companhia é de $17.500.000 (dezesete milhões e quinhentos mil dullars), dividido em 175.000 (cento e setenta e
cinco mil) acções do valor de$100 (cem dollars) ao par, cada
uma, 75.000 (setenta e cinco mil) das quaes, representando
ao todo um valor, ao par, de $7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil dollars), foram instituidas como accões preferencíaes, e 100.000 (cem mil) acções, na importancia total,
ao par, de $10.000.000 (dez milhões de dollars) , foram ínstituidas como acções communs ou ordinarias e que todas as referidas acções prererenciaes e ordinarias ou communs foram
devidamente emíttidas e se acham actualmente em circulação;
Considerando que na opinião dos accionistas desta Companhia importancia do capital-acções desta Companhia (que se
acha actualmente inteiramente emittido e em circulação, como
ficou dito supra) é insu1'ficiente para os fins para os quaes a
Companhia está organizada e que, portanto, se torna preciso ou
conveniente augmentar o capital-acções autorizado da Companhia e crear as acções addicionaes assim autorizadas como
aeções preferenciaes com iguaes direitos aos das acções preferenciaes existentes com respeito a designações, preferencias
e poderes de voto ou restricções ou qualificações das 'mesmas
faculdades e fixar e determinar a designação, preferencias e
poderes de voto ou restrícções ou qualificações dos mesmos a
que os respectivos possuidores das ditas novas e antigas acções preferenciaes e os das acções communs ou ordinarias
terão direito:
Fica resolvido que o capital-acções desta Companhia seja,
como pelo presente fica, augrnentado de $17.500.000 (dezesete
milhões e quinhentos mil dollars), dividido em 175.000 (cento
e setenta e cinco mil) acções de $100 (cem dollars) ao par, cada
uma, para $22.500.000 (vinte e dous milhões e quinhentos mil
dollars) , dividido em 225.000 (duzentas e vinte e cinco mil)
acções do mesmo valor ao par.
Fica resolvido mais que as 50.000 (cincoenta mil) acções
addícíonaes do capital-acções desta Companhia autorizadas
pela resolução anterior e representando ao par a ímportanoía
total de $5.000.000 (cinco milhões de dollars) sei am, como
pelo presente ficam, ínstítuídas accões preferenciaes com os
mesmos direitos e prerogativas que os que assistem ás accões
preferencíaes existentes no que respeita a designação, preferencias e poderes devoto ou com a i-estricção ou qualificações
das mesmas. conforme mais minuciosamente estabelecido e
determinado. ou 'especificado nas seguintes resoluções.
Fica resolvido mais que as 50.000 (cincoenta mil) acções
preferenciaes (em igualdade de circumstancias ou com a mesma latitude que os possuidores das acções pref'erencíaes existentes e em circulação) terão direito a um dividendo fixo, não
cumulativo, de seis por cento sobre as aeções que possuírem
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e terão o direito, depois que os possuidores das acções communs ou ordinarias houverem recebido, em qualquer anno,
um dividendo á taxa de seis por cento, de participar igualmente com os possuidores das ditas acções communs ordínarias,
de quaesquer dividendos ulteriores da Companhia nesse anno.
Os directores poderão declarar dividendos em qualquer armo,
sobre as ucções communs sórnente si houver sido prévíamento
declarado um dividendo ou dividendos sobre as acções preí'erenciaes para o mesmo armo, montando a uma parte proporcional dos mesmos seis por cento de accõrdo com a parte do
mesmo anuo que houver decorrido na occasião marcada para
o pagamento desses dividendos sobre as acções communs,
respectivamente, e si os directores forem de opinião (comprovada por exposição por elles feita na sua deliberação deelarando o dividendo sobre as acções communs) que UIll dividendo ulterior elevando os dividendos sobre as acções pref'erenciaes aos alludidos seis por cento naquelle anno está razoavelmente garantido pela receita existente e oadculada para
o mesmo anno. A não ser assim, não será declarado dividendo
algum sobre as acções communs em um anno qualquer sem que
haja sido anteriormente declarado sobre as acções preferenciaes um dividendo ou dividendos perfazendo a referida taxa
de seis por cento. Os dividendos serão declarados dos lucros
liquidas accumulados da Companhia em cada anno, sómente
quando e á medida que a direetoria a seu criterio o determinar
e os possuidores de acções pref'crenciaes ou cornmuns não
terão direito a dividendos, em um armo qualquer, que não
resultarem dos lucros liquidas da Companhia e á medida que
forem declarados pela direetoria. Os possuidores de acções
prefereneiaes terão os mesmos direitos de "Voto que os das
acções cornmuns ou ordinarIas, porém não terão pref'erencia
alguma sobre os propi-ietartos de acções COInmUllS ou ord inarias no que respeita a devolução de capital em qualquer
liquidação, dissolução ou liquidação judicial da Companhia
ou na dístrtbuição cio seu act.ivo ,
Fica resolvido mais que os direitos dos possuidores das.
acçõcs communs ou ordinai-ias ao capítal-acções desta Companhia. são fixados e determinados no presente e serão de futuro
postos e sujeitos ou qualificados e restringidos pelos direitos
preferenciaes ou de prioridade dos possuidores das acções
pref'erenciaes, conforme estabelecido e determinado pelas resoluções votadas nesta assemb léa ,
Fica resolvido mais que o secretario (escrivão) desta
Corporação seja, corno pelo presente fica, autorizado e com
instrucções para expedir um certificado sellado com o se110
commum da Companhia, eontendo as resoluções supra augmentando o capital-acções da Companhia e para archivar o mesmo
cer-tificado na repr tição do secretario de Estado dentro de dez
dias da data da presente assemhléa c para praticar todos os
outros actos que possam ser necessarios ou uteis para tornar
as mesmas resoluções valides e eff'ectivas ,»
E eu, o rel'erido escrivão, autorizado e com instruecões
emanando das mesmas resoluções, pelo presente expeço este
certificado pela referida Corporação Port 01' Pará e por parte

74

ACTOS

no

PODER EXECUTIVO

della para. us rrns expressos no § 39 do capitulo 4'7 das « It6VISed
Btatutes s de Maíne, do anno de 1903, e pelo presente certifico
que o capítal-aeçõss da Port of Pará foi augmentado na f6rma
detalhadmente expressa e declarada nas resoluções anteriormente transcriptas.
Em testemunho do que, firmei o presente, que se11ei com
o se110 cornmum da mesma corporacão em Portland, no Estado
de Maíne, neste dia 5 de outubro de 1910, A. D.- James E.
Mtmter, escrivão (secretario) .da Port of Pará. (Se110.)
ESTADO DE MAINE

Secretaria de Estado

Pelo presente certifico que o instrumento aqui junto é
c6pia fiel dos arehívos desta repartição.
Em testemunho do que, mandei sellar o presente com o
se110 do Estado. Passado e por mim assignado em Augusta,
neste dia cinco de outubro de mil novecentos e dez e centesimo
trigesímo quinto da Independencía . dos Estados Unidos da
Arnerica.--J. E. Alexandre, Secretario interino do Estado.
Estava o se110 do Estado de Maine ,
Reconheço verdadeira a assignatura exarada no certificado
retro, de J. E. Alexander, Sub-Secretario do Estado de Maine,
e para constar onde convier, a pedido do interessado, passo o
presente, que asslgno e vae sellado com o se110 deste Consulado
Geral.
Nova York, 7 de outubro de 1910.- Garcia Leão, viceconsul ,
Chancella do referido Consulado. Um se110 do valor de 5$,
inutilizado.
Colladas e inutilizadas na Reoebedoria do Districto Federal,
duas estampilhas federaes do valor collectívo de 1$200.
Reconh eço verdadeira a assígnatura do Sr. Garcia Leão,
víoe-consul em New York (sobre duas estampilhas federaes do
valor collectivo de 550 réis) .
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1910.- Pelo director
geral, L. L. Fernandes Pinheiro.
Chancella da Secretaria das Relações Exteriores do Brazil.
Nada mais continha ou declarava o referido documento,
que bem fielmente verti do proprío original, ao qual me
reporto.
Em fé e testemunho do que passei o presente, que sellei
com o se110 do meu officio e assígno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 28 dias de dezembro de 1910.- Manoel de Mattos
Fonseca (sobre estampilhas federaes no valor de 2$100).
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DEORETO N. 8.519'- DE 12 DE JANEIRO DE 1911
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 5: S70$965, aupplementar
"?heaouro Nacional - do exercicio de 1911

á

verba

o Presidente da .Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida peloart.5° do decreto legislativo n. 2.372, de 4de janeiro corrente, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 5 :870$965, supplernentar á verba
7" do art. 81 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de '1010, para
occorrer á despeza, no corrente exercício, com o augmento dos
vencimentos dos directores do Thesouro Nacional, consignado
no art. 1° do mencionado decreto legislativo.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERlVIES R. DA FONSECA.
Prtmcisco Antonio de Salles.
DEORETO N; 8.520-DE 12 DE JANEIRO DE 1911
Manda observar no exercicío corrente os decretos n. 6.079, de 30. de junho
de 1906, e, n. 7. S17, de 15 de janeiro de 1910, elevada a' 30 % 11
reducçüo da taX" reÍerente á farinha ue trigo

o Presidente da Republica dos' Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização contida no art. 23 da leí n. 2.321, de 30
de dezembro de 1910, resolve que sejam observados no actual
exercício os decretos n. 6.079, de 30 de junho de 1906, e n. 7.817,
de 15 de janeiro de 1910, elevada a 30 %a reducção da taxa
referente á farinha de trigo, compensadora de concessões ao
café e outros generos de producção nacional; só se tornando
eífectíva a reducção de 30 % para os despachos que se effectuarem desta data em deante,
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1911, 90° da Independeneía
e 23° da Republica.
HER1\1:ES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.

DECRETO N. 8. 521 Estabelece

alterações

no

actual

DE 18 DE JANEIR.O DE 1911

plano de uniformes dos alumnos do Collegio
Militar

O Presidente da Republica dos Estados Unidos da Brazil,
resolve que TIO actual plano de uniformes dos alumnos do
00 llegio Militar seí am observadas as seguintes alterações :
Pélerine de panno azul ferrete, cujo comprimento deve
attingir a extremidade do dedo médio, . estando' o braço: pen-
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dente; gola virada, sem ponteiras, com um castello por
distinctivo.
Esta peca é adoptada na frente com quatro botões apparentes de massa, com castello e de 0,m020 de diametro.
Gorro de fórma igual ao adoptado actualmente pelo.i
officiaes do Exercito tendo, porém, um vivo de panno branco
contornando a faixa extrema que fica em volta da copa.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1911, 90° da Independencia e 23" ela Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
EmJJadio Dantas Barreto.

DECRETO N. 8.522 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1911

Manda funccionar a Escola de Guerra na de Artilharia e Engenharia, revogado nesta parte o decreto n. 7.228, de 17 de dezembro de 1908

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazíl.
em vista da autorização contida no art. 22, n. IX, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, resolve determinar que
passe a Escola de Guerra a funccionar no edífícío da Escola
de Artilharia e Engenharia, com internato, para o fim de
ne1la terem matricula os ex-alumnos do Collegio Militar, que
houverem satisfeito as exigencias ünílitares ficando nesta
parte revogado o decreto n. 7 _228, de 17 de dezembro
de 1908.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de '1911, 90° da Independenota e 23" da -Itepublica.
HERMES R. DA FONSECA.
Em·vadio Dantas Barreto.

DECRETO N. 8.523 -

DE

18

DE JANEIRO DE

1911

Abre ao Ministerto da Fazenda o credito de 91 :078$ para pagamento á Companhia Nacional de Navegação Costeira, de premies relativos a embarcações construídas em estaleiros nacionaes

O Presidente da Bepublíca dos Estados Unidos da Brazíl,
usando da autorização constante do decreto legislativo
n. 2.325, de 28 do mez proxímo passado :
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito especial
de 91 :078$, afim de occorrer ao pagamento á Companhia
Nacional de Navegação Costeira, de premios relativos a dous
hiates e tres chatas de mais de 80 toneladas de arqueação,
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construídas nos estaleiros de Lage Irmãos, na ilha do Vianna.
município de Níctheroy, do Estado do Rio de Janeiro.
.
Rio de Janeiro, 18 de [aneiro de 1911, 90° da Independencía e 23° da Republica.
HERMES R. D:\ FONSEO:\.
Eromcisco Antonio de Saltes.

DECHETO N. 8.524 -

DE 18 DE JANElHO DE 1911

Abre ao Ministerto da Fazenda o credito de 155:100$ para pagamento a Lage
Irmãos, de premies relatívos a embureuções construídas em estaleiros

nacíonaes

o Presidente da Bepuhlíca dos Estados Unidos da Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo
n , 2.325, de 28 do mez proxímo passado :
Resolve abrir ao l\Iinisterio da Fazenda o credito especial de 155: 100$ afim de occorrer ao pagamento, a Lage
Irmãos, de premias relativos a uma barca de agua, dous
rebocadores e dez chatas de mais de 80 toneladas de arqueação,
construidas em seus estaleiros na ilha do Vianna, munícípío de
Nictheroy, do Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1911, 90° da Indepeudencia e 23° da Republica.
HERlVIES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Saltes.

DECRETO N. 8.525 ~'iXn

DE 18 DE JANEIHO DB 19B

os vencimentos dos juizes e funccionarios da justi!;tL local do Districto
Federal

O presidente da Itepulilíca dos Estados Unidos do Brazil,
Lendo em vista o disposto nas alíneas 2" e 3" do n, III do art, 3°
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta :
Artigo uníco. Os vencimentos dos juizes e tuueciouaríos
da justiça local do Distrtcto Federal são os constantes da tabella que a este acompanha; revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1911, 90" da Independencía
e 23" da Hepubliea.
HERMES :a. DA FONSECA.
Rivaclavia ela Cunha C07'I'iJa•.
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l'abella ele uenctmentos a que se refere o decreto desta data
CÔRTE DE APPELLAÇÃO

presidente (19: 500$ de ord. e 9 :750$ de grat.)
Pelo exercício de presidente.. . . . . . . . . . . . . .
2 presidentes de camaras (19 :500$ de ord. e
9 :750$ ele grat.).:......................
Pelo exercício de presidentes (grat. 600$)...
12 desembargadores (19:500$ de ord. e 9:750$
de grat.)...............................
1

29 :250$000
1 :200$000
58 :500$000
1 :200$000
351 :000$000

SECRETARIA

secretario (5:200$ de orei. e 2:600$ ele grat.)
oi'ficial (3 :200$ de orei. e 1 :6008 de grat.) ..
escrivães (2: 400$ de orei. e 1 :200$ de grat.).
amanuenses (2:080$ de orei. e 1 :040$ ele grato)
porteiro (l : 560$ de ord. e 780$ degrat.) ...
continuas (f :040$ ele ord. e 520$ de grat.) ..
ofl'iciaes ele justiça (666$667 de ord. e 333$333
de gràtífioação.)
, .. ,
, .. '. , .•
1 correio (idem) .. " .. ,.,", .. ,:', .. ,
.

1
1
2
2
1
2
2

7:800$000
4:800$000
7:200$000
6:240$000
2:340$000
3:120$000
2:000$000
1:000$000

J"UIZOS DE DIREITO

16 juizes de direito (12:740$ de ord. e 8:260$
de grat.) .. ,'.. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5 escrivães do crime (2 :300$ de ord. e 1: 150$

336 :000$000

, .. ,'.•. ,. . . . . . . . . . . . .

17 :250$000

1 escrivão dos Feitos da Saude Publica (2: 400$
de ord. e ,I :200$ Cle grat.) ..... , ..... , . . . . .
5 off'ícias de justiça (800$ de ord. e 400$ de
grat.)
,
,
, , .. , . . .. . .

3 :600$000
6 :000$000

2 aí'ficiaes de justiça dos feitos da SaudePuhlica (640$ de ord. e 320$ de g'l'at.)......
1 porteiro (1 :600$ de ord. e 800$ degrat.)...

1 :920$000
2:400$000

de grat.)

;

TRIBUNAES DO J"URY

4 esorrvaes (3 :588$ de ordenado e 1 :794$ de
gratífíeação.) .... " 0 ' • • • • , • • • , • • • , •• , ' . , • ,
z porteiros (1 :560$ de ordenado e 780$ de gra-

21 :528$000

, , •• , , ••• , • • • • • • • • •

4 :680$000

tificação)

, , o •••

PRETORIAS
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MINISTERIO PUBLICO

1 procurador geral (17 :250$ de ordenado e
8 :625$ de gratificação)..................
(7 :666$667 de ordenado e
5 promotores
3 :833$333 de gratificação)...............
ti adjuntos de promotor (4 :600$ de ordenado
e 2: 300$ de gratificaçãv)...............

1 curador de massas fallidas...............
1 curador de resíduos (4: 460$ de ordenado e
2 :240$ de gratificação).................
2 amanuenses (2 :080$ de ordenado e 1 :040$
de grati:l'icação).........................
1 continuo (1 :040$ de ordenado e 520$ de gratificação) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 :875$000
57 :500$000

41 : 400$000
9: 600$000
6 :720$000
6 :240$000

·i :560$000

Observação - O augmento de vencimentos dos desembargadores, juizes de direito, procurador geral, promotores e
adjuntos de promotor, incluido na presente tabella, é devido
a partir de Í.' do corrente mez ; porém o dos pretores e escrivães do crime e do [ury, somente a contar da execução do
decreto n. 8.513, de 11 de janeiro deste anuo.
IUo de Janeiro, 18 de janeiro de 1911. - Rivadavia da
Cunha C01'1'êa.

DECRETO N. 8.526 -

DE:

18

DE

JANEIRO DE 1911

Pixa os vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto na alinea 4° do n. l i do art. 30 da
lei n. 2.356, de 31 de. dezembro de 1910, decreta:
Artigo unico. Os ministros do Supremo Tribunal Federal
perceberão, a contar de 1 de janeiro do corrente anuo, 39 :000$
de vencimentos annuaes, sendo 26 :000$ de ordenado e 13 :000$
de gratificação; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1911, 90 da Independeu..
cía e 23 da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
0

0

Rivadavia da Cunha COT1'êa.
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DECRETO N. 8.527 -

DE 18 DE .TANEiHO DE 1911

Dá ínstrucções vara as eleições muuicipa es de que trata o decreto n, 8.500,
de 4 de janeiro do corrente

O Presidente da Bepuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
na conformidade do disposto no art. 1", parugrapho un íco, do
decreto n. 8.500, de .1 de janeiro corrente, resolve que, no
Dísu-ícto Federal, para as eleições municipaes de que trata
o mesmo decreto, as quaes deverão eíf'ectuar-se no dia 26 de
março proximo vindouro, se observem as ínstrucções anuexas,
que vão assígnaladas pelo ministro de Estado da Justiça e
Negocias Interiores.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1911, 900 da Independencía e .'23" da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Bicadaoia da Cunha Corrêa.

Instucções, a que se refere o decreto n. 8.527, desta data, para
as eleições de intendentes municipaes no Districto Federal

CAPTULO I
DA ELEIÇ.:\O
Art. 10. No dia 26 de março próximo vindouro, eíf'eetuarso-ha, no Distrícto Federal, a eleição de que trata o decreto
n. 8.500, de 4 de janeiro corrente, para constituição do Conselho Munícipal, que se comporá de 16 membros, elegendo
cada um dos actuaes distrietos oito intendentes.
§ 10 • Nessa eleição serão admittídos a votar os cidadãos
alistados na fórma da lei n. '1.269, de 15 de novembro de 1904,
e do respectivo regulamento, annexo ao decreton. 5.391, de
12 de dezembro do mesmo armo, tomando-se em separado os
votos dos eleitores incluídos na revisão de 1910.
§ 2°. Não poderão votar os cidadãos que exhihirem títulos
de eleitor expedidos anteriormente ao decreto legislativo
n. L 619 A, de 31 de dezembro de 1906, em virtude do qual
ficaram sem valor os mesmos titulos, que foram substituídos
pelos de que trata o modelo approvado pelo decreto n. {i. 321,
de 10 de janeiro de 1907.
Art. 2°. As secções eleitoraes para a eleição municipal de
26 de março serão as mesmas da ultima eleição federal e funccíonarão nos edifícios já designados ou em outros designados
pelo presidente da j unta de que trata o § 5° do art. 1" do decreto legislativo n , 1.619 A. de 31 de dezembro de, 1906, 10
dias, ao menos. antes da eleição, quando tenham deixado de
existir os primitivos edificios, ou no caso de que trata o art. 26
da lei n. 1.269, de 15 de novembro de 1904.
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Para tal fim a junta de pretores, observadas as substituições de que trata o aI'Í. 51, 2" parte, do decreto n. L 030,
de 14 de novembro de 1890, se reunirá, 15 dias antes do da
eleição, no edificiodo Conselho Municipal.
§ Lo As mesas eleitoraes serão organizadas no dia (j de
março, pela mesma junta que serviu na organização das mesas da
ultima eleição municipal; devendo a. convocação ser feita no
dia 2!1 de fevereiro, pelo respectivo presidente, por meio de
orricios e de edital, c a reunião eff'ectuar-se ao meio dia, no
edifício do Conselho Municipal.
§ 2". Para cada uma das mesas serão eleitos cinco eleitores, dentre os alistados na respectiva secção, dos quaes um
expressamente para presidente, e os respectivos supplentes,
em numero igual.
§ 3". A organização das mesas e a designação dos odírícíos
serão publicadas por edital, no prazo de 10 dias antes do da
eleição, e communicadas aos mesarios eleitos, ao juiz dos Feitos
da Fazenda Municipal e ao prefeito.
§ 40. Os mesarios e supplentes exercerão suas íuncções
nas eleições munícipaes a que se proceder dentro do período
de duração do mandato do Conselho.
Art. 3°. Todos os livros neeessartos á eleição serão abertos,
numerados, rubricados e encerrados pelo juiz dos Feitos da
Fazenda Municipal, que os remetterá aos presidentes das mesas
eleitoraes com as .cõpías authentícas do alistamento rubricadas
em todas as folhas pelo mesmo juiz.
§ i-. O presidente da commíssão de alistamento no Dístricto Federal fará extrahir, com a uecessaria antecedencía,
cópias anthentícas do alistamento, por secções, segundo. as
divisões feitas, com discriminação dos eleitores alistados em
l!HO, e as enviará ao juiz dos Feitos da Fazenda Municipal.
§ 2°. A remessa dos livros e cópias. do alistamento, devidamente. encerrados e lacrados, será feita pelo Correio, em
registrado.
§ 3°. Ao ure leito incumbe fornecer, com a devida antecedonoia, os livros, urnas e mais objectos necessaríos ao serviço eleitoral.
§ 40. Si não forem recebidos os objectos precisos para a
eleição, o presidente da mesa eleitoral providenciará sobre o
que faltar e mandará por um eleitor, que servirá de secretario, lavrar os competentes termos de abertura e encerramento nos livros, que serão numerados e rubricados pelo
meSIIlO presidente, devendo tudo constar da respectiva acta,
Art. 4°. Os cidadãos que tenham de constituir as mesas
eleítoraes, não podendo comparecer, por qualquer motivo, deverão part.i0ipar o seu impedimento, até ás 3 horas da tarde
da vespera da eleição, a seus supplentes, sob pena de multa de
1 :000$ a 2 :000$, imposta pelo juiz dos Feitos da Fazenda Municipal.
.
Art. 5°. Os. membros da mesa eleitoral, entre os quaes
não ha incompatibilidade .de natureza alguma, serão suhstíPoder executivo -191i
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tuídos, si nãocomparecerem uo dia da eleição, pelos.supplentes
eleitos, ,o na ordem da votação, oxoluídos aquelles de Iunccíonar
'
na eleição a que se estiver ,procedendo.
Paragrauho unico. O presidente serásubstítuido pelornesai-io que fõr eleito pela maioria dos presentes, incorrendo na
multa do 'artigo antecedente, quando faltar sem prévia com'.
muuícação a qualquer dós mesaríos. ,
Art. 60 • -Os 'trabalhos eleitoraes começarão ás 10 horas dá
manhã, depois de reunida a mesa, que deverá ser Installada
no mesmo dia,' ás 9 horas .
,§ 1".,0 escrivão elo pretor, ou, em sua falta, um cidadão
nomeado cd. hoc .pelo presidente da mesa, lavrará logo a acta
de installação, 'no mesmo livro que tiver ele servir para a
eleição.
.
§ '2".. Quando, no dia da eleição, até ás 10 horas' damanhã,
não fõr possivel installar a mesa eleitoral, não haverá elelção
na secção respeeí.íva.
~ 3°. Deixará tamliern de haver eleição .na secção onde,
lJOr qualquer: outro motivo, a mesma eleição não. puder ser
feita no dia proprio.,
'., '
§ f1" . O recinto onde deve í'uucclonar a mesa eleitoral será
separado do resto da sala, de modo que os eleitores presentes
possamf'iscalizar Lodo o processo eleitoral; dentro' do i-eoínto,
junto aos mesai-íos, estarão os í'ísoaes dos candidatos, esõ
poderão alri entrar os eleitores, ,í proporção que Iorein chamados pam votar.
'
.
Art. 7 0 • Compete ao presidente da mesa regulara policia
ela assemhléa eleitoral, chamando á ordem os que dellase desvínrem: fazer 'sahir aquelles que injuriarem os membros da
mesa ou qualquer eleitor, mandando lavrar antes o respecbívo
aula e remettendo-n á autoridade competenterNo caso de 01''':
fonsas uhysicas ou de' outro crime contra qualquer mesaríoou
eleitor, o presidente prenderá O' aggressor 'e o enviará á auto, ridade competente, acompanhado do auto de flagrante, para
ulter-ior procedimento.
'
',', Pat-agrapho uníco . E' expressamenteprohihída a' presença
de 'força publicá dentro do edifício em que se proceder. li
eleição, ainda mesmo: ú requisição ela .mesa, para manter a
ordem.
'
I·
,
Art. 8:'. Não serão válidas:
a) a eleição íelta em dia dil'ferente do designado, ou que
não o tenha sido .pelo poder competente:
"
b) a eleição feita em hora dífferente da' determinada
nestas ínstrucções}:
'
, '
c) ueloícão que se effectuar em logar diverso dó préviamente designado;
,
.
'
'
. 'd) n eleição que se' realizar perante a mesa organizada ele,
modo 'contrario ás determinações destas-ínstrucçõcs:
, .'.
e) a eleição em que fOl'em recebidos, englobadamentevotos'
q\l~ 'de'vés~eID ser 'tomados éfli, sêparádo;.'
"
.Ó:

I.'

~.:

.,'
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f) a eleição em que se recusar receber votos que possam
influir sabre. o resultado da mesma;
y) a -eleíção contra a qual houver provas de fraude que
prejudique o' seu verdadeiro resultado;
h) a eleição em que forem recusados os í'isoaes legalmente
nomeados, os mesarios ou seus supplentes .
Art. gn. 'rodo candidato tem direito á apresentação de
um fiscal, em cada uma das mesas eleitoraes.
§ 1". Poderá ser fiscal o cidadão hraz ileiro que tenha as
condições de e.legihilidade, embora não esteja alistado eleitor.
§ .2". O candidato poderá tambem apresentar como fiscal,
em qualquer secção do município, um eleitor de outra secção.
Ou preteria, mas sómente votará quando estiver alistado na
secção que fiscalizare desde que exhíba o seu titulo de,
eleitor.
§ 3". A nomeação de fiscal será feita em oi'ficio dirigido
Ú mesa eleitoral, datado e nssignado velo candidato ou seu procurador, independentemente de reconhecimento de firmas, podendo o mesmo oi'ficio ser entregue em qualquer estado em
que se ache o processo eleitoral ..
§ 4.°. O mesmo direito é concedido aos eleitores, desde que
formem um grupo de 10, ao menos.
§ 5". A mesa, em caso algum, poderá recusar os fiscaes.
§ (jo. Os fiscaes terão assento nas mesas elcitoraes, não
podendo, porém, tomar parte nas suas deliberações.
§ 7°. Não é nullidade a falta de assígnatura dê mesário ou
í'iscaI na .aeta, desde que se declare, mesmo com a nota - em
tempo - o motivo por que deixou de fazel-o um ou outro.
§ 80 • Poderão os fiscaese os candidatos exigir da mesa,
concluida a apuração e antes de lavrar-se a acta dos trabalhos,
um boletim, assignado pelos mesarios, contendo os nomes-dos
candidatos, os votos recebidos e o numero de eleitores que
tiverem comparecido á eleição; e disto passarão o respectivo
recibo, que deverá ser mencionado na acta e bem \ assim a
recusa, si a houver, por parte dos mesmos fiscaes e candidatos.
Esses boletins. com as firmas dos mesarios reconhecidas
por tabellião, podem ser apresentados, na apuração geral da
eleição, para substituir a acta.
Art. 10. iAntes de começarem os trabalhos eleitoraes, estando reunida a mesa, o presidente nomeará 'um dos mesarios
secretario, designará outro para fazer a chamada e um terceiro
para examinar os titulas dos eleitores. Nesta occasíão a urna
será aberta e mostrada ao eleitorado, par-a que verifique estar
vasía.
Art. 11. O eleitor sõ poderá votar na secção em que
tiver sido alistado.
Paragrapho uníco , Os eleitores em cuja secção houver
recusa de fiscal, ou enrnue não se reunir a mesa eleitoral.
poderão votar na secção mais proxima, sendo seus votos tomados em separado, ficando-lhes retidos os titulas para serem
envíadoaá junta apuradora.
Art. 12. Haverá uma só chamada; mas, .fínda esta e não
estando aberta a urna que contiver osyotcis,.aqual se conser-
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vará fechada á chave, emquanlo durar a votação, serão recebidas as cédulas dos eleitores da secção, que não tiverem votado, as dos í'íscaes, quando forem eleitores e alistados- na
secção, e, em separado, as dos eleitores de outras secções, nas
hypotheses previstas nestas ínstrucções .
.A rt. -13. O eleitor não poderá ser admittidoa votar sem
prévia exhihíção de seu titulo, Iiastando que o exhiba para não
lhe ser recusado o voto pela mesa. Entretanto,' si esta tiver
razões fundadas vara suspeitar da identidade do eleitor, tornará o seu voto em separado e reterá o titulo exhibido, envíando-o, com a cédula, á respectiva junta apuradora, para
delle tomar conhecimento.
Paragrapho unico , Na falta da lista de eleitores, estes
.
votarão por ordem alphabetíca, com a simples exhíhíção de
seus títulos devidamente legalizados. Esses titulas, rubricados
pelo presidente da mesa e pelos f'íscaes, serão archivados, e
restituídos aos eleitores, depois de definitivamente julgada a
eleição.
.
Art. H. Cada eleitor, á proporção que í'ôr chamado, assignará o seu nome no livro proprío, e, em seguida, depositará
nu. urna uma cedula contendo seis nomes.
Paragrapho uníco .E' vedada a assígnatura por outrem
do nome do eleitor no livro de presença, sob qualquer pretexto, considerando-se como ausente aquelle que não puder
Iazel-o pessoalmente.
Art. -15. O voto será manusccípío, ou impresso em papel
commum, não devendo. ter marca, signal ou numeração.
§ Lo A cédula deverá conter os nomes dos candidatos, por
extenso, sem abreviaturas nem emendas, e será fechada por
todos os lados.
§ :2.° Si a cédula contiver maior numero de votos do que
aquelles de que o eleitor póde dispôr, serão apurados somente,
na ordem da eollocação, os nomes procedentemente escríptos,
até completar o numero legal, desprezando-se os excedentes.
§ 3.° Quando a oedula contiver numero inferior de nomes,
serão estes' apurados, mencionando-se na acta o facto, afim
de explicar a falta de votos,
§ 4.0 Serão apuradas em separado as cedulas que contiverem signaes exteriores. ou interiores ou alteração por falta,
augmento ou suppressão de nome, sobrenome ou appellido do
cidadão votado, de modo que não se possa verificar que se.
referem visivelmente a individuo determinado. Não serão apuradas as cédulas que contiverem nome riscado e substituído por
outro, ou quando se encontrar mais de uma em um só envolucro.
Todas estas cedulas, depois 'de rubricadas pelo presidente
da mesa, serão remettidas, COlÚ as respectivas actas, ao director
da secretaria do Conselho Municipal, para serem presentes á
junta de apuração geral, composta dos pretores, \L qual as envlarâ ao poder verifícador .
.
§ 5." Embora não se ache fechada por todos os lados alguma cédula, ou não traga rotulo,sertí, não obstante, apurada .
.. Art. 16.'E' permittído a qualquer eleitor votar a descoberto, não podendo a mesa recusar o voto assim formulado.
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Paragrapho unico. O voto a descoberto será dado apresentando o eleitor duas cedulas, que assignará perante a mesa
uma das quaes será depositada na urna e a outra lho será re~
stituida, depois de datada e rubricada pela mesa e pelos fiscaes
que comparecerem.
Art. 17. Finda a votação e em seguida a assignutura do
ultimo eleitor, o presidente da mesa mandará lavrar um termo.
que será assiguado pelos mesaríos, declarando o numero de
eleitores que tiverem votado.
Art. 18. Lavrado e assígnado o termo de que trata o
artigo anterior, o presidente da mesa annunciará que se vae
proceder á apuração e dividirá pelos mesarios as letras do
ulphaheto, para o trabalho da apuração.
§ 1.0 A' proporção que o presidente proceder á leitura de
cada cédula, deverá passal-a aos fiscaes e aos mesa rios, para
a verificação dos nomes por elle lidos em voz alta.
§ .2.0 Os, mesaríos escrutadores annuncíarão, em voz alta..
a votação que for obtendo cada um dos candidatos.
Art , 19,Finda a apuração, o mesario que servir de secretario organizará' uma lista de todos os cidadãos que houverem obtido votos, pela ordem numerica da votação.
Paragrapho unico. Esse resultado será immediatnmente
publicado por meio de edital, que o presidente da mesa mandará affixar na porta do edificio onde se tiver effectuado a
eleição, e deverá ser assignado por todos os membros da mesa.
Art . .20. A votação não será encerrada antes das duas
horas da tarde. A apuracão de votos e a confecção da acta poderão prolongar-se o tempo necessario para a conclusão dos
trabalhos, que não serão interrompidos.
Art. 21. Concluida a apuração dos votos, será lavrada
pelo secretario, e assignada pelos mesarios, fiscaes e candidatos
que o quiserem, a acta dos trabalhos eleitoraes, logo em seguida á de installação, devendo conter o numero de eleitores
que não tiverem comparecido e os nomes de todos os cidadãos
que houverem alcançado votação, pela ordem numerica desta,
bem assim a designação minuciosa de todos os factos occori-idos durante a eleição. Na acta se fará especial menção dos
protestos escríptos, apresentados por qualquer eleitor da secção.
fiscal ou candidato. Esses protestos, depois de rubricados
pelamesa e contraprotestados ou não, serão appensos á cópia
ela mesma acta que tiver de ser remettída ao pretor.
Paragrapho unico. A acta mencionará, no alto da primeira
folha, o districto eleitoral a que pertencer a secção.
Art. 22. Essa acta será transcrípta em livro especial, por
tabellíão ou pelo escrivão da pretoria, ou na falta destes, por
qualquer cidadão, a convite do presidente da mesa.
A transcriução da acta deverá ser assignada pelos membros
da mesa e pelos fiscaes que o quizerem.
Art. .23. A mesa fará extrahír duas cópias dessa acta,
bem assim das assígnaturas cios eleitores que tiverem votado,
devendo todas ser assignadas pela mesa e concertadas por
tabellião, pelo escrivão da preteria ou pelo cidadão que tiver

feito atranscnpção
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Paragrapho unico. Uma dessas cópias. será remettida ao
pretor da oiroumsor-ípção em que tiver funccionado à mesa
eleitoral, e a outra ao direotor da secretaria do Conselho Municipal ; esta ultima será acompanhada de cópia authentíea da
acta de instaIlação da mesa eleitoral.
Art. 24. O livro de assígnaturas dos eleitores e os das
netas e da transcripção serão enviados pelo presidente da
mesa ao director da secretaria do Conselho Municipal, juntamente com as cópias a que se refere o paragrapho unico do
.
artigo antecedente.
CAPITULO II
DA APURAÇÃO

Art. 25. A apuração da eleição municipal será feita no
edificio do Conselho Municipal, no dia 5 de abril, pelos pretores .reunídos em junta, observadas as substituições de que
trata o art. 51,2' parte, do decreto n. 1.030, de 14 de novembro
de 1890, sob a presidenoía do que, para esse fim, for eleilo
pelos seus pares, por maioria relativa de votos.
§ 1.0 O pretor que não puder comparecer aos trabalhos da
apuração fará a devida communicação ao presidente, remottendo-lhe as respectivas actas,
§ 2.° A junta de pretores constituída para os' trabalhos
da apuracão, os quaes só se realizarão achando-se reunidos
mais de metade dos mesmos pretores, não poderá, sob qualquer pretexto, adiar ou interromper os ditos trabalhos, que
começarão ás 10 horas da manhã e se effectuarão em dias
eonseoutivos, sob pena de multa de 500$ a 1 :000$, além ela responsabilidade criminal. A multa seníimpos·ta pelo presidente
da Côrte de Appellação ,
§ 3.° Findos os trabalhos da apuracão, lavrar-se-ha uma
acta oiroumstanoiada, que contenha os nomes de todos os cidadãos votados. pela ordem numcr íca da votação, considerandose eleitos os oito mais votados em cada um dos districtos eleítoraes.
Essa acta será enviada ao juiz dos Feitos da Fazenda IIIunioípal, para ser archívada ; della se extrahírti uma cópia para
ser remettida ao director da secretaria do Conselho Municipal,
§ 4.° A cada um dos intendentes eleitos dirigirá o pretorpresidente um officio communícando Q resultado da. apuracão
na parte que lhe disser respeito.
CAPITULO III
DA VERIFICAÇÃO DE PODERES E DA POSSE

Art. 26. Ao iConselhol\Iunicipal que for eleito compete
a verírícação de poderes de seus membros, (l, qual começará.
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cinco dias depois de finda a organização, entrando o mesmo
Conselho em í'uncção logo que esteja legalmente constituído.
Pnragrcoho uníco , A sessão de posse eaber'turn'dos traballros effectual'->;e-hão desde que ostejam reconhecidos' dous
terços, ao menos, dos intendentes eleitos, sendo dada a: posse
pelo prefeito.
'
Art!. 27, O Conselho Municipal, sempre que, no' exercicio
dr, attrihuíçãoxle que trata o artigo anterior, annullar uma
eleição sob qualquer- rundamento, resultando desse' noto ficar
o candidato diplomado inferior em numero de votos a qualquer
outro não diplomado, mandará proceder a nova eleição para
preencher a vaga ou vagas resultantes das rurllidades, prevalecendo, entretanto, as eleições dos outros candidatos.

CA.PlTULO IV
D,\S

JNCO~IP,\TIflJr.ID;\DES

E DA PERDA DO J\'IANDATO

Art. 28. Não poderão ser votados para membros do Conselho Municipal:
.
J ." Os que não tiverem, ao menos, seis mezes de residencía
no municipio;
.
2." As autoridades [udieiarias, os oommsndantes de força
naval e da região militar, os commandantes de força políoial, o
chefe e delegados de policia, os commíssarios de hygiene e os
inspectores escolares, que tiverem exercido seus cargos dentro
de seis mezes .anteriores á eleição;
3." Os que tiverem litigio com a Municipalidade:
4." Os empreiteiros de obras municipaes;
5. o Os directores, sub-direotores, officiaes-mniores, chefes
de secção e quaesquer outros funootonar-iostque cdírüam ou
administrem repartições federaes ·01l3uas dependencins, e
quaesquer funccionarios munícípaes:
.
(j." Os engenheiros de obras emprehendídas no município
por conta ou em virtude de contracto com o governo municipal
ou federal:
7." Os' ascendentes ou descendentes. direetos ou eollate
raes, oueousaguineos ou affins do prefeito do Dístríeto, até no
2." grão;
8. "Os que estiverem dírecta ou indirectamente interessados
em qualquer contracto oneroso coma Munícípalida de; por si
ou como fiadores: sendo que esta incompatibilidade não attinge
os possuidores de noções de sociedades rlUonymà3 que tenham
contracto com a Municipalidade, salvo si forem gerente ou
fizerem parte da directoria das mesmas sociedades.
Art. 29 . Não' poderão servir coníunctamente no Conselho
iJ'Iunicipal:
'1. o Os ascendentes e descendentes, irmãos, cunhados, sogro
e. genro, tio e sobrinho;
2.° Os sacias da mesma firma commer-eial.
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Paragrapho unico. Si a eleição designar cidadãos nestas
condições, tomará assento o mais velho, considerando-se nuIla
a eleíção do outro ou dos outros.
Art. 30. Perderão o lagar de intendente:
1.0 Os que se mudarem do Districto Federal;
2.° Os que perderem os direitos políticos;
3.° Os que deixarem de comparecer ás sessões, sem causa
justificada, durante 20 dias consecutivos;
4.° Os que acceitarem cargos nas directorias e eommíssões
fiscaes de empresas ou companhias destinadas :t exploracão de
concessões e favores da Municipalidade.
.
.
Paragrapho .uníco , Importa em renuncia 'do mandato a
acceitação de qualquer contracto com a Munícipalídnde.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES PENAES

Art. 31. Além dos definidos no Codígo Penal, serão con'liderados crimes contra o livre exercicio dos direitos politíeos
os factos mencionados IlOS artigos seguintes :
Art. 32. Deixar qualquer cidadão, investido das funcções
do governo municipal ou chamado a exercer attribuições eleítoraes, de cumprir restrictamente os deveres que lhe são impostos e nos prazos prescriptos, sem causa justificada:
Pena - de suspensão dos direitos políticos por dous a
quatro annos.
Art. 34. Deixar qualquer dos membros da mesa eleitoral
de rubricar a cópia da acta da eleição tirada pelo fiscal, quando
isso lhe for exigido :
Pena - de dous a seis mezes de prisão.
Art. 35. A fraude, de qualquer natureza, praticada pela
mesa eleitoral ou pela [unta apuradora, será punida com a
seguinte:
Pena - de seis mezes a um anno de prisão.
Paragrapho unico. Serão isentos dessa pena os membros
da junta apuradora ou da mesa eleitoral que contra a fraude
protestarem no acto.
Art .. 36. 'O cidadão que, em virtude 'dessas disposições,
for condemnado á pena de suspensão dos direitos políticos, não
poderá, emquanto durarem os effeitos da pena, votar nem ser
votado em qualquer eleição federal ou dos Estados.
Art. 37. Os crimes aqui definidos e os de igual natureza
do Codígo Penal serão de acção publica, cabendo dar a denuncia aos procuradores da Republica, perante os juizes seccíonaes.
§ 1.0 A denuncia por taes crimes poderá igualmente ser
dada por cinco eleitores, em uma só petição.
§ 2.° A fórma do processo de taes crimes será a estabelecida
para os crimes de responsabilidade dos empregados publíccs.
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§ 3. o A pena será graduada, attendendo-se ao valor das circumstancías do delicto.
Art. 38.8erá punido com a pena deseis mezes a um aamo
de prisão' e suspensão dos direitos políticos, por tres a seis
annos, o mesario que suhtrahír, accrescentar ou alterar cedulas eleitoraes, ou ler nome ou nomes differentes dos que estiverem escriptos ..

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GERAES

Art , 30. A duração do mandato do Conselho Municípa 1 será
de tres annos, sendo permittida a reeleição.
Paragrnpho unico. O prazo do mandato do Conselho eleito
em virtude do decreto n. 8.500, de lide janeiro corrente, terminará em '15 de novembro de '19'13, de accôrdo com o disposto
no art. 50 do de n. 5. '100, de 8 de março de '1904, combínado
com o r.rL 20 do decreto legislativo n. 1. 619 A, de 3'1 de dezembro de '1906.
Art. 40. No caso de morte, renuncia, escusa ou mudança
de domicilio para fóra do Distrícto Federal de algum membro
do Conselho Municipal, se procederá r. eleição para preenchimento da vaga.
§ '1. o Em qualquer dos casos mencionados, o presidente
do Conselho, é obrigado, sob pena de responsalrilídnde crimínol,
a mandar proceder a nova eleição, dentro do prazo de 60 die-,
fazendo as devidas eommunicações.
§ 2." Deixando o presidente do Conselho de cumprir esse
dever lega I, o Ministro do Interior designará o dia da eleição.
Art. ld. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes são isentos de sello, custas e direitos.
Rio de Janeiro, '18 dê janeiro dl1 19'11.,...- Rivadavia da

Cunha Corrêa -.

DECRETO
N. 8.528 -c'

DE

2.5

DE JANEIRO DE

19'11

Abre ao :Ministerio da Viaçiio .e : Obras Publicas o eredito extraordínarío de
46 :516$866, pau occorrer ao pagamento de despezas feitas com li extincta Commisaão Central <lo E'studos e Construcção de Estradas de
Ferro.

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do BraziL
usando da autorização que.lhe confere o decreto legislativo
n. 2.33'1, de 28 de dezembro de 1910, decreta:
Artigo uníco. Fica aberto ao l\linisterio da Viação e Obras

Publicas o credito extraordínarlo de 46:5:16$866 para ocecrrer
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ao pagamento de despezas feitas com a extincta üommissão
Central de Estudos e Construcção de Estradas de Ferro.
.
Rio de Janeiro, 25 de .i anoiro de, 191-1, 90· da .Iudependencia e 23° da Repuhlica.
.
HERMES

R.

DA FONSECA.

J. J. Seobra.

DECRETO N. 8. 52f1 -

DE

25

DE .JANEIRO

DE

1!H1

Abre no Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito do 700 :000$ para
eonstruoção da Estrada de Ferro de Cruz Alta fi foz do río Ijuhy

O Presidente da Repuhlíc., doa Estados Unidos do Brazil,
usando da autorízàção conferida no art 32, n. LU, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 191(\, decreta :
Artigo unico , F'ica aberto ao Ministerio da Viação e Ohras
Publicas o credito de 700 :000$ para occorrer ús despczcs da
construcção da Estrada de Ferro de Cruz Alta li foz do rio
Ijuhy, no corrente exercicio .
.
Rb de Janeiro, 25 de janeiro de 19B, 90° da Independencia
e .23 da Itepubliea.
HEIlME::; fi. DA Foxszcx.
J. J. Seabra.
e .

0

DECRETO N. 8.530 -

DE

25 DE .LmEIRO

DE

19B

Abre ao Ministerio da Viação o Obras Publicas o credito de 220:000$ para
continuar- os melhoramentos da Quinta da Boa Vist.a, no Rio de Janeiro

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil.
usando da autorização que lhe confere o n. LU,lettra i, do
art. 32 de lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Artigo uníco. Fica aberto ao Miníster-io da Viação e Obras
Publicas o credito da 220 :000$ para continuar os melhoramentos da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro.
. Rio de .laneíro, 2-5 de .ianciro de 1f1H, fiO". da Independencia e 23 da Republica..
0

HERMES R.DA FONSECA.

J. J. Seabra:
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DECRETO N. 8.531 -

DE

2.5

DE JANEIRO DE

91
1911

Approvr, o orçamento, na impo rtnncln de 193 :44,1$702, do material rodante
parn o serviço de trunsporte de mercadorias no cães de Santos e beru assim
11 planta c o orçamento, na importancin de 00:073$717, das linhas de deposi to e manobras de carros no., .Vnllongo.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazfl.
attondendo ao quo requereu a Companhia Docas do Santos, devidamente representada, decreta
Artigo unico. Fica approvado o orçamento, na. ímportancía
de 193: 444$762, com a acquísíção, autorizada por aviso n. 49,
de 2(i de janeiro de 1910, de duas looomotívas, 10 carros de
carga o um do pnssageíros.vacorescídn de mais -lO carros abertos
para carga, com elestino ao serviço de transporte de aneroador'ias
no cá os de Santos, e, bem assim, a planta e o orçamento, na íruportancía de 60 :073$717, das linhas de deposito de carros e
manóhras .no Vallongo, autorizadas pelo .avíso n. 180, de 25 ele
abril ele 1910, devendo a respectiva despesa, na ímportancía
total do 253 :518$.-1:79,' ser elevada ti conta do capital da Companhia Docas de Santos, ele conformidade com os seus contractos em vigor.
Rio ele Janeiro, 2.5 de ,janeiro de 1911, 90° ela Inelepenelencia o 23" ela Republica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

J. J. Seabra.

DECIUnTü N. 8.532 ,Estabelece regras

para

DE

25

DE JANEIRO .DE

1911

a concessão do estradaS de ferro coloniaes com
direito Íl..subvoneão

O Presidente da Ilepublíca dos Estados. 1J;nido$ do Brazil,
de conformidade com Q dísnosto no art. 55 dª lei. n. 2.356, de

31 de dezembro de 1910, decreta:
.
,
Artigo uníco. Ficam approvadas as disposições constantes
das clausulas que com este baixam, assígnadas pelos ministros
de Estado da Viação e Obras Publicas o de Agricultura, Industría e Commercio, para a concessão de estradas de ferro
coloniaes com direito ti subvenção de que trata o art. 58 das
bases regulamentares, npprovadns pelo decreto ]l.(i.4.55, de 1\\
de abril do -1907.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 19B, 90° da Independencia e 23° da Ropubllca.
.
HEnMES

n. DA FONSECA

J. J. Seabra.

Pedro de Toleâ»,

IP
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Clausulas a que se refere o decreto desta data
I

Serão consideradas estradas dererro eoloníaos para os fins
do art. 55 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e art. 58
dais bases regulamentares, approvadas pelo decneto n. 6.455 de
19 de abril do '1907, as que se destinarem a ligar nucleos'coloniaes já existentes ou terras devolutas que satisfaçam ás
exígencías dos arts. 5°, 12 e 13, ns, li UI, IV, V e VI das
rererídas bases regulamentaras, com estações de estradas de
ferro, centros consumidores, portos marítimos ou rluviaes.
U

A subvenção a estradas de ferro ooloníaes, paga de uma só
de accôrdo com art. 13 deste decreto, poderá ser de
15 :000$ por kilometro, quando se tratar de via ferre a de bitola de um metro, não excedendo de 60 kílometros de extensão
e de 6 :000$ por kílometro, si a bitola fôr, por conveníenoia
eeonomica, de um metro ou menos.
'Vez;

HI

Nenhuma subvenção será concedida á estrada já construída ou que, da União, Estado ou munícípío, receba identico favor ou garantia de [uros, nem a que se destinar a beneficiar nucleos de população que não possam ser classificados
ecrno nucleos coloníaes, por ínobservancía do systema de colomzar, ex-vi dos arts. 5° e 13, ns. I, li, IV, V e VI, das bases
regulamentares, npprovndas pélo decreto n. 6.4.55, de !l de
abril de 1907.
IV
As concessões de estradas de ferro coloniaes serão conjuntamente feitas pelos Mínísteríos da. Viação e Obras Publicas e Agricultura, Industria e Comrnercío, devendo as petições iniciaes ser dírigtdas ao Presidente da Republica e entregues na Secretaria' de Estado .da Viação e Obras Publicas.

v
Compete:
§ 1,0 Ao Mínísterio da Viação:
a)

verificar 'si a concessão pedida não. eollíde com outra

antneíorrnentc feita. ou com direitos de preterencía que devam
SOL'

respeitados;
b) elaborar os eontractos, determinar as condi.çõ.(J~ te-

chnícas e economtcas, e approvar os' estudos dertníttvos :
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c) estabelecer as normas de relações com o publico e
com o Governo, fixar o regimen de tarifas a serem adeptadas, regular e exercer a fiscalização dos contraotos,
§ ::l.O Ao Ministerio da Agricultura:
a) decidir sobre a subvenção a ser concedida verificando 'si a estrada requerida se ajusta inteiramente,' na conf'orrnidade deste decreto, aos moldes estatuídos noart. 58 das
bases regulamentares ;
L'). }ndicar as dísposíções que entender precisas para a
effcctlvidade do povoamento de terras devolutas colonízaveís,
que a estrada tenha de servir e para o regimen cconomico
desta em suas relações com os núcleos coloníaes,

VI

o ministro da Viação, julgando a concessão inconveniente ou offensiva de direitos de terceiros, indeferirá a peLição.
VII
Si 10 ministro da Viação não tiver motivos a oppôr para
a concessão da estrada, remettcrá ao ministro da Agricultura
a petição inicial, afim de ser julgado o pedido sob o ponto
de vista de olassírícação da estrada corno colonial, para os
ef'Ieitos da subvenção.
VIII
Quando, após o devido exame, o ministro da Agricultura
entender que a estrada projectada preenche as condições
essenciaes e é de utilidade para o fim proposto, deferirá
o pedido de subvenção e restituirá a petição ao ministro da
Viação, C!CHll as indicações que entender convenientes, afim
de ser lavrado o contracto, cujas bases serão isubmettídas á
approvação do Presidente da Republíea, devendo o respeetívo decreto ser referendado pelos titulares das duas T''lsLas.
IX

No caso de não poder ser classificada como colouíal a
estrada projectada, ou não convindo a outorga da subvenção
pedida, o ministro da Agricultura indeferirá a petição.

x
A concessão de subvenção a estradas de ferro destinadas
á ligação de terras devolutas cclonízaveis sô poderá ser dada
aos governos dos Estados a que pertencerem as' mesmas terras
ou a emprezas de estr-ada d-e ferro em trafego na região.
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XI
A ~ransferenciaa tcroeiros ,de .quàl~1.fer concessão, feita
de uecórdo COlll este 1..lecreto, so ,p9.deru ter IogarmedIante
annuencía prévia dbGoverrlO Federal; 'e no caso do artigo
uutecedentc, 'é esseneiat que o 'ceS'.'doiwl'i1o,', haja contrahido
com o Estado obrignções contructuaes que gurantaur, a juizo
do Governo Federal.va colonização; de accórdo comas normas
e regras oliservadae pela União.
XII
Quando o pedido de eulrvenção Iôr para estradas regularmente concedidas por, Estados, ou municípios, dentro dos
SBM 3 terrítnríos, o nrocesso seguirá Os
tramites estahelecidos neste decreto, cabendo ao l\Iinisterio da Viação entrar
em accõrdo com o governo do Estado ou municipio, afim de
regular as bases do novo eontracto que tenha de lavrar com
o concessionario.

Xlu
A subvoução será vaga, á requisição do Míuistorio da
Agrlcultura, por trechos nunca, ínteréores a 20 kilometros,
logo que, í'oreui ulrertoe ao tI'afego e uccei tos pelo Minislorio da Vlacão.
Paragl'llállO uuíco. Fica entendido que somente \..I ultimo
puguuiento poderá se referir a trecho 'menor de- 20 kilometros

XIV
l'ussarão Irmueditumeutc vpara a [urisdicção do Ministorío da Viação e Obras Publicas as estradas de ,ferro COlJcedidus em HHO pelo Ministerio da Agricultura, segundo 013
decretos ns. 7.863, de 9 de fevereiro, 7.959 e 7.960, de 14 de
ahril, 8.102 e 8,lO,í, de:!1 .dcjulho, 8.150, de 18 de agoslo,
8".318. de 20 de outubro. 8.383, de D de outubro, 8.340, 8.3-11
::L3-í2 e 8.343, de 5 danovembro, c 8.3!J2, 'de H de novembro
do I!HO.
Itio de Jaueiro, :!5 de juneíro de l!Hl. - J. .I. Scaiira. Pedro de Toletlo,

95

.MiTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 8.533 -

DE

25

DE JANEIRO DE

1911

Modifica o plano de uniformes do Exercito na parte relativa aos aspirantés
a oHicial

o Presidente da Itcpublica dos Estados Unidos do Brazil
rcsol\'lu.nodifieal' onetuar plano de uniformes iJal'a o Exercite,
do seguinte modo:
Os uniformes dos aspirantes li off'iciaí serão perfeitamente
Ideu tícos aos dos suhal tornos das urmas ou corporuções em
que servirem, coui a .dií'Iereuça porém de ser substituído
o lalJu liunguro por uma estrallu prateada de dous centímetros,
nas platinas e de dous ccntimctros e meio 110S punhos, sendo
collooada a seis centímetros acima do galão igual ao de 2"
tenente:
il io de Janeiro, ~G de janeiro de Hl1l, UO" da Independeucia e 13" da Itepublica.
HElL\lES lt. DA l·'UNSECA.
EmUlldio Dantas Barreto,
DECRETO '.N. 8. 534- N.~O

DECRETO N:S.535 -

DE

25

HOUVE AC'l'O

DE JANEIRO DE

1911

Dá regulamento para a cohrança c fiscalização do imposto de consumo da mano
teign e da banha artificiaes, de producção nacional

OPl'çside)lte daRepublíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando ela attrdhuiçãoqué lhe confere o art. 48, n, 1"daConstituic.ifto da Hepuhlica, resolve que, na execução do art. 14 'da
lei n. L 616, ele 30 ele. dezembro de 1906, revigorado pelo
itrt. 5" -(la ele n, 2.~'21, éle 30 de dezembro de 1910, seja observado. o regulamento quo a este nl~o'mIiunha, assienado pelo
mlnistro de Estado dos Negocias da Fazenda.
Rio de Janeiro, 2,5 de .janeiro de HH1, 90? da Independencia
e 23P" da Ilepublica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Francisco Antonio de Salles,
Regulamento para a cobrança e físcalízacão do imposto de
consumo da niiuiteiga 'e da banha artíficiaes, de producção
nacional

Art'. L~ O imposto de consumo,' creado pelo art. 14 da lei
n. 1. 616" de 30 de dezembro ele 1906, e revigorado pelo art. 5°
da lei'D.,2.321, de 30 de dezembro de :l910, incide sobre a
mantEliga,dEj,-prodl,lcção nacional, que. não seja de leite puro,
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e sobre a banha artificial (similares da banha), tambem de

producção nacional.

Art. 2." As taxas deste imposto são: manteiga, de pro-

ducção nacional, que não seja de leite puro, por kítogramma,

1$500; banha artificial (similares da banha) de producção
nacional, por kilogramma, .640 réis.
.,
_ Art.~.o A manteiga e. a banha suj eitas a este imposto
nao podemo sahír das rabrícas, ser expostas ti venda ou vendidas, sem que as respectivas latas ou quaesquer outrosenvoltortos contenham, de modo vísível, e além do rotulo exigido
para os demais produclos sujeitos a impostos de consumo, a
declaração de manteiga artificial ou banha artificial. .
Art. 4.0 Esses productos quando forem considerados nocivos ti saude não poderão ser entregues a consumo e serão
apprehendidos e inutilizados, precedendo a necessaria analyse ; do mesmo modo se procederá quando não contiverem
a declaração de que trata o artigo antecedente.
Art. 5.0 O imposto será arrecadado por meio de estampilhas e de accôrdo com o decreto n. 5.890, de 10 de fevereiro
de 1906, que rege a cobrança e a fiscalização dos demais
impostos de consumo.
Art. 6.° Os fabricantes e negociantes dos productos de
que trata este regulamento são obrigados ao registro estabelecido no citado decreto n, 5.890, de 1906, e sob as penas
nelle estabelecidas.
Art. 7.° Os agentes fiscaes no exercício de suas f'uncções
deverão obter das "fabricas e casas oommerciaes exemplares
de manteiga ou banha convenientemente authenticados, os quaes
serão remettidos ao Laboratorio Nacional de Analyses, que pro.-:"deí'ti ao respectivo exame, no sentido de verifícar si contêm
materia estranha ou nociva á saude,
Art. 8.° Para a sellagem das mercadorias existentes nos
estabelecimentos commerciaes e adquiridas antes da vigencía
deste regulamento, será permittida a venda de estampilhas em
qualquer quantidade.
Art. 9.° Os íntractores do presente decreto serão punidos
com as seguintes multas :
1) de 1: 000$ a 2: 000$, os que venderem ou oxpuzerem á
venda productos sem sello ou insufficientemente sellados, mas
contendo a declaração de que trata o art. 3°;
2.) de 2: 000$ a 4: 000$, os que expuserem á venda .ou
venderem taes productos sem a declaração exigida pelo art. 3°,
embora estejam seIlados ;
3) de 3 :000$ a 5 :000$, os que expuserem ti venda ou
venderem productos sem seIlo e sem a declaração exigida
no art. 3°.
Paragrapho uni co. Essas multas serão applícadas no maximo, quando os produetos forem nocivos á saude, e no dobro,
nas reincidencias, sem prejuízo das penas criminaes em que
incorrerem. os infractores.
Art. 10. As multas de que trata o artigo antecedente serão
applicadas tanto aos fabricantes como aos mercadores.
Art. H. Além das penas comrninadas nos arts. 6° e 9°,
serão applicadas as do art. '122, ns. I, lettras b, c e {l, Trf
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Iettra b .: UI, louras a, c o {j ,. IV, lettras /J, e e t, e V, leLtras c,
c e {, do decreto n, 5.890, de 1D de fevereiro de 1906, quando
se derem as ínfracções. alli mencionadas.
ArL. 12. Salvo os casos previstos neste regulamento, este
imposto regulará pelas disposições concernentes aos demais
impostos de consumo, e a sua fiscalização será exercida pelos
agentes fiscaes daquelles impostos, com as mesmas vantagens.
!lio de Janeiro, 25 de janeiro de 1911. - Francisco Salles,

DECRETO N. 8.536 -

DE

25

DE JANEIRO DE

1911

Publica a adhesâo da Grã-Bretanha pela União Sul Africana ã Convenção In'
tcrnacionnl Rndiotelegraphlca assignada em Berlim fi 3 tie novembro
de 1906

O Presidente ela Hepublica dos Estados Unidos do Brazíl
faz publica a adhesão da' Grã-Bretanha pela União Sul Africana á Convenção Internacional Radiotelegraphiea assignada
em Berlim a 3 de novembro de 1906, conforme communicou a
Legação da Alleruanha em nota de 13 de dezembro ultimo ao l\Iinisterio das Relações Exteriores, cuja traducção official a este
acompanha.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Rio-Branco.
TRADUCÇÃO
Imperial Legação Allemã no Brasil. J. Nr, 1783.
Petrópolis, 13 de Dezembro de 1910.
Senhor Ministro,
Com referencia á nota d'esta Imperial Legação de 1° de
Agosto de 1908-J. Nr. 1087 - tenho a honra de levar ao
conhecimento de Vossa Excellencia, por ordem do meu Governo
e de conformidade com o artigo Y do Protocollo final da Convenção- Itadiotelegraphíca de 3 de Novembro de 1906, que a
Grã-Bretanha pela União Sul Africana adheriu á dita Convenção.
Queira acceitar, Senhor Ministro, tambem nesta occasíão
as seguranças da minha alta consideração.
(Ass.) Michahetles.

A Sua Excellencia G Senhor
DI'. Paranhos do Rio-Branco, Ministro das Relações Exteriores.
Poder Executivo - 1911
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DECRETO N. 8.537 -

DE

25

DE JANEIRO DE

1911

Altera o regulamento que baixou com o decreto n , 7.737, de 16 de dezembro
de 1909, pura a importação de a niuiues de ruça

O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brazíl,
21tlendendo á necessidade de melhorar a execução do serviço
de Impor-tação de auimaes destinados á reproducção, comprehendendo os LrnnsporLes dentro do paiz e tendo em vista o que
se contém no art , 61 e respectivos paragrtsphos da lei n. 2.356,
de 31 de dezembro de HJ10, resolve expedir o regulamento
que com este baixa, assiguado pelo ministro e secretario de
Estado da Agricultura, Industria e Commercío ,
Rio de, Janeiro, 25 de j('<neiro de 1911, gO" da 'Independencia e 23" da Repuhl'ica .
HER~ms

R, DA FONSEC,\.
Pedro ele Toledo

Regulamento a que se refere o decreto n . 8.537, de 25 de j aneíro de 1911, para ímportação de animaes reproductores
com o auxilio do Governo, Federal, comprehendendo a concessão de transportes dentro do paiz

CAPITULO I
DO AUXILiO PRESTADO PELO GOVERNO FEDEIUJ.
,\N I~L\ESREPRODUTORES

A

J:i\lPORTAÇ.-\O DE

Art, 1." O Governo Federal auxiliará os asrícultores e
críedores na importação de auimaes destinados á reproducção
e concederá transporte parn taes animaes, dentro do paiz, de
accõrdo com as prescripções do presente regulamento e mediante os recursos consignados na lei orçamentarin.
Art. 2. o Aos criadores que importarem, com assentimento
do Ministro d21 Agricultura, Industria e Commercio, animaes
reproducínres de boa compleição, em perfeito estado de saude
e pertencente a raças capazes de melhorar, o gado existente
na respctíva zona, será concedido a titulo de restituição, de
despezas, um auxilio peouuiario, de accõrdo com a tahella
annexa ao presente regulamento, além do transporte dos anímaes dentro do paíz ,
Art. 3. o O disposto no artigo anterior applica-se aos. anímaes de especies bovina, cavallar, asinina, suina, ovina, caprina, aos cães de pastor, aves domesticas, peixes e quaesquer
anímaes considerados uteis á lavoura e á índusíi-ia pecuaria,
não podendo, porém, ser concedido auxilio a nenhum íntcnessado para Importação ou transporte, dentro dopaiz, de numero superior a 10 animaes de cada especie, na vígencía do
mesmo exercícío ,
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Art. <1. ° Os arts. 2° e 3° são extensivos, a J UIZ'{J do Governo, aos postos e estações zootechnioas, escolas agrícolas,
de veLcrinaria, zootechnía e Iaoticinlos, campos deexperienoia
e de demonstração e quaesquer ínst.ítutos ue ensino agronomico fundados por iniciativa dos Estados, municipalidades, ou
por sociedades agrícolas e pastoris, syndicatos e cooperativas.
ArL; 5. ° Os Estados, as íntendeneias ou prefeituras municipaes, sociedades, syndicatos e cooperativas agrícotas, e pastoris poderão encarregar-se de adquirir animaes para lavradores
criadores com o auxilio do Govemo Federal, de accórdo com os arts . 2° e 3°, enviando, dentro do prazo estabelecido no aet . 7° do regulamento, os requerimentos dos interessados ao minis terío ,
Art. (j. ° As sociedades ou instituições agrtcolas e pastoris
que se constituírem no estrangeiro, dirigidas pOI' nacionaes,
com o fim de promover, por meio da propaganda,· o desenvolvimento da índustria pecuarra no Brazíl, terão direito; a juizo
do Governo, ao auxilio de que tratam os arts. 2° e 3" deste
regulamento, quando rernetterem animaes reproductores aos
seus associados.

e

CAPITULO II
DAfil CoNDIçõES NECESSARIAS

A CONCESSÃO Do AUXILIO

Ait; 7. ° Para obtenção dos favores 'alludídos deve o in··
teressado satisfazer ás seguintes condições:
1." Requerer ao mínístro, até 3D de junho de cada anuo,
declarando que pretende importar anímaes reproductores, com
o auxilio do Governo, rnencionando o numero e 'a, raça dos ani"
maes, condições clímaterícas, recursos f'orrageiros da propriedade a que elles se destinam e pedindo permissão para
fazer a encommenda, que ficará dependente de despacho,
O requer-imento será acompanhado da certidão do pagamento do Imposto estadual ou municipal. como lavrador ou
criador, ou attestado firmado por sociedade, syndícato, cooperativa agrícola, pelo inspector agrícola do dístrícto, OU POl' dous
íuvradores, criadores e proflssionaes de industrias connexas,
existente no ministerio, devendo o interessado declarar no
mesmo requerimento que se subordina a qualquer medida de
policia sanítaria estabelecida pelo Governo em relação aos
auímaes que vae ímportar,
.
A Insorípção no registro alludido substitue qualquer C01'tidão ou attestado ,
2." Communícar, com ai possível antecíuacão, ao director
geral do Serviço de Veterínarta, no Distrícto Federal, ou aos
seus representantes nos Estados, a chegada dos anímaes importados por via marítima IOU terrestre, mencionando a data
provável dessa chegada, o numero, a especie, a raça e a proccdencrn dos mesmos animaes ,
() Governo providenciará para quo, ti falta de eOlllmuf,li...,
cação do interessado, seia ella feita pelo inspeotor da alfandega ou administrador da mesa de rendas,
-
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No caso de serem feitas as communícações exigidas e não
se- apresentar o veteriuario official dentro do prazo de !18 horas
para0 exame dos animaes, f'icará o criador dispensado dessa
í'ormn'lidadc ,
.
Art.. 8. o Feita a importação e cumpridas as. exigencius do
artigo anterior, deverão os interessados requerer o pagamento
do auxilio a que tiverem direito, declarando no mesmo requerimento que se obrigam:
1°, a fornecer ao mínistei-ío todos os esclarecimentos que
lhes forem pedidos, em relação aos resultados obtidos com os
reproductores importados;
2°, communicar o nascimento dos productos, signaes caractei-ísücos, sua filiação e 'a. transí'erenoia que f'izerem, sob
qualquer titulo, dos animaes adquiridos e seus productos.
Paragrapho uni co. Deverão acompanhm- o requerunento
os seguintes documentos, escriptos ou traduzidos em portuguez,
de accôrdo com a legislação vigente, cumprindo que os de
procedencía estrangeira sejam devidamente nutnenttcados por
autoridade consular hraz.ileira no porto de embarque ou rio
paíz de origem:
a) certidão da altandega relativa á entrada dos aninraes
no paiz ;
b) pediUl'ee de cada animal, de raça bovina ou cavallar;
c) photographia, em duplicata, de cada animal, idem,
idem;
d) nttestado de saude dos mesmosnc íuiaes, passado no
paíz de origem, com a declaração de que nos 30 dias anteriores
ao embarque não grassava, na região de onde procederam, nenhuma moléstia contagiosa:
.
e) certificado de tuberculíuização, tratando-se de bovino;
f) certificado de maleínização, tratando-se de cavallares
e muares:
U) recibo do crIador para quem foram importados os auimaes, quando a imporl.ação não houver sido feita: dírectamente pelo mesmo.
Paragrapho uníco . Os pediUl'ees de que trr.ta a letbra b
só serão exigidos quando os animaes provierem de p'aizes que
tenham Herd-liook ou Stud-book.
Art , 9. o O pagamento do auxilio só se tornará d'i'edivo
quando a entrada do animal no paiz, se verificar deu tI'O do
exercício em que houver .sído dada 'a. respectiva nutorízação .
Art. 10. Os casos previstos nos arts. 4°, 5° e 6° ficam subordinados aos díspositivôs dos arts. 7° e 8° deste regulamento.
Art. 11. As sociedades de que trata o art. 6° poderão SOl'
dispensadas da observancia da prescripção primeira do are. 7°
deste regulamento, desde que, até 30 de maio, communíquem
ao minlsterio qual o numero máximo de cada espécie de animales que pretendem remetter durante o anno aos seus associados.
.
-
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CAPITULO III
DO TRANSPORTE DE

ANI~L\ES

REPRODUCTORES DENTRO DO PAIZ

ArL 12. O transporte de animaes reproductores dentro
do paiz será eoncedído, na f'órma dnart , 2° deste regulamento,
aos anímaes introduzidos do estrangeiro ou aos 'adqulrjdos no
palz, não podendo ser facultado sinão ao proprio lavrador ou
criador a quem se destinarem os mesmosanímaes.
ArL 13. O transporte a que se refere o !artigo anterior
deverá ser concedido mediante requisição da Director ía Geral
de Agricultura e Industría Anima'! ou dos Inspectores agi-icolas ás estradas de ferro e companhia de navegação.
Paragrnpho unico. Os inspectores agrícolas só poderão
requisitar transportes com autorização prévia do ministro que
providenciará nesse sentido, sempre que conceder auxilio para
importação de anírnaes destinados aos Estados.
ArL 14. Tratando-se de anirrraes adquiridos no paiz, o
interessado deverá requerer o transporte ao ministro ou ao
inspector agrícola, conforme o ponto de embarque, indicando
o ponto orrde devem ser embarcados os anímaes, a fazenda .aI
que se destinam, suas condições climatericns, recursos 1'01'rngeiros, o numero e a raça dos animaes, que deverão ser
examinados por veterínarío 'off'icial, afim de verificar seu
estado de saude e si se trata de animaes reproductores.
§ 1.0 O exame do veterinario off'ícial poderá ser dispensado, a [u izo do ministro, desde quenão haja duvida: sobre o
estado de salubridade da zona e a natureza dos animaes.
§ 2." Nenhum lavrador ou criador poderá obter transporte, 11':1: vigencia do mesmo exercicío, para mais de 10 auírnaes de cada espécie.
Art. 15. O transporte de animaes reproductores por conta
do Governo Federal no interior do pa iz, só será concedido
quando os mesmos animaes procederem de regiões onde não
reine molestias contagiosas.
CAPITULO IV
DA ACQUISIÇ:\O DE ANDL\ES REPRODUCTORES, POR INTER:.\fEDIO DO
GOVERNO

Art; 16. O Governo promoverá igualmente a acquísíção
de reproduclores de raça jú pela venda, por preço modico, dos
productos obtidos no Posto Zootechnico Federal e outros quo
venha a estabelecer, já incumbindo-se dírectamente da importação desses animnes, por conta dos Estados ou muníclpios ou
ele agricultores e criadores.
Art. 17. 'Para execuçã-o do disposto na ultima parte cio
art.igo precedente, devem os Estados, municipalldades, agi-ícultores e criadores requerer ao ministro, declarando qual
o numero de animnes que pretendem importar e especificando
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as raças, procedeneia e importancía máxima das despezas a
que se ohrigarn .
Art, 18. Cumpridas as exigeneins estabelecidas pelo minist.erioe reconhecida a utilidade ch1. ímpoi-tnçâo dos animaes
indicados, attendendc-se ú raça e á possibilidade de sua acclimação na zona a que se deqtinarem, será autor-izado o requerente a Pazer, no 'I'hesouro Nacional, o deposito, em ouro,' da
somma correspondente li ímportancía da euoommenda .e mais
a ímportanoía, em papel, de um tereo do auxilio a que tiver
direito.
Ar!.. H). O deposito de que trata o art.ígo antcríor se·rá
restítuido na mesma especie ao requerente, no caso de não
se realizar a importação dos anímaes que houver encornmendado.
-.
.
Art.. 2-0. Quando a encommenda fór satisfeita em parte
restítuir-ee-hão as sommas correspondentes aos anímnes que
não houverem sido entregues.
Art , 21. Nos casos em que o Governo Federal tenha de
importar animaes-reproductores para o Posto Zooteclmico Fcderal, - ou quaesquer estabelecímntos da União, avisará, pelá
ímprense, os interessados, convidando-os, si assim o ontemderem, a encomrnendar eoniunctamente os anímaes que qu izerem adquirir, na f'õrma cios ,aJ:ts. 17, 18, 19 e 20 deste rogulamento.
Ai-I; 22. Os criadores que importarem animaes, por ÍlIterrnedío cio Governo, nas condíções dos artigos precedentes,
teem direito ao auxilio de que trata o art. z" deste regulamento, attendídns pelo Governo as exigencias dos arts. .\." e
5", que no caso couberem.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 23. Os pedigrees dos anímaes importados comiauxrlio do Governo, de accôrdo com o presente regulamento, l'ícarão no ministerio, até que, feita a respectiva transct-lpção
no Herd-hook e Stud-book, para esse fim creados no ministeria, seja restituído ao Irnportador o documento original, devidamente carimbado.
§ 1. o Os certificados de sociedades de corridas não substi-tuem os certificados genealogicos para prova de pureza dos
cavallos e como taes não podem ser acceítos.
. § 2." Das duas cópias photographioas a que se rerero II
alínea c do art. 50 uma ficará no ministerio sendo a outra
depois de nuthentieada, devolvída iao fazendeiro ou criador:
proprietario do animal.
.
Ar!.. 24. Os fazendeiros e criadores que, adquirindo rep,r0duclol'es .de raça bovina e cavalíar, mediante o auxilio do
Governo rexístrarem no ministerío os produclos obtidos dentro
do prazo e nas condições fixadas pejo Governo no regulamento
do Herd-bo.oJ~ e Stud-hook, terão díreito a receber certíticados
de authentwIdade de raça e fil'iação.
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ArL. 25. Não poderão merecer auxilio do Governo os
animnes importados para corridas, quer sejam importados directamente, quer sejam adquiridos nó paiz .
Art. 2G. O Governo não prestará auxilio algum á importação de animaes reproduolores procedentes de pn izes onde
reinem ení'ermídades contagtosas, assim como não nnxiliará
o transporta ele anímaes no inter-ior do paiz, quando reine
n.i Estado de que procedam qualquer epizoot.ia .
,:\1'1-.. 27. O minist.erio ind íearti opporí.unamente as raças
ciJ anímaos apropriadas a cada zona do paiz, cabendo-lhe negar
os favores da lei áquelles que Ele pareçam preiudieiaes .
At'L. 28. Nos favores conferidos pelo presente regulamento Lerão pref'erenoia os lavradores inscriptos no Registro
de Lavradores, Ci-iadores c Prof'issionaes de Industria Connexa, estabelecido no miníster-lo .
Hio de Janeiro, 25 de janeiro de 1IH1. -'- Pedro de Toledo.
a) elos animaes não cornprehendidos nesta tabella ou provenientes de pontos não indicados serão pagas as segu irifes
despezas, devídamente comurovadas :
F'reto mari'[dmo e seguro; além do transporte no paiz ,
b) as quotas da tabella, referentes ÚS procedeucias das
repuhlicas do Prata, não se npplioam aos animaes importados
pela f't-onteira . Neste caso, serão pagas as seguintes despezas,
devidamente comprovadas:
Transporte .em via f'errea, ou despezas com o salário dos
eonductores ,
Rio ele Janeiro, 25 de janeiro de 1!H1. - Pedro de Toledo.
DECRETO N.
Concede nutorfzncão

r,

8.538-DE
Brnzilian

25

DE J"ANEmo DE iÇlB

Golden Hill,
Repuhlica

Limited,

pnrn

funccionar no

O Presidente da Bepuhlica elos Estados Unidos do Braz il,
atlcndendo ao quo requereu a Braz illan Golden Hill, Limited,
socíedade anonvma, com séde na Ingla terra, devidamente representada, decreta :
Ai-Ligo unico. E' concedida autorização á Braztlian Golden
Hill, Limited, para tunocionar na Hepubl iea com os estatutos
que apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham
assignadas pelo ministro de Estado dos Negócios da Agt-ieulfura, Indust.ria eCommercio, ficando a mesma Companhia
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação
em vigor ,
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 19B, 90· da Independeneia e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo ,
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Clausulas que acompanham o decreto n. 8.538, desta data
I

A Brazilian Golden Hill, Limited é obrigada a ter um
representante no Brazil, com plenos e illimitados poderes para
tratar e definitivamente resolver as 'questões que se suscitarem quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandado e receber citação inicial pela companhia.
II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á [urisdícção
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos, cuj as disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
á execução das obras ou serviços a que elles se referem.
IH

Fica dependente de autorização do Governo qualquer
alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos
estatutos.
. Ser":lllO-ha cassada a autorização para f'unccionar na Ilepublica, si infringir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejurzo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições cio
direito qne rege as sociedades anonymas,
V

A inf'racção de qualquer das presentes clausulas, para a
qual não esteja comminada pena especial, será punida com a
multa de 1 :000$ a 5 :000$ e, no caso de reincidencia, pela
cassação da autorização concedida pelo decreto, em virtude
do qual baixam as presentes clausulas.
Ilio de Janeiro, 25 de janeiro de ti}!!. - Pedro de Toledo,

Eu, abaixo assignado, traductor publico e interprete commercial juramentado pela Praça do Rio de Janeiro, por nomeação da l\IeritissimaJunta Commercial da Capital Federal:
Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento escripto no idoma ínglec afim de o traduzir para o
vernáculo, o que assim cumpri em razão do meu of'f'Ieio e
cuja traducção é a seguinte:
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TRADUCCAO
Documento « A»
LEI DAS COMPANHL\S (CONSOLIDAÇÃO) 11")08 (CONSOLIDM:ION) ACT 1908

THE CD:\IP,\NIES

lUell10~'alldull1

de AS!lociação da Braziliall
Goldcll I-lill~ Lilll.ited

L° O nome da companhia é «Brazilian Golden RiU, Limited :1>.
2.° O escriptorio registrado da companhia será na Inglaterra.
3." Os fins para que é fundada a companhia são os seguintes:
a) celebrar e levar a effeito, com as modificações ou alterações (si houver) que possam ser ajustadas (salvo, porém,
modificações ou alterações ajustadas, depois de outorgado o
presente e anteriormente á assembléa estatutoria para approvccão dessa assembléa) , um contracto, na conformidade da
minuta de coutracto que já foi preparada e que, para fins de
identificação, foi firmada por Gilbert Elias Samuel, advogado
da Suprema Càrte de Justiça e que se declara haver sido feito
entre a 'I'he Brasilian Goldfields, Limited, de um lado, e 11
companhia, do outro;
b) obter opções para a compra, arrendamento, troca ou
aluguer, ou comprar, tomar de arrendamento ou em troca;
alugar ou adquirir de outra f'órma qualquer e possuir propriedades ou interesses a desenvolver e aproveitar terras, fazendas, propriedades, minas, propriedades mineraes e outras,
e direitos hereditarios de qualquer prazo foreiro sobre propriedades, ou interesses sobre os mesmos, bem assim outorgar, concessões, arrendamentos, direitos, licenças ou autoridades sobre minas, terras, propriedades mineraes, direitos
mineraes, de agua e outros na America do Sul ou alhures,
absoluta ou condicionalmente e só ou oonjunetarnente com
outros; .
.
c) investigar, abrir, explorar, trabalhar, desenvolver e
manter minas de diamantes, de. ouro, prata, estanho, cobre,
carvão, ferro e outras, direitos mine rios e outros, bens e obras,
e explorar e occupar--se de negocio de beneficiar, triturar,
lavar, fundir, reduzir e amalgamar minereos, metaes e mineraes e preparai-os para commercio e para serem utilizados;
d) explorar negocio de fazendeiro, criador, plantador,
mineiro, dragador, dono de carvão e ferro, dono de caes, fazedor de tijolo, constructor, contractante, negociante, negociante de ouro e prtlta, diamantes e outras pedras e metaes
preciosos, importador e exportador, banqueiro, armador, dono
de pontes, carregador, trapicheiro, dono de hotel, aJrnoxarife,
publioador, impressor, agente e mercador em gerol, e comprar,
vender e negociar com toda a sorte de generoso substaucias
e productos;
.
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r:) obter e dar informações escrupulosamente colhidas
com rnspuit.o a d isl.rictos minerios o outros na Amet-ica do
Sul e alhures, e ol)()rar corno agentes entre donos de direitos
minerios e cnp il.alisl.ns e negno iar a venda de propriedades,
e em geral fazer negocio ele agencia;
() empregar e pagar peritos, agentes e outras pessoas,
sooicdades, companhias ou corporações e organizar, montar
e 'enviar expedições para investigar, explorar, 'fazer retatorlos,
fiscal izar (fazer estudos), trabelhar e beneficiar terras, í'azendas, districtos, territorios e propr-iedades na America do
Sul ou alhures, quer sejam de proprtedade da eompanhía, quer
não, e colonizar e auxiliar a colonização das referidas terras,
fazendas, districtos, territorios e propriedades, e promover :>.
omígração ou imrnigracão para esse fim, e fazer adeunínmenl.os e pagar ou contribuir nos gastos dessas emprezas fi
auxiliar de qualquer outro modo a pessoas ou companhia ali"
explorar, adquirir, occupar ou lavrar, construir, minerar 011
beneficiar de qualquer outro modo as referidas terras, fazendas, dístr-íctos, territorios e propriedades, ou que tenoionar
fazcl-o:
(f) construir, promover" fazer. arranjar, adquirir, tomar
em arrendamento ou por contracto, arrendar, alugar, outorgar direito de passagem, explorar, usar e dispor de estrada>:
de forro, de tramwavs, cursos d'água e dI' outras estradas e
caminhos, usinas para producção de força e luz e fios para
transmissão de energia electrica e luz e cornmuníoações telegrnph ioas e telephonicas, e usinas para produzir e linhas do
tubos para transmittir força hydraulica, e contribuir para
as despezas de organização, construcção, montagem, ncquísicão, exploracão e uso dos mesmos serviços,
.
h) vender, melhorar, gerir, desenvolver, trocar, arrendar,
~ypot!Jecar, resgatar, dispor, utilizar ou negociar de qualquer
tltlr.rafôrma com todas ou parte das propriedades e direitos
da companhia. Cultivar terras e bens, pertencentes á. companhia 01;1 não, e desenvolver os recursos das mesmas propriedades drenando-as, desbastando-às, cercando-as, plantando-as,
lavrando-as, construindo, plantando pastos ou henerícíarido-ns
de outro modo qualquer;
'I) fundar e promover ou concorrer para o estabeleciment.o
ou organização de associações, companhias; svndícatos e emprezas de toda sorte, e garantir por meio de suhscrtpção ou
doutro modo, a tomada de qualquer parte do capital de qualquer dessas associações, companhias, syndicatos ou emprezas,
e subscrever, assignar, comprar ou adquirir de outra fôrma e
possuir acções, títulos debenture-stock ou obrigações dessas
emprezas, e !:\'arantir o pagamento de quaesquer obrigações
por ellas emif.tidas ou quaesquer obrigações de uma assodação, companhia, syndlcato ou empreza, quer lançada por
esta companhia quer não, e receber qualquer commissão, corretagem ou outra remuneração com respeito a essas operações,
.
em dinheiro ou em noções:
,i) pagar to:clr.s as despeaas, desíncorporação, ou referentes
á orgun iznção e lançamento desta uu de qualquer outra ebI11panhia para a obtenção da suhscnipção das accões e tlebeniures
ou ohrígações (las mesmas, e todas as commissões e outras
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rernunerações e corretores, suhscriptores ou outros para nngru'Inrem ou garnutírem subscripções das ncções, dehentures
011 oltrJgações desta ou de qualquer companhia, quer lançada
por esta companhia, quer não;
1.:) comprar, arrendar, ou trocar, olugar ou adquirir de
outra j'(Íl'ma qualquer e emprehender LOdos ou parte dos
negocios, bens e responsabilidades de qualquer pessoa ou
eompanhía que explorar negocio que a companhia estiver
autorizada a explorar ou que possuir bens convenientes aos
fins da companhia, e em geral, comprar, tomar de arrendamento ou em troca, alugar ou adquirir de outra f'órrna quaesquer bens moveis ou immoveis e favores, direitos ou privlleg los que a companhia Julgar necessarios ou convenientes
aos seus fins, e construir, manter e alterar edificios ou ínstallal.:iie;:; necessnr ias ou convenientes aos fins da companhia;
l) fazer sociedade ou qualquer arranjo de partilha de
lucros de qualquer arranjo para união de interesses, risco,
cnniuncto ou cooperação ou de agente de qualquer companhia,
f'irrna ou pessoa que explorar ou pretender explorar ou se
occupnr de negocio ou transacção cornprehendida nos fins
da companh ín, ou que explorar ou se occupar de negocio ou
u-ansacção susceptível de serem explorados com vantagem
directn ou indirecta para a companhia, e adquirir e possuir
noções, títulos. debenture-stock ou obrigações de qualquer
dessas companhias;
111,) fazer fusão ou unir e chamar para a companhia qualquer outra ou os membros de qualquer outra companhia
lendo í'ins similares analogos ou subsidíarios a qualquer dos
fins desta companhia ou que explorar negocio susceptível de
ser feito com proventos directos ou indirectos para esta companhia;
n) vender, arrendar ou dispor de outra qualquer rórma
da ernpreza ou de todos ou parte dos activos da companhia
pelo preço que a companhia entender, e especialmente por
acções (integralizadas ou não), titulas, debentur« stock, ou
obrigações ou interesses de qualquer outra companhia;
o) comprar ou adquirir de outra rórma, emittir, collocar
ou 'Vender, ou negociar de outra forma qualquer em títulos,
acções, dcbetüures e obrigações de toda sorte e dar qualquer
gnrantia ou segurança em relação aos mesmos títulos, ou rclativa a 'quaesquer aoções, titulos, debentures ou obrigações;
]J) tomar emprestado ou levantar dinheiro narn negocias
da eompanhía mediante qualquer condição ou termo; hvpothecnr f.\ gravar a ernpreza e todos ou quaesquer dos bens
moveis ou immoveis, presentes e futuros, e todo ou parte do
capif.al a realizar da companhia, na occasião, emittir âebentures, âebcntures hvpothecatios e debenture stock, pagaveis
ao portador ou não; permanentes ou resgataveis ou pagaveis
de

110VO;

q) saecar, ncceüar, endossar, descontar, passar e ernittir
leí.tras de oatnbio, notas promissor-ias, debentures, conhecimentos p, OU(I'OS ínstrumcntos ou ef'f'eitos negociaveís ou
transíci-ívels :
r) applícur e negociar com os dinheiros da companhia
de que esta não tívcr Tmmodlata necess-idade, em obrigações
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e do modo que opportunamente for determinado, e, em geral,
emprestar e adeantar dinheiro ás pessoas ou companhias, sem
garantia, ou com as garantias e mediante os termos e condíções que parecerem convenientes:
s) agir corno banqueiros e finaneeiros e celebrar e executar quaesquer transacções geralmente feitas pelos mesmos
e emprestar dinheiro ás pessoas e mediante as condições que
se achar conveniente, e especialmente a freguezes e outros
Indivíduos que tiverem negocies com a companhia, e negociar
omprestímos, e agir corno agentes do empréstimo, pagamento,
transmissão, cobrança e appl ícaçâo do dinheiro e na gestão
da propriedade, e receber dinheiro em deposito' ou emprestimo
mediante as condições que a companhia approvar, e garantir
as dividas e contractos de freguezes e outros, e, em geral,
eX1110rar e emprehender qualquer negocio, transacção, ou operação, mercantil, cornmercial, finaneeira, de manuf'acturn,
cornmercio ou outra (excepto seguro de vida) que um capíta lista pôde individualmente fazer, na fôrma da lei;
t) pagar qualquer propriedade ou direito adquirido ou
serviços prestados á companhia com obrigações, acções ou em
dinheiro, QU parte de um modo e parte do outro, e em geral,
do modo e mediante os termos e condições que a companhia
entender;
u) distribuir entre os membros, em espécie, qualquer
bem da companhia ou produeto de venda ou de alienação ele
qualquer propriedade da companhia, ou qualquer remuneração recebida pela companhia (de qualquer fôrma) por serviços prestados por esta no exercícío dos poderes a ella couferidos pelo presente uietnorosuium, e para esse fim dist.ingu ir
c separar o capital dos lucros, porém de modo que nenhuma
distribuição importando em reducção de capital se raça a
não ser com a sancção (si houver) exigida pelas leis de então;
e dividir entre os membros da cornpanhía, corno lucro, quaesquer dinheiros recebidos a titulo de premio sobre a emissão
de quaesquer acções da companhia, ou applicar esses dinheiros
a qualquer dos fins da oornpanh ia;
'V) fazer com que a companhia seja registrada, incorporada ou devidamente constituída por outra fôrma legal
qualquer, si necessario ou conveníente.. na conformidade das
leis da Republica do Brazil ou de qualquer paiz estrangeiro,
c em geral, dar os passos que forem precisos para dar á companhia os mesmos direitos e prrvilegios em qualquer parte
do mundo, que. possuírem companhias locaes ou sociedades
de natureza semelhante, e praticar todos os actos necessarios
ou convenientes para explorar na Repulilica do Rrazil ou em
qualquer paíz estrangeiro, qualquer negocio da companhia
que seja necessario ou conveniente effectuar nesses paizes,
ou praticar todos aquelles actos que possam, por qualquer
outra razão ou para outro qualquer fim, parecer necessar íos
ou convenientes para o gyro dos negocios da companhia;
'Vi Construir, executar, explorar, montar, melhorar, trabalhar, desenvolver, administrar, gerir ou dirigir obras l1Uhl icas c serviços de utilidade publica de toda sorte, expressão
esta que no memol'andnm inclue estradas, caminhos, tram-.
ways, vias reneas, ramaes ou desvios, pontes, reservaLo-
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rios, cursos de agua, cauaes, docas, portos, molhes, 111auufucturas, trapiches, irrigações, reivindicações, melhoramentes, esgotos, drenagem trabalhos sanítarios, de agua, gaz,
luz electríca, telephone, telegrapho e supprimento de força,
lojas, armazéns, usinas para producção de força hydraulíca
e canos para transmissão da mesma, e outras obras e serviços
que possam parecer de vantagem directa ou indirecta para
os interesses da companhia, e contribui r, subsidiar ou auxiliar
ele outra qualquer fórma ou tomar parte na construcção, melhoramento, manutenção, funccionamento, gestão, exploração
ou direcção das mesmas obras;
x) entrar em accordo e fazer contracto com governos ou
autoridades supremas munícípaes locaes ou outras que possam parecer conducentes aos fins da companhia ou a qualquer
delles, e obter desses governos ou autoridades direitos, privilegias e concessões que a companhia possa julgar conveniente
obter, e executar, exercer e cumprir esses contractos, direitos,
privilegios e concessões;
.
li) obter qualquer decreto provisorio ou lei do Parlamento
para autorizar a companhia a levar a effeito qualquer dos
seus fins e para fazer quaesquer modificações na sua constituição ou para qualquer outro fim que possa parecer conveniente, e oppor-se a quaesquer netos ou pedidos que possam
parecer preludicíaes, directa ou indirectamente, aos interesses
da companhia;
z) estabelecer e sustentar ou ajudar a estabelecer e a
sustentar associações, instituições, fundos, trusts e instituições
tendentes a beneficiar aos empregados ou ex-empregados da
companhia ou a quaesquer dos dependentes ou parentes dessas
pessoas e dar a essas pessoas, dependentes ou parentes, pensões ou mensalidades e fazer pagamentos de seguro dos mesmos, respectivamente, e. em geral subscrever ou garantir
dinheiro para fins de beneficencia ou caridade ou para qualquer exposição ou para qualquer fim de utilidade publica
em geral;
z 1) fazer todas ou quaesquer das causas supramencionadas em qualquer parte do mundo como príncipaes agentes,
eontractautes, trustees ou noutra qualidade e por intermedio
de trustecs, agentes, sub-contractantes ou de outra fórma, só
ou coníuuctamente com outros;
::; 2) transferir ou fazer investir de outra fórma ou permittír que sejam investidas em qualquer companhia ou pessoa,
todas ou quaesquer terras e propriedades da companhia, para
serem guardadas em trust pela companhia ou em trusts para
exploração, desenvolvimento ou alienação dos mesmos, que
for julgada conveniente;
z 3) fazer todas as cousas que forem ou que a companhia
julgar incidentes ou conducentes á obtenção dos fins supra ou
de qualquer delles, e o intuito é que os fins especificados em
cada um dos paragraphos da presente clausula serão considerados como fins independentes e não ficarão de modo algum
limitados nem restrictos por inferencia nem referencía pelos
termos de qualquer outro paragrapho ou pelo nome da COlUpanhia; e fica pelo presente declarado que a palavra «companh in.» nesta clausula quando não se referir a esta C0111-
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paríh ia incluirá qualquer sociedade ou grupo de individuos
incorporados ou não, domiciliados no Reino Unido ou alhures,
quer já constituidos, quer os que se constituírem de futuro .
.l." As responsabilidades dos socios são limitadas.
5." O capital da companhia é de f: 150.000, dividido em
150.000 acções de uma libra cada uma.
5.° Qualquer das referidas acções c que estiverem por
emittir na occasíão e quaesquer novas acções que forem
ornadas opportunamente poderão ser emittidas opportunamente com qualquer garantia ou qualquer direito de proferencia, quer com respeito a dividendo ou devolução de capital,
quer sobre ambas essas condições ou com qualquer outro
privilegio especial sobre quaesquer accões anteriormente
cmíttídas ou que estiverem para ser emittidas Oll com um
premio ou com direitos deferidos quando compradas com
quaesquer acções anteriormente emittídas ou que estiverem
para ser emittidas ou sujeitas a quaesquer condições ou clausulas e com qualquer direito especial ou sem qualquer direito
de voto e em geral mediante as condições que a companhia
onportunamente determinar, por determinação, espeoral em
assemhléa geral.
Nós, ás diversas pessoas cujos nomes e endereços se
acham suhscriptos abaixo, desejamos nos constituir em Companhia, de accordo com este l\Iemoradum de Associação, e
respectivamente nos obrigamos a tomar o numero de noções
do capital da Companhia collocado em frente aos nossos
respectivos nomes.
Nomes, endereços c designações dos subscriptores

Stuart Good Durrand - 36 Beulah Hill, Upper
Norwood E.' S., empregado de contador
.
Harold Edward Parker - 12 Courtenay Gardens,
Upminster Essex., empregado de contador ....
WiJliams James Hawks ---: 30Coleraine Iload, B1ackheul, Kent, procurador
,
.
Noel Joseph Emblem-lH Bolexn Road, Forest
Gate, Essex., empregado de agente de cambio ..
Paul Sehmidt
25 Baltam Road, Lover Edmonton,
empregado de agente de. cambio
.
Arthur Edward DarLnall- 28 Newington Buí.ts,
8. E. empregado de agente de cambio
.
Ernest Richard GiIlingham
100 Huddleston Boad,
'I'ufuell Park, London N., empregado de IH'Ocurador
.

Numero de
acções tomadas por
cada subscrlptor

Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Urna

Em data de 24 de agosto de 190U.
Testemunha de assígnatura supra - Gilbert E. Samuel,
procurador, 5 e 5, Great Winchester 8treet, Londres, E.C.
Sello de um sh ill íng.
E' cópia exacta. - E. Atterlrurij, registrador de companhias auonymas.
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Documento B
THE COl\IPANIES' (CONSOLlDA'J'ION) ACT,

1908

Estatutos da Braziliall Goldell Hill.
LÍlllited
Companhia Limitada por ucções

Tabella A
L Os regulamentos contidos na « Tahella A» do primeiro
capitulo .d<::l lei « Cornpunies' (Consolídaüon) » de 11:108 não
serão applicaveís á Companhia, salvo nas partes que forem
repetidas ou contidas no presente instrumento.
IN'J'ERPRETAÇÁO

2. Nos presentes estatutos as palavras que figuram na
primeira columna databella abaixo terão a signiífcação que
se lhes attríbuo respectivamente na segunda colurnna da
mesma Iabella, salvo quando o assumpto ou o contexto não
o perrnitl.irem :
Siguifica!:â o

Puluvrus

A Companhia

As leis estatutorias

.
.

o

presente

.

O eseríptorto

.

Resolução especial

.

Resolução extraordinaria ,
Os directores

.

O Conselho
Sello

.
.

711 ez .....•...•.•.......•.

Anno

.

Por escrípto

.

Bruzillan Golden Hill, Limited.
A lei « Companíes' (Consolidatíon)» de 1908 e qualquer outra
lei em vigor na occasião, concernente a companhias' anonymas e que aíf'ectar a Companhia.
Os presentes estatutos ou outros
quaesquer regulamentos da
Co m p a n h i a ,
opportunamente em vigor.
O escríptouío registrado da Companhia.
A significação attribuída pelo
art. 69, da « 'I'he Companies'
(Consolidation) Act. de 1908 ».
A significacão· attt-íhuída pelo
art. 69 da « 'I'he Cornpunies'
(Consolidation) Act. de 1908 ».
Os directores da Companhia na
occasião.
A Directoria da Cornpaniha.
O sello commum da Companhia.
O mez solar.
Anuo contado de 1 de Ianeíro a
31 .de dezembro, inclusive.
Escripto, impresso, escrípto a
machína ou Iíthographado ou
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.

confeccionado parte de um
modo parte de outro.
O registro de socios da Companhia.
.

E as palavras designando o numero singular somente
incluirão o plural e vice-versa.
Palavras indicando o genero masculino somente incluirão
o feminino, e palavras indicando pessoas incluirão corporações.
.
Salvo o que fica dito supra, quesquer palavras empregadas nas leis estatutorias, quando rião ílcarem em contradícção
com o assumpto ou com o contexto, terão a mesma significação
nestes estatutos.
NEGOCIO

3. A companhia celebrará incontinente o contracto a que
allude a clausula 3 (a) do Memorandum de Associação e os Directores leval-o-ão a eíf'eíto com plenos poderes para, opportunameute ou em qualquer tempo, ajustarem qualquer modificação do mesmo, quer antes, quer depois da outorga do mesmo,
sujeitas as modificações ou alterações, porém, ajustadas no
neto de lavrar ou depois de lavrado o presente contracto, e anteriores á assembléa estatutorfa, a approvação da mesma.
A base sobre que se funda a Companhia é que esta celebrará o dito contracto sujeito ás modificações, si houver, conforme foi dito supra, e que a Companhia tambem adquirirá
outras propriedades que a directoria achar conveniente adquirir por parte della, por força dos poderes contidos no 1I1emorandum de. Associação; e não constituirá impedimento
para o dito contracto que qualquer das partes do mesmo seja
incorporadora ou que qualquer dos Directores seja interessado
no mesmo contracto, e que os Directores não constituam, nas
ch-cumstanoias, dírectoi-ía independente, e todos os socios da
Companhia presentes ou futuros serão considerados como havendo entrado para a Companhia por se acharem de accôrdo
com os expressos termos do presente.
4.. De accôrdo com o que ficou dito supra. qualquer ramo
ou genero de negocio que pelo Memorandum de Associação da
Companhia ou pelos presentes estatutos for expressa ou implicitamente autorizado a ser emprehendido pela Companhia podcrá sei-o pela Dírectoria na época ou épocas que ella eutender, e a Directnrla poderá sustal-o ou suspendel-o, quer tal
negocio haja sido já iniciado, quer não, uma vez que a Dírectorta julgue avisado não iniciar ou proseguír esse ramo ou genero de negocio.
5. Salvo o expresso nos ditos artigos anteriores, os negocios da Companhia poderão ser iniciados logo depois de incorporada a Companhia, conforme os Dírectores entenderem,
mesmo que o capital nominal esteja somente subscrípto em
parte.
. 6. Parte alguma dos haveres da Companhia será empregada pelos Directores da Companhia na compra ou empréstimo
contra a garantia das SUaS proprías acções.
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. 7· ~al,:o disposição e~n contrario em contracto, as acções
ficarão a disposição dos Directores e elIes poderão distribuil-as
0:1 de lIas dispor de outra í'órrna qualquer em favor das pessoas
lias épocas e mediezite as condições no tocante a premio ou ~
ou tras condições que a Dlrectoría entender. E especialmente
os directores poderão conceder a qualquer pessoa, inclusive a
qualquer delles, a opção de tomar por um preço, nunca inferior
ao par, quaesquer acções da Companhia na occasião ; essa
opção será pelo prazo e sujeita ás condições que a Directoria
determinar, a seu crtterío.
8. No que respeita todas as' distribuições a Directoria observará o disposto no art. 88 do «The Companies' (Ocnsolidation) Act, de 1908».
9. No caso da primeira dissolução do capital-aoções a
pagar em dinheiro, da Companhia, que não for capítal-acções
of'ferecido ao publico para subscrever, os Directores não farão
distribuição alguma do mesmo, a menos que e emquanto sete
acções, no minimo, não forem suhscriptas em uma quantia
equivalente a nunca menos de cinco por cento do valor nominal
d·) cada uma dessas acções não houver sido pago e recebido pela
Companhia em dinheiro.
Si a Companhia offerecer qualquer das suas acções ao puIilico para subscrever, os Directores não farão distribuição
alguma das mesmas, a menos que, e emquanto dez por clento TI::>
mínimo das acções assim of'ferecidas não houver sido subscripto c as quantias a pagar no acto do pedido não hajam sido
pagas á Companhia e por elIa recebidas em dinheiro; esta dísposição, porém, não será mais applícavel depois da primeira
distribuição de acções of'ferecidas a jiuhlico para subscrever
haver sido feita. A quantia a pagar no acto de subscrever, sobre
.eada acção offerecida em qualquer tempo a subscrípção publica, não será inferior a cinco por cento do valor nominal da
acção.

10. Sobre qualquer offerta de acções a subscrtpção, a Com-:
panhia poderá pagar a qualquer pessoa, como remuneração por
haver suhscrlpto ou se obrigado a subscrever, absoluta ou condicionalmente, acções da Companhia, ou por haver angariado
OL' procurado angariar subseríptcres, absoluta ou condicionalmente, de acções da Companhia, uma com missão de nunca'
mais de 40 por cento do .valor nominal de qualquer dessas
acções, a pagar em dinheiro ou em acções integralizadas, 011
parte do outro, dando além disso um direito a uma chamada ao
11,U' ou acima delle de qualquer das acções da Companhia por
qualquer prazo que os Directores acharem conveniente.reomtanto que a ímportancía ou porcentagem da commíssão paga
por esta forma, ou a pagar pela Companhia, seja declarada no
prospecto off'erecendo essas accões a suhscripção, ou ?la exposição em vez do prospecto e em cada circular ou aVISO que
não" for prospecto chamando subscriptores para essas acções.
Os Daderes conferidos pelo presente artigo á Companhia
poderão ser exercidos pelos Directores que poderão igualmente,
Poder Executivo -"I9II
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ao serem emittidns quaesquer acções, pagar a corretagem que
for legal.
1L Si quesquer acções da 'Companhia forem emittidas para
o fim de levantar dinheiro para pagar despezas de construcção
de quaesquer obras ou edificios ou para montagem de qualquer
Installação de que se não possam colher proventos por largo
tempo, a Companhia, ou os Directores 1101' parte desta, poderão,
salvo as condições e restricções mencionadas no Companíes,
(consolidaLion) Act HlOS, art. 91, pagar juros sobre a parte
desse capítal-aoções que estiver realizada na occasião, e poderão levar taes juros á conta de capital como parte do custo
da construccão das obras ou edificios ou da montagem da installação.
12. Si duas ou mais pessoas forem registradas como possuidores coníunctos de qualquer acção, qualquer uma dessas
pessoas poderá dar recibos validos desses dividendos, bonificações ou outros dinheiros a pagar sobre essa acção.
13. Níuguem será reconhecido pela Companhia como possuídor de uma acção em trust; e a Companhia não será, salvo
ordem de tribunal competente ou exigencia das leis estatuterias, obrigada a reconhecer qualquer interesse equítatívo,
contingente, futuro ou parcial em uma acção qualquer, nem
qualquer interesse em qualquer parte f'raccionaria de uma
acção, ou (salvo somente disposíçãq, expressa em contrario nos
presentes estatutos) qualquer outm direito referente a uma
. acção qualquer, a não ser o direito absoluto ú totalidade da
mesma acção por parte do possuidor registrada.
CERTIFlOADOS

ili. O certificado de titulo ás acções será emittido e sellado com o sello da Companhia e assígnado por um Directore
referendado pelo Secretario ou por qualquer outra pessoa nomeada pelos Directores.
15. Todo o sacio registrado terá direito, sem pagar, a um
certificado de todas as suas acções registradas, da mesma
classe, ou, mediante pagamento da quantia, nunca superior a
um shilling por certificado, que a Directoria opportunamente
exigir, tceú direito a vatios certificados, cada um de uma parte
dessas acções da mesma classe. Todos os certificados de. acções
. deverão esnecírícar o numero e a classe de acções em virtude
das quaes é emittidoea quantia paga sobre ellas ; fica entendido que noCl1SO de possuidores coníunctos a Compahia-não
será obrigada a 'emíttír mais de um certificado,paraurndos
possuidores oonjunctos; por todas as suas accões registradas,
ou varias certírícados, cada um para uma uarte dessas acções,
e a entrega desse cert.ificado ou certificados a qualquer um
delles será sufficientepara todos.
Os certificados deaecõesfícarão promptose em condições
de serem entregues dentro de dous mezes contados da data da
dístrfbuíção ou registro de transfer.encia· (conforme o.caso) das
noções a quedisserem respeito, salvo si ascondíções.de emissão
marcarem prazo maior.
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16. Si qualquer desses certifícados ficar usado ou se
perder, .poderá ser renovado mediante exhibição de provas que
a Dlrectoría exigir, e, no caso de ficar estragado, contra entrega
do certif'ícado usado; e, no caso de perda, contra pagamento de
indemnização (si houver) e, em qualquer dos casos, mediante
pagamento da quantia, nunca superior a dous sh ilings e seis
dinheiros, que a Directoria opportunamente exigir.
DIREITO DE RETENÇÃO

A Companhia terá um direito de retenção e de primazia
sobre todas as acçôes não integralizadas registradas no nome do
socio (sosinho ou conlunctaerente com "Outros) por suas dividas,
responsahílidades e compromissos assumidos só ou coniunotamente com outra pessoa, quer seja socía, quer não, para tl
Companhia, quer o per-iodo (época) .do pagamento, cumpr-imento ou liquidação desse compromisso se tenha vencido, quer
não, e não ínstituir-sé-ha interesse equitatívo algum em acções
a não ser sob a condição Ide que o art. 13 dos presentes
estatutos ficará em pleno vigor. Esse direito de retenção estender-ac-ha a todos os dividendos opportunamente declados em respeito a essas acções, Salvo disposição em contrario,
o registro de uma transferencia de acoõesterã força de renuncia do direito de retenção da Companhia (si houver) sobre
essas acções.
18. Para executarem esse direito de retenção, os Direetores
poderão vender as aoções sujeitas ao mesmo do modo que entenderem, porém essa venda não se realizará emquanto não
chegar a época de exigir o pagamento desses dinheiros devidos,
e sómente depois de um pedido e aviso escripto declarando e
communicando a intenção de vender as accões por falta de pagamento haver sido dado a esse socio ou á pessoa' (si houver)
com direito de transferir as acções por força da clausula de
.ransmíssão, e si e,lIa deixar de pagar ou de solver seus com)romissos e responsabilidades depois de decorridos sete dias
da data, desse aviso.
O producto liquido de qualquer dessas vendas será applícado, primeiro, no pagamento de quaesquer gastos feitos em
virtude dessas dívídas.. responsabrlídaées e compromissos, e,
segundo, no pagamento da quantia devida, e o saldo. (si houver)
será pagoao socio ou á pessoa (si houver) com direito, em virtudeda clausula de transmissão, de transferir as acções.
19. Ao ser fofta. qualquer venda-na forma supra, os Directóres poderão inscrever O nome do comprador no Registro
como o possuidor dasacções e comprador não seráobrigacl9 a
verificar a regularidade ou validade desse acto nem soffrerá
em virtude de qualquer irregularidade ou nullidade desseàeto,
nem-será obrigado a. verif'lcar a. appllcação feita. dorünheíro
que pagou, e depois do seu nome haver sido inscripto no ,re:gistro a validade da venda hão poderá ser' impugnada' por
pessoa. alguma ea pessoa prejudicada em coúsequeneíadésae
y-endareclamará perdas e damnos só e exclusivamente oontra
a Companhia.
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20. Nenhum sacio terá direito de receber dividendo ou de
comparecer e votar em uma assembléa geral, pessoalmente ou
,por procuração, ou como procurador de qualquer outro socío
ou .de votar.:em. UI}l escrutinío ou de exercer qualquer privi~
lcgio de SOCIO, SI nao houver pago todas as chamadas ou outros
dinheiros devidos e reclamados até essa occasião sobre todss
as aeções pOI' elle possuidas, sosínho ou conjunctamente com
qualquer outra pessoa, bem como os respectivos jUI'OS e despesas
(SI houver).
CHA;\UDAS SOBRE ACÇÕES

21. Os directores, com observancia das disposições dos presentes estatutos, poderão opportunamente fazer as chamadas
aos socíos com direitos, com respeito a todos ·os dinheiros que
deverem sobre suas acções, - contrariamente ás condições de
distribuição das mesmas marcando épocas determinadas, - do
modo que entenderem, comtanto que o aviso de cada chamada
seja dado com 14 dias de antecedencía no mínimo, e cada socio
-scrá obrigado a pagar a importancia de cada chamada que lhe
Iôr feita ás pessoas e nas épocas e legares marcados pelos dircctores, Qualquer chamada poderá ser exigível de uma vez ou
em prestações.
22. A chamada será considerada feita na época em que a
resolução da direotoría autorizando essa chamada houver sido
votada.
23. Os possuidores conjunctos de uma acção serão, junta e
individualmente, responsaveís pelo pagamento das chamadas e
prestações sobre ella devidas.
24. Si antes do dia ou no dia marcado para o pagamento
de uma chamada ou prestação de chamada sobre uma acção,
esta não o Iór, o possuidor da acção, na occasíão, pagará juros
sobre a importancía da chamada ou prestação, a taxa nunca
superior a 10 % ao auno, que a Directoria opportunamente
marcar, desde o dia marcado' para o pagamento até o dia em
que o effectuar.
25. Qualquer quantia que, de accôrdó com as condições de
distribuição de um:'. aocão, houver de ser paga no acto do sorteio
ou em qualquer época determinada, serã considerada, para lodos
os fins dos presentes estatutos, uma chamada devidamente
feitae exigive'l na data marcada para pagamento, e, no caso de
falta de pagamento, o disposto nos presentes estatutos, com respeito a pagamento de juros e despezas.. commisso e similares
e todas as disposições deste. estatuto pertinentes ao caso, se1"lhe-hão applícaveís como si essa quantia fosse uma. chamada
devídàmente avisada, conforme o disposto no presente instru...
:inento.
. 26. A Companhia poderá fazer accôrdos ao emíttícacções,
estabelecendo uma differença entre os possuidores dessas
aoçõeana-ímportanoia das chamadas a pagar e nas épocas do
pagamento dessas chamadas, e si, pelas condições de distrihuição de qualquer acção, toda ou parte da quantia ou do valor
daemissão da-mesma dever ser paga emprestações, essas chamadas deverão, quando vencidas, ser pagas á Companhia pela.
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pessoa que fôr, na oceasião, o possuidor registrado da acção ou
pelos seus representantes legues.
27. Os Directores poderão, se entenderem, receber de um
socío qualquer que lhes quízer adeantar, todos ou parte dos
dinheiros que dever sobre suas acções, além da quantia reclamada sobre ellas, na occasíão, e sobre os dinheiros que adeantar
o socio, ou sobre a quantia que exceder da irnportancía chamada sobre as acções, na occasíão, que houverem motivado
esse adeantamento, a Companhia poderá pagar ou dar juros á
taxa que, fôr combinada entre os Directores e os socios que fizerem taes adeantamentos.
TRANSFERENCL\ DE ACÇÕES

28. Salvo as restríccões feitas nos presentes estatutos,
qualquer socio póde transferir todas ou quaesquer das suas
aCI}ÕeS, porém, cada transferencía deve ser por escripto e da
maneira usual e deve ser entregue no escriptor-ío o termo de
transferencia para ser registrado, acompanhado do certificado
das acções a transferir, e de outras provas (si houver) que os
Drrectores exigirem para provar o titulo da pessoa que pretende
fazer a transferencia ou o seu direito de transferir as acções.
29. O instrumento de transferencia de uma acção será
firmado pelo transferente e pelo transferido, e o transrer.ente
será considerado como o possuidor da acção até que o nome do
transferido seja inscripto no Registro com respeito á mesma

acção.

30. Todos os instrumentos de transferencia que forem ragístredos serão guardados pela Companhia, porém, qualquer
instrumento de transferencia que os directores recusarem registrar serão devolvidos (salvo caso de fraude) á parte que o
apresentar.
31. A directoria poderá recusar o registro de uma transferencia de acções sobre as quaes a companhia tiver direito
de retenção, e poderá, a seu criterio, e sem dar o motivo disso,
recusar-se a registrar a transferencia de qualquer acção que
não fôr integralizada.
32. Pelo registro de uma transferencia poder-se-lia cobrar um emolumento de. nunca mais de dois shí llings e seis
dinheiros, conforme a directoria opportunamente determinar.
33. Os livros de transferencias e o registro dos sacias poderão ser' encerrados durante os quatorze dias que precederem iminediatamente a qualquer assemhléa geral ordinaria
da companhia, e em outras épocas (si houver) e pelo prazo
que os directores oppurtuunmente determinarem, com tanto,
que nunca fiquem encerrados por mais de trinta dias durante
um anuo.
TRANS2IIISSÁü DE ACÇÕES

3·j, No, caso de morte de um sacio, os sobreviventes ou
sobrevivente, si o fallecido fôr, comuncto, e os testameuteíros ou curadores do f'allecido, si este f'ór sacio sosínho,
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serão as unicas pessoas que a companhia reconhece .como
tendo direito ás suas acções, porém nada do que no presente
se contém será entendido como isentando o espol'ío de um
possuidor coníuncto de qualquer responsabilidade decorrente
de acção conjunctamente possuída por elle.
35. A pessoa que ficar com direito a uma acção em consequencia da morte ou fallencia de qualquer socío, ao produzir
a prova de possuir a qualidade em virtude da qual pretende
agir' por força desta clausula, ou a prova do seu titulo, que a
directoria exigir, e salvo o disposto anteriormente nos presentes, poderá, com o consenso da dírectoría (que não fica
obrigada a dar), ser registrada como socio em virtude dessa
acção, ou poderá, de accórdo com as condições expressas anteriormente nos presentes sobre transrerencías, transferir essas
acções.. Esta clausula é mencionada nos presentes estatutos
como A clausula de trôsumissão,
CO",Il\IISSO DE ACÇÕES

36. Si um socio deixar de pagar toda ou parte de uma cha-:
mada ou prestação na data ou antes da data marcada para o
pagamento da mesma, os directores .poderão em qualquer
tempo suhsequente, emquanto essa chamada ou prestação ficar
por pagar, mandar-lhe um aviso exigindo que pague essa chamada ou prestação, ou a parte della que ficar por pagar, e mais
os juros e despezas que puderem haver sido feitas em consequencía dessa falta de pagamento.
37. O aviso menaíonará um dia no qual ou antes do qual
essa chamada ou prestação ou essa parte, conforme ficou dito
supra, e os juros e despezas que houverem sido contados em
virtude da falta do pagamento, deverão ser pagos. Deverá mencíonar.itambem o legar em que o pagamento ha de ser feito é
deverá declarar que, na falta do pagamento na. data ou antes
da data marcada e no lagar indicado, as accões sobre que essa
chamada ou prestação fôr devida serão declaradas cahidas em
commísso.

38. Si o exigido nesse aviso, na forma supramencionada,
não fôr cumprido, a acção Que motivar esse aviso poderá em
qualquer época subsequente, antes de ser effeetuado o pagamento de todas as chamadas e prestações, juros e despezas
devidos com respeito a elIa, ser declarada cahida em commísso
por deliberação da directoria para tal fim.
Todo o commísso abrangerá os dividendos declarados
sobre a acção cahida em commisso e que não houverem sidopagos anteriormente ao commisso.
.
39 . Quando uma acção houver cahido em eommísso, de ac-côrdo com o presente, o aviso do commisso será dado incontinente ao possuidor da acção, ou á pessoa com direito á acção
por transmissão, conforme o caso, e insorever-se-ba no registro o assentamento da remessa do aviso e da declaração do
commisso, com a data respectiva, em frente á aeçção ; porém
o disposto no presente artigo é sámente regulamentar e o commísso não ficará de modoalgumannullado si se deixar de fazer
por esquecimento a inscripção e o aviso supramenoíenados,
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. ·íO. A despeito do commísso na forma supramencionada, os
dírectores poderão, eJ:1 qualquer tempo. antes da acção cahida
em commls~o haver SIdo al ienada, permíttír que esta seja resgatada mediante pagamento de todas as chamadas e juros devidos e despeza.s í'eitas com essa acção, e mediante outras condições (si houver) que entenderem.
.
41. Cada acção que cahir em commisso ficará, desde logo
sendo propriedade da companhia e poderá ser cancellada ven":
dída ou remettida ou alienada de outra qualquer forma á
p~ss?a que í'oi antes do commisso o possuidor ou pessoa com
direito a ella, ou a qualquer outra pessoa, mediante os termos
e condições e do modo que a direetoria entender.
42. O sacio cujas accõos houverem cahido em comrnisso
será responsável, apezar disso, pelo pagamento á companhia de
todas as chamadas feitas c não pagas sobre essas acçõos ao
tempo do commísso c respectivos [uros até a data do pagamento, do mesmo modo a todos os respeitos que si as acções não
houvessem cahído em commisso, e será obrigado a satisfazer
a todas as reclamações e demandas (si houver) que a companhia tiver dé attender em virtude 'das acções ao tempo do
commísso, sem deducção alguma Ou equidade pelo valor das
acções do commisso.
43. O commísso de uma acção comprehenderá extíneção,
ao tempo do comrnísso, de quaesquer interesses e direitos e
prerogatívas contra a companhia em virtude da acção e de
todos os outros direitos e responsabilidades inherentes á acção
entre o socio cuja acção houver cahido em commisso e a companhia, excepto somente os direitos e responsabilidades que
pelos presentes estatutos ficam expressamente rcsalvados, ou
uquelles que são conferidos ou impostos pelas leis estatutortas
aos ex;:socios.
.
H. Uma declaração estatutoria escripla de que o declarante é director da companhia e que uma acção foi devidamente declarada cahida em commisso por força dos presentes estatutos, declarando a época em que se deu o commisso, servirá de prova terminante dos factos nella exarados
contra todas e quaesquer pessoas que reclamarem direitos sobre
a acção protestando contra o commisso ; e essa declaração, [unctarnente com um certífícado de propriedade da acção sellado
com o sello da companhia, entregue ao comprador ou á pessoa
a quem couber essa acção, constituirá titulo valido da acção
e o novo possuidor della ficará desobrigado tio pagamento de
todas as chamadas feitas anteriormente a essa compra ou
sorteio e não será obrigado a.verif'Icar a applicação do dinheiro
que pagou pela compra do titulo nem o seu direito á acção
será aíf'ectado por qualquer omissão anter-ior ou irregularidade
referente ou ligada aos actos do commisso, venda, nova dístr-ibuição ou alienação da acção.
CONVERS.:\.O DE ACÇÕES E:\I TITULOS

45. A companhia poderá em assembléa geral converter
quaesquer accões integralizadas em títulos (valores ínscriptos)
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e poderá reconverter valores inscriptos em. acções integr alizadas de qualquer LyPO.
4.6. Quando quaesquer acções houverem sido convertidas
em valores inscriptos, os varies possuidores desses valores poderão transferir seus respectivos intei-essos sobre elles ou
qualquer parte desses interesses, do modo que a companhia
em assernhléa geral determinar, porém na falta dessas instrueções, do mesmo modo e com ohservancia dos mesmos regulamentos em virtude dos quaes as acções integralizadas podem
ser transrer ídas, ou tanto quanto o permittirem as círcumstancias. Os dírectores, porém, poderão, opportunamente, si entenderem, fixar a quantia miuima de títulos a transf'erir e determinar que as fracções de libra não serão computadas, com poderes, entretanto, a seu orítei-ío, para desistir dessas regras em
qualquer caso especial.
4.7. Os varIos possuidores de valores terão direito de participar dos dividendos e lucros da companhia, de accórdo com
a somrna dos seus interesses i-espectivos nesses valores, e
esse interesse confei-irá proporcionalmente II sua ímportancla,
aos possuidores respectivamente, os mesmos pr-ivilegies e vantagens que lhes seriam conferidos por acções de igual valor,
porém de modo que nenhum desses. privilegios ou vantagens,
a não ser a participação dos dividendos e lucros da companhia,
será conferido flor parte alíquota alguma dos valores consolidados que, si figurassem em acções, não leriam conferido taes
prtvilegios. Nenhuma dessas conversões aff'ectará ou prejudicaráuualquer pref'erencia ou outro privilegio especial.
4.8. Todas as disposições dos presentes estatutos relativas a
aeçõesnpplicaveís a acções integralizadas appliear-se-hão aos
valores (titules) e em todas essas disposições as expressões
«. Acção » e « Socio» incluirão « Titulo» (valores) e « Accionístas »,
« \v.\nrL\NTS»

DE ACÇÕES

49. A companhia, a pedido do possuidor de acções integralizadas, poderá em itt.ir sob o sello da companhia um
ioarrant de acção declarando que o portador cl(~ ioarrant tem
direito ás aeçõcs nelle especificadas e, poderá dispor por meio
de COl/lJons ou de outra forma o modo de pagamento dos futuros dividendos sobre as acções incluídas nesses ioarrants.
50. Ninguorn, como portador de icarrtint, terá direito (A)
de nssignnr um pedido de convocação de assemhléa, ou de dar
aviso de sua intenção de suhmetter ~lI11a resolução a uma assem- .
hléa, ou (in de comparecer por si ou por procurador e exercer
qualquer privilegio de socio em uma assemhléa, salvo si no caso
(A) : antes ou na época de expedir essa requisição ou de dar
esse aviso supracitado, ou no caso (B) : tres dias no minimo
antes do marcado para a assembléa, houver depositado no
oscrtptor-ío ou em outro legar qualquer que a director-in determinar opportunamente, o/wj'/'ant em virtude do qual pretende
agir, com parecer ou votar como ficou dito supra, e si o
icarrant ficar depositado até depois da assembléa ou de qualquer adiamento della haver SI' real izado.
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.51. Os dÍl:e~tores poderão determinar e opportunamente
as condições mediante as quaes Wal'l'G'I.lts de acções deverao ser emíttídos, e especialmente, as condições sob que um
novo 1OG'I'I'ant de acção ou cou.pon. poderá ser emittido em 100"ar
do que se rasgar, estragar, perder ou' destruir, as condiçÕes
sob que o portador de um warrant de acção terá direito de
comparecer e votar' em assernbléas geraes e as condições sob
as quaes um warrant de acção póde ser resgatado, e o nome
rio possuidor registrado no Registro com respeito ás acções
nelle especificadas. Mediante essas condições e de accórdo com
os presentes estatutos, o portador de um icarrtmt de acção será
socío a todos os respeitos.
O possuidor de um warrant de accão ficará sujeito ás
condições em vigor, na occasião, quer elaboradas antes quer
depois de emíttido esse warrant.
\'ar~ar

AUGMENTO DE CAPITAL

52. Os directores ou a companhia em assembléa geral, mediante resolução extraordlnaria, poderão opportunamente, quer
todas as acções creadas na occasião hajam sido emíttidas quer
não, ou quer todas as acções emittidas na occasião hajam sido
integral lzadns quer não, augrnentar o capital da companhia
orcando novas accõos ; esse augmento total será da ímportancía
(~ dividido em acções dos valores, respectivamente, que os directorcs da companhia determinarem na resolução que instituir essas novas acções (conforme o caso). O poder conferido
por este artigo aos directores não prejudicará aos poderes
geraes conferidos a elles pelo art. 07.
53. Qualquer capital levantado por meio de creação de novas acções ficará sujeito ás' mesmas disposições referentes ao
pagamento de chamadas ou prestações, commíssões, transfcrsncía, transmissão, commísso, direito de retenção e outros,
como si formasse parte do capital original.
~\LTERAÇÕES DE

CAPlnL

54. A companhia poderá, mediante resolução especial, praticar os seguintes actos ou qualquer delles :
a) consolidar e dividir seu capital em acções de maior valor
do que as existentes;
b '} sub-dividindo suas acções existentes, ou qualquer deltas,
dividir seu capital ou qualquer parte delle, em acções de menor valor e si entender determinar que entre os possuidores
das accões resultantes dessa sub-di visão, uma ou mais dessas
accões . terão qualquer preferencia ou vantagem especial no
tocante a dividendo, capital, voto ou outra vantagem, sobre
outra ou outras acções ;
e} reduzir seu capital do moclo autorizado pelas leis esta-

tutor-Ias.

55. Tudo quanto J'ür feilo em virtude do al'figo precedente sel-n-ha cio modo determinado nas leis ostatutorias, tanto
quanto ellas foram appl ieavets, e quando estas não o forem,
de accórdo com a especial resolução que autor lznr o acto Q
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quando essa resolução não fôr applícavel, do modo que os
dlrectoresacharem mais conveniente.
56. O capital póde ser devolvido com a approvação do Tribunal, sendo que a quantia devolvida péde ' ser chamada de
novo, do mesmo modo que si nunca houvera sido devolvida.
ACÇÕES PREFERENCIAES

57. Salvo disposição em contrario em contracto, quaesquer acções ordínarIas por emíttn- na occasião, formando partedo capital or.igin~ e quaesqu~r acções novas a crear opportunamente, poderão ser ernittidas em tempo opportuno com
quaesquer garantias ou direitos de preferencia, já com respeito
a dividendo ou devolução de capital, já com respeito a ambas
as vantagens, ou com qualquer outro privilegio especial ou
vantagem sobre quaesquer outras acções anteriormente emíttidas ou em via de serem emittidas (a não ser emittidas com
preferencia determinada) ou com um premio ou com direitos
preferenciaes, comparadas com quaesquer acções anteriormente emittidas, ou em via de o ser ou sujeitas a quaesquer
condições ou disposições e com qualquer direito ou sem direito
de voto, e em geral mediante as condições que a companhia
opportunamente declarar por deliberação especial de uma assembléa geral.
ALTERAÇÃO

DE

DIREITOS

58. Todos ou quaesquer dos direitos ou prívilegios inherentes aquaesquer aeções preferenolaes ou a outra classe de
acções especiaes, emíttidas pela companhia, em qualquer tempo
podem ser aff'ectados, alterados, modificados ou mudados por
accõrdo entre acompanhía e qualquer pessoa que-se apresentar
para contractar por parte dessa classe, comtanto que esse
nccôrdo seja ratificado por escripto pelos possuidores de tres
quartos, no mini mo, do valor nominal das acções emittidas
dessa classe, ou sd a confirmado por uma resolução especial
votada em uma assembléa geral especial dos possuidores de
acções dessa classe, c todas as disposições contidas ulteriormente nos presentes com respeito a assemhléas geraes applicar-sc-hão, 1Itutatis nuüandis, a qualquer dessas assembléas,
porém de modo uue o quol'lon das mesmas seja constituido por
socios possuindo ou representando por procuração tres quartos do valor nominal das acções emitf.ídas dessa classe. Esta
clausula não é por inducção para regular o poder de modificação que a companhia teria si esta clausula fosse omittida.
ASSE?llBLÉA GEBAL

59. A assembléa estatutoría real izar-se-ha na época, dentro
do prazo prescrípto pelas leis estatutorias e no legar que a dírectoria determinar. As assernhléas geraes subsequentes, que
não as convocadas por soeios em virtude dos poderes ulteriormente contidos nos presentes estatutos, realizar-se-hão Uma
vez no minimo por anno solar, na época e logar que forem
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prescriptos pela companhia em assembléa geral e si essa
época e logar não forem determinados pela assen1bléa geral
realizar-se-ha uma assembléa uma vez por anno depois· da~
quelle em que a companhia fôr incorporada, na data (nunca
ulterior a 15 mezcs da realização da ultima assembléa anterior)
e no logar que puderem ser determinados pela directoria. Essa
assemhléa geral tem por fim receber e examinar a folha do
balanço, os relator-íos da directoría e dos contadores juramentados, eleger dlrcctores e outros runeciouar íos em legar dos
que Se retirarem por turno ou augmentar ou reduzir seu numero, declarar dividendos e fixar arrematação dos íunccíonaríos
da companhia e tratar de qualquer assumpto submef.f.ido á
assembléa pelos relatorios dos directores.
60. As supracitadas assembléas geraes (que não a assembléa estatutoria: serão denominadas ordinarias ; todas as outras
assembléas serão denominadas extraordinarias. Não se tratará
em uma assembléa ordinaria de assumpto que não aquelles
mencionados no artigo anterior.
61. Os díreotores poderão convocar uma assemhléa extt-aordinaria quando entenderem.
62. Os directores, a pedido de possuidores de nunca menos
de um decimo do capital emittido da companhia sobre o qual
todas as chamadas ou outros dinheiros, até então, houverem
sidos pagos, convocarão ímmediatamente uma assembléa extraordinaríu e serão observadas as seguintes disposições:
a) o pedido deve declarar o fim da assembléa e deve ser
assignado pelos requerentes e depositado no escriptorio e poderá constar de vm-ios documentos da mesma f'órrna assignados
cada um por um ou mais requerentes;
b) si os directores não convocarem a assembléa para
realizar-se den tI'O de vinte e um dias contados da data do
pedido depositado, os requerentes, ou sua maioria em valor,
poderão convocar elles mesmos a assemhléa, porém qualquer
assemhléa convocada dessa fórma não se poderá realizar depois
de tres mezes da data do referido deposito;
c) si em qualquer dessas assembléas uma resolução exigindo confirmação em outra assembléa fôr votada, a directoria
convocará immediatamente outra assembléa extraordínar-ía para
estudar a resolução e, si achar conveniente, conrirmal-a-ha
como resolução especial; e si os dírectores não convocarem
a assembléa dentro dos sete dias da data da approvaçâo da
primeira resolução, os requerentes ou a maioria delles em valor
poderão convocar elles mesmos a assembléa;
d) qualquer assernbléa convocada por força desta clausula
pelos' requerentes, sel-o-ha do mesmo modo tanto quanto
possível que aquolla em que as assembléas são convocadas pela
direct.oria.
63. Um aviso de sete dias no mínimo sem contar o dia em
que é dado o aviso ou considerado dado, contado, porém, o dia
para o qual esse aviso é dado, marcando o legar, dia e hora
da assembléa, e, no caso de assumpto especial, a natureza desse,
será dado do modo ulteriormente mencionado aos socios.
61. Quando se pretender votar uma resolução especial, as
duas assembléas poderão ser convocadas por um e mesmo
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aviso e não haverá inconveniente em que esse aviso convoque
a segunda assembléa ao mesmo tempo em que a resolução Jor votada pela maioria exigida na primeira assembléa.
6él. A omissão accidental desse aviso ou seu não recebimento
flor um socio não annullarão quaesquer resolucões votadas nem
actos de quaesquer dessas assembléas,
'
so~ent~

ACTOS NAS ASSEl\IBLÉAS GEIUES

66. Todos os assumptos tratados em uma assembléa extrnordinar-ia serão considerados especiaes, exceptuando a approvacão de um dividendo, o exame da folha de balanço e dos
relatorios originaes dos directores e dos contadores juramentados, e a eleição de directores c de outros funccionarios em
substituição dos retirantes, e qualquer negocio que por força
dos presentes estatutos houver de ser tratado em uma assembléa ordinaria.
67. Não se tratará de assumpto algum em qualquer assembléa geral sem que o quorum. exigido se ache presente no
momento de iniciar os trabalhos. Tres soeios pessoalmente
presentes constituirão quorum. para todos os fins.
68. O presidente (si houver) da directoria presidirá a
qualquer assembléa geral, porém si não houver presidente ou
si em qualquer assembléa elle não estiver presente dentro de
quinze minutos depois da hora marcada para sua realização,
ou si não quízer exercer as funcções de presidente, os membros
presentes escolherão um director, ou si não houver direetor
presente, ou si todos os directores presentes se recusarem a
presidir os trabalhos, 'elles escolherão algum membro (sócio)
,
presente para servir de presidente da essembléa.
69. Si dentro de meia hora da hora marcada para a realização de uma assembléa geral não houver quorum presente, a
assernbléa, si convocada a pedido desocios, será dissolvida. Em
qualquer outro caso será adiada para o mesmo dia da semana
seguinte, para a mesma hora e logar ; e si nessa assembléa
adiada não houver qU01'lon presente depois de decorrida meia
hora da marcada para a realização da assembléa, dous socios
quaesquer pessoalmente presentes constituirão qlLOl'Um e poderão tratar do assumpto para o qual foi convocada a assembléa.
70. O presidente, com o consentimento de qualquer assembléa em que houver quo1'um presente, poderá adiar a assembléa
para a occasião e para o legar que a assembléa determinar.
Sempre que uma assembléa Iõr adiada por quarenta ou mais
dias, o aviso da assembléa adiada deve ser dado do mesmo
modo que para uma assembléa original. Salvo o disposto supra,
os socios não terão direito a aviso de adiamento da assembléa,
nem do assumpto a tratar em qualquer assemhléa adiada. Não
se poderá tratar em qualquer assernbléa adiada (oxocpto .na
assembléa ostatutoria) sinão de assumpto que poderia ter SIdo
tratado na assombléa que motivou esse adiamento.
71. Em todas as assomhléas geraes uma resolução posta
a votos da assembléia será decidida em votação symbol ica pela
maiorla dos socios presentes pessoalmente c com direito a
votos, «i1[\,0 si antes ou no acto de ser declarado I) resultado da'
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votação svmbolíca fol' pedido escrutinío pelo presidente ou
por crnoo socios, no mínimo, presentes pessoalmente ou por
procuração e com direito de votar.

Salvo o caso de pedido de escrutínio, uma declaracão do
PEesidente da assembléa de haver sido approvada uma r'esoluçao ou de haver eIla sido approvada por maioria especial ou
rejeitada, ou de não haver sido rejeitada por maioria especial
serú concludente, e a consignação dessa declaração nos livros
de actas da companhia será prova bastante do facto sem ser
necessai-Io provar o numero ou proporção dos votos I:ecolhidos
em favor ou contra essa resolução.
72. Si fop pedido escrutinío do modo supramencionado
será elle feito na occasião e no lagar e do modo que o president~
determinar, e o resultado do escrutinio será considerado como
resolução da assembléa em que o escrutínio for pedido.
73. Qualquer escrutinio devidamente pedido ao ser eleito
um presidente de uma assembléa ou referente a qualquer caso
de adiamento será procedido na assembléa e sem adiamento.
71.. No caso de empate quer em votação symbolica quer
em escrutínio, o presidente da assembléa em que se realizar
a votação symliolica, ou em que o escrutínio for pedido, conforme o caso, terá direito a um outro voto de Mínerva,
75. O pedido de um escrutínio não impedirá que se continue os trabalhos de uma assembléa para tratar de outro
assumpto que não aquelIe que motivou o pedido de escrutínio.
VOTOS DE SOCIOS

76. Os votos podem ser dados pessoalmente ou por procuração.
77. Salvo quaesqüer : condições especiaes quanto a voto
sobre que possa ser emittido novo capital e salvo o pleno vigor
attrlhuido ao art. 68 do «The Companies (Cousolidation)
Act. 1908 », em uma votação symbolica cada sacio pessoalmente
presente e com direito de votar terá um valo somente. Em
caso de escrutínio cada sacio terá um voto por acção que possuir.
Nenhum sacio presente somente por procuração terá direito
de votar em votação symholíca, salvo si for uma corporação
presente por procurador que não for por sua vez sacio da companhia caso este em que o procurador poderá votar como sacio.
78. Qualquer habilitada pela clausula de -trasmissâo a
transferir acções poderá votar em assembléa geral com' essas
acções do mesmo modo que si fosse o possuidor registrado
delIas comtanto que quarenta e oito horas no minimo, antes
de realizar-se a assembléa em que pretende votar, prove fi
directoria o seu direito. a não ser que a directoria haja préviamente acceíto o seu' direito de votar nessa assembléa com
essas' accões.
79. Si duas ou mais pessoas tiverem direitos coríiunctos
sobre uma acção, aquella cujo nome figurar em primeiro lagar
no registro como um dos possuidores dessa accão terá sómente
direito de votar com a mesma.
80. Nenhum sacio terá direito ,devotar em uma assembléa
geral realizada depois de decorrido um mez do registro da com-
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panhia, com respeito a qualquer acção que haja adquirido por
instrumento de transferencía, a não ser que o instrumento de
transferencia da acção com que pretende votar haja sido deixada na companhia para ser registrado, um mez no minimo
antes da época da realização da assembléa em que pretende
votar, e esse haja sido registrado.
81. Si um sacio for louco, idiota, ou non compos menUs,
poderá votar por intermedio do seu representante legal, CUl'atOl' bonis ou outro tutor legal e essas pessoas ultimamente
mencionadas poderão dar seus votos pessoalmente ou por procuração.
82. O instrumento nomeando um procurador será escripto
pelo punho do outorgante ou de seu procurador ou si esse outorgante fór uma corporação, sellado com o seu sello cornmum,
si houver, e si não huver, pelo punho de algum funccíonarío
devidamente autorizado para isso. Ninguém poderá agir como
procurador sem ser por sua vez sacio da companhia com direito
de voto, salvo si se tratar de uma corporação que poderá nomear como procurador seu um dos seus funccionarios que póde
não ser sacio da companhia.
83. O instrumento nomeando procurador, para assembléa
determinada ou não, deve, tanto quanto permittirem as circums tane ias, ser da fórma seguinte ou para o seguinte effeito:

Brazilian Golden RiU, 1imited
«Eu,
sacio da Brasilian
Golden RiU, Limited e com direito de
.
votos, pelo presente nomeio
de
~ .
. . . . . . . . . . . . meu procurador, para por mim e da minha parte
votar na assembléa geral ordínaría (ou extraordinaria conforme ocaso) da companhia a realizar-se no dia
de
.
. . . .. e em qualquer adiamento da mesma.
Em testemunho do que firmo o presente neste dia
.
de
de 19
»
ou de qualquer outro modo que a directoria opportunamente
approvar,
84. O instrumento nomeando um procurador e .a procuraçíio(si houver) em. virtude do qual f'ôr elle assignado devem
ser depositados no escrtptorio da companhia 48 horas no mínimo antes da época marcada para realizaçãodaassembléa ou
da assembléa adiada. (conforme o caso) em que a pessoa assim
nomeada nesse instrumento pretende votar, em caso contrario
a pessoa nomeada não terá direito de votar com essa procuração. Nenhum instrumento nomeando procurador. será valido
depois de expiradost2 mezes da data da sua outorga...
85. Qualquersocio que residir fóra do Reino Unido poderá
por procuração nomear uma •pessoa, sacio. da companhia,para
seu procurador,afimde votar em qualquer assembléa e essa
procuração póde ser limitada a qualquer .assembléaríéterrnínada,ou procuração ampla para todas as assembléas em que

esse sacio tem direito de votar.
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86. Cada procuração outorgada.' de accórdo com o disposto
no art. 85, será apresentada no escriptorio e deixada no mesmo
48 horas no minimo antes de ser utilizada.
87. Um voto dado de accõrdo com os termos de um instrumento de procuração será valido a despeito da morte anterior
do outorgante ou da revogação do mandato, ou da transferencia
da acção em virtude da qual o voto fór dado, comtanto que nenhum aviso escrípto da morte, revogação ou transferencia haja
sido recebido no escríptorío antes da assemhléa,
DIRECTORES

88. Os directores serão em numero nunca inferior a tres
nem superior a set.e.
81). Os primeiros direcLores serão nomeados pelos signat.arios domemOl'alldllm de associação da companhia ou pela
maioria delles, por instrumento escrípto por seus punhos respectlvos.
1)0. Para poder ser direct.or deverá o socio possuir acções
do capital da companhia no valor nominal de duzentas libras
esterlinas.
1)1. Um primeiro dlrector poderá agir antes de adquirir
sua qualif'icação, porém deverá em qualquer caso adquíril-a
dentro dos dous mezes da sua nomeação, e, si tal não fizer, será
considerado como havendo se obrigado a tomar as ditas acções
da companhia e estas ser-lhes-hão distríhuídas immediatamente nessa conformidade.
92. Os directores serão pagos pelos cofres da companhia
e receberão a titulo de remuneração por seus serviços urna
quantia de ;t; 150 por anno cada um e o presidente mais cem
libras por anno ; além disso, os directores terão direito de receber annualmente uma importancia igual a cinco por cento do
saldo (si houver) dos lucros Iiquidosda companhia, que restarem annualmente depois de pago um dividendô á taxa de dez
por cento sobre a ímportancia realizada sobre as aeções ordínarias da companhia emittidas na occasião. Fica entendido
porém que a Importancía total da referida remuneração addícíonal a titulo de porcentagem do saldo dos lucros liquides
não deverá em qualquer annoexceder da quantia de t 2·.500
(duas mil e quinhentas libras).
. A remuneração fixa contar-se-ha dia a dia e será paga trimensalmente e a addicional (si houver) serãdívídída entre 0.8
dírectóres nas proporções e do modo que' a maioria delles determinar, ou na falta dessa determínacão em partes iguaes,
93. Os directores serão indenmizados também de suas despezas de viagem e de outras feitas e justa e necessariamente
por elles em virtude de negocies da companhia, incluindo suas
despezas de viagem e outras feitas para comparecerem ás assembléas da directorià da companhia; e si qualquer director
tiver .ínstruccões de fazer quaesquer serviços extraordínaeíos ou
de residir no estrangeiro, ou si de outra qualquer fórma ficar
occupado de modo especial com negocíos da companhia, terá
direito de receber uma remuneração que será marcada pela di-
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rsctoría, OU pela companhia em assembléa geral á opção desse.
dírector, e essa remuneração poderá ser como additivo ou em
substituíção á remuneração que lhe é attribuida no artigo anterIor.
9,1. A companhia manterá no escriptorio um registro contendo os nomes, endereços e profissões dos seus dírectores e
remetterá ao registrador das sociedades anonymas uma cópia
desse registro, e opportunamente communicar-Ihe-ha qualquer mudança que se der na directoria.
DIRECTORES 'I'E:MPOIHRIOS

95. Cada dírector terá poderes de nomear uma pessoa da
approvação da maioria da directoria da companhia para agir
em seu legar como director temporário, emquanto estiver .ausente da cidade e condado de Londres, ou do Reino Unido, ou
impossibilitado de agir como director, e destituir a seu criterio
esse direclor temporarío e sendo feita tal nomeação, o director
tcmporario (salvo no que respeita qualificação por meio de
acções) ficará sujeito a todos os respeitos aos termos e condições existentes com referencia aos outros directores da companhia e cada dírector temporario emquanto agir no legar do
director ausente exercerá e desempenhará todas as runcções do
director que representar, porém só poderá reclamar remune.ração do mesmo directornão tendo direito d-e reclamal-a da
companhia.
.
96. Um instrumento nomeando dírector temporarío deverá,
tanto quanto o permittirem as circumstanoías, ser da fórma seguinte e para o seguinte effeito:
Brazilian Golden Hill, Limited

«Eu,
.
direotor da Braz ilían Golden Hill, Limited, usando da faculdade
expressa para isso no art. 95 dos estatutos da companhia, pelo
presente instrumento constituo e nomeio
.
para agir como director tempode
rarío em meu legar durante minha ausencia da cidade e condado de Londres (ou durante minha ausencia do Reino Unido
ou emquanto estiver impossibilitado de agir como dírector,
conforme o caso) para exercer e desempenhar todos os meus
encargos e deveres como director da companhia.
Em testemunho do que firmei o presente neste dia
.
rle
de 19
»
PODERES DOS DIRECTORES

97. Osuegocios da companhia, salvo o disposto nestes estatutos, serão géridos peladirectoria que poderá exercer todos
os. poderes da companhia e praticar . por parte della todos os
actos que a companhia puder exercer e praticar. e que-pelas
leis eslatutorias oupor força dos presentes estatutos não deverem ser exercidos e praticados pela companhia em assemhléa
geral, salvo entretanto qualquer regulamimto dos .presantes.estatutos, quaesquer disposições das Leis Estatutorias e os regu-
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lamentos (que não estiverem em contradicção com os supracitados regulamentos ou disposições) que puderem ser elaborados pela companhia em assembléa geral. Porém regulamento
algum feito pela companhia emassembléa geral annullará qualquer acto anterior da Direet.oria que teria sido valido si tal regulamento não houvesse sido feito.
98. Especialmente, e sem limitar os poderes geraes conferidos aos directores, estes poderão dispor de quaesquer das
terras, edificios, concessões, patentes, direitos, privilegios e
propriedades pertencentes á companhia e de quaesquer ramos
de negocies explorados pela companhia contra pagamento em
dinheiro ou acções, debentures ou obrigações de qualquer companhia, ou parte de uma especíe parte na outra, e em geral mediante as condições que entenderem, e poderão determinar em
proporção o pro dueto da venda e a conversão dessas terras, edificios, concessões, patentes, direitos, prívüegíos e propriedades
respectivamente deve ser distríhuldo entre a receita e o capital.
99. Os directores poderão, salvo o disposto no art. 88, nomear em qualquer tempo quaesquer pessoas, directores.
100. Os directores que ficarem em qualquer tempo poderão
agir a despeito de qualquer vaga no seu seio; fica entendido
porém que no caso do numero dos directores ficar reduzido em
qualquer tempo a menos de tres, os directores restantes terão
o direito de agir como directores afim de preencherem as vagas
na directoria, porém sómente para- esse fim.
SELLO

101. Salvo o disposto no art. 14, o seIlo só será affixado a
um instrumento com a autorização de uma resolução da directoria, na presença de dous directores, no mínimo, ou de um
director e do secretario, e os ditos directores ou o director e o
secretario, conforme o caso, assígnarão cada instrumento em
que o seIlo fôr aff'ixado na sua presença.
PODERES DE ·CONTRAHlR EMpRESTIMO

102. Os directores poderão, opportunamente, a seu criterio,
levantar ou tomar emprestado, ou garantir o pagamento de
qualquer quantia ou quantias de dinheiro para as necessidades
da companhia, de modo porém que a quantia devida em qualquer tempo por dinheiros levantados por essa rorrna, tomados
emprestado ou garantidos, não seja sem a saneção de uma assembléa geral, superior ao valor nominal do capital; entretanto, nenhum prestamista ou outra qualquer pessoa que tiver
negocio com a companhia terá de verificar ou indagar si este
limite foi observado.
.
103. Os directores poderão levantar ou garantir a restituíeão desses dinheiros do modo e mediante os termos e condições que entenderem; especialmente emittíndo debêntures ou
stock da companhia, gravando todos ou parte dos bens da comPoder Executivo - i9ii
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panhia (presentes ou futuros), ínctuíndo seu capital a realizar
na occasíão.
104. Quaesquer debentures, debentu"l'e stock, titulos ou
outras obrigações poderão ser emittidos com um desconto premio ou de outra íorma, e C0l11 quaesquer pr-ivilégios especiaes
quanto a resgate, sorteio, distribuição de accões, comparecimente e voto em assemhléas gemes da companhia, nomeação
de directores e outros.
105. Os directores cumprirão devidamente com as disposições contidns nos arts. 100, 101 e 102 do The Companies
(Consolidatíon) Act de 1908 no tocante ao registro de hypnthecas e gravames nelles especificados. O emolumento de um
sh illing será pagável por qualquer pessoa (que não fôr credor
ou socío ela companhia, a quem o exame será permittido sem
pagamento ele emolumento) por exame do registro de hypothecas esceipturado na conformidade do referido art. 100 e da
mesma lei.

'106. Perderá o cargo de director quem:
a) fallir ou fizer composição com seus credores, ou que henefioiar de qualquer lei na occassião em vigor para exonerar
devedores insolvaveís ;
b) ficar louco ou affectado das faculdades mentaes ;
c) deixar de possuir a quantidade de accões ou títulos para
qualificai-o para o cargo;
cl) deixar de comparecer ás assemhléas usuaes da directoría continuadamente por espaço de seis mezes sem licença
da dírectoría ;
C) por aviso escnípto, nos termos do art. 117 dos presentes
estatutos; resignar o seu cargo;
1) fôr convidado por escripto por todos os seus collegas de
directoria a resignar o mandato.
Fica entendido que estas condições de desclassiücação ou
qualquer dellas poderão ser elevadas em qualquer caso especial
por uma resolução tornada em assembléa geral.
107. Nenhum direclorou direclor gerente ficará incompatibilizado com o seu cargo pelo facto de fazer contracto com a
companhia como vendedor; comprador ou noutra qualidade,
nem esse contraeto ou qualquer contracto ou arranjo feito pela
companhia ou por parte della em que um director tenha um
interesse qualquer será nullo, e qualquer director que celebrar
um desses contractos ou que nelle tiver interesse será obrigado
fi dar contas á companhia de qualquer lucro que realizou com
esse eontractó ou arranjo pelo facto de ser dírector ou pela
relação fiduciaria estabelecida em virtude do mesmo, fica expresso porem que a natureza do seu interesse deve ser por elle
declarada na assembléa da directoria em que o contracto ou
arranjo fôr ultimado, si seu interesse nelle já existir, ou em
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outro qualquer caso na primeira assembléa da directoria depois da acquísíção de seu interesse, ficando expresso tambem
que nenhum director votará, nessa qualidade, com respeito a
um contracto ou arranjo em que estiver interessado na Iorma
supramencíonada, e si votar seu voto não será computado,
porém essa prohibicão de votar não se applioará ao contranto
mencionado na sub-clausula (a) da clausula 3 do memol'andurn
de associação desta companhia e no art.. 3°, dos presentes estatutos, ou a quaesquer negocios resultantes do mesmo, nem
se applicará a qualquer contraeto feito pela companhia ou por
parte della, para dar aos direclores ou a qualquer delles qualquer garantia a titulo de índemnízação, e essa prohíbiçâupoderá em qualquer tempo ser suspensa ou relaxada até certo
ponto por uma assernbléa geral. Um aviso geral de ser um di..
reetor membro de qualquer firma ou companhia determinada
e dever ser considerado interessado em todas as transacções
feitas com essa firma ou companhia servirá de resalva bastante
na conformidade do presente artigo no que respeita esse direotor e as referidas transaoções, e depois de dada essa .ommunicação geral esse director não terá necessidade rle dar aviso
especial de qualquer transacção especial com essa firma ou
companhia.
108. Um director desta companhia poderá ser OI] VJl' a ser
director de qualquer companhia encorporada 11m' esta companhia, na qual tenha ella interesse como vendedor, uceiouísta
ou noutra qualidade, e esse director não terá contas a dar de
quaesquer lucros que realizar como director ou membro (socio)
desta referida companhia.
.
RETIRADA DE DlRECTORES POR TURNO

109. Na assernbléa ordinaria de 1912. 8 na assembtéa l"~'dj
naria de cada anno subseeuente, um terço dos dírect )ees na
occasíão, respectivamente, ou, si seu numero não fór multiplo
de tres, o numero mais próximo de um terço, porém nunca suneríor a um terço, deixará os cargos. Um dírector retirante
ficará em exercício até se dissolver a assembléa em que seu
successor fór eleito.
1 LO'- Os direetores que se retirarem em 1912 serão escolhidos á sorte (salvo accõrdo feito entre elles) e os que deverem retirar-se annualmente depois de 1912 serão os directores
que estiverem em exercíóío a mais tempo desde a ultima eleição. Quando se tratar de directores com igual tempo de serviço
(salvo accórdo em contrario entre elIes) a sorte decidirá quaes
os que se deverão retirar.
11 L Um director retirante uoderá ser reeleito.
112. A companhia, em uma assemhléa em que se retirarem
dírectores na f6rma supra mencionada, preencherá as vagas de
cada director elegendo uma pessoa para o cargo vago, e sem
aviso para isso poderá preencher quaesquer outras vagas.
113. Nenhuma pessoa, que não fõr um director retirante na
assembléa, salvo si fór recommendada pelos directores para.
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eleição, poderá ser eleita para o cargo de director em uma
assembléa geral, a menos que dentro do prazo prescrípto antes
do dia marcado para a assembléa haja sido dado aviso ao secretario, por escripto, por algum socio devidamente qualiticado
para comuarecer e votar na assemhléa, da sua intenção d0
propor essa pessoa como candidato, bem como aviso escripto
assígnado pela pessoa a propor, da sua annuencia á eleição. O
prazo presorípto supramencíonada deverá ser tal que entre a.
data da remessa do aviso ou a data em que elIe deve ser remettido e o dia marcado para a assembléa medeiem nunca.
menos de tres Hem mais de H dias livres.
-\:1.4. Si em qualquer assembléa em que se dever realizar
uma eleição de díreotores, os lugares dos directores retirantes
ou qualquer delles não forem preenchidos, os dírectores retirantes ou aquelles cujos cargos não forem preenchidos, serão
considerados reeleitos, si devidamente qualificados para isso
115. A companhia poderá opportunamente, em asse nbléa
geral (com observancia.porém.do disposto no art. 88) augrnental' ou reduzir o numero de directores e determinar em que
modo esse numero de dírectores, augmentado ou dlmíuuido,
deverá deixar seus cargos.
116. Qualquer vaga casual que se der na directoria poderá
ser preenchida pela directoria, porém qualquer .pessoa assim
eleita ficará em exercício somente durante o tempo que Q direetor titular teria occupado essa funcção si não se houvesse
retirado.
117. Um director poderá, salvo disposição em contrario em
contracto com elle feito, mandar aviso escripto em qualquer
tempo do seu desejo de resignar o mandato, entregando esse
aviso ao secretario, ou deixando-o em seu esoríptorio, c decorrido um mez da entrega desse aviso, ou prazo menor qlHl a
dírectoria determinar, o seu cargo ficará vago.
118. A companhia poderá, por resolução extraordínaría,
exonerar um director antes de expirar o seu mandato P. plÍrJe
mediante resolução ordinaria nomear outro sacio BIl1 seu logar;
porém qualquer pessoa assim nomeada ficará em exereício .ôúmente pelo tempo em que teria ficado o direetor substítuído si
não houvesse sido exonerado..
ACTOS DOS DIRECTORES

119. Os directores poderão reunir-se para tratar de negocios, adíar ou regular de outro modo qualquer suas assemhléas
como entenderem e determinar o qUOl'U'ln necessario para
tratar de negocios. Salvo determinação em contrnrío dous directores constituirão quorwrn. As questões que surgirem em
qualqur-r assembléa serão decididas' por maioria de v 0 (os. No
caso de empate, o presidente terá' segundo voto ou voto de Mi-

nerva,

·1 ;20. Qualquer director poderá em qualquer lempo COIlvocal' uma assembléa da directoriapor aviso mandado aos diVel'SOS membros da directcría, e ísto deverá ser feit6 pelo f'3cretarío quando solicitado por um dírector.
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121. Os directores poderão eleger um presidente da sua directoria e determinar o prazo durante o qual exércerâ taes
funcções. O presidente assim eleito presidirá' a todas as assemLléas da dírectoría, porém, si não fôr eleito presidente ou si
em qualquer assernhléa o presidente não estiver presente depois
de cinco minutos, da hora marcada para a reunião dos dírectores
presentes dessa assembléa, o director 'assim escolhido presidirá a assembléa nessa conformidade.
Uma assembléa de dírectores na occasião em que houver
qllOI'II-I/L presente será competente para exercer todos ou quaesquer dos direitos, poderes e prerogativas conferidos pelos regulamentos da companhia, então em vigor, ou exerciveis pela
dírectorIa em geral. Uma resolução escripta,assignada por todos
(IS rjÍl'I:d(Jl'l~~ com direito a aviso de uma ussomh.éa de tli.rectores, será tão valida e efficaz como se houvesse sido votada em uma assemhléa da directoria devidamente convocada
e constituida.
li:.'. Nouhum (;;rector Icmporaciamente ausr Ui f: d:J H~ .nn
Unido terá direito a aviso das assembléas da Directoria.
123. Os dírectores poderão opportunamente nomear commissões constituidas por um ou mais membros da sua corporacão, como entenderem, e poderão delegar quaesquer dos seus
poderes a essas commissões e opportunamente revogai-as, e
exonerar essas commissões no todo ou em parte.
Qualquer commissão assim constituida, no exercicio dos
poderes que lhe forem delegados, deverá conformar-se com os
regulamentos que lhe puderem ser impostos pela directoria e o
presidente da directoria será ex-oiticio membro de todas essas

commíssões.

-124.. Uma commíssão póde eleger um presidente para suas
reuniões. Si não fôr eleito presidente ou si em qualquer reunião elle não se achar presente depois de cinco minutos da hora
marcada para sua realização, os membros presentes escolherão
um do seu numero para dirigir os trabalhos.
125. As commissões poderão se reunir e adiar suas reuniões do modo que entenderem. As questões que surgirem em
qualquer assembléa serão resolvidas por maioria dos votos dos
membros presentes e no caso de empate o presidente da assembléa terá o segundo voto ou voto de Minerva.
126. Todos os actos praticados de boa fé por uma reunião
de directores ou por uma commissão de dírectores, ou por
qualquer pessoa agindo como director, serão-mesmo que mais
tarde se verifique que havia vicio na nomeação desse director
ou dessa pessoa agindo na fórma supramencionada, ou quo elle
ou qualquer delles estavam íncompatihilízados - tão válidos
corno se cada uma dessas pessoas tivesse sido devidamente llOmeada e tivesse a necessaria qualif'ícação para ser dírector.
1~7. Os dírectoros mandarão lavrar actas nos livros fornecidos para esse fim:
a)' de todas as nomeações de funccionarios feitas pelos di•.
rectores :
b) dos nomes de todos os directores presentes em cada assembléa da directoria e das commissões da clirectoria ;
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c) de todas as resoluções votadas e de todos os aetos resolvidos por todas as assembléas da companhia, da dírectoría e
das commissões da directoria.
E qualquer dessas notas, si forem asstgnadas pelo presidente da assembléa em que essas nomeações foram feitas, em
aue se acharam presentes esses dírectores, em que essas resoluções foram votadas e tomadas essas medidas (conforme o
caso) ou assígnadas pelo presidente da subsequente assemhléa
da companhía, da dírectoria ou da commissão (conforme Il.
caso) servirão de prova bastante, sem ser preciso outra prova
dos factos nella exarados.
128. Os directores poderão opportunamente nomear um-ou
mais membros do seu seio ou qualquer pessoa ou pessoas, quer
sejam sócios da companhia quer não, aíreotor-gerente ou di-o
rectores-gerentes da companhia, e por delíheracão conferir a
esse dírector-gerente ou dírectores-gerentes todos ou quaes@er dos seus poderes e faculdades e do mesmo modo revogar,
retirar, alterar e variar todos ou quaesquer desses poderes,
DIRECTORES GEHENTES

-129. O salar ío ou remuneração de qualquer dírector-gerente da companhia será aquelle qne os directores opportunamente determinarem, e poderá consistir em uma quantia fixa,
Ou em uma participação nos negocies feitos ou nos lucros realizados, ou poderá ser determinada em outras circumstancias
que os directores determinarem.
-130. Um dlrectcr-gerente não será, pelo facto de exercer
est.e cargo, direetor da companhia e si o f'ôr, emquanto exercer
O cargo de gerente, não ficará sujeito a retirada por turno e não
será computado na determinação dos directores a sahír ; porém,
cada director'-gerente si fôr director ficará sujeito, salvo o disposto em qualquer contracto entre eJ1e e a companhia, ás
mesmas disposições no tocante a retirada e destituíçãó que os
outros directores da companhia; e si fôr director e deíxar de
exercer este cargo por qualquer motivo, deixará. ilJ80 facto,
de ser gerente.
GEHENCIA LOCAL

-131. Os direetores poderão opportunamente providencial'
para a gerencía r. expedição de negocios da companhia em
qualquer localidade determinada, no paiz ou no estrangeiro,
do modo que entenderem. e as disposições contidas nos três
artigos seguintes' não prejudicarão aos poderes geraes conferidos pelo presente artigo.
-132. Os directores poderão opportunamente e em qualquer
tempo estabelecer qualquer conselho local ou agencia ou commissão consultiva para gerir ou examinar qualquer dos negocios da companhia em qualquer dessas localidades determinadas e poderão nomear qualquer pessoa (inclusive directores
da companhia) ou companhia como sócios ou membros desse
conselho local ou commíssão, ou gerentes.ou agentes e poderão
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marcar sua remuneração. E os directores opportunamente e em
qualquer tempo poderão delegar â qualquer pessoa ou companhia assim nomeada qualquer dos puderes.faculdades e autoridades na occasíão conferidos aos directores que não seus poderes
para fazer chamadas e poderão autorizar os membros na occasião de qualquer dessas comrníssões locaes e qualquer delles
a preencher quaesquer vagas nas mesmas e para agirem a despeito de vagas; e qualquer dessas nomeações ou delegações
poderão ser feitas mediante os termos e sujeitas ás condições
que á directot-ía entender, e os directores poderão em qualquer
tempo exonerar quaesquer pessoas assim nomeadas e poderão
annullar ou mudar essas delegações,
133. Os direotores poderão em qualquer tempo e opportunamente, por meio de procurações selladas com o sello commum, nomear qualquer pessoa ou pessoas procurador ou procuradores da companhia para os fins e com os poderes, autor idades e faculdades ( nunca excedentes ás conferidas ou exerciveís pelos directcres por força destes estatutos) e pelo prazo
e sujeitas ás condições que a directoria opportunamente entender, c quaesquer dessas nomeações (si os directores entenderem) poderão ser feitas em favor dos, membros ou de
qualquer delles ou de qualquer conselho loca! estabelecido na
fórma supra, ou em favor de qualquer companhia ou dos mempanhia ou firma,ou ainda em favor de qualquer grupo fluotuan-.
te de individuas quer nomeados clírectamente, quer íüdireetamente pela directoría, e qualquer dessas ptocurãções poderãu
conter os poderes para defesa ou conveníencra das pessoas
que negociarem com esses procuradores que li. directorta entender.
134. Qualquer desses delegados ou procuradores conforme
ficou dito supra poderá ser autorizado pela dírectoria a
substabelecer todos ou quaesquer dos poderes, faculdades e
prerogativas na occasião conferidos aos mesmos.
135. A companhia poderá exercer os poderes conferidos
pelo art. 79 da The Compagnies (Consolidation) Act, 1908 e
esses poderes serão conferidos nessa conformidade aos direotores.
REGISTRO LOCAI,

136. .ti companhia poderá mandar escrlpturar em qualquer
paíz em que operar um registro auxiliar de socios residentes
nesse paiz e os directores poderão opportunamente nomear
uma autoridade nesse paiz em que ta I registro auxiliar fôr esorIpturado para approvar ou rejeitar íransferencías e determinar o registro das transferencias approvadas neste registro
auxiliar, e cada uma dessas autoridades poderá, no tocante à.
transferencias ou outros registros a fazer no registro auxiliar
para que Iõr nomeada essa autoridade. exercer todos os poderes
da directoria do mesmo modo, com a 'mesma latitude e eff'eitos
que si os directores mesmos estivessem presentes nesse paiz e o
fizessem.
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137. Com ohservancía do disposto nos arts. 34, 35 e 36 do
The Compagnies (Consolidation) Act. 1908 e do disposto anteriormente nos presentes estatutos, os directores poderão opportunamente 'fazer os regulamentos que julgarem convenientes
para a escrípturação deste registro.
DIVIDENDOS E FUNDOS DE RESERVA

138. Os directores poderão com a saneção da companhia
em assembléa geral declarar opportunamente um dividendo a
fugar aos socios proporcional ao numero das acções que possuirem e ás quantias que sobre ellas houverem pago. Fica entendido, porém, que, caso o capital seja pago como adeantamente de chamadas com a condição de vencer juros,esse capital emquanto vencer juros não terá direito de participar dos
lucros.
139. Os directores poderão si entenderem determinar ou
declarar opportunamenteque seja paga uma prestação ao
socio por conta e como antecipação do anno corrente.
140. Nenhum dividendo ou bonificação será pagavel a não
ser dos lucros da companhia. Não será declarado dividendo
maior do que o recommendado pelos directores, porém a companhia em assembléa geral poderá declarar um dividendo menor, e a declaração da directoría sobre a importancia dos lucros da companhia será conclusiva.
141. Os directores poderão, antes de recornmendar um dividendo, determinar a sornma que entenderem para depreciação, poderão reservar dos lucros da companhia a quantia que
entenderem para fundo do reserva, fundo este que será ao criterio dos directores appl icado para fazer face a gastos extraordinarios e para a liquidação gradua I de qualquer divida ou
responsabilidade da companhia ou para concertar, conservar
ou augmentar as propriedades da companhia ou para promover
de qualquer outra fórma aos interesses da companhia, ou este
fundo de reserva será.com approvação da companhia.em assembléa geral, applicado no todo ou em parte para igualar dividendos ou para distribuir a titulo de bonificação entre os socios da companhia na occasíão, mediante as condições e do modo
que a companhia determinar cpportunámente em assembléa
geral. Os dírectores poderão dividir os fundos de reserva nos
fundos especiaes que entenderem, com amplos poderes para
entregarem as verbas actívas, constituindo fundos de reserva
nos negocies da companhia, isso sem serem obrigados a conservar separados os mesmos fundos dos outros actívos.
-142. Os directores poderão determinar quando deve ser
pago qualquer dividendo e si o mesmo deve ser total ou parcialmente um dividendo em dinheiro ou total ou parcialmente
um dividendo de outros activos que não dinheiro, e esse dividendo será pago ou satisfeito conforme essa _decisão -e quaesquer dos activos da companhia nu, occasíão serão applicados
para esse fim e si surgir qualquer diff iculdade com respeito á
distribuição, elles poderão resolvel-a do modo que entenderem, e
especialmente poderão emittir certificados fraccionarios e fixar
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o valor para distribuição desses actívos ou de qualquer parte
delles e poderão determinar que os pagamentos em dinheiro
serão feitos a quaesquer membros na base do valor assim
naso, afim de contrabalançar os direitos de todas as partes, e
poderão confiar quaesquer actívos especíaes a trusts, mediante
os trusts par as pessoas com direito a dividendos, que os directores ju Igarem conveniente.
143. Os directores poderão applicar as sommas opportunamente postas de parte como fundo de reserva em obrigações
que escolherem, eom observancia do art. 6" dos presentes estatutos.
-l44. Uma transferencia de acções não transfere o direito a
qualquer dividendo declarado em favor della antes de ser registrada a transferencia.
145. Os directores poderão deduzir de qualquer dividendo
a pagar a um socio as quantias de dinheiro, si houver, que
forem por elle devi di das á companhia por conta de chamadas.
146. O aviso de um dividendo que possa haver sido declarado será dado aos sociosdo modo ulteriormente disposto
no presente.
.
147. Nenhum dividendo, bonificação ou juros não pagos
vencerá [uros contra a companhia.
148. Salyo disposição em contrario, qualquer dividendo
poderá ser pago por cheque ou ioarront enviado pelo correio
para o endereço registrado do socio que a elle tiver direito, ou
no caso de possuidores comrnuns, para aquelle cujo nome figurar em primeiro logar no registro, com respeito a sua posse
conjunta, e cada cheque ou uiarrosü. remettido por essa fôrma
será pago á ordem da pessoa a quem rôr remett.ido.
CONTAR

149. Os directores mandarão esoripturar na devida fórma:
a) as mercadorias e actívos da companhia e seus titulos ;
b) as quantias de dinheiro recebidas e gastas pela companhia e o motivo desse recebimento ou dessa despeza ;
c) os creditos e responsabilidades da companhia.
150. Os livros de contabilidade serão escripturados no escriptorio e guardados em qualquer outro legar ou Iogares que
a directoria entender.
151. Os dírectores opportunamente determinarão si, em
qualquer caso particular ou em qualquer genero de Casos 011
em geral e em que épocas e logares e mediante que condições
ou regulamentos, as contas e livros da companhia ou quaesquer
delles deverão ser franqueados ao exame dos sócios, e nenhum
sacio terá direito de examinar qualquer conta ou livro 011 documento da companhia a não ser conforme disposto pelas leis
estatutor-ías ou autorizado pelos directores ou por deliberação
da companhia em assernhléa geral.
152. Na assemhléa geral de cada anno, excepto a de 1909,
os directroes apresentarão á companhia o balanço contendo o
summario dos bens e responsabilidades da gmnpanhia, feito até
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a data mais recente possível e verificado por contadores juramentados ':10 modo disposto ulteriormente nos presentes estatutos.
153. Sete dias antes dessa assemhléa, uma cópia impressa
desse balanço será fornecida á cada um dos socios que tiverem
direito de receber avisos da companhia do modo pelo qual se
manda fazer estes avisos ulteriormente nos presentes estatutos.
EXAME DAS CONTAS

15,1. Uma vez por anuo no mmuno, excepto em 19.09, as
contas da companhia serão examinadas e a éxactidão do balanço certificada por um ou mais contadores juramentados.
1~5. Salvo o disposto na sub-clausula 3" da presente elausula, a companhia em cada assemhléa ot'dinaria nomeará um
contador ou contadores juramentados para exercerem o cargo
até aproxima assemhléa ordinaria, sendo observadas as seguintes disposições, a saber:
1) si não forem nomeados contadores em uma nssembléa
geral, a Junta Commercial poderá, a pedido de qualquer soeío
da companhia, nomear um contador juramentado para o anno
corrente e fixar a remuneração a pagar-lhe pela companhia
pelos seus serviços ;
2) um dírector ou funccionario da companhia não poderá
ser nomeado contador Iuratnêntado ;
3) os primeiros contadores juramentados poderão ser nomeados pelos díreótores antes da assembléa estatutoria e si
forem nomeados exercerão seus cargos até a primeira assembléa ordinaria, salvo si forem destituídos anteriormente por
deliberação dos accionistas em assembléa geral e nesse caso, os
accíonístas nessa assembléa poderão nomear contadores juramentados. Os contadores juramentados subsequentes serão nomeados pela companhia na assembléa ordinaria de cada anno,
Si um contador somente f'ôr nomeado, eer-Ihe-hão applícadas
todas as disposições contidas nos presentes estatutos com refereneia a contadores juramentados;
4) os directores poderão preencher qualquer vaga casual
do cargo de contador juramentado, porém,· emquanto essa vaga
continuar aberta, os contadores juramentados sobreviventes
poderão continuar (si houver) a exercer seus cargos;
5) a remuneração dos contadores juramentados será marcada pela companhia em assemhléa geral, exceptuando-se a remuneração de quaesquer contadores nomeados anteriormente á
primeira assembléa ordínaría ou para preencher qualquer vaga
casual, que poderá ser marcada pela directoria ;
ti) cada contador terá direito de accesso em qualquer occasíão aos livros, contas e facturas da companhia e terá direito
de exigir dos dlrectores e funccionarios da companhia as informações e explicações que achar necessario obter para o cumprimento dos seus deveres de contador juramentado .e os contadores assignarão um certificado no fecho .da folha de balanço
declarando si todas as suas exigencias de contadores juramentados foram observadas ou não e farão um relatorio aos ac~
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ctonístas sobre as contas examinadas por elles e em cada balanço submettidb á companhia em assembléa geral durante o
exercício de suas íuncções e em cada um desses relatarias deverão declarar se obtiveram ou não todas as informações e explicações que pediram, e se na sua opinião o balanço a que se
refere a relataria sancha conveníentemente feito e se apresenta uma exposição correcta e verdadeira do estado dos negocíos da companhia, segundo tudo o que sabem e segundo as
expl icações que lhes forem dadas f'; conforme se vê dos livros
da eompauhla .
7) o balanço será assignadn par parte da directoria por
dous dos directores da companhia e o relatorío dos contadores
juramentados será preso á folha de balanço ·1U então será inserta no pé do balanço uma refereneia ao relatorio, e o relatorío deverá ser lido á companhia em assemhléa geral e deverá
ser franqueado ao exame de qualquer aceíonista que terá direito de receber uma cópia da folha de' balanço e do relatorio
dos contadores juramentados pagando um emolumento de nunca
mais de seis dinheiros por cada cem palavras;
8) uma pessoa. que não um contador juramentado rel.íranto, não poderá ser nomeado contador juramentado em uma
assemhléa ordínar-ía, a menos que o aviso da intenção de nomear essa pessoa para o cargo de contador juramentado haja
sido dado por um accíouísta á companhia nunca menos de
H dias antes dá assembléa ordinaria e a companhia remeterá
uma cópia de qualquer um desses avisos ao contador retirante
e dará aviso disso aos accionistas por annuncio ou de qualquer
outro modo permittido pelos artigos nunca menos de sete dias
antes da assernbléa ordinaría, Fica entendido que se depois do
aviso a intenção de nomear um contador juramentado haver
sido daela por convocada urna assembléa ordinaria para uma
data posterior 111 dias ou menos a esse aviso, o aviso, si
bem que não haja sido dado dentro do praso exigido por essa
clausula, será considerado convenientemente dado para os
fins nelle especificados e o aviso a remetter ou dar á compànhía poderá, em vez de ser mandado ou dado dentro do
prazo exigido por essa clausula, será dado ou mandado ao
mesmo tempo que o aviso da assembléa ordinaria. 156. Cada conta elos directores, quando examinada e
approvada por uma assembléa geral, será concludente, salvo
erro deseoberto na mesma dentro dos tres meses que se seguirem immediátarnente á approvação ela mesma. Quando se
descobrir erros dentro elesse prazo, a conta será ímmédíatamente corrigida e dessa data em deante será concludente.
AVISOS

157. Um aviso poderá ser dado pela companhia a qualquer sacio, pessoalmente ou pelo Correio em uma carta
í'ranqueada sob enveloppe ou envolncro dirigido à este sacio
para seu endereço constante do registro.
158. Cada possuidor de noções registradas cujo endereço
registrado não fór no Reino Unido poderá. opportunamente
notificar por escripto á companhia um endereço no Reino
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Unido, G qual será considerado seu endereço registrado na
accepção da ultima clausula anterior, e quanto a estes sacias
que não tiverem endereço registrado no Reino Unido, um
aviso feito para o escriptorio da companhia será considerado
dado devidamente aos mesmos depois de decorridas vinte e
quatro horas da sua remessa.
159. O possuidor de um warrant de aeção, salvo disposíCão expressa no mesmo, não terá direito a aviso de qualquer
assembléa geral.
160. Qualquer aviso que careça de ser dado pela companhia aos sacias ou a qualquer delles 'e que não se achar
previsto nestes estatutos será sufficientemente dado se o
rór por annuncío que deverá ser inserto uma vez em dous
Jornaes de Londres.
·161. Todos os avisos que houverem de ser dados aos
sacias com respeito a uma acção a que varias pessoas teem
direito conjunctamente serão dados áquellas dessas pessoas
cuj o nome constar em primeiro lagar do registro e o aviso
dado por essa fórma será aviso sufficiente para todos os
possuidores dessa acção.
162. Quaesquer intimações, avisos, mandados ou outros
documentos que hajam de ser remettidos ou dados á companhia ou a qualquer funccíonarío da companhia, poderão
ser remettidos ou dados, deixando-os ou remettendo-os pelo
correio em carta franqueada em enveloppe endereçado para
a companhia ou para esse funccionario para o escríptorío da
mesma.
·163. Qualquer aviso pela companhia, si mandado pelo
correio, será considerado dado na época em que a carta,
enveloppe ou sobre-carta contendo o mesmo rõr 'lançado no
correio e para provar essa remessa basta provar que li carta
enveloppe ou sobre-carta" contendo o aviso foi convenientemente endereçada e lançada no correio.
164. Toda a pessoa que por força de lei, transferencia
ou por qualquer outro meio ficar com direito a acções ou
titulas ficará obrigada por todo o aviso dado sobre essas
acções ou titulas que houverem sido dados anteriormente á
ínser ipção do seu nome no registro com o respectivo endereço, a pessoa de quem lhe vier o seu titulo a essas acções
ou valores,
165. Qualquer aviso ou instrumento entregue ou remettido pelo correio ou deixado no endereço registrado de
um sacio Dor força dos presentes estatutos será considerado
devidamente dado ou entregue com respeito a quaesquer
acções registradas ou titulas registrados, mesmo si esse sacio
já tiver morrído e si a companhia tiver ou não aviso da sua
morte, - quer os possua só ou coniunctamente com outras
pessoas, até que alguma outra pessoa seja registrada em seu
lagar como possuidor unico ou possuidor conjuncto das mesmas acções ou titulas e esse aviso para todos eis f'ins dos
presentes estatutos será considerndo aviso bastante ou documento entregue a seus herdeiros, testamenteiros 011 curadores e a todas as pessoas, si as houver interessadas [untamente
com esse sacio nessas acções ou títulos.
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166. Quando um aviso de um certo numero de dias ou
um aviso prorogando qualquer outro prazo houver de ser
dado, o dia do aviso, salvo disposição em contrario, não será
compu Lado nesse numero de dias ou nessa prorogação.
167. A assignatura de qualquer aviso a dar pela companhia poderá ser escripta ou impressa.
LIQUIDAÇ.:i.O

16S. Si na liquidação da companhia o excedente do actívo

f'ôr mais que suff'iciente para pagar todo o capital realizado

o saldo, depois de pagas as quantias adeantadas sobre chamadas,
será distríbuido entre os socios na proporção das quantias
então realizadas sobre as acções por elles respectivamente
possuídas. Si os saldos actívos forem suff'icientes para devolver todo o capital realizado, esses saldos serão distribuidos de
modo que as perdas sejam supportadas tanto quanto possível
na proporção do capital pago pelos socios ou na proporção
em que deviam ter sido pagos esses dinheiros no começo da
liquidação sobre as acções por elIes possuídas respectivamente,
além das quantias pagas como adeantamento de chamadas.
Porém, esta clausula não prejudicará aos direitos dos possuidores de quaesquer acções que tiverem qualquer prioridade
ou que forem erníttídas sob condições especiaes.
169. O liquidante em qualquer liquidação (voluntária, por
fiscalização ou forçada) poderá com. a approvação de uma
resolução especial dividir entre os contribuintes, em especíe,
qualquer parte dos actívos da companhia, quer os activos consistam ou não em bens de uma especie, quer consistam em
bens de differentes especies e para este fim poderá dar o valor
que julgar equítativo a uma ou mais classes quaesquer de
bens e poderá determinar como dever-se-ha fazer essa divisão
entre as differentes classes de socios e o liquidante poderá
com identica approvação confiar qualquer parte dos actívos
da companhia a trustees em trúst para beneficio dos contribuintes como o liquidante com identica sancção entender e se
julgar conveniente essa divisão poderá ser diversamente da
autorizada pelos direitos legaes dos membros da companhia
(salvo nos pontos expressos pelo Memorandum de Associação)
e especialmente qualquer classe póde ter direitos preferenciaes ou especíaes ou poderá ser incluída inteiramente ou em
parte; porém em caso algum qualquer divisão poderá ser feita
em contrario aos direitos anteriormente expressos nestes estatutos das diversas classes de accionistas, a não ser com o consentimento de uma resolução extraordinaria de uma assemhléa
de cada classe af'Iectada ou com ordem do tribunal que
sanccíonar essa disposição, na conformidade do art. 120 do
Companies Consolidation Act, 1905. E fica entendido também
que no caso de ser feita uma divisão em desaccôrdo com os
direitos legaes dos contribuintes, qualquer contribuinte que
,fôr prejudicado com isso terá direito de discordar como si
essa determinação fosse uma resolução especial votada de
conformidade como art. 192, do The Companies Consolidation

Act., 1I1OS:
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170. No caso de venda pelo liquidante, por força do
art. 19~ do 'I'he Companíes Consolidat.ion AcL, 1908, o liquidante poderá (salvo algum consentimento que possa ser pe...
dido por parte de qualquer classe de acoíonístas) , pelo contracto de venda obrígar-se-hn a emittir ou a distribuir aos
socíos directamente o producto da venda, na proporção dos
seus respectivos interesses nesta companhia, e si o capital da
companhia compradora consistir em acções de difí'erentes
classes poderá providenciar para emissão ou distribuição com
respeito ás aoções pref'erenciaes dessa companhia, de uma
porção do referido producto de venda, consistindo em obrigações da companhía compradora, classificadas com prioridade
sobre as obrigações a emíttír em virtude de accões ordinarias
desta companhia ou ele aoções da companhia compradora, com
direito a qualquer preferencia ou prioridade ou creditadas
com maior ímportancía integralizada que as aeções a distri...
huírem, virtude de noções ordinarías desta companhia Ou de
uma parte do referido producto de venda, consistindo parte
nestas obrigações e parte em quaesquer dessas aoções. E no
caso de urna venda feita pelo liquidante, por força do referido
artigo, o liquidante poderá mais pelo contraeto limitar um
prazo expirado, no qual obrigações ou accões não acceitas ou
que tiverem de ser vendidas em virtude do artigo seguinte a
este, serão consideradas como havendo sido recusadas e ficará
ú disposição da companhia compradora ou do liquidante.
171. Ao sei' feita quaesquer dessas vendas pelo liquidante, o
sacio que não houver discordado de modo effectivo, de accôrdo
com o referido artigo, e que não estiver disposto a acceítar
o que í'íca dito acima, poderá 14 dias depois de approvada a
resolução autorizando a venda por aviso escr ípto ao liquidante
exigir a venda dessas obrigações ou aeções e estas serão íncontinenti vendidas do modo que o liquidante entender e o produeto dessa venda será pago ao socío que exigiu essa venda.
. 172. No caso da liquidação da companhia na Inglaterra
todo o socio da companhia que não se achar na occasíão na
Inglaterra será obrigado dentro dos 14 dias que se succederem
á votação de uma resolução effectiva de liquidar a companhia
voluntariamente ou depois de dada ordem da liquidação da
companhia, a mandar aviso escripto á companhia nomeando
algum dono de casa em Londres e a quem todas as intimações,
avisos, processos, mandados e julgados relativos ou referentes
á liquidação dacompanhía poderão ser dados e sinão fór feita
essa nomeação .os liquidantes da Companhia terão a faculdade
de nomear alguma pessoa por parte desse memhroe a remessa
desses documentos a esse individuo, quer nomeado pelo socío,
quer pelos liquidantes, será considerada devidamente dada e
feita a esses socíos para todos os fins e no caso dos liquidantes fazerem essa nomeação deverão com a possivel hrevidado communical-a aos socios por meio de annuneío no jornal
l'ha Times ou por carta registrada remettida pelo correio e
endereçada a este socío para o seu endereço constante do registro dos sócios da companhia e esse aviso será considerado
feito no dia seguinte áquelle em que o annuncío fôr publicado
ou a carta lançada ao correio.
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INDE:MNIZAÇÁO E RESPONSABILIDADE

173. Todo o director, gerente, secretario ou outro runccíonarío ou empregado da companhia será índemnizado por ella,
e os directores terão obrigação de pagar dos haveres da companhia todas as despezas, gastos e prejuizos que esse íunectona rio ou empregado puder fazer ou pelo qual se responsabilizar, em virtude de qualquer contracto celebrado ou de acto
ou instrumento por eHé feito na qualidade de funccionario
ou empregado ou de qualquer modo no cumprimento de suas
obrigações. Os directores poderão lavrar ·~o nome e por parte
da companhia em favor de um direetor ou de qualquer outra
pessoa que incorrer ou estiver para incorrer em quaesquer
responsabilidades pessoaes em proveito da companhia, as
hypotheoas dos bens da companhia (presentes ou futuros)
que entenderem e essas hypotheses poderão conter poderes cie
vendas e outros quaesquer poderes, clausulas e disposições
que forem ajustadas.
174. Nenhum director, ou outro runecíonarío da companhia, será responsável pelos aotos, recebimentos, negligencias ou faltas ele qualquer outro director ou funccionario nem
pelo facto ele haver contra-assignado, recebimento ou qualquer
outro acto pro-fot-mula nem por perdas ou gastos em que a
companhia incorrer em consequencia de insufficiencia ou de
def'icieneia de titulo sobre qualquer propr-iedade adquirlda por
ordem da díreotoría por parte da companhia, nem por insuíríoiencia ou deficiencia de qualquer obrigação sobre que hajam
sido empregados dinheiros da companhia, nem por perdas ou
damnos resultantes da bancarrota, insolvencía ou acto capcioso
de qualquer pessoa com quem hajam sido depositados dinheiros, obrigações ou ei'feitos, nem por perdas occasionadas
por erros de julgamentos ou descuido de sua parte, nem por
prejuízos, damnos ou accídentes quaesquer que succederem
na execução dos deveres de seu cargo ou em relação aos mesmos, salvo si taes factos se derem por causa de sua propría
deshonestidade.
Nomes, enc!e1'eços e desig'l1[lçqes i:{Qs sIl1;scl'ipfol'es

f;)tua,rt Good Durrant, 36 Beulah HiH, Upper Norwood,
S. E., Empregado de Contador.
Harold Edward Parker, 12 Courtenay Gardens, Upminster,
Essox, Empregado de Contador.
William James Hawks, 30 Coleraine Road, Blackheath,
Kent, Procurador.
Noel Joseph Emblem, 134 Boleyn Road, Forest Gate,
Essex, Empregado de Agente de Cambio.
Paul Schmidt, 25 Balham Road, Lower Edmonton, Empregado cle Agente de Cambio.
Arthur Edward Dartnall, 28 Newington Butts, S. E., Empregado de Agente de Cambio.
Ernest Ríchard Grelingham, 100 Houddleston Road, Tufnel
Park, Londres, N" Empregado de Procurador.
Em datá de 24 de agosto de 1909. - Testemunhas das
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assignaturas supra, Gilbert E. Sumuel, procurador, 5 & 6 Great
Winchester Street, Londres E. C. E' uma cópia exaeta,
Assígnado. F. Attcl'b1lI'Y, Registrador de Companhias Anouymas. (Sello de 11-).
.
A assígnatura do Sr. Atterbury e sua qualidade estavam
devidamente legalizadas pelo tabellião publico da cidade de
Londres John E. Newton em data de 15 de novembro de 1909.
Chancella do referido tabellião.
A assignatura do tabellião de Londres John E. Newton
estava reconhecida e legalizada no Consulado do Brazil em
Londres aos H de dezembro de 1909. Firmava a legalização o
consul geral em Londres Sr. F. Alves Vieira.
Chancella do Consulado do Brazil em Londres.
Colladas e inutilizadas na Recebedoria do Rio de Janeiro
duas estampilhas federaes do valor collectivo de 30$000.
A assígnatura e a qualidade fIo Sr. F. Alves Vieira estavam
reconhecidas na Secretaria das Relações Exteriores do Brazil
em data de 9 de janeiro de 1911.
Nada mais continha ou declarava o referido documento
que -bem e fielmente verti do proprío original, esorípto em
íuglez, ao qual me reporto.
Em fé do que passei o presente que sellei com o sello do
meu officio e assígno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 23
de janeiro de 1911.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1911. Sobre estampilhas
federaes do valor total de 23$100.- Manoel ele Mattos Fonseca.

DECRETO N. 8.539 -

DE

28

DE JANEIRO DE

1911

Altern o plano de nniformes da Forç", Policial do DistrictoFedeml, appra->
vado pelo decreto 11. 7.864, de 17 de fevereiro do anno proxímo findo.

O Presidente da Repuhlioa dos Estiados Unidos do Brazil
'resolve, nos termos do art. 204 do regulamento annexo ao decreto n. 5.568, de 26 de junho dB1905, mandar que, no plano
de uniformes da Força Policial do Districto Federal, approvado pelo decreto n. 7.864, de 17 de fevereiro do anno proximo findo, sejam observadas as seguintes alterações :
DOL:\I.AN DE PANNO

Suppressão dos alamares dourados e pretos nosi"e 2°
uniformes, que serão substituidos por cadarços pretos da
mesma largura que o das costas e dos dous botões da golla,
Substituição dos galões da golla por panno mescla.
As carcellas das mangas serão recortadas como as da
parte trazeira do dolman.
Terão dous botões lateraes na altura da cinta da calça e
com aberturas vertícaes.
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TUNICA DE P.\NNO

Suppressão das carcellas traze iras e dos respectivos botões, dos dous bolões ela golla e cios botões inferiores da í'rente;
abotoará' em bainha fixa e Lerú dons bolsos lutei-nos como o

dolman.

DOLJ\IAN DE BRiM

BP~\NCO

Suppressão elas carcellns trazeiras, elos quatro bolões inferiores das mesmas carcellas, d05 bolões das mangas, elos
interiores dia frente e do cadarço branco interior na frente;
abotoará em bainha fixa; terá quatro bolsos, sendo elous na
altura do peito, de córte recto e dous lateraes, na altura ela' cinta
ela calça, em f'orrna de meia lui e tendo aqucllas povtínholas
em í'órma do angulo com bolões iguaes aos da parto l razeira :
estes bolsos serão somente para o dolman elos off'ieiaes ; o elas
nraças terá bolsos rectos como na tunica de panno.
'l'UNICA DE BIUJ\I PARDO

Suppressão elas carcellas é botões da parte trazeira, dos
botões inüei-iorcs nu frente e elas mangas; abotoará em bainha
fixa e terá os mesmos bolsos ele dolrnan branco.
IH:PI

Suppressão cio ventilador ele metal branco do centro da
capa. O numero elo corpo será por cima do dístinotivo da arma.
GOR..T10

Suppressão do mesmo e dos volantes, sendo o gorro substituido por uma iarmação com tres capas, mescla, branca e
parda; a cinta será de 0"',0.'1 de Iargura -e a armação terá dous
Iuguladores ele couro branco envernizados.
LUVAS

Serão hraucas, die uel lica ou camurça, nos 1" e 2" uniformes dos otfíciaes, de algodão ou fio de escossía para o ,1" uniforme das praças e cinzentas, de fio de escossin ou algodão,
para outros uniformes dos offieiaes das duas armas e praças
rle cavallaria.
PLATINAS

As do dolman e Lunica de pauno serão ele metal amarelia ..
forradas de panno garance,
BOTINAS

SUflpressão elas botinas amarellas e pardas para off'íeraes e praças, e elas brancas para as praças ; os off iciaes
usarão as botinas brancas no uniforme branco, só podendo usar
nas formaturas botinas de couro preto.
Poder Executivo - 19B.
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Observações -

Nos kepis e nas gollas dos dolmans e tu-

nicas dos officiaes será collocado o numero, em metal branco,
elo corpo ou batalhão em ordem seguida pelas armas.
Os numeras para ofi'iciaes do estado-maior elos [·~.gi
montas c para as praças do estado-menor serão de metal ama-

rello.

As lanças das gollas dos dolmans e tunicas ela cavallaría
serão substituídas pelos numeras.
Os d ístínetívos dos mestres de musíca, ferrador, correcíro,
carne L:! ou clarím-mor, armeiro, artíríces, electricistas e· sargentos amanuenses e escrípturartos serão ele metal branco,
tendo os dous ultimas duas pennas cruzadas de om,OO!! de dimensão, na abertura do angulo formado pelas divisas.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1911, 90° dia Independencía e 23° ela Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Bivadaoia da Cumlu: Corrêa.

DECRETO N. 8.540 -

DE 1 DE FEVEREIRO DE 1911

Rescinde o contracto celebrado com II Companhia Nacional de Navegação
teirn para o serviço de navegação a vapor do Estado do Maranhão

COSo

O Presidente da Republica elos Estados Unidos do Braz il,
em virtude do que dispõem as clausulas IV do contracto a que
se refere o decreto n. 7.814, de 13 de janeiro de 1910, e I do
contracto approvado pelo decreto n. 7.905, de 17 de março do
mesmo anno, decreta:
Artigo unico. Fica rescindido o contracto approvado pelo
decreto n. 7.9H, de 13 de janeiro de 1910, para o serviço de
navegação a vapor do Estado do Maranhão, cedebrado com
Carlos Augusto da Silveira e transferido á Companhia Nacional
de Navegação Costeira pelo decreto n. 7.905, de 17 de março
de 1910.
Hio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1911, 90° da Independencia e 23° da Republica.
HER:i>mS R. D:\ FONSECA.
J. J. Seabra.
DECRETO N. 8.541 -

DE 1 DE FEVEREIRO DE 19B

Approva, com mo d iflcução, o proiceto de apropriação da antiga. doca do extincto
Arsenal de Mni-inha, ao serviço do J\Iercndo J\Iodelo, fi ser construido
pelu Companhia Oessionaríu das Docas do Porto da Bahia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Cessionaria das Docas
do Porto da Bahia, devidamente representada, e de accôrdo com
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o disposto no decreto n. 8.184, de 1 de setembro de 1910,
decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o pro] ecto e orçamento na
importancía ele 220 :000$, ouro, apresentados pela Companhia
Oessionaría das Docas' do Porto da Bahia para as obras de
apropriação da antiga doca do extíncto Arsenal de Marinha,
destinada ao serviço do Mercado Modelo, na cidade da Bahia,
de accórdo com a modificação constante da planta e mais
documentos que com este baixam, rubricados pelo dírector
geral de Viação e Obras Publicas da respectiva Secretaria de
Estado.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1911,90" da Independencia
e 23" da Hepublíca,
HERMES R. D,\ FONSECA.
J. J. Seabra.
DECRETO N. 8. 5q2 .1\ pprova

DE 1 DE FEVEREIRO DE 1911

o regulamento do serviço rndiotelegraphico nacional

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autor íznção concedida nos arts. 18 e H) da lei numero 2.050, de 31 de dezembro de 1908, decreta :
Artigo unico. Fica approvado o regulamento para o serviço radiotelegraph ico nacional, organizado pela commissão
teclmica mixta em virtude dos arts. 18 e 19 da lei n. 2.050, de
31 de dezembro de 1908, que com este baixa, nssígnadc pelos
ministros de Estado da Viação e Obras Publicas, da Guerra e
da Marinha.
Rio de Janeiro. 1 de fevereiro de 1911. 90° da Independencia c 23" da Ilepublica.
.
HEIll\mB R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
EmY(Jdio Dantas Barreto.
Joaquim Marques Baptista de Leão.

Regulamento do Serviço Radiotelegraphico
CAPITULO I
DAS ESTAÇÕES
ArL. Lo O presente regulamento refere-se a estações radlotelegt-anh icns publicas estabelecidas nas costas e ilhas do
Braz il, dependentes do Mínísterio da Viação, e Obras Puhlieus,
e bem assim ás ínstallações congeneres existentes em navios
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que naveguem sob o pavilhão brazflciro, em suas relações mutuas e nas que mantenham com as estações costeiras acima referidas.
Paragrnpho unico. As estações fixas e moveis dos l\1inisterias da Guerra e da Marinha, e as que f'orem estabcleoldas
em navios permanentemente ancorndos, observarão o mesmo
regulamento e se corresponderão somente entre si on com as
estações costeiras vizinhas, com as quaes permutarão:
1.0 Serviço publico;
2.° Os radiotelegrammas procedentes da sua guarnição ou
tripulação e os dirigidos ás mesmas.
Não se' eorresponderão com os navios mercantes em alto
mar, salvo em casos de força maior e pedidos de soccorro.
Art. 2.° Será denominada estação costeira toda estação radíotelegraphíca estabelecida na costa ou em ilha viztnlra do
littoral.
'
Art. 3.° Chama-se estação ele bordo toda estação radiotelegraphíca estabelecida a bordo de navios não ancorados permanentemente.
.
Art. 4.° As estações serão munidas de apparelhos de systomas syntonizados os mais aperfeiçoados.
Art. 5.° Haverá tres categorias de estações: de pequeno,
médio e grande alcance.
§ L" Serão denominadas de pequeno alcance as estações
ouio raio de accão não exceda a 200 küometros : as de médio
alcance terão um raio de accão de 200 a SOO kilometros ; e as
de alcance superior a SOO kilometros serão denominadas de
grande alcance.
§ 2." As estações de pequeuo alcance se utüízarão, para a
transmissão, da onda de 300 metros como onda normal; as de
médio alcance terão a mesma onda normal, porém poderão
utilizar, quando necessario, a onda de 600 melros.
§ 3.0 As estações de grandealcance adoptarão como onda
normal a de 600 metros, podendo empregar, quando necossarío,
ondas que variem de 600 a -1.200 metros.
§ 4," As estações de bordo util ízarãn a onda de 300 metros
como normal; excepcionalmente a de 600 metros. Os navios de
pequena tonelagem poderão utilizar onda inferior a 300 metros
como onda normal.
Art. 6.° Cada estação adoptará inicínes formadas de tres
lettras, evitando-se duplicatas; a combinação PRB não deve
ser utilizada, por já ter significação especial no Codigo Internacional de Signaes.
Art. 7.° Qualquer estação rudiotclegraphica, quando em
repouso, se manterá em posição de receber chamadas.
§ L° O" operadores das estações que não forem ll:u!lidas
ele apparelhos avisadores de chamada, quando em posiçno de
recepção terão o phone ao ouvido, afim de perceberem qualquer chamada. Taes estações serão providas de dous operadores que se revezarão de quatro em quatro horas.
§' 2." Commutamlo para a transmissão, Ü essencial retirar
do circuilo os orgãos de recepção, como o cohesor ou detector,
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para que os mesmos não sof'Iram das correntes ele transmissão,
que os ínul iliznr iarn.
§ 3.° Terminada a recepção, eleve ser imllwdialalllenlp isolado o cornmutador que estabelece a ligação entre o primario
d;t bobina de Ituhmkorf ou do transformador com o manipulador,
§ 4.° As estações de serviço Iimitado, ao ser encerrado o
serviço, interromperão a ligação entre os órgãos receptores e
a antenna, collocando esta em chapa.
§ 5." Em caso de trovoada violenta tomará qualquer estação, mesmo durante as horas de funcoíonamento, a posição
CHAPA, entrando em communicação (posição de recepção) logo
que cesse a tempesdade electro-atmospherica.
§ 6.° As estações munidas de apparelho registrador terão o
cuidado de manter a relojoaria do apparelho em estado de
funccíonamento, dando-lhe toda a corda, porém de modo
suave, sem movimentos bruscos, afim de não damnificar a
mola.
§ 7.0 Aos orgãos de recepção será dada '<l ma:s:ima sensibilidade, para ou]a verificação serve o V!BRADOR electrico.
§ 8.° A transmissão será í'irme, bem cadenciada e nunca
inferior a 12 palavras ele cinco lettras por minuto. Os radiotelegraphístas deverão estar hahilitados a receber phonícamente, no minimo, vinte palavras de cinco lettras por minuto .
. Art. 8.° Cada estação terá um livro ele assentamentos, no
qual, além dos telegrammas permutados, serão inscriptos : o
inicio e o encerramento do serviço (em caso ele estações ele
serviço limitado), os accídentes occorridos, as difficuldades de
communícação, as avarias nos apparelhos, etc.
Paragr'apho unico. As estações dependentes ela Repartição
Geral dos 'I'elegraphos remetterão mensalmente á mesma, uma
cópia deste dínrío.
Art. 9.° As estações costeiras devem attender de pref'erencia ás chamadas elos navios da marinha de guerra e das
praças fortificadas elo Mínísterío da Guerra. O serviço destas
estações só pode ser preter-ido quando houver chamados de
soccorro.
.Art. -lO. Ao serviço das estações radíotelegraphíeas costeiras applíeam-se as disposições do Regulamento Internaeional sobre telegraphia sem fios, edo Regulamento da Repartição Geral dos 'I'clegraphos para o serviço interior as que não
forem contrarias ás estabelecidas pelo presente regulamento;
a permuta dos radíotelegrarnmas entre as estações costeiras e
as linhas terrestres e vice-versa obedece ás disposições elo Regulamento da Repartição Geral dos 'I'elegraphos,
CAPI'l'ULO II
REDACÇÃO DOS fV\DIOS

Art. íL Os radíotelegrnmmas terão a designação RADIO.
Paragrnpho un íco, O texto dos RADIOS póde ser redigido
em qualquer elas linguas admítt.ídns pelo Regulamento Inter-
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nacional (revisão de Lisboa VIII, 2), sendo os casos de duvida resolvidos pela Repartição Geral dos 'I'elegraphos.
CAPITULO IH

Art. -12. Os signaes empregados para a transmissão dos
são os do Codigo :MORSE Internacional.
Paragraphounico. A chamada procedente de navio seguida das leU.ras PRB signií'ica que o mesmo deseja corresponder-se por meio de sígnaes maritimos do Oodígo Internacional.
Art. -13. Os signaes devem ser transmittídos com regularidade e firmeza, observando-se o comprimento e o espaçamento prescriptos pelo Regulamento da Repartição Geral dos
'I'elegt'aphos -(art -138).
Paragrapho uníco. Além desses signaes adoptam-se no
serviço radíotelegraph ieo os seguintes:
Para o pedido de soccorro: ........... l:31:5SllI """""" • • •
Para o pedido de silencio : l:i%!l!1I emm lZB!5lI ~ ~ ....".,.,
(O pedido de silencio só póde ser emittido pelas estações
costeiras de serviço permanente.)
i eI!illliil.
Signal preliminar de qualquer transmissão: _
Signal de erro:
•••••••••
Fim de transmissão:' .... • •
Convite para transmittír: e!E55!l • Sígnal de ]Jl'OClO'a :
• 5!ã5l tllZ!l1.
(O signal de procura só póde ser emittido por navios em
alto mar, sendo seguido das iniciaes do navio procurado.)
A especie dos telegrammas indica-se por :
• •• (s) - telegramma de serviço publico;
• ~ mmm • (p) - telegramma particular;
· e- (a) - telegramma de serviço;
Art. 14. Na transrr.íssão dos RAmos não se admitt.em indicações especíaes, salvo a que determina o numero de dias que
o RAmo tenha de ficar em deposito na estação costeira, aguardando a passagem do navio ao qual se destina.
Art. -15. OS RADIOS serão transmittidos na seguinte ordem:
1. Os de serviço puhlico ;
2: Os de serviço ;
3." Os particulares.
§ -1. o Os radíotelegrammas de navios ou relativos a navios
que pedem soccorro preterem a quaesquer outros.
§ 2." O navio que pede soccorro emittirã o respeetivo signal
até receber resposta da estação chamada, 0, caso não tenha
designado o nome da estação, qualquer que receba as chamadas
deve ímmediatamente responder.

RADIOS
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CAPITULO IV
CHA:MADAS

Art. 16. A's estações costeiras de serviço permanente cabe
a dírecção do serviço dais estações de bordo dentro do respectivo alcance maxímo,
Paragrapho unico. As estações de bordo, e bem assim as
costeiras ele serviço limitado, devem conformar-se com as determinações daquellas estações.
Art. 17. A estação costeira de serviço permanente se
guiará pelas seguintes regras :
L" Deve attender e mandar attender o navio que está
prestes a deixar a zona de alcance mutuo, tendo em vista a posição, direoçâo e velocidade delle ;
2." A estação de bordo só poderá chamar a seguinte estação costeira publica quando. por diff'iouldades de trafego.
não fàr possível estabelecer correspondencia com a precedente, de cujo raio de acção acaba de afastar-se;
3." A estação de bordo não deve chamar a estação costeira
antes de ehegar a uma distancia de cerca de 314 do' alcance maxímo da mesma ;
4." A estação de bordo deve empregar para transmissão a
onda que mais se approxímar da onda da estação costeira;
5." Antes de começar a chamada, deve cada estação de
bordo verificar si alguma correspondencia radíotelegraphica
se acha em andamento, aguardando que a mesma seja terminada:
6." Para esse fim, regulará o seu dispositivo receptor
(acustíco ou registrador) á máxima sensibilidade;
7." Todas as estações procurarão fazer a sua transmissão
por meio da menor intensidade possível ;
8." Quando a estação costeira de serviço permanente
emíttír o sígnal de silencio, cessará a estação de bordo immediatamente a sua transmissão, que só poderá continuar depois
de ter recebido a licença para isso;
9." Quando as chamadas da estação de bordo não forem
attendidas pela estação costeira. poderá ella continuar as chamadas por tres vezes com intervallos de cinco minutos. Ficando as Jres chamadas sem resposta, só depois de uma hora
de íntervallo poderá a estação de hordo recomeçar o cvclo das
chamadas ;
-10. Procurando uma estação de bordo estabelecer communicações em alto mar cem outra estação de bordo. emíttirá o signal de procura ( ••• _
_
_
• ), seguido do nome
do navio procurado, da preposição de e do nome do navio que
procura; recebendo o signal, o navio procurado responderá
AQUI, seguido do seu nome.
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CAPITULO V
DlRECÇÁO A DAIl AOS Hi.T'IOS

Art. 18. No endereço dos RADíQS dirigidos a navios em alto
mar deve declarar-se o nome exacto e, quanto possivel, completo do destinatario, e bem assim o nome e a nacionalidade
do navio e o nome da estação costeira por intermedio da qual
deve o RAOlO ser encaminhado.
Paragrapho uníco, A trunsmíssão dos RADIOS destinados
a navios só se effectuará quanao estes, em sua passagem, chamarem a estação costeira dentro do alcance da mesma.
Art, 19. Nos RAOlOS procedentes de navios figurará a estação costeira como estação de procedencía, juntando-se ao
nome della o do navio.
.
CAPITULO VI
TAXAÇÃO

In

CONTABILIDADE

Art. 20~ A taxa radlotelegruphíca compõe-se da taxa pertencente á estação costeira e da pertencente á estação de
bordo.
ArL 21. A taxa total dos RAOIOS é cobrada do oxpoditor
(art. XIV do Regulamento de Berlim).
Paragrapho uníco, Os RAOlOS urgentes estão sujeitos á taxa
triplice pelo percurso nas linhas telegraphícas da União (aviso
do Míníster-ío da Viação n. 136, de 26 de maio de 1910). .
Art. 22. A escripturação do movimento das estações costeíras será feita pela estação telegraphíca a que cada uma se
achar directamente ligada, devendo ser fornecidas diariamente pelas estações costeiras as notas necessarias.
Art. 23. São os seguintes os casos a considerar na permuta
contabilidade para levantamento das contas.
de RAmos, com as taxas applicaveis a cada um e a respectiva

1° c,.f80
O RADIO é apresentado em estação costeira ou em estnção
(ou suas succursaes) directamente ligada á estação costeira,
destinando-se a navio.
Ttueaciio -.Cobram-se as taxas costeiras e de bordo, sendo
a primeira de seis francos por 10 ou menos de 10 palavras e 60
centimos por palavra excedente de ia, e a segunda de quatro
francos por 10 ou menos de 10 palàvras e 4.0 centlmos por palavra excedente de ia, quando outra taxa não figure nanomenolatura internacional das estações radíotelegraph leas. Si o
navio pertencer á marinha nacional de guerra, não será devida a taxa de bordo pelos RAOlOS officiaes e pelos particulares
se cobrará a taxa commum.
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Escripturação - A Contadoria dos 'I'elegraphos levará ao
credito do navio, ou de respectiva companhia, ou da Adminístração do paiz respectivo, si se tratar de navio de guerra estrangeiro, a taxa de bordo; si o navio for da marinha nacional
de guerra, não será cobrada a taxa de bordo para os IL<\DIOS
officiaes, e a taxa de bordo cobrada pelos JL.\DIOS particulares
perteneerá á Repat-Lição Geral dos Telegraphos.
2°

O

RADtO

á costeira.

CABO

é apresentado em estação telegraphloa não ligada

Taxação ' - A mesma do caso anterior, accrescida da taxa
de 25 centimos por palavra, correspondente ao percurso nas
linhas terrestres da União (aviso do Mínísterio da Viação numero 136, de 26 de maio de ilHa).
Bscripturaçõa - A mesma do caso anterior.

ao

CABO

o RADIO procede de paíz estrangeiro para ser transmíttído
a navio por intcrmedio de estação costeira nacional.
Ttucacão -- Além da taxa pertencente ao' paíz de procedencia, são devidas as taxas nacionaes : terminal, costeira e
dfl bordo.
.
Escl'i]Jtul'ação - A Contadoria dos 'I'elegraphos levará ao
debito da Admínístrncão de procedcncía a taxa terminal braztleira (fI'. 1,25 por palavra) e as taxas costeira e de borcjo; e
ao credíto do navio, da respectiva companhia ou da Administração do paiz respectivo, si se tratar de navio de guerra estrangeiro, a imnortancía da taxá de bordo. Si, porém, o paíz
de procedencia do RADIO fõr alguma das' republicas platinas.
a taxa terminal a debitar será de um franco ou 50 centimos
Dor palavra, segundo se tratar da zona norte ou sul.
4°

CAgO

o RADIO é expedido para paiz estrangr íro, afim de ser
transmittido a navio por intermedio de estação costeira estrangeira.
Taxação - Cobram-se : a taxa apnlíoavel, seg-unclo a tarifa
do serviço ext.erior (inclusive. seg-undo o art. XIII do Regulamento de Berlim, a taxa terminal brazileira de fr, 1,25 por palavra ou a da parte final do caso anterior) aos telegrammas
cornmuns, aeoresoídn da taxa applicada pelo paiz de destino aos
radios e tambem a taxa de bordo: Si se ignorarem as taxas
acnlícaveis nela naiz de destino e .pela ostncão de bordo de destino ao RAmo a taxar, cobrar-se-ão como taos as do art. XII do
Regulamento de Berlim. isto é, seis francos por 10 ou menos
de tO palavras e 60 centimos por palavra excedente de 10 (taxa
cns!oira) e quatro francos nor '!O 011 menos de 10 na lavras e 40
".rnt.imos nor nalavra excedente de 10 (taxa rie bordo) Ri a taxa
sobrada fôr def~ciente,em consequenoía de applícação da 4"
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alinea do n. 2 do art. 10 da Convenção de Berlim, o excesso deverá ser cobrado do expeditor.
Escripturação - A Contadoria dos 'I'elegraphos levará ao
credito da Administração de destino todas as taxas cobradas,
salvo a da transmissão até esse paíz de destino que deva caber
á Administração Brazileira e eventualmente aos cabos.
5°

CASO

·0 RADIO é recebido de navio de guerra nacional por intermedia de estação costeira nacional destinando-se ao interior
ou ao exterior.
Taxação - Si se tratar de destino no interior, será devida,
além da taxa costeira, a de 25 centímos por palavra. Esta, porem, não será devida si o RADIO se destinar á estação que se
achar directamente ligada á costeira; Si se tratar de destino no
exterior, será devida, além da taxa costeira, a de transmissão,
segundo a. tarifa exterior, ao destino indicado, na qual se acha
íncluída a taxa t.erminal braztlcíra (art. XIII do Regulamento
de Berlim) ; a repartição das taxas telegraphicas obedecerá ás
regras do serviço telegraphieo cornmum (§ 2° do art. XXXVI do
Regulamento de Berlim).
Escripturaçtlo
A Contadoria dos 'I'elegraphos levará ao
debito do Minísterio da Marinha todas as taxas devidas, menos
a que porventura caiba á estação de bordo.
.
6° CASO
O RADIO é recebido de navio de guerra estrangeiro por intermedio de estação costeira nacional destinando-se ao interior Ou ao exterior.
Ttueação -- A mesma que no 5° caso.
Escripturaçiio
A Contadoria dos Telegraphos levará ao
debito da Administração do paiz cujo pavilhão o navio arvorar
todas as taxas devidas, menos a que porventura caiba á estação
de bordo. Para a repartição das taxas telegraphícas Se proce- .
derá como no caso anterior.
.

7°

CASÔ

O RADIO é recebido de navio mercante nacional ou estrantrangeiro por intermedio de' estação costeira nacional destinando-se ao interior ou ao exterior.
'I'aeaçõo- A mesma que no 5° caso.
Escripturacão - A Contadoria dos Telegraphos levará ao
debito do navio ou da respectiva eompanhia todas as taxas devidas, menos a que porventura caiba á estação de bordo. Repartição como no 5° caso.
8°· CASO

O RADIO é trasmittido por navio de guerra nacional á estação costeira de paiz estrangeiro destinando-se ao interior
desse paiz ou ao exterior.
Taxação - São devidas: a taxa costeira e terrestre do paiz
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ri que pertencer a estação costeira, si o RADIO se destinar ao interior do mesmo; oua taxa costeira e exterior desse paiz para
c· destino indicado, si O RADIO se destinar a outro paíz.
'
Escripturoção - O navio, si não a conhecer, deverá indagar (art. XIV do Regulamento de Berlim) qual a taxa ou taxas
devidas á Administração estrangeira da qual dependa a estação
costeira, e ao credito dessa Administração levará a importancia devida. O lançamento feito deverá ser communicado o mais
promptamente possível, por via postal, ao l\iinisterio da Marinha, para que este habilite a Repartição Geral dos 'I'elegraphos
a conferir a conta que lhe rór apresentada pela Admínístracão
credora. Na falta de remessa dos dados necessarios dentro' do
prazo marcado peloarLXXXVI, § ",o,do Regulamento de Berl im,
para o levantamento das contas, poderá a Repartição Geral dos
'I'elegraphos eíIectuar a liquidação da conta independente de
conferencia, levando ao debito do l\Iinisterio da Marinha, para
cobrança ulter-ior, a imporf.ancia paga á Administração credora.
9° CASO

O RADIO é transmittido por navio mercante nacional á estação costeira de paiz estrangeiro.
Taxação - A mesma que no 8° caso.
Escripturaçiio - O navio mercante deverá proceder como
no caso 8" ficou indicado para o navio de guerra, devendo,
porém, o lançamento SAI' communicado ú em preza respectiva,
que o levará ao conhecimento da Repartição Geral dos Telegraphos. A liquidação da conta, si para eíIectual-a a Adminisnístraeão estrangeira se dirigir á Repartição Geral dos 'I'elegra1111 os, será fena por esta; para tal fim as emnrezas nacionaes
uue tiverem navios ele longo curso providos de apparelhos radiotelegraphíoos entrarão para os cofres da Repartição Geral dos
'I'elegraphos com um deposito, a fixar por esta, destinado a
garantir a liquidação das contas, denositó esse que deverá ser
integralizado sempre que, em virtude de liquidações, se achar
reduzido de 25 %'
10°

CASO

O RADIO é transmittido r-adiotelegraph ícarnente entre duas
estações nacionaes,
Taxação - Cobra-se apenas a .. taxa de 60 cent.imos por
palavra.
Bscrioturaçõo - Não ha debito, por se tratar de estações
da mesma Administràção. A estação de procedeneia e a de destino incluirão, todavia, esse serviço nas notas do movimento de
RADrOS que mensalmente deverão remetter á Contadoria dos
'I'elegraphos (vide art. 26).
1r- CASO

O R.~DrO é transmittido radiotelegraphicamente entre dois
navios.
Esse caso é regulado pelo art. XLI do Regulamento da
Berlim.
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ArL. 24.. A escripturação dos HADIOS será feita no modelo
annexo ao presente regulamento, o qual será enviado mensalmente á Contadoria dos 'I'olegt-aphos (V. art. 26).
ArL. 25. Nas demonstrações das estações e nas contas correntes dos chefes de districto serão os lançamentos feitos do
modo seguinte :
Em renda da repartição :
Taxa costeira e de percurso arrecadada..........
$
Idem idem oíf'icíal não arrecadada...............
$
(Esta segunda parcella será descarregada na despesa, cru
receita a annullar.)
Em renda de outras administrações :
Taxa de hordo.................................
$
Art. 26. Com os elementos tornecídos pelas estações a Contadoria dos 'I'elegraphos procederá ao levantamento das contas.
de conformidade com o art. XXXVI do Regulamento de Berlim
para as Administrações estrangeiras, ou de conformidade com
os accõrdos particulares para os representantes das emprezas
de navegação.
ArL. 27. A liquidação das contas será eITectuada :
a) entre a Repartição Geral dos 'I'elegraphcs e as Administrações estrangeiras quando se tratar de nxurns procedentes do
ou destinados ao estrangeiro, ou quando se tratar de serviço
offlcial trocado entre navios de guerra e estações costeiras;
.
b) entre a Repartição Gera! dos 'I'clegraphos e os representantes ou agentes das companhias de navegação, quando se
tratar de serviço trocado entre navios mercantes e as estações
costeiras nacionaes. Neste caso, embora o levantamento das
contas deva ser sempre feito pela Contadoria d03 'I'olegraphos,
a liquidação poderá ser effectuada com o representante ou
agente domiciliado em ponto outro que a Capital Federal.
Paragrapho unico. Para o eífeito dos ajustes de contas,
fica o serviço rndíotelegraphíco equiparado ao de trafego mútuo
entre a Repartição Geral dos 'I'elegraphos e as emprezas ou
Administrações telegraphícas.
ArL. 28. A Repartição Geral dos 'I'elegraphos celebrará com
os representantes ou agentes de companhias de navegação domiciliados no Braz il accôrdos baseados no modelo annexo,
Paragrapho unico. Quando alguma companhia de telegraphía sem fios que explore o serviço a bordo de navios tiver ou
vier a ter representante legal no Braz il, com elle, e não com o
da companhia de navegação, será o aooõrdo celebrado.
Ar], 29. Quando as estações costeiras nacíonaes forem solícltadas por nav ios pertencentes a emprezas que não tenham
representação no Bruzil, só acceltarão o serviço si se tratar de
navio que arvore pavilhão de paiz adherente á Convenção de
Berlim. (Art. 30, comhlnado com o art. 14 da Convenção de
Bei-lim.)
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§ 1.0 As contas serão, nesse caso, aprosentadns á Aclministração elo paiz de nacionalidade do navio, pedindo-se os bons

of'f'icios della para a liquidação.
§ 2.° Exceptua-se o caso de pedido de soccorro, no qual
todas as estações costeiras attenderão a qualquer navio. (Al'Ligo 0° ela Oonveneão de Berlim.)
Art: aO. Devendo o total das taxas ser sempre pago pelo
expeditor, as estações l<'!egraphieas acceltarão serv iço mesmo
para navios que não tenhnrn representação no Brazil ou não
arvorem o pavilhão de paíz adherente á Convenção ele Eerlim).
Art. XIV do Itegulamonto e art. 111 da Conveução.)
Parngraphn unico. As taxas de bordo creditadas a esses
navios só serão, porém, entregues a representante legalmente
constituido no Braz il ou a alguma Admmistrução vdheren!c á
uouvcncão do Berlim que se orrcrcoa para intermediaria.

CAPITULO VII
MODO DE PROCEDER

Al'L. 31. O navio começará a communícação radiotelegraphíca com o signal inicial ~ • ~.~, seguido do nome, tres
vozes repetido, da estação chamada, seguido da preposição ele
e das iniciaes do navio que chama, tres vezes repetidas, e, em
sua ínltn, elo nome do navio,
Arl.. 32. A estação costeira responderá com o sígnnl
~ • ~ .~, seguido das íníclaes, tres
vezes repetidas,
ela estação ele bordo que chamou, da preposição ele, de suas
propriaa íníciacs, tres vezes repetidas, e do convite para transmittir (~.~).
Parngraphuuníeo. No caso de não poder attendor írnmedlatnmcnto, dará o signal de espera ( • ~ •• • ), motivando-a
o índicnndo o numero de minutos, caso exceda de dez.
Ar 1.. 33, Dado o signal de espera pela estação costeira, fi
estação elo bordo esperará o convite para transmittir (==::lI • mmm).
AI'L. 31. A transmissão errectua-se do modo seguinte:
O prenmbulo, que consta da palavra .RADIO, da categoria
do lelogramma (8, a ou Zi), conforme fór officlal, de serviço ou
particular, destino do telegrammn, seguido da preposição de,
elo nome do navio, elo numero do telegrurnmn (no caso ele ser
dirigido ao exterior), do numero de palavras e da data (moz,
dia chora) ;
2) O endereço ;
3) O texto;
4) A assígnaturn, si houver. Preamhulo, endereço, texto
e assignntura são separados pelo slgnal de separação ( = .. . = ) .
Art. 35. O empregado da estação receptora conferirá o numero ele palavras.
í

)
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§ L" Não conferindo o numero de palavras recebidas com G
mencionado no preambulo, responderá: s = • ~ ......... admitto
(tantas) palavras (dando o numero).
§ 2." A estação transmissora, caso tenha de manter o numero de palavras indicado, responderá : ~ • """""" ........, repelindo a lettra inicial de cada palavra.
§3." Tendo o empregado da estação receptora entendido o
Iclegramma e achando certo o numero de palavras, dará o recibo do modo seguinte : """"'" • - . o ==siI, iniciaes da estação
do bordo; signal recebido de :.1li:!!.5S o • _
• • G:lI'ma. «r r r) ;
numero do HADIO c, em falta de numero, o nome do empregado
que recebe; íníciaes da estação que recebe o telegramma c
sigual de fim de transmissão.
§ 4." Caso não tenha entendido todo o telegramma, transmitlirá a ultima palavra bem entendida, seguida do sígnal
interrogação ( • • ~ _
• • ). A estação transmissora
repetirá a partir daquella palavra.
Art. 36. Quando um MOIa não puder ser rectírloado por
qualquer círcumstancía,' porém, julgar a estação receptora que
mesmo sem a rectlfícação páde ser entendido, encaminhará o
RADlO ao destino, juntando a observação «recepção duvidosa».
Art. 37. O fim da correspondencia entre duas estações é
indicado pelo slgnal ( • • • lI3!llE:I • _
), seguido das ínicíaes
da estação.
Exemplo de transmissão de um RADIO de uma estação de
bordo, cujas iniciaes sejam COT, a uma estação costeira l\lBL :
CHAMADA POR PARTE DA ESTAÇÃO DE BORDO
__ • _
o _
MBL MBL ·l\IBL de COT COT COT

de

ltesposta :
~

COT COT COT de MBL MBL MBL
Telegramma :
_ . ea;aa.~ SANTOS DE COT (Cap Ortegal) 15 (numero de
palavras) 12 (data) 8.30 am. (hora).

.......... li5ZSl! •

E!lilBlI Ea:5ilI

•

lll:!lG!I

Bento Carneiro
Redempção, 1 Santos _
Prepare commodos dez pessoas dia 18 dois doentes _
Geremoaba • =>li • _COTo

••• """"'"
••• """""'"

Hecibo

......... = . ~

COT. =:0:11 • """""" • _ .
Silva (nome do
telegraphista, visto o Lalegramma não trazer numero) MBL

Fim da eorrespondencia
........ _
COT
••• __ ...... MBL
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Art. 38. Os navios que não tiverem iniciaes, as substituirão
pelo nome por extenso.
Pnragrapho unico. Aos navios nacionaes serão as iniciaes
indicadas pela Repartição Geral dos 'I'elegraphos,
Art.3\). Para o percurso radiotelegraphíco dos telegramrnas não se admittem indicações especiaes, sendo considerados quanto ao mesmo percurso como telegrammas ordínarios.
ArL 'ÍO. O expedidor tem o direito de indicar o numero de
dias (não excedendo a 30) durante os quaes o telegramma deve
licar em deposito para ser transmíttído na primeira opportunidadc ao destino.
Art. H. A indicação R,\DIO EIII DEPOSITO é contada como
urna palavra.
Art. 'Í2. Passado o prazo indicado, ou quando a estação cosleira tiver certeza de que o navio já se acha fóra do alcance
da estação costeira vizinha, avisará disso ao expedidor.
Art. 43. Antes de encetar a transmissão, indicará a estação
de bordo o numero de telegrammas a transmittir.
§ L° A estação costeira, por sua vez, indicará o numero de
telegrarnmas que tiver de transmittir á estação de bordo.
§ 2..° Caso esses numeres excedam de cinco telegramrnas
cem menos de 20 palavras cada um, a transmissão far-se-á
alternadamente 'em grupos de cinco, contando-se um telegramma com mais de 20 palavras como tantas unidades quantos
grupos houver de 20 palavras, ou fracção deste numero.
§ 3.° Quando um RADJO a transmittir constar ele mais de 20
palavras, a estação transmissora emittirá depois de cada grupo
de 20 palavras o signal de interrogação ( •• _
"""""IlI • • ).
§ "Lo Tendo a estação receptora entendido bem, repetirá
a ultima palavra entendida, seguida do sígnal (1!i!!3!ll!I _
).
Paragrapho uníco, Por occasião da retransmissão, si a
mesma tiver legar, inscreverá o telegraphista da estação costeira o nome desta como estação de procedencía, seguido do
nome do navio do qual o telegramma procede, ínscrevenão
como hora de deposito a hora de recepção do JUDIO.
Art, !in. Tornando-se os signaes duvidosos, serão empregados todos os meios para concluir a permuta do JUDIO, já pelo
estabelecimento ela maxíma sensibilidade do apparelho receptor e já pelo augrnento da energia do apparelho transmissor, repetindo a transmissão, até tres vezes.
§ L° Si no fim da terceira repetição os signaes continuarem i Ilegíveis, será o RADIO annullado.
§ 2.° Julgando, porém, a estação receptora que o RADJO poderá ser encaminhado não obstante a recepção defeituosa, dará
curso ao mesmo, accrescentando ao preambulo a observação :
recepção duvidosa.
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ArL. 46. E' proh ihida a pei-muía de siguacs e de palavras
superf'luas ; só serão permittidos ensaios e exercícios quando
não prejudiquem o serviço de outras estações.
Art. /,7. As estações costeiras que não tiverem servíco permanente n30 poderão encenai' o expediente antes de 'terLI'~
nada a transmissão dos IBOIOS aos navios que se acharem na
occasião dentro do respectivo raio de acção e antes de receber
os que taes navios lhes tiverem annunciado.
Ai-t, /,8. As partes perigosas dos appat-elhns, em toda estação, deverão ser marcadas e, sendo necessario, protegidas.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1911. - I, J, Seabra. EJnlj(fdio Dantas Barreto. -

DECRETO N: 8.543 -

Joaquim. Mal'ques de Leão.

DE

1

DE FEVEREIRO DE

1911

Determina as Iuncções correspondentes aos differentes postos dos officiaes
do Corpo de Engenheiros Navaes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Considerando que o regulamento do Corpo de Engenheiros
Navaes que baixou com o decreto n. 5.863, de 2.7 de fevereiro
de 1908, e o regulamento dos Arseuaes de Marinha a que se
refere o decreto n. 6.78:2, de 19 de dezembro ele 1907, são
omissos quanto ás runcçõcs correspondentes aos diíf'erentes
postos elos oí'í'icíaes elo Corpo cle Engenheiros Navaes ;
Considerando que para a inteira execução elo disposto no
art. 3" ela lei n. 2.:290, de 13 de dezembro de 1910, faz-se mistér
clefinir as Iuncções corresuondentes aos 'diversos postos.
Decreta:
Art. L" Aos off'iciaes dos diversos postos do Corpo de Engenherios Navaes correspondem as seguintes runcções :
a) ao posl o de eontrn-almirante, o cargo de chefe do
C01'pO de inspector de engenharia naval;
b) ao posto de capitão de mal' e guerra, o cargo ele chefe
de secção;
c) ao posto de capitão ele .fragata o cargo de director de
off'ioínas de Arsenal de Marinhn de I" categoria;
d) ao posto ele capitão de corveta o cargo de direclcr ele
off'ina nos arsenaes ele 2n categoria ou de ajudante nos de 'in
e) ao posto de capitão-tenente, o cargo de director de off'icína nos arsenaes de 2" categoria ou denjudante nos arsenaes das duas categorias.
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Art. 2.° As dísposíções do art.io são postas em vigor como
med-ida de caracter provisorío, ad referendum: do Congresso
Nacional.
Art. 3.° Revogam-se' as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1911, 90° da Independencia e 23° da Repuhlica.
R. DA FONSEC1\.
Joaquim Marques Baptista de Leão.
HERMES

DECRE1'O N. 8. 544

DECRETO N. 8.545 -

-N.~O FOI PUBLICADO

DE 1 DE FEVEREIRO DE 1911

Abre ao Ministerio da Guerra o credito de 2.809 :409$039,supplemel)tar ás
verbas 8 n, 9 n, 11" e 14 n do art. 11 ,da lei n, 2,221, de 30 de dezembro
de 1909

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização contida na lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1909, art. 38, da tabellá B, e 2.356, de 31 de dezembro de 1910, art. 24, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na
rorma elo disposto no art. 2", § 2", lettra c, elo decreto legislativo n. 392, ele 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao Ministerio ela Guerra o credito ele 2.809: 4.09$039, supplementar ás
verbas 8n - Soldos, etapas e gratificações de offíctaes, 9"Soldos, etapas e gratificações ele praças de pret, 11 n - Ajudas
de custo, e H" -Material, transporte de tropas, etc. elo art. 11,
da' primeira das citadas leis, sendo 167 :967$742 á primeira,
690 :758$387 á segunda, 1-'17 :667$9M á terceira e 1.803 :OH$94.6
á ultima.
'Rio de Janeiro, 1 de feveriro de 1911,90" da Independencía e 23° dá Republica.
HERl\fES R. DA FONSECA.
Em'ygdio Dantas Barreto.

DECRETO N. 8.546 -

DE 1 DE FEVEREIRO DE i 911

•

Regulamenta a concessão de auxlllos aos Estados, Municipalidades, etc., de
que trata a verba 15", tit. 3°, art. 50, da -]ei n , 2.356, de 31 de dezembro
de 1910

O Presidente da Republica dos Estados Unidos elo Brazíl.,
tendo em vista regularizar a concessão de auxílios aos Estados;
ás Municipalidades, aos syndicatos e associações agrícolas ou
Poder Executlro-c-rçrr

II
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particulares que mantiverem ou fundarem estações agronomícas ou escolas praticas de agricultura, fazendas agricolas modelos, postos zooteohníeos, coudelarlas e campos de demonstração, conforme o disposto na verba 15", tit. 3°, art. 50 da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de lIHO, resolve approvar o regulamento que com este baixa, assignndo pelo ministro de Estado
da Agricultura, Industría e Commercio.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 19H, 90° da Independencln e :23° da Itepuhlica .
HElu.ms R. DA FONSECA.

Pedro de Toledo.

Regulamento a que se refere odecreto n, H,~4ô, del de fevereiro
de 1911
ArL. L° o Governo Federal auxiliará os Estudos, Munícípal idades, syndicatos e associações. agrícolas ou particulares
que mantiverem ou fundarem estações agronomieus ou escolas
praticas de ngiicultura, fazendas agr íeolas modelos, postos zoeteclmícos, coudelarias e campos de demonstração, suj eitos a
programma '0 ínspecção do l\íinisterio da Agricultura, Industría e Commercio, de accõrdo com o presente regulamento e
mediante os recursos consignados, para tal fim, na lei orçamentaría.
Art. 2.° A concessão do auxilio de que trata o artigo anterior exige do estabelecimento que a pretender as seguintes
condições:
.
a) programma organizado nas bases do Regulamento Geral
do Ensino Agronomíco, que baixou com o decreto n. 8.319, de
20 de outubro de 1.91.0 ;
IJ) ter em sua dírecção e nos cargos technicos pessoal de
reconhecida eompetencía ; ,
c) estar situado em zona agr-ícola salubre, com boas .terras
de cultura, providas de recursos de agua ou mananciaes e proxírnas de vias faceis de communieação ;
cl) díspôr de área de terreno surfícíente para culturas,
conforme o dispositivo do Regulamento Geral do Ensino Agronomico ;
.
e) ter, pelo menos em inicio, as ínstallações e dependeucias necessarias aos fins a que se destinam.
Art. 3.° E' condição essencial á concessão do auxilio a que
se refere o presente regulamento que qualquer dos estabelecimentos.oitados no art. 1° tenha funccionamento regular ha mais
de um anno, conforme attestado do inspector agrícola do districto ou. de quem suas vezes fizer.
Art. 4.° O interessado deve requerer a subvenção ao Mínisterio da Agricultura, Industria e Commercio, juntando as
seguintes informações e documentos:
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1°, mappa da zona em que está situado o estabelecimento
e distancia maxima de estação de estrada de ferro, porto fluvial ou marítimo ou de estrada de rodagem.
.
2°, superficie dos terrenos pertencentes ao estabelecimento, com especificação das áreas cultivadas ou destinadas
a culturas, cursos de agua, mananciaes, etc. ;
3 planta dos terrenos referidos, tendo assignalados os
lagares oooupados por edifícios, campos de culturas, etc. ;
4 designação dos laboratorios e installações existentes
ou iniciadas ;
50, attestado do ínspeotor agrícola do districto ou de quem
suas vezes fizer, demonstrando que o estabelecimento funcciona ha mais de um anno ;
.
.
0°, apresentação do programma respectivo, organizado nas
bases do Regulamento Geral do Ensino Agronomíco.
ArL 5.° Os estabelecimentos subvencionados obrigam-se a
prestar quaesquer informações que lhes forem solicitadas pelo
Mínísterío da Agricultura, Industria e Commercio ou pelo respectivo fiscal e apresentar semestralmente o relatorio dos seus
trabalhos.
ArL 0.° As subvenções variarão de 5 :000$ a 20 :000$, por
auno, pagos adeantadamente em prestações trimensaes, ficando
entendido que a segunda e subsequentes prestações só serão
pagas depois de verificada a boa applicação da prestação anterior.
Paragraplio unico. Para que se torne effectivo o disposto
neste artigo, os estabelecimentos subvencionados deverão apresentar ao ministro, no começo de cada trimestre, uma demonstração detalhada da applicação que tiverem dado á quota recebída no trimestre anterior'.
Art. 7. A subvenção dá direito ao Governo de fazer admittir alumnos gratuitos nas escolas agrícolas e fazendas modelos, na seguinte proporção:
a) nos internatos, um alumno por quota de 5 :000$000 ;
b) nos externatos, um alumno por quota de 2:000$, ou
Iracção.
Art. 8. Os fiscaes competentes deverão visitar, pelo menos
quatro vezes por anno, os estabelecimentos subvencionados,
apresentando relatorio elo que tiverem observado e propondo
as medidas que lhes parecerem acertadas.
Art. 9. São casos de perda de subvenção:
a) inobservancia do programma approvado pelo Governo;
b) interrupção de funccionamento por mais de 30 dias,
resalvado o caso de férias, quanto aos estabelecimentos de
ensino;
c) ausencia de direcção ou assistencía de pessoal competente por mais de 30 dias ;
d) falta de apresentação dos relatorios e demonstrações
a que se refere o paragrapho unico do art. 6
Rio de Janeiro, :l de fevereiro de 1911.~ Pedro de Toledo,
0

0

,

,

0

0

0

0

•
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DECRETO N. 8.547 -

DE

1

DE FEVEREIRO DE

1911

Dá regulamento para o serviço relativo á exportação de artigos de producção
nacional para portos brazileiros, em transito por territorio estrangorro

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil :
usando da attríbuíção que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição da Republica, decreta;
ArL. Lo No serviço relativo á exportação de artigos de producção nacional para portos brazileiros em transito por territorio estrangeiro serão observadas as disposições do regulamento que a este acompanha, assignado pelo ministro de -Estado da Fazenda.
Art, 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1911, 90° da Independencia e 23° da Bepuhlica.
HERIIIES R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Salles.
Ragulan!llnto para o serviço relativo á exportação de artigos
de producção nacional para portos brazileiros, em transito
por territorio estrangeiro

ArL. Lo A exportação de artigos de producção nacional
para portos da Republica, em transito por territoriode qualquer das nações Iímítrophes, será feita mediante certificado de
exportação, expedido pela repartição fiscal no Estado de origem da mercadoria, e certificado consular, expedido pelo Consulado Brazileiro no paiz estrangeiro por cujo territorio transitar a mercadoria, e será regulada pelas seguintes disposições:
§ 1.0 O exportador pedirá por escripto ao ínspector da Alf'andega ou ao administrador da Mesa das Rendas que designe
conferente para proceder á conferencia e á'expedição dos artigos que pretender exportar, consignando na petição a quantidade, espécie, marca e numero dós volumes; qualidade,
quantidade e peso da mercadoria; nome e séde do saladero,
fabrica ou propríedade agricola e pastoril que a produziu;
nome do propríetarto, logar do deposito, territorioestrangeiro
por onde tenha de transitar, porto de mar onde tenha de embarcar com elestino a porto brazileiro ; nome, especie e nacionalidade da embarcação que a tiver de transportar; porto de
destino no Brazil.
§ 2.° Designado o conferente, procederá este ú conferencia
e assistirá á expedição da mercadoria em estrada de ferro ou
outra qualquer via ele transporte, tendo em vista ns especificações constantes do § 1°, c, concluidas a conferencia e a expedição, lançará por esoripto na petição de que' trata o paragrapho citado o resultado da verificação a que tiver procedido,
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passando-a em seguida ao chefe da repartição para mandar expedir o certificado de exportação.
§ 3.° O certificado de exportação será expedido de accôrdo
com o modelo que acompanha o presente regulamento e constará de quatro vias.
A primeira será entregue ao exportador, de quem se cobrará recibo na quarta via; a segunda a repartição expedidora
remetterá directamente pelo Correio, 'em sobrescripto lacrado,
appondo a este o carimbo de que fizer uso, ao Consulado Brazileiro no paíz por cujo territorio tiver de transitar a mercadoria ; a terceira será tambern remettida pelo Correio á repartição do porto de destino da mercadoria; a quarta ficará arehívada na repartição de origem, coIlada na petição que serviu
ele base ú conferencia e expedição da mercadoria, com indicação
dos numeros e datas dos off'icios referentes ao destino da 2" e
3" vias.
§ 4.° Só pagará seIlo a P via do certificado, consignandose, entretanto, na /t" via a importancía do seIlo pago.
§ 5.° O certificado de exportação será assignado pelo chefe
da repartição que o expedir e pelo empregado que o passar.
§G.o Logo que a Alf'andega ou Mesa de Rendas expedir
o certificado de exportação, telegraphará ú Alf'andega do porto
do destino no Brazil, obedecendo o telegramma o modelo seguinte:
«Nesta data expedi certificado de exportação
(quantidade) fardos xarque nacional, marca
.
. . . .. . . . . pesando. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. exportados suladero (nome) por (nome do exportador), destino (logm'
do destino) transito territorio (nome do territorio) . Segue Correio 2' via certificado. O ínspector F . . . »
§ 7.° O exportador apresentará a 1" via do certificado de
exportação no Consulado Brazileiro no paiz limitrophe por cujo
territorio a mercadoria transitou. afim de ser visado e ser expedido o certificado, declarando origem da mercadoria; mas
este documento só poderá ser expedido depois que o Consulado
receber a 2" via do certificado de exportação.
§ 8." A 1" via do certificado de exportação, depois de visada
no Consulado Brazileiro, será restituída ao exportador.
§ 9." O certificado consular, declarando a origem da mercadoria, em hvpothese alguma poderá ser entregue ao exportador. Compete ao Consulado expedil-o diretacmente á repartição fiscal do porto de destino por intermedio do Correio, em
sobresoripto lacrado, com o carimbo consular.
§ 10. Si, por qualquer motivo, o exportador f'ôr obrigado, á
ultima hora, a transferir de um para outro vapor a mercadoria
a exportar, e isto quando já lhe não seja possivel rectificar
nessa parte a petição dirigida á repartição fiscal do legar de
origem, será esta circumstancía communicada ao Consulado
Brazileiro, antes da expedição do certificado consular, afim de
que o mesmo Consulado possa verificar ele ViSll a exactidão
do allegado e consignar no certificado a expedir esta alteração
de ultima hora, justifieando-a com as razões allegadas, si as
julgar procedentes,

a
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§ 11. Os Consulados Brazileiros, bem como as Alfandegas
cios portos do destino da mercadoria, são obrigados a cotejar
as assígnaturas constantes das 1', .2' e S' vias do certificado
de exportação com os autographos existentes nos respectivos
archivos.
§ 12. Serão recusados os certificados de exportação contendo emendas, borrões, rasuras e entrelinhas, que não forem
devidamente resalvados, ou que estiverem em desaccôrdo com
o modelo que acompanha o presente regulamento, devendo
desde logo a mercadoria ser reputada como de procedencia estrangeira para o pagamento dos direitos devidos.
Art. 2.° As Alfandegas e Mesas de Rendas dos Estados de
Matto Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, logo que tiverem
conhecimento das presentes disposições, remetterão ás demais
Alfandegas e Mesas de rendas da Republica, bem assim aos
Consulados Brazileiros nas nações limitrophes,os autographos
de todos os seus empregados de entrancía, nas primeiras, e o
do respectivo administrador e escrivão, nas segundas, afim de
ficarem archivacJos em uma e em outros, attsndídas as alterações que se forem dando nos respectivos quadros.
O autographo será precedido do titulo ou cargo que o empregado estiver exercendo.
Art. S.O Serão reputadas falsas nos consulados e repartições ftscaes brazileiras as 2'· e SR. vias de certificados de exportação que lhes forem apresentadas pelos donos, exportadores
ou seus legitimas representantes.
.
§ Lo Tambem serão reputados falsos os certificados consulares da origem dameroarloria, de que trata o art. io.
quando forem entregues ás Alfandegas pelos interessados.
Art. 4.° Os empregados fiscaes e consulares que transgredirem as disposições contidas nos §§ (lo, 11° e 12·° do art. 1° e
art. SO, § 1°, ficam sujeitos ás penas regulamentares que lhes
forem applicaveís.
Art. 5.° Logo que cheguem á repartição fiscal do destino
o telegramma de que trata o § 6° do art. 1°, a S" via do certificado de exportação e o certificado consular e tenha embarcação dado entrada no porto, poderá o dono da mercadoria promover o respectivo despacho livre, como de procedencia nacional, despacho que lhe será concedido, si pelo chefe da repartição for verificada a authentioídade dos documentos.
Art. 6.° Si na conferencia da mercadoria no porto do .tíestino fôr verificado acorescímo de peso ou quantidade, ficará
este sujeito ao regimen das de procedencia estrangeira para o
pagamento de direitos de importação para consumo, que deverão ser cobrados em dobro si a respectiva riiff'erença exceder
de 100$000.
Paragrapho uníco, No caso de se verificar desorescímo, se
procederá de accôrdo com o disposto no art. 490 ela Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1911. - Francisco Antonio
de Salles,
.
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l\IODELO
Alfandega de Uruguayana
CERTIFIC.\DO DE EXPORTAÇ.:\O

N...

1" Via
Certifico que seguem desta localidade para o porto do Rio
de Janeiro, em transito pelo territorio uruguayo, tres mil fardos
de xarque de producção nacional, da marca C. N., sem numero,
pesando, bruto nos saccos, "tresentos mil kilograrnmas, exporlados por Braulino Costa, do saladero brazileiro S. Paulo, Rito
nesta localidade, de propriedade de José Saraiva, os quaes vão
ser embarcados no porto de l\Iontevidéo no vapor nacional
Paraluibo, com destino ao referido porto do Rio de Janeiro.
O presente certificado foi expedido em quatro vias, tendo
sido a primeira entregue ao exportador, a segunda remettida
pelo Correio ao Consulado Brazileiro em Montevídéo, a terceira,
lambem pelo Correio, á Alf'andega do Rio de Janeiro, ficando a
quarta arch ivada nesta Alfandega. E, para constar,· eu; F ... ,
esoripturar-io dessa repartição, passei o presente aos doze dias
de janeiro de mil novecentos e onze e o assígno conjunctamente
com o Sr. ínspector.
(Asaignatura por extenso precedida do titulo.)
N01\\ - Pagou de se110 na 1n via ... $ ...
(Assignntura do empregado.)

DECRETO N. 8.548 -

DE

1

DE FEVEREIRO DE

HHl

Declara sem eííeito o de ereto n. 7.823, de 20 de janeiro de 1910, na parte
referente li approvação do augmento de capital da e Eeonomizudora Paulista l> Cnixn Lnternaclonnl de Pensões Vitalicias ele S. Paulo, e a
mod lfienção <10 art. 14 dos seus estatutos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos cio Brazil,
attendcndo ao que IH'OPOZ a Inspectoria de Seguros relativamente ú deliberação tomada pela nssembléa geral da «Economizadora Paulista» - Caixa Internacloual de Pensões Vitalicías - de S. Paulo, reunida em 23 de fevereiro de H110, de
não se utilizar da faculdade de augrneutar o seu capital, resolve
declarar sem eff'eito o decreto n , 7.823, de 20 do janeiro cio
anno citado, na parte referente ú approvação do augrnento do
eapital daquellu sociedade para 200 :000$ e ú modificação elo
art. H elos estatutos ela mesma e Eeonomiznrlcrn Paulista» Caíxa In temaciona i de Pensões V'ÍtaI icias ,
Rio ele Janeiro, 1 de f'everelro de UH1, 90° da Indepeudencia e 23° ela República.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Francisco Antonio de Solles,

168

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
DEClilETO N. 8.549 -

DE 1 DE FEVEREIRO

DE

19B

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito extraordinario de 16 :330~ para pagamenta de meio soldo a D. Leonor Augusta Conrado Franco, filha de
major do Exercito Antonio José Augusto Conrado.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando dn: autorização constante do art. 82, n. XVII, dia lei
n, 2.356, de 31 de dezembro de 1910. e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na eonformtdade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c,
do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896 : resolve abrir' ao Mínísterío da Fazenda o credito extraordãnario de 16 :330$ para pagamento a D. Leonor Augusta Conrado Franco, filha do niaior do Exercito Antonio José Augusto Conrado, de meio soldo, pela tahella de l' de dezembro
de 1841 e lei de 18 de agosto de .1852, correspondente a 32
annos e, cinco mezes, que deixou de receber desde a data do
f::zllecimento de seu pae, em março de 1869, até 3 de outubro
de HfOl, em que se habilitou.
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 1911, 90° da Independencía e 23 da Hepuhlica,
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.
0

DECRETO N. 8.550 - DE 1 FEVEREIRO DE 1911
Abre ao Ministerio da .Tustiça e Negocias Interiores o credito extraordinario
de 135 :000$ para pagamento de augmento de vencimentos aos ministros
do Supremo 'I'ribunal Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70,
§5",do regulamento approvado pelo decreto n , 2.409, de 23 de
dezembro de 1896, resolve, á vista da autorização conferida
pela lei n. 2.356, de :H de dezembro de 1910, e de accôrdo com
o decreto n. 8.526, de18 de 'janeiro de 1911, abrir ao Ministerio
da Justiça e Negocias Interiores o credito extraordínarío de
1.35:000$, para pagamento do augmento de vencimentos dos
ministros, do Supremo Tribunal' Federal durante o corrente
anno.
'
Rio de Janeiro, 1 de fevere-iro de HH1, 90° da Independencia e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivada'l.'ia da Cunha C01Têa.
DECRETO N. 8.551- DE 1 DE FEVEREIRO DE 1911
Abre ao Ministcrio da .Iustlçn e Negocias Interiores o credito especial de
150 :000$. papel, para as despezas com a' representaçüo do Braztl na Ex'
I'0sicúo Internacional de Hygiene em Dresde

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo OUvido o Tribunal ele Contas, nos termos elo art. ,70,
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§ 5° do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de
dezembro de 1896, -resolve, á vista do art. 3°, n. IX, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abrir ao Mínisterio da
Justiça e Negócios Interiores o credito especial de 150 :000$,
papel, para as despezas com a representação do Brazil na Exposição Internacional de Hyg íene, em Dresde,
Rio de Janeiro, -I de fevereiro de 1911, 90 da Independeucia e 23° da Itepublíca
HERMES R. DA FONSECA.
Biotulaoia da Cunha Corrêa,

DECRETO N. 8.552 -

DE

7

DE FEVEREIRO DE

1911

Publica a adhesão do Reino dos Paizes-Baixos pelas Indias Hcllnndezas á
Convenção Internacional Rndlotelegraphícn de 3 de novembro de 1900

O Presidente da Bepuhlíca dos Estados Unidos do Brazil
faz publica ri adhesão do Reino dos Paízes Baixos pelas Indias
Hollandezas á Convenção Internacional Radiotelegraphica de 3
de novembro de 1906 e ao Accórdo addicíonal da mesma data.
conforme communícou a Legação da Allemanha, em nota de \)
de janeiro ultimo, ao Ministei'io das Relações Exteriores, cuja
traducção official a este acompanha.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1911, 90° da Independencia e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSEC,\.

Rio-Branco.
TRADUCÇ•.\O

J. Nr. 11. -

Imperial Legação da Allernanha no Brazil.
Petropolls, 9 de janeiro de 1911.

Senhor Ministro,
Em additamento á nota desta Imperial Legação, de 13 de
dezembro ultimo, tenho a honra de cornmunicar a V. Ex., ele
ordem do meu Governo e de conformidade com o artigo V do
Protocollo Final da Convenção Radiotelegraphiea de 3 de novembro de 1906, que os Paízes Baixos adherit-am pelas Inrlias
Hollandezas á dita Convenção e ao accórdo addicional da mesma
data, entrando em vigor desde 1- de fevereiro proxiino.
Queira acceitar, Senhor Ministro, também nesta occasião
os protestos reiterados de minha' alta consideração. - Micluihelles,
A Sua Excellencia o Senhor Paranhos do Rio-Branco, Ministro das Relações Exteriores.
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DECRETO N. 8.ti53-DE 1.5 DE ravansmo Dl': 1.91.1.
Abre ao lIinisterio da Viação e Obras Publicas o credito de 3.763;798$338
para oecorrer ao augmento de vencimentos dos funccíonaríos da Repartição Geral dos Tejegraphos.
I) Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil, usando
da autorização que lhe confere o decreto legislativo n. 2.3;;5, de 3i
de dezembro de 191.0, decreta :
Artigo unico. Fica aberto ao l\Iinisterio da Viação e Obras Publicas o credito de 3.763: 7988338 para occorrer ao augmento de
vencimentos cios funccionarios da Repartição Geral dos Telegraphos,
de accôrdo com a tabella aunexa..
Rio de Janeiro, Hi de fevereiro de 1911, 90° da Independencia e
23° da Hepublíca ,

HERMES

R. DA FONSECA •

.T• .T. Seabra,
Demonstração do credito necessario para pagamento da diíferença
entre os vencimentos dos funccionarios da Repartição Geral
dos Telegraphos, constantes do decreto legislativo n. 2.351:;,
de 31 de dezembro de 1910, e os seus anteriores vencimentos

Vencimentos
Cargos
Anteriores

. i contador .... ;.
1 sub-c h c f'e da

Secção Technica.......
20 engenheiros
.
chefes de dlstricto .......
1 secretario .....
1 sub-contador..

Aetuaes

12:000$000

1.4:879$032

. li :100$000

13:093$548

1.:993$548

216:000$000
7:800$000
9:600$000

238:064$500
10:7128903
10:7128903

22:064$500
2:\H2$903
1. :!!28903

8:6008000

9:7208959

1.:1.20$95f,

1.80:000$000

190:451$600

10:451$600

1.34:400$000

152:3tH8280

17:961$280

8 4008000
8 400$000
7 8008000

8:927$41.9
8:9278419

5278419
5278419
.:1.:1.27841.9

I thesoureiro, in-

20
1.6
1
1
1.

cluindo 8008
para quebras
inspectores de
1." classe... "
telegraphistas
chefes.......
d ese nh st a
chefe ........
chefe da offlcína
almoxarife.....
í

8:927841.~

171

Aü1'OS DO PODER EXECUTIVO
,

I

=~
0:=

~

..o

o';

=

co
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Vencimentos

~:g~

O~;..c~

CDI'g05

dO)

dQ..,;;::>"'t::'

Qo~dl\.c"""

Antariorcs

Actuaes

~~ãi1êJ

t..c:2coC=

cS!Q),.....IOCtl

:;;.~~Q~

3 chefes de seccno
j officlal a r c fI ivista .. " ....
2 offlciaesda contadoria.•....
1 a j u d a n te do
chefe da offlcina........ .
85 telegra phistas
de 1" classe..
30 inspectores de
2" classe.....
7 primeiros escripturarlos..
-1 desenhista an-:
xíliar .......
1 despachante ...
2 escrivães ......
200 t e legr aphistas
de 2" classe..
1)2 inspectores de
3" classe.....
12 2°5 . escrípturanos .... . . . . .
2 fieis... : .......
8 officiaes da oíã.cina .........
355 te Iegr aphistas
de 3" classe..
27 amanllenses ...
-1 porteiro...... "
S operaríos de -1"
classe.......
1 mestre de lancha•........
10 operarias de 2"
classe.......
-1 machínísta da
lancha ......
3G6 t el egr a phístas
de 4" classe..
~ 22 inspectores de
4:" classe•....

Cl

3:382$257

23:400$000

2G:782S257

G:GOogooo

7:737$096

1:137S09G

13:2008000

Hi:474$192

2:274$192

6:600$000

7:737$096

1: 'i37$096

5-10:000$000

G07:064$745

97:0G4$745

-180:000$000

214:258$050

34:258$050

42:0008000

49:993$545

7:993$54.5

4:800$000
6:000$000
-12:000$000

7:14-1$935
7:141$9311

-14:2~3$870

2:341$93ti
1:-141$935
2:283$870

960:000$000

-1.-190:322$400

230:322$400

2-18:400$000

309:483$824

91:083$824

57:600$000
9:600$000

71 :419$34!~
11 :903$224

-13:8-198344
2:303$224

38:4008000

42:851$608

4:4518608

1. 278:000$000

97:200$000
3:600$000

·i. 690:257$950
128:!i54$830
4:761$290

412:257$950
31:3!i48830
1:1(1)3290

33:600$000

38:090$320

4:490$320

3:6008000

4:761$290

-1:-1618290

36:000$000

41:661$290

5:661$290

3:000$000

4: 166S12!l

1:166$129

852:000$000

L4!i2:191$742

600:191$742

366:000$000

484:063$914

-11.8:0638914
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Vencimentos
Cargo,
Anteriores

:1 a ] li d an te do
3:000$000
porteiro
.
38:400$000
1(j praticantes
.
:1 a r ch ivis ta da
2:400$000
contadoria...
:12 operarios de a36:000$000
classe
.
8 operarios de 4a
:17:600$000
classe
.
:165 guarda-fios de
363:000$000
:1 a classe.•...
:1 foguista de lan2:2008000
cha
.
480 guarda-fios de
a
2 classe.....
864:0008000
:16 v i g i a s de :1 a
28:800$000
classe
.
:10 t el egr a phlstas
regionaes ...
180:0008000
Adjuntas e au43:800$000
xiliares......
21 v i g i a s de 2a
30:240$000
classe
.
63 estafetas de :1 a
138:600$000
classe
.
70 estafetas de 2a
classe.......
:126:000$000
Estafetas de 3"
classe
.
700:000$000
Taxadores
. ..............
Mensageiros .
Primeira Dioieão
Administrarão
••••••••

00

••••

Actuaes

3:9678737
63:483$792

0678737
25:0838702

3:0678737

:1:567$737

~2:85:1S604

6:8!>1$604

23:806$448

6:2068448

44:1:007$125

78:007S125

2:3803645
,

:1808641)

-1.047:4818920

183:48:1S920

34:9:168064

6:116$064

2:14:2583000

34:258$000

62:5008000

:113:700$000

41:6618123

11:4218123

:187:475$778

48:875$7i8

:166:645$150

40:645$150

050:0008000
40:000$000
100:000$000

250:000$000
40:0003000
100:000$000

10:000S000

-10:000$000

65:000S000

65:000$000

Central"

Auxiliares e dactylographos
.
Linhas
Auxiliares e dactv-

lographos...... : •
Estações
Auxiliares e dacty..

"""'1-"""
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Vencímentos
Cargos
Anter-iores

lographos
.
Telephonistas
.
Segunda Dioisão
Secção technica
Auxiliares e dactylographos
.
Tereeira Divisão
Contadoria
Auxiliares e dactylographos
c,
Serviço telephonico
da Capital Federal:
Pessoal e material..
I
Gratificações e ajudas de custo :
Gratificações extraordinarías e ajudas de custo.....
Gratificações addicionaes de 10,20,
30,40 % ,.consideradas para todos
os etreitos como
parte integrante
dos vencimentos.

Actuaos

35:0005000
25:0005000

30:0005000

30:0005000

80:0005000

80:0005000

80:0005000

HO:OOOSOOO

30:000$000

250:000S000

2i5:0005000

25:0005000

422:0005000

1.209: 6125036

787:6125036

•••

8.736:7405000 12.422:338$338 3.685:5985338
II
Comrnissão de linhas telegraphicas estrategicas
de Matto Grosso
ao Amazonas :
Pessoal e material..

1.000:0005000

1.078:2005000

i8:2005000

9.736:7405000 13.500:5385338 3.i63:7985338
1a Secção da Directoría Geral de Contabilidade da Secretaria
de Viação e Obras Publicas, 18 de fevereiro de 1911.- Yirgilio
Gomes da Silva Santos, director daSecção.
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DECRETO N. 8.55 /1

-

DE

13

DE J<'EVEREIRO DE

1911

Modifica algumas das clausulas referentes [, concessão das cbrns vde melhora.
mente do porto de Mauáos no Estado do Amazonas.'

O Presidente da Itepuhlica dos Estados Unidos do Braz il,
atteudeudo ao que requereu a Companhia « Manéos Hnrhour,
Límited », ocssíouea-ía das obras de melhoramento do porto de
Manáos, no Estado do Amazonas, no sentido de serem alterudas nlgumas das clausulas do seu contracto e elevado o
respectivo capital para a conclusão do projecloapprovado e
umpliação das obras respectivas, de modo' ai coi-respoudcrem estas ás necessidades daquelle porto, decreta:
Artigo uníco. Fica modificado o contracto de 25 de
agosto de 1\l00, celebrado em virtude do decreto n. 3.725,
de 1 de agosto de 1900, para a execução das obras de melhoramouto do porto de Mauúos, no Estado de Amazonas, de
accórdo com as clausulas que com este baixam, assignadas
pelo ministro de Estado da; Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911 90° da Indepeudencia e 23° da Itepublioa,
'
R. DA FONSECA.
J. J. Seobra.

HERMES

Clausulas a que se refere o decreto n, 2.554, desta data
I

o capital destinado ú conclusão-do lJl'ojeoto approvado e
ampliação das obras respectivas nü,l)· poderá exceder de vinte
e sete mil e quinhentos contos de réis (27.500: 000$), moeda nacional corrente, e será fixado de accõrdo com os planos approvades e as medições feitas annualmente, pela fórma prescniptiva no contracto.
.
II

o prazo de sessenta. (GO) annos, já concedido parru uso e
goso das obras, será contado da data de' ~O de .!unho de :1\HO.
Findo este prazo, 1'IOa·1'aO pertencendo a União, sem mde-·
mnízação alguma, todas as obras executadas e al?provadas pelo
Governo Federal, c.omprehendiendo ainda pred'1o\s, terrenos,
apparelnos, material tíxo e .rodante, dragas, hatelões, lanchas e mais accessorios dos serviços do cáes e suas dependencias.

AC't'bs
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IIr

o Governo poderá resgatar todas as obras em qualquer
tempo, depois de deconrídos quinze (i5) annos, a contar de
30 de junho de 1920.
O preço de resgate S{el'tL fixado de modo que, reduzido
a apolioesxla divida puhlica da. União, produza a' renda de
8 % sobre o capital effectivamente empregado ; deduzida,
porém, a ímportancia que já houver sido amortizada.
IV

Para a terminação annual do capital effcctívameute empregado nas obras .as ímportancías de despesas que houverem de ser pagas em ouro serão conveetidas em moeda nacional corrente, segundo a taxa oíf'icial do cambio nos dias
d~JS respectivos pagamentos,
O capital assim fixado em moeda nacional corrente nenhuma alteração soffrerá em relação ao cambio para qualquer
effeiLo de eontracto ,
'
,

v
A « Manáos Harhour, Limited », obriga-se a apresentar
as pJ:ant,Nj e os orçamentos das obras do ampliação dentro do
prazo de seis (u), mezes, contados da dU..DUJ da consequente
assignatura deste decreto,
Ao nppnovac as plantas ie o orçamento das novas obras,
fixará o Governo o pnazo para sua conclusão.
VI

A companhia coutinuarú a cobrar pelos seus serviços as
taxas em vigor, de accórdo com o estipulado em seus contractos,
VII

Oontínuarn em vigor as clausulas 'constantes dos decretos ns. 3.725, 4..'110 e 4..4.52, de 1 de agosto de 1000, 30 dê
junho de HJH e 4. de julho do H)02, que não tenham sido
modif'icadas pelas pfêsentes,
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1001. ---'; J. J. Seabra.
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DECRETO N. 8.555 -

DE

15

DE FEVEREIRO DE

1911

Autoriza a celebração do contracto com :1 Companhia Pernambucana de Navega~ão para .o serviço de navegação a vapor entre R'ecife e Amai'ra~ão, Recife e Aracaju' e Recife a Fernando de Noronha e Roccas.

O Presidente da Bepuhlica dos Estados Unidos do Brazn,
em virtude do decreto n. 7.983, de 5 de maio de 1910, que
rescindiu o contracto com o Estado da Bahia,celehrado por
força do de n.7 .193, de 26 de novembro de 1908, e tendo em
vista o resultado da eoncurrencia publica a que se procedeu,
segundo o edital de 31 dezembro dC1 1910, decreta':
Artigo unico. Fica autorizada a celehração do oontraeto
com a Companhia Pernambucana -de Navegação para o serviço
de navegação a vapor entre os portos do Recife e Amarração,
Recife e Aracajü .e Recife a Fernando de Noronha e Roccas,
mediante as clausulas que com este baixam assignadas pelo
mínístro e secretario de Estado dos Negocios da Viação e Obras
Publicas.
Rio de Janou-o, 15 de fevereiro de -1911, 90" da Independeucía e 23" da Republioa..

R. DA FONSECA,
J. J, Seabra.

HERMES

Clausulas a que se refere o decreto n. 8.555, desta data
I

A séde da empreza será no R!ecHe.
II

O serviço de navegação constará das seguintes linhas e
viagens:
Linha do Norte - Duas viagens redondas mensaes do Recife .[1) Amarração, com escala par Cabedello, Natal, Maoáo,
Mnssoro, Aracaty, Fortaleza -8 Camoeim.
Linha do Centro - Uma viagem redonda mensaL do.Recífe
a Aracaiú, com escala por Jaraguá, Villa-Nova e Penedo.
Linha do 'Centro _ Uma viagem redonda mensal elo .Recife
a Fernando de Noronha e Roecas.
As escalas das linhas do Norte e do Sul poderão ser alteradas pelo Governo Federal, de accôrdo com a companhia,
segundo a e:s:periencia aconselhar.
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ITI
A contractante obriga-se a apresentar para o serviço dessa
navegação pelo menos cinco navios, com accommodações para 30
passageiros de 1" classe B para 50 de 3" ; capacidade para 200
toneladas metricas de carga; camaras frigorificas para 3m3 de
conteúdo; marcha nunca inferior a 10 milhas por hora, tendo
o calado nocessnrlo para transpôr as barras em que devem
entrar.
Esses vapores deverão ·ter todos 0:5 melhoramentos recentemente adoptados e serão illuminados a .Iuz electrica.
Esses vapores serão examinados pela Inspectoria Geral de
Navegação antes de encetado o serviço de navegação e, no· caso
de serem acceítos, o contractante entregará o documento de
custo. e o certificado de construcção do navio á mesma ínspe-

ctoría.

'

IV

Os vapores deverão ter a bordo os sohresalentes, aprestos,
material necessario para Os serviços de carga e descarga, para
aecidentes de mar e íncendío; objectos de' serviço de passageiros e tripulação e o numero de pessoal marcado pelos vigentes
regulamentos da Maeínha.

v
A contractante obriga-se a Iniciar o serviço de navogaçao
dentro do prazo maxímo de 12 mezes, contados da data da
assignatura do contracto, e, não, o fazendo, será o contracto
rescindido, de pleno direito, por decreto do Governo, sem dependencía de ínterpellação ou acção judicial, e a caução de
que trata a clausula XX não lhe será restituída.

VI
Os vapores que se inutilizarem no serviço, ou se perderem
por accidentes, serão substituidos por outros que satisfaçam
as condições acima, dentro do prazo maxímo de. 10 mezes.
Da época do accidente até a substituição do navio, poderá
ser o serviço feito por navio tomado a frete e acceito pela Inspectoria Geral de Navegação.
VII

Os navios gozarão dos prfvílegíos e isenções de paquetes,
ficando, porém, sujeitos aos regulamentos de policia, saude,
alfandegas e capitanias de portos..
Gozarão tambem de isenções de direitos nlfandegàrios para
Os artigos de uso dos navios, passageiros e 'tripulação, sendo,
porém, a effectividadeda isenção de direitõs rigorosamente
Pcder Executivo - fOI!
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resbrtota a generos e artigos Que não tenham eimilnres na producção do paíz ; apresentará .a contractanto, com antecedencía,
uma lista ao Governo do que houverde importar para cada
semestre, 'Visada pelo fiscal [unto á companhia e organizada ele
aocôrdo com O consumo médio verificado nos termos anteriores.·
..
VIII
As Inhcllasdc p;J.ssageirqs e fr,elc~, hem comodas dislnnclas
entro osdivcl';;o~' Dorlos,TÍ<.u'a os eH.eilos da cclausula XVI,
surão apresentadas
approvação do Governo dentro do prazo
de tros mezcs, contados da data da assignatura do coutracto,
devendo .scr 'Os n-otes para 38ne1',OS de produecão nacional Oi;
mais l'Ccluz,idos. Vig91'arj'ioas L<;1Jel1.as approvadas pelo Governo,
eom .as modificações por ésle Ieítas.
Essas Ialiellas não poderão ser alteradas e serão revistas
de dous em dous annos,
á

Ostlias c horas de partida, o tempo de demora em cada
POI'lO de escala c a duracão da viagem serão rogul.atlos de
accõrdo com o fiscal e sujeitos Li npprovação do Governo.
X

A conteactantc obriga-se a. transportar .ern seus vapoues,
g'i:aluilamenle:
1", oInspector gorai de navegação e os demais f'iscncs da
navegação quando viajarem em serviço ;
2", o empregado do Correio encarregado do serviço postal ;
3", as malas do Correio, nos termos da legislação V igonlc,
fazendo-as conduzir de terra .para bordo e vice-versa, passando
c exigindo recibos nas respectívas agencias e adminístrações ;
4", os dinheiros puhlícos, Iederacs ou estadoaes, na f'õrma
das leis em vigor;
.
.
5",'os obícctos destinados ii Secrelaria de Estado da Viaç1ia
eObras Publicas,· ou a quaesquer repautíçõcsa ella annexas e
ÚS exposições orrícíacsou autorizadas pelo Governe ;
ti", as sementes e mudas de plantas destinadas aos jardins
c estabelecimentos publicos ou ás sociedades de agricultura favorecidas pelo Governo.
XI

A coutraotnnlo ohrIga-seta conceder em seus paquetes
Lrauspoute, com abatímento de 50 % sobro os preços das respecbivas tabellas,' para. fqrça puJ:ilica ou escollaconduzirido
presos e com SO % para quatqueuouteo-transporto. feito por
conta da União ou dos Estados,

Acres DO PODER EXECUTIVO

i79

XII
Além das vistorias exigidas pela legislação em vigor, ficam
as embarcações da contractante sujeitas ás que forem Julgadas
nccossarías, a juizo do fiscal da navegação,
XIII
l!;11l caso de interrupção total QU parcial do serviço por
mais de um mez e não sendo por f0roa maior, devidamente
comprovada, perderá a conlractante
direito ao recebimento
da subvenção mensal e pagará mais uma, multa oorrcspondenle
á metade da 'renda bruta mensal, calculada pela média dos
cinco mezes anteriores,ou, si o Governo preferir, mandará
Jazur á sua custa as viagens, com o material da contractante, índemnízando-o a contractante de todas as despesas
e mais 50 % das mesmas, como multa..
Si a interrupção se prolongar por mais de tres mezes,
excoptuados os casos de força 'maior, caducará o contraeto,
ficando, além disso, obrigada a contratante ao pagamento de
uma multa de 50 % da subvenção annual.
O calculo da. subvenção, todas as vezes que esta. tenha de
sof'Iror desconto por multa em consequenciade falta de viagem, será feito pela divisão total da subvenção pelo numero de
milhas correspondentes ás viagens que em um anno deve a
companhia í'azet- navegar, sendo o quociente multiplicado pelo
numero de milhas relativo á viagem não realizada, numero esse
determinado na tabella de distancia de que' trata a clausula VIII.

°

XIV

o Governo poderá oocupar, .temporariamente, todos ou
parte dos paquetes da..contractante, indemnizando-a da renda
liquida que couber a cada uma das embarcações occupadas,
avaliada' essa iIl<:lemIl,izaoão pela média, das viagens 'realizadas
nos 1.2 mezes que preeederema data da oceupação,
XV
A contractante deverá apresentar ao fiscal, mensalmente,
quadros estatisticosminuciosos, conforme modelo que este
lhe apresentar, sobre o movimento de paSsagéi'l'ose carga, disorunínando-asuuantc á qualidade, peso, volume e frete receIiido, de i'órma a se poder computar com oxactídão a renda ele
cada viagem.
Apresentaeá igualmente uma relação, por menor, das desnezas de cada viagem, de modo a servil' de base ao calculo do
que semestralmente houver de importar a contractante com
isenção dos direitos alfandegaríos, .segundo preceitúá a clau...
sula VII.
'
.
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XVI
Salvo eascxle força maior, devidamente justificado e
aoceito pelo ministro da Viação e Obras Puhlicas, ficará a contractante sujeita ás seguintes multas:
l°, da quota da subvenção correspondente a cada viagem,
segundo determina a clausula XIII, pela suppressão de qualquer
dellas e mais 50 % sobre a referida quota;
2", de 200$ a 400$, além da perda da subvenção respectiva,
no caso de interrupção da viagem encetada; si, porém, a interrupção fàr devida a caso de força maior, não se verificará a
multa, mas a contractante perceberá apenas a subvenção COl'il.'espondente ao numero de milhas navegadas;
3°, de 100$ a 200$, pelo período de cada 12 horas excedente
á que í'ôr marcada para sahida do porto;
4", de 200$ a !100$, pela demora da entrega Ou mal acondic íonamento das malas do Corre io, e de 500$ no caso de
extravio;
5°, de 200$ a 400$, por íntracção ou ínobservancia de
qualquer das clausulas do contracto, para a qual não haja
multa especial.
As multas serão impostas pela Inspectoria Geral de Nr.vegação por proposta do fiscal junto á companhia, com recurso
do ministro da Viação e Obras Publicas; e deverão ser pagas
na Delegacia do 'I'hesourn Nacional no Estado de Pernaanbuco,
dentrodo prazo maximo de 10 dias, r. contar do dia da imposição ou descontadas da quota: da subvenção que a contractante
tenha de receber.
XVII
Em retribuição dos serviços espeoifioados, r.l contraclnnto
receberá a subvenção annual de noventa e nove contos novecentos e noventa e cinco mil e quarenta réis (99 :995$040 equívalente ao valor de mil setecentos e cincoenta e oito réis
(1$758) por milha navegada, segundo sua proposta) paga em
prestacões mensaes pela Delegacia Fiscal do 'I'hesouro Nacional
no Estado de Pernambuco, mediante requerimento acompanhado
do attestado do fiscal e de um certificado do administrador do
Correio.
XVIII
Para os despezas de fiscalização a eontraetante en'lraúí,
adeautadamente, para a mesma delegacia f'iscal, com a imporbancía de um conto' e oítoçentos mil réis (1 :800$) semestraes.
XIX
Em osso de desintelligencía entre a contractanto e o Go..
vemo sobre qualquer clausula do contracto, será a questão decidída por arbitramento, segundo as í'órmee legaes,
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X:X:
Como caução do contracto deposíteeá li contractante, no
Thesouro Federal, a importancia de vinte contos de réis
(20:000$) em moeda corrente ou títulos da União, apresentando
o respectivo documento no acto da assignotura do con tracto ,

XXI
A contractante obriga-se a estabelecer trafego mútuo com
as linhas de navegação ou vias íerrens que venham ter ao
Heciro.
XXII

o contracto vigorará pelo prazo de cinco annos, contado
da data da assígnatura 'do mesmo.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911.- J • .T. Scobro .
DECRETO N.

15

8.556-DE

DE FEVEREIRO DE

HJ11

Autoriza o contrncto pnrn o rstudo econstrllct;fío das linhas fCl'TC':lS dp -Iagunl'iío n Basilio, Alegrete n Qllnrnh~' o de S, Scbnst ião n Snnt' Anna do
Livrnmento, pnssnndo por D. Pedrito

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brnzí l,
mando da autorização conferida no n. LU, lettra t, do art. 32
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo em vista,
o processo da coneurrencia aberta por edita I de 12 de novembro
do HHO, decreta:
Artigo unico. Fica autorizado-, o contracto com os engenheiros Florisbello Leivas, André Ver-issimo Rebouças e, João
Baptista Gareez para o estudo e construcção das linhas í'erreas
do Jaguarão a Basilio, Alegrete a Quarnhy c de S. SelHl"Uáli a
Sant.'Anna do Livramento, passando por D. Pedrito, mediante
as clausulas que COm este baixam, assignadas pelo m in ist.ro
de Estado da Viação e Obras Publicas.
Il io de. Janeiro, 15 de fevereiro de 1911, 90° da Indepeudoncia e. 23° da Repuhlica,
HERi\IES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.

Clausulas a que se refere o decreto n, 8.556, desta data
I

Os contraetanl.es obrigam-se a fazer os estudos definitivos, locação e construcção das seguiutes linhas íerreas :
a) da estrada de ferro da cidade cleJaguarão a Basilio,
na Estrada de Ferro do Rio Grande a Bagé ;

:182

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

b) da estrada de Ierro de Alegrete a. Qunrahy ;
c) da estrada ele f'erro de S. Sehastião a Sant'Anna do
Livramento; passando. por D. Pedrito.

Estas linhas serão construídas sob ,às condições seguintes:
II

Na execução dos estudos c da construoção serão .0bsel'Vadas 'as condições geraes, tabella de preços e ospecif'ícnções coustantes ela poi'tdria de, (i de junho de HI05.
III

Os estudos definitivos. deverão sersubmeLtidos ú approvfH:,ão do Governo no prazo maxiino de sois mezes, podendo
os contrnetantes apresentai-os por trechos de 50 kllorneu-os.
IV
Os . trabalhos de. construcção serão. ínicíudos dentro de
dous mezes da data da approvação dos estudos e as linhas deverão ficar concluidas no prazo de tres annos, contadoa xln
mesma data.

v
O Governo, pagará aos eontractantes, ern apolices papel ele
5 .%' de juro ao anno, a importancia do custo das mencionadas
linhas, segundo a taliella de Que trata a portaria de (i de junho
de 1905, com o abatimento de lG J% proposto pelos contractantes.
Para os trabalhos não consignados nas tahellas, mas que
os contrnctantes serão obrigados a executar, por ordem do Governo, os preços de unidade serão í'ixados por meio de accôrdo.

VI
Trimestralmente, se procederá á medição provisot-ia dos
trabalhos executados pelos cont.ractantes, durante 'O trimestre,
e a sua nvaliaçãnserá feita applicando-se os preços da tahella
propostos pelos contractnntes, ea que se refere a clausula
antecedente.
Todo o mat.erial importado do estrangeiro, Que não conste
da referida tabella de pregos, será orçado em ouro, sendo este
orçamento prévinruenta euhmettido á approvação do Governo.
Para o calculo definitivo do valor servirão as í'acturns,
competentemente visadas, das fabricas f'omeeedoras, acerescidas as despezas complementares reconhecida-s pelo Governo,
não podendo, porém, exceder ao dos orçamentos préviamente
approvados.
Estes preços 'serão convertidos em papel, applicando-se a
taxa média do cnruhío do trimestre respectivo e não soffrerão
mais alteração por occasião dasmedícõos í'inaes.
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'VII

o pagamento elas olrras será L itõ em prestàções; dentro
deSO dias, eOnliidos do em qüe as resp'ociti"as l1iedic'ões e aváIiações, provtsortas ou: í'inaes, dcpots de expt'es',~amen to acceítas pelos contraetantos, seu procunülOi' ou prcrrosto, í'orom
approvadas pelo Governo: odomaterial a importar, dentro de
SO dias,u contar cio em que tiver sido acceito pelo Governo, e
o das q uan t.iIL'3 com que COnCOl'I'em os contractantes para C[OS'apropriação e físcal iznoão, por occrusião cio pr irneirn pagamento
das que se segui~
VIII
Terminada a estrada de 1'01'1'0 e recebida def'In ittvamnnte
pelo Governo, sê fará [[ medição final e eonsequente pagamento
definitivo.
~
IX

A conservação cios trechos eouclutdos correrá pO'r conta

dos contrnotnntcs, como eonstruotores das obras, até que sejam

as linhas menciomrdaa-ná clausula: l,
ficando ainda os contraetnntes resporrsaveis piihi, conservação
das obrns até se.is mezos depois daenti'ega: ao Governo.

recebldas pelo GoVe1'J10

concedido aos coníractantes
o direito de dcsaproprIm , por ul.ilidarle publica, na
fórma das leis em vigor, os terrenos e bemfeitorias necessaríes
á, construcção das est.ratlas de ferro.
E

a)

XI
Os contractantes ficam íserrtos do pagamento de impostos Iederaes, estàduaes o munic ipaes, po'r serem fodemos as
obras que executam.

XII

A iscalízaçãn da eonstrucção das estradas de ferro será
exercida. pela Repartição Federal de Fisoalização das Estradas de Ferro, devendo os eontraotantes entrar anuualrnente
para o 'I'hesouro Nacional com 20 :000$ por cada 100.kilometros de Iiúha ou rracoão de ioo kilornetros. por semestres
adeaútados, pat'::l as respectivas despezas.
í

XIII
Para garantía da fiel execução do contracto serão retirados de cada pagamento 10%' que ficarão depositados, como
caução no 'I'Iresouro Naciol1al,eom excoúção, porém, das imPOFtar:-~ias despen~liclas,nas desapropI;ia~ões de têr1'2;n..b,. bemfeitorias e materíaes importados; sobre os quaes nao serao
deduzidos os 10%1,
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XIV
Verificada a
será entregue aos
monto, a caução
rantia. do mesmo

fiel execução do contracto de construcção,
contractantes, por occasião do ultimo pagadepositada no 'I'hesouro Nncional para ga-

contracto.

XV

o Governo prorogacá o prazo estipulado na ciausula III
para a conclusão das linhas, si, a juizo do mesmo Governo,
o contractante encontrar diff iculdade de mão de obra para
ataca!' as linhas simultaueamente.
Finda a prorogação concedida, que não excederá de seis
mezes, os contractantes pagarão pelo excesso daquelle prazo :
200$ por 'dia até quatro mezes.
400$ por dia nos quatro mezes seguintes.
1 :000$ por dia do nono mez em diante.
O producto destas multas será recolhido pelos contradantes por mezes completos ou incompletos á Delegacia Fiscal do 'I'hesouro Nacional em Porto Alegre dentro do prazo de
10 dias da data da. entrega da guia competente, í'oruecidn
pelo chefe da fiscalização.
XVI
O Governo poderá rescindir o contraoto de pleno direito,
independente deacção ou iuterpellação Judicial, em cada um
dos seguintes casos :
L Si os contraetantes não começarem ou não concluírem
as obras dentro dos prazos marcados na clausula IV, independente das multas fixadas na clausula XV.
II. Si suspenderem os trabalhos de construcção por maís
de 15 dias, sem consentimento do Governo.
IIL Si empregarem operaríos em numero tão insufficiente que demonstr- da parte dos contractantes desídia, ou
.proposito de fugir á execução do contracto, salvo os casos
extraordinarios e independente", da vontade dos oontractantes,
reoonheoidos a juizo do Governo.
XVII
Veriríeada a resoísão «lo contracto, nos termos da condição precedente, nenhuma indemnização será devida aos onn;
tractantes, além da que corresponder ú importancia das obras
renlízadas nas condições e pelos preços do contracto.
XVIII
Na execução das obras e no estabelecimento das estradas
serão observadas.vem tudo que interessar á parte techniea,
as disposições constnutes do decreto n. '7. \l59, de 29 de dezembro de 1880,
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XIX

o .Governo fiscalizará a execução dais. obras e o serviço
como Julgar conveniente, expedindo, por mlermedio da Re.....
partição. Federal de Fiscalização das Estradas de Feri·o. as
necessal'Ia~ mstrucçõe~ quanto ás condições teclmlcas va 'que
devem satisfazer as Iinhas contraetadas.

xx
No caso de faliecimento dos coutractan tes, poderá o contracto ser transferido aos herdeiros, caso o Governo, a seu juizo
exclusivo, os julgue ídoneos e no caso contrario, ou no do
fallencia, ficará rescindido o contracto de pleno direito e independentemente de acção ou interpellação judicial, procedendo-se ú medição e pagamento dos trabalhos executados. sendo
quo a caução a quese refere a clausula XIII será paga' depois
de terminar a responsabilidade de que trata a clausula IX.
XXI
A ínrracção de qualquer das clausulas do contracto, para
a qual não haja pena especial será punida com a multa, imposta pelo Governo, de 200$ a 2 :000$ e do dobro na reinei,

dencía,

XXII
Ficará sem effeito o presente decreto, si o respectivo
contracto não f'õr assignado no prazo de dez dias, contados da
data em que foi publicado no Diario Orricial o convite para
esse fim, perdendo os eoncessionar-ios a caução de 20 :000$;
de accórdo com o disposto na clausula XVII do edital de 12
de novembro de 1910.
Rio de Janeiro. 15 de f'evereíro de HH1. - DI'. José Ioa-

quin: Seabra.

.

DECRETO.N. 8.557 -DE 15

DE FEVEREIRO DE

1911

Concede ao c Brneuny Pal'ls & Metallurgical Syndicate », ou í, companhla
que organizar, os favores dos decretos ns. 2.406, de 11 de janeiro de
1911, 8.0,19, de 19 de maio de 1910, 5.646, de 22 de agosto de
1905, e 947 A, de 4 de novembro de 1890.

o Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do BraziI.
attendendo ao que requereu o Broculut Ealls cf; Metall-ul'(fical
Simdicate, devidamente representado, decreta:
Artigo uníco , Ficam concedidos ao Bracuhst Ealls (f; Metallurçicai Syndicate, ou á companhia que organizar, os favores
constantes dos decretos ns. 2.406, de 11 ele janeiro de 1911,
8.019, de 19 de maio de 1910, 5.646, de 22 de agosto de 1905,
e 947 A, de 4 de novembro de 18HO, paria o estabelecimento da
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metallurgia do ferro e aço e exportação dos minerios de ferro,
de accôrdo com as clausulas que com este baixam assiguadas
pelo ministro de Estado da Viação e Ohea:, Puhli~as.
Rio" do Janeiro, 15 de fevereiro dê HHl 90" da Independencia e 23 0 da Itepúlrlica.
'
HER1'IES

R. DA FONSECA.

J. J. Seabra.

Clausulas a que se refere o decreto n. 8.557, desta data
I

São concedidos ao Bracnil,Y Falls (e: Metd1lll1'(JicCil Sl/ndicatd.
ou á companhia que elle. organizar, os favores dos decretas
TIs. 2.400, do H de [aneíro' de 1911,8.019, cio 19 ele maio de
1910, 5.04.0, de 22 de agosto de 1905; o .9/17 A, de 4 de novembro de lsç)O, para o estabelecimento de rima grande usina
metallurgica e para a exportação "dos minorias de ferro'.
TI

o concessionário obriga-se a montar no valle do rio Í3i',aouhy, munícipíó de Angra dos Reis, Ou em outro Í)orto que
julgar mais conveniente nesse municipío ou nas ímmedtáôões
ela. Capital ela Itepublíca, uma grande usina metallurg lca para
uma producção aunual mínima de 2ft. 000 toneladas de fontes
especlnes ou de ferro e aço laminádo ou fundido ele qualidades
commercíacs ordínarfas para vigas, trilhos ou outros quaesquor
artigos especines para ferramentas o petrechos liellicos, na
proporção das necessidades do mercado.
fi

Para esse fim fará o concossionaeío todas as ínstallações
de mineração, metallurgía e quaesquer outras que constituam
dependencias do serviço, inclusive habitações e usinas hydroelectrIoas para força ou outra qualquer applícação industrial,
bem como us Installações de extracçáo e 'exporta~mb do-rnincrto
d$ ferro e mangnnez e para a carga e descarga no porto do Rio
de Janeiro ou no cries da miná, no golf'o da ilha Grande.

IV
" O concessionario poderá transportar pelas Estradas do
Ferro Central do Benzi! e Oeste de Minas. o carvão, () minerio,
os f'ündentos e todos os productos da sua fabricação de aceõrdo
com os fretes previstos no art. lodo decreto n. 8.019. P.ál'U o
transpor-te das machínas, matcríaos e appnrelhngem das installàçõí'S mefallur'gieas e de mineração, ,fi Que se refere a
clausula lU, vigorarú o fretú da tarifa n. '10 da Estrnda rle Ferro
Central, e para, os demais artigos corrrprcheudldos na, mesma
clausula o {rete da, tar~fª n, 9; classe n, 9.
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v
o concessionario construirá na bahía do Rio de -Janeiro,
OU no golfo ela ilha Grande, as ínstallações necessat-ias para a
carga c descnrga dos minerios, do carvão e de outros productos
para a exploracão 'da sua iI\dL\stria. devendo o local das mesmas
e seu pro,ler,fo ;:;e1' suhmettídris ;'i approvação cio Governo.
VI

o Governo garante nas Estradas de Ferro Central do Brazil
e Oeste de Minas o transporte annual de 24.0.000 toneladas do
minorio para a exportação, podendo, caso o julgue conveniente,
transportar -120.000 toneladas em cada uma das estradas ou
2/LO.000 pela Estrada de Ferro Central do Brnzil.
Em qualquer das hypotheses Jará construir os ramaes,
ligando as duas- estradas ti usina metallurgica e porto de' emharquo dos minerios.
O concessionario, por seu turno; fica obrigado a fazer todo
o serviço de descarga de carvão importado para as estradas pelo
preço ele 300 réis por tonelada,
VII
O concessionario terá os onus e vantagens dos decretos
ns, 2.4.0G, de·H de Ianeiro de 'UH!, 8.0-1\), de-19de maio de
-1 \)10, 5. G/LG, de 22 de agosto de -1ü05, e 9ft7 A, de /1 de novembro de -18\)0, applicaveís á eonstrucção da usina e suas eledopendencias, hem como ao custeio da mesma.
Em vista do que dispõe o art. 8" elo decreto' n. 94.7 A, citado,
terá o conoessioua.rio ,a preferencia para o fornecimento dos
serviços do Estado ou de concessão federal, levando-se em
conta, nos preços dGS artigos estrangeiros, o valor dos direitos
respcetivõs e outras despezas de importação.

vrn
O prazo para a construeção da usina será de tres nnnos a
contar da data da assignaturn do eontracto. Os mínet-íos de
ferro e mangnnoz poderão ser exportados desde a assígnatnr-a
do contracto, quando, para esse fim, o concessionar!o se Lenha
appnrolhado.

Para garantia da execução do eóntraoto, o concesstonnrio
depositará no 'I'hesouro Nacional a cnucão de 2ft :000$ em dinheiro ou em apollces rla divida puhlica, caucão que só poderá.
ser levantada quando esgotado o prazo de concessão, ele accõrdo
com o maxímo previsto no nrt, 2° do decreto n. 8.019, citado.
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x
Si o concessionnrío, ou companhia que organizar, obtiver
do Congresso Nacional os premies de fabricação e a garantia
de consumo de certa tonelagem de trilhos ou de material bellico por anno, fica obrigado 'a montar, em condições aunlogas
ás anteriores, uma grande usina productora de ferro e <aço,
com a capacidade de 150.000 toneladas por anno, podendo,
então, .exportar 1.500.000 toneladas de minerio a nnua lmente
e gozar dos demais favores desta concessão.
.O prazo de montagem dessa usina serã de cinco annos,
contados da data em que o Governo notificar la· concessão dos
alludidos favores, devendo, então, a eaul.)ãosep elevada a
150 :000$000.

XI
O ooncessionario fica sujeito, pelas infracções do contracto,
a multas de 500$ até [) :000$ e ao dobro nas reincidencias, impostas pelo Governo, conforme a gravidade ela falta.
Essas mu ltas serão descontadas da caução quando o. concessionario não as pagar dentro do prazo da. intimação.
XII
Si, decorrido o prazo de que trata a clausula VIII para a
montagem da usina, não estiver iniciada a respectiva construcção, ficará, ipso facto, caduca a concessão, com perda da
cauoão.
.
Igualmente fica estabelecida essa penalidade para o caso
de não ser assígnado o contraclo referente a esta concessão
dentro do prazo de 30 dias, contados desta data.
XIII
O concessionario entrará par.a, os cofres da União com a
Importancía annual de (i :000$, em duas prestações scmestmcs,
para, as despezas de fiscalização do contracto.
Essa quota de fiscalização será elevada ao dobro, na hypothese prevista pela clausula X.

XIV
Quaesquer duvidas que se suscitarem na applicação cios
favores ou apreciação cios encargos resultantes dessa concessão
serão resolvidas adminietratívamente, por arhltramento lam.ígavel, na fôrma da legislação em vigor.
ruo de Janeiro, 15 de fevereiro ele 101'1, ..."...J. J. Seabra.
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DECRETO N. 8.558 -

15

DE

DE PEVEREIRO DE

HHi

Concede ao iudust.rial Dr. Vtetorio Antonio de Periui, ou á compuuhia que organizar, os favores dos decretos ns , 2.406, de 11 de janeiro de ion .'
8.01!l, de 1!l de maio de 1910; 5 ..646, de 22 de agosto de 1905, e
947 A, de 4 de novembro de 18!l0.

O Presidente da Itepuhlíca dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o industrial DI'. Victorio Antonio
de Peririi, decreta :
"Artigo unico. Ficam concedidos ao industrial DI'. Antonio de Pertní, ou ti companhia que organizar, os favores
constantes dos decretos ns. 2.-'10G, de 11 de janeiro de 1911 ;
8.019, de 19 de maio de 1910; 5.G4.6, de 22 de agosto de 1905,
e 9U A, de <1 de novembro de 1890, para o estabelecimento da
rnetàllurgia do ferro e do aço e exportação dos míneríos de
ferro; de accôrdo com as clausulas que com este baixam,
assignadas pelo ministro de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911, 90° da Indopendcncia c 23° da Ilepubl ica.
R. DA :FONSECA.
J. J. Seabra.

HERMES

Clausulas a que se refere o decreto n. 8.558, desta data
I

Bão concedidos ao industr-ial DI'. Victorio Antonio de Pe-

t-ini, ou li companhia que organizar, os favores dos decretos

ns, 2.-'106, de 11 de janeiro de 1911; 8.019, de 19 de maio de
1910; 5.G!16, de 22 de agosto de 1905, e 9 117 A, de f1 de novembro de 1890, para o estabelecimento de metallurgia de

feno e aço e para a exportação dos minerios de ferro.

IT
O conccssionario obriga-se a montar li margem da Estrada de Ferro Central dó Braztl, nas jazidas existentes entre
os kilornetros 590 a (HO, ou em outro lagar que fôr mais
oonveníento, alto ou altos fornos, apropriados ti producção
inicial de 8.000 toneladas de í'erro guza, no primeiro anno,
e as Iustallações para sua conversão em ferro e aço Iamínados para os .usos industriaes correntes e na proporção das
necessidades do mercado.

ITI
Para esse fim fará o coneessionario todas as ínstallações de mineração, metallurgía e quaesquer outras que constituem dependenoias do serviç-o, inclusive habitações (3 usl-
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nas hydrn-elcotrious para força ou outra qualquer applícação
industrial, hem corno as installacõcs do minerio e manganez,
e para carga e descarga no porto do Rio de Janeiro.

IV

o concessíonarío poderá transportar pela Estrada de
Ferro Central do Brazil o carvão, o minerio, os fundentes e
iodos 0;3 productos de sua fabricação, de accôrdo com os
fretes previstos no art. '1 do decreto n. 8.0'19, que são :
Oito réis por tonelada kílometríca para o carvão, o coko,
Juudentes e os materiaes rétractaríos destinados ao fabrico
do ferro'
Doze' réis por tonelada kilometrica para a guza bruta, o
feITO, O aço, em Jinguotesde producção nacional, fazendo-se
tl'3 expedições por vagões completos;
.
Quatorze réis por tonelada kílometríea para a guza em
obra, o ferro e o aço laminados em vergas, barras, etc., e mais
productos da Iabricnção da usina ;
Oito réis por tonelada kilometrica para o mínerIo do
feno destinado á exportação ou ás usinas, em expedição por
vagões completos.
Para o transporto das machínas, materiaes e apparclhngem das ínstallações metallurgioas vigorará o frete da tarííu
n. '10 da Estrada de Ferro Central do Brazi1.
0

v
o ooncossíonario construirá na hahia do lho de Janeiro,
ou em outro porto do líttoral que fôr julgado mais couvemonte, as ínstallações necessarías para a carga e descarga do
minerío, do carvão e de outros productos para exploração da
sua íudusu-ía, devendo o local do mesmo e seu nrojecto ser
suhmettídos á approvação do Governo.
VI
Si o concessíonarío preferir que a carga e descarga do
minerío e combustível se] al11 feitas no cáes do porto, construido ])01' conta do Governo, será beneficiado com uma redueção de 50 % sobre as taxas em vigor para esse fim.
VII

O Governo garante o transporte annual pela Estrada de
Ferro Central do Brazil, no mínimo, de 80.000 toneladas
progressivamente, como de todos os materiaes necessarios á
construcção e funceíonamento das usinas.
O Governo fará construir o ramal ligando a estrada á
usina metallurgíca e porto de embarque dos míneríos.
O concessíouarío, por seu turno, fica obrigado a fazer
todo o serviço de descarga da carvão importado para as .estradas pelo' preço de 300 réis por tonelada.
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VIII

o conceseiouarío Lerá os OIlu.S e as vantagens dos decretos ns. 2.400, do B de janeiro de 10B; .8.019, de 19 de maio
HHO; 5. 6ti4., de 22 de agosto' de 1005 e !H7 A, de 4 de novembro do 1890, applicados á construcção da usina e suas dependcncias, bem como ao custeio da mesma.
Em vista do quo dispõe o art. 8° do decreto n. 947 A, ciLado, Lera o concesaíonai-lo a preferencia para o fornecimento
[I')S serviços do Estado ou de concessão' federal, levando-se
em emita, nos preços dos artigos estrangeiros, o valor dos dircitos respectivos e outras despezas de importação.
IX

o prazo para montagem das altos í'ornos pura a capacidade de 10.000 toneladas annunes será de 18 .mezcs, e para as
ínstallaçõcs coruplctus do fabricação de Ierro laminadoserá
de dous auuos, contados esses prazos 'da ussíguatura do COIlíructo.

O ruinorío de ferro poderá ser exportado desde a asaígnatura do coutracto, quando para esse 11m o ooncessíonarío
se tenha apparelhado.
X

Para gnran tia da oxeeução do coutmcto, I) coucessionarío
depositará no 'I'hosouro Nacional a caução de 21. :000$, em
díuhciro ou em apclices da divida publica, caução que só poderá ser levantada quando esgotado o prazo da concessão, de
accõrdo com o maxímo previsto no art. 2° do decreto n. 8.010,
citado,

XI
o conccsslonarío fica suj cito, pelas iuíracções do contracto, ús munas .dc 500$a5 :000$ e ao dobro nas reinóidenelas, impostas pelo Governo, conforme a gravidade das .Ialtas.
Essas multas serão descontadas dacaução, quando o concossíonario não as pagar dentro do prazo da intimação,
XII
Si, decorrido o prazo de que trata a clausula IX, para a
montagem da usina, não estiver iniciada a respectiva eonstrucção. ficará, ílJSO facto, caduca a concessão; com perda
da caução.
.
Igualmente flca estabelecida essa penalidade para o caso
de não ser assígnádo o contracto referente a esta concessão
dentro do prazo' de 30 dias, contados desta data.
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XIII

o concessiouarío entrará para os cofres da União com a
Importaocía annual de fi :000$, em duas prestações semestraes, para a despeza de fiscalização do contraeto.
XIV
Quaesquer duvidas que se suscitarem na applicação dos
favores, ou apreciação dos encargos resultantes desta concessão, serão resolvidas administrativamente, por arbitramento
amigavel, na forma da legislação em vigor ..
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911. - J. J. 'Scabra.

DECRETO N. 8.559 -

DE 15 DE FEVEREIRO

DE

1911

.Autoriza o contracto para o estudo e construcção das linhas fC1Teas de S. Pedro
a S. Luiz e S. Burjn

.O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida no n. I~II, lettra f, do art. 32
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo em vista o
processo da concurrencía aberta por edital de 12 de novembro
de 1910, decreta:
Artigo unico. Fica autorizado o contraeto com João Corrêa & Irmão e o Banco da .Província do Rio Grande do Sul
para o estudo e construcção das linhas ferreas de S. Pedro a
S. Luiz o S. Borja, mediante as clausulas que com este baixam, assignadas pelo ministro de Estado da Viação e Obras
Publicas.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911, 90· da Independcncia e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.

Clausulas a que

se

refere o decreto n, 8.559, desta data
I

Os contractantes obrigam-se ri. fazer os estudos defini Livós, locação e construcção das seguintes linhas ferreas:
.
a) da Estrada de Ferro de S. Pedro, ou do ponto mais convenientec1a Estrada' de Porto Alegre a Uruguayana, R S. Luiz,
passando por Santiago (co lónía: e S. Vicente;
b) de. um ramal para a cidade de S. Bor] a, partindo do
Santiago ou do ponto máís conveniente da linha designada na
lettra a.
Estas linhas serão construídàs sob as condições .seguintes:
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TI

. Na execução dos estudos e da construoção serão observadas
as condições geraes, tahella de preços e especificações constantes da portaria de 6 de junho de 1905.

m
Os estudos definitivos, com excepção dos já approvados
no trecho entre S. Pedro a Jaguary, deverão ser submettidos á
approvação do Governo no prazo maxímo de seis mezes, podendo os contractantes apresental-os por trechos de 50 kilometros.
IV

Os trabalhos de construcção serão iniciados dentro de dous
rnezes da data da approvação dos estudos e as linhas deverão
ficar concluídas no prazo de tres annos, contados da mesma

data.

v
O Governo pagará aos contraotantes, em apolíces papel de
5 % de juro ao anno, a ímportancia do custo das mencionadas
linhas, segundo a tabelIa de que trata a portaria de 6 de junho
de 1905, com o abatimento de 16 %, proposto pelos contractantos.

Para os trabalhos não consignados nas tahellas, mas que os
contractantes serão obrigados a executar por ordem do Governo, os preços de unidade serão fixados por meio de aceórdo,
VI

'I'rimestralmente se procederá á medição provisoria dos
trabalhos executados pelos contractantes durante o trimestre,
e a sua avaliação será feita applícando-se os preços da tabelIa,
propostos pelos contractantes, e a que se refere a clausula antecedente.
Todo o material importado do estrangeiro, que não conste
da referida tabella de preços, será orçado em ouro, sendo este
orçamento previamente, submettido á approvação do Governo.
Para o calculo definitivo do valor servirão as facturas,
competentemente visadas, das fabricas forneoedoras accresaídas das despezas complementares reconhecidas pelo Governo,
não podendo, porém, exceder ao dos orçamentos previamente
. approvados.
Estes preços serão convertidos em papel, applícando-sse a
taxa média do cambio do trimestre respectivo, e não soffrerão
mais alterações por occaslão das medições finaes.
Poder Executivo - !lIH
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VII

o pagamento das obra" será feito em prestações, dentro de
30 dias, contados do em que as rospeutívas medições o .avaIlações, provlsorius ou liuacs, depois de cxorassamentonccoltas
pelos coutractanl.es, seu fH'OCU rado L' ou preposto, Iorom approvadas pelo Governo; o do material a importar, dentro de 3U
dias, a contar do em que tiver sido acceito pelo Govcrno, c o
das quantias com quo concorrerem oscoatraotanlos para desapropriação c Iisoal ização, por occaeíão do primeiro paga1lleútvQ:>''' obras, que se seguir.
VIiI
'I'eriuiuaila a estrada de ferro o recebida definitivamente
.pelo Governo, se fará a medição final c cousequcutc pagamento
definitivo.

IX

A conservação dos Lrcolios eoucluidos correrá por conta
dos contractantcs, corno ooustructoros das obras, alé quo sejam
recebidas velo Go\'Cl'110 as linhas moucionadas na clausula I,
ficando ainda osoontractautcs rcsnonsavcis llc'la couscrvação
das 'Obras 'alÔ seis mezes depoisna entrega ao uovorno.

x
E' concedido aos eontraetantes :
o clireito ele desapropt-iar, por utilidade publica, na
fórnm das leis em vigor, os terrenos e hemfeitorias necessaríos
á oonsí.rucção das estradas:
b) a isenção dos direitos de importação para o material
destluadoáconetrucção das estradas de ferro.
a)

XI
Os -contraclantes ficam isentos do pagumeulo de impostos
federaes,es'taduaes e municinaes, por serem f'ederues as obras
que executam.

xrr
A fiscalização da construcção das estradas de ferro será
exercida pela Repartição Federal de Fiscalização elas Est.radas
de Ferro, devendo os conínaotanl.esentrar annualmentepara o
'I'hesouro Nacional .C0m 20:000$ por cada 100 kilometres de
linha ou í'racçãe de 100 kílometros, por semestres adeantados,
para as respectivas despezas.
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XHI
Para garantia da fiel execução docontracto, serão retidos
de cada pagament.o 10 %, ,(jlW ficarão depositados, como caução,
no "I'hesouro Nacional, com excepção, porém, das importancias
despendidns nas dosaproprlações de terrenos, bemí'eítorías e
materiaes importados, sobre os quaes não serão deduzidos os
10

%'

xrv

Verif'Icada 'u. I'iel execução do coutracto de oousl.ruoção,
será entregue aos contractantes, por occasíão do ultimo pagamento, a caução depositada no 'I'hesouro Nacional para garanLia do mesmo contracto.

xv

o Governo prorogará o prazo estipulado na clausula HI
para a conclusão das linhas, si, a juizo do mesmo Governo, o
contractante encontrar difficuldades de mão de obra para atacar
as linhas simultaneamente.
Finda a prorogação concedida, que não excederá de seis
mezes, os contractantes pagarão pelo excesso daquelle prazo:
200$ por dia até quatro mezes;
400$ por dia nos quatro mezes seguintes:
'1:000$ por dia do nono mez em diante.
,
O producto destas multas será recolhido pelos contractantes
por mezes completos ou incompletos á Delegacia Fiscal do 'I'hesomo Nacional em PÜ'I'to Alegre, dentro do prazo de 10 dias da
data da entrega da guia competente, fornecida pelo chefe da
fiscalização. ,
XVI
O Governo poderá rescindir o coutracto de pleno direito,
independente de acção ou ínterpellação judicial,' em cada um
'
dos seguintes casos:
r. Si os contractantes não começarem ou não 'concluirem
as obras dentro dos prazos marcados na clausula rv, independente das multas fixadas na clausula XV.
H. Si suspenderem os trabalhos de construeção por mais
de 15 dias, sem consentimento do Governo.
IH. Si empregarem operarios em numero tão insuff'iciente que demonstre da parte dos eontractantes desídia ou
proposíto de fugir á execução do contracto, salvo os casos
exrraordínaríos e independentes da vontade dos contractantes,
reconhecidos a juizo do Governo.

XVH
Verificada a rescisão do contracto, nos termos da condição
precedente, nenhuma índemuízação será devida aos contraotantes, além da que corresponder, á ímportancia das obras
realizadas nas condições e pelos preços do contracto,
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XVIII

Na execução das obras e no estabelecimento das estradas
serão observadas, em tudo que interessar a parte teohníca, as
disposições constantes do decreto n. 7.959, de 29 de dezembro
de 1880.

XIX

o Governo fiscalizará a execução das obras e o serviço
como Julgar conveniente, expedindo, por intermedio da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro, as necessacias iustruoções quanto ás condições teohnícas a que devem
satisfazer as linhas contraetadas,

xx
No caso de Iallecimento dos contractantos, poderá o contracto ser transferido aos herdeiros, caso o Governo, a seu juizo
exclusivo, os julgue ídoneos, e, no caso contrario, ou no de f'alloncia, ficará rescindido o contracto de pleno direito cfndependentemente de acção Ou interpellação judicial, procedendose á medição e pagamento dos trabalhos executados, sendo que
a caução a que se refere a clausula XIII será paga depois de
terminada a responsahilidade de que trata a clausula IX.
XXI
A iníracção de qualquer das clausulas do contracto, para a
qual não haja pena especial, será punida com a multa imposta
pelo Governo, ele 200$ a 2 :000$, e o dobro na reincidencia.

XXII

Ficará sem ef'Ieito o presente decreto si o respectivo coutracto não Iôr assígnado no prazo de 10 dias, contados da data
em que f'õr publicado no Diario Official o convite para esse
fim, perdendo os concessionarios a caução de 20 :000$, de aocôrdo com o disposto na clausula XVII do edital de 12 de novembro de 1910.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911.- DI'. José Joaqnim Seabra.

DECRETO N. 8.560 -

DE

15

DE FEVEREIRO DE

1911

Crê a o registro de titulos scientificos no Ministorlo da Agricultura, Industrta
e Commercio

O Presidente da Bepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 61 da lei n. 2.356, de 31
de dezrnbro de 1910, resolve crear no Minísterio da Agricultura,
Industría e Commercío o registro de títulos para os funccionarios que exercerem commíssões technicas no mesmo ministerio
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e para os prof'issionaes que o quizerem adaptar, de accôrdo com
o regulamento que com este baixa, assígnado pelo ministro e
secretario de Estado da Agricultura, Industria e Commercio.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911, 90· da Independencíae 23° da Republiea.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.
1{egulamento a que se relere o decreto n. 8.560, de 15 de fevereiro de 19i1

Art. 1.0 Fica creado no Mínísterío da Agricultura, Industria e Commereío o registro de titulas para os funccionarios
que exercerem empregos ou commissões technicas no mesmo
mínísterío, na fórma do art. ~o do presente regulamento, e para
os profissionaes que o quiserem adaptar.
Art. 2.° São comprehendidos entre os titulas a que se refere
o artigo anterior:
a) o de engenheiro agronomo ou equivalente, expedido por
instituto superior de ensino agronomíco ;
b) o de agronomo ou que lhe f'ôr correspondente;
c) o diploma ou attestado de curso final procedente de escolas de agricultura, horticultura, silvicultura, zooteclmia, inc!ustrias ruraes ou qualquer estabelecimento de ensino theorico-pratico ou pratico de agronomia;
d) o de doutor ou bacharel em sciencias naturaes ou em
scieneias physico-chímtcas ;
e) o de medico veterinario ou veterinario ;
f) o de engenheiro industrial ou de artes manufactoras ;
g) o de engenheiro de minas;
h) o expedido por escolas ou academias de commereio.
Paragrapho unico. Os diplomas e attestados a que se refere
o presente artigo deverão proceder de institutos offlciaes cio
paiz ou do estrangeiro ou cios nacíonaes que forem sulrvenoíonados-s sujeitos á fiscalização do Governo Federal.
Art. 3.° Serão registrados em Ih'TO especial os attestaclos
de habilitação scientifica e aproveitamento, passados pos institutos scientifieos de caracter official, nacionaes e estrangeiros.
Art. ~." Sempre que os regulamentos do serviço techuico
de que se tratar, exigirem titulo scientifico para preenchimento
dos respectivos cargos, não poderá o funccionario nomeado entrar em exercicio sem exhíhir, no acto da posse, certidão de
registro do mesmo titulo.
Art. 5.~ Em caso de duvicla sobre a natureza do titulo, o
ministro requisitará informações do director cio instituto que
o houver expedido.
Art. 6.0 O registro será facultativo para os Juncoionarios
technicos do l\Iinisterio que não estiverem eomprehendídos na.
hypothese do art. 4,0
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Art. 7.° O registro de que tratam as letras a, b, c, d e c, fica
confiado á Director-ia Geral de Agricultura o IndustrIa Animal
e o de que tratam as lettrus f, {f (\ h. á Dlrecíor-la Geral de
Industria e Commorcio.
Art. 8.° O registro será feito mediante requerimento do
interessado ao ministro, o qual deverá ser acompanhado do
título, devidamente authentícado, ou documento equivalente.
Art. 0.° Tratando-se de titulo, diploma ou attestado estrangeiro, o ministro poderá exigir do requerente prova satísínctoria de sua identidade.
Art. 10. Haverá em cada uma das directorias indicadas,
além do livro de que trata o art. 3.°, um livro especial, rubricado pelo respectivo director geral, IlO qual serão transcriptos
os titulos com os dizeres que nelles se contiverem.
Paragrapho uni co. No diploma ou titulo registrado f'arse-ha a nota correspondente ao registro efféctuado, com a assígnaturu do dírector geral da respectiva dírectoria,
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911. - Pedro de Toledo.
DECRETO N. 8.5M -

DE '15 DE FEVEREIRO DE 19H

Avocn o Instituto Agrlcola de S. Bento das Lages, do municipio da Vi1Ia de
S. Francisco, no Estado da Bahia

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazíl,
tendo em vista a autorização constante do art. 65, da lei
n. 2. 356, de 31 de dezembro, de conformidade com o accõrdo
firmado, nesta data entre o ministro e secretario dos Negócios
da Agricultura, Industria e Commercio e o governador do Estado da Bahia, por seu representante, decreta :
Art. 1.0 Fica avocado ao Governo Federal o Instituto
Agr-íeola de S. Bento das Lages, do municipio da Villa de S.
Francisco, no estado da Bahia, para o fim de ser al1i installada
uma escola média ou theorico-pratica de agricultura, conforme
os dispositivos dos arts. 544, 545, 546 e 547 do regulamento
que baixou com o decreto n. 8.319, de 20 de; outubro de 1910.
Art. 2.° O Governo manterá annexa á escola, sob a fôrma
de aprendizado, de accõrdo com o art. 152, do referido regulamento, a «Colonia Educadora»· existente no mesmo instituto.
Art. 3.° A avocação é feita sem onus para o Estado da
Bahia, a favor de quem reverterá, sem índemnlzação, o predio
com suas ínstallaçõcs, dependencias e bemfeitorias, em qualquer tempo que o Governo Federal convenha extinguir os serviços que crear,
Art. .1. O Governo abrirá, nos termos do citado artigo, os
creditos necessarios para adaptação do Instituto Agricola da
Bahia ás exigencias do regulamento que baixou com o decreto
n. 8.3H), de 20 do outubro de HHO.
Rio de Janeiro, 15 de. fevereiro de. 1911, 90° da Indepen<1< ncia e 23 da Hepublicn.
.
HERMES Il. DA FO~SEC.\\
Pedro de Toledo.
0
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DECRETO N. 8.562 -

i99

DE '15 DE FHVli:REIRO DE UH1

"\bre ao Miriiste'rio da Fazenda o credito de 259!j\17'O para pagamento a Carlos
Alherto Fernandes, em virtnde de sentença judiciaria

O Presidente da Itepublíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando daautocízação constanteldo mIL. 82, n. VU, da lei n.2.356,
de 81 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do decreto
legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao
Minístei-ío da Fazenda o credito de 259$170 para oceorrer á
despeza com o pagamento devido, em virtude ele sentença [udíciarIa, a Carlos Alberto Fernandes, conforme o precataria
expedido pelo Juizo dos Feitos da Saude Publica em 2 do
referido mez de dezembro.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911, 90° da Independencia e 23° da Hepuhliea,
.
HERMES R. DA FO~SECA.

Francisco Antonio de Salles.

iJECRETO N. 8.563 -

DE 15 DE FEVEl1rill10 DE 1911

Abre ao :Ministerio da Fazendá o credito de 464:413$600, ouro, para pagamento
aos reeIamantes peruanos em virtude da decisão do Tribunal Arbitral Brazileiro·Peruano

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2.0,
§ 2°, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392,. de 8 de outubro de 1896, resolve, á vista da decisão do .Ti'ibunal Arbitral
Brazileiro-Peruano, que concluiu os seus trabalhos no dia 30
de junho de 1910. abrir ao Mínísteric da Fazenda o credito de
464 :413il\600, ouro,· para occorrer ao pagamento da somma de
~ 52.240 aos reclamantes peruanos, a que foi condemnado o
Governo do Brazil pela referida decisão.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro. de UH1, 00· da Independenota e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.

DECRETO N. 8.564 -

DE 1.5 DE FEVEREIRO DE 1911

. Abre ao J\linisterio da Fazenda os creditos de 4:328!j\934, papel, e 1 :442$97'8,
ouro, para rest ituição de direitos de Iinorrpos despachados por Fratelli
JlIartinelli ,~ Comp. na Alfandega de Santos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da- autorização contida no decreto legislativo n. 2.074,
de 7 de janeiro de 1909, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
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na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do decreto le-.»
gíslatívo n. 392, de outubro de 1896, resolve abrir ao Mínisterio da Fazenda os creditas de 4 :328$934, papel, e
1 :442$978, ouro, para occorrer á despeza com a restituição,
na fórma do referido decreto n. 2.074, de direitos de linotypOS despachados por FrateIli Martínellí & Comp. na Alfandega de Santos pela nota de importação n. 31.038, de 31 de
julho de 1905. .
.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911, 90· da Independencía e 23° da Repuhlíca.
HER1\fES R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Soües.

DECRETO N. 8.565 -

DE 15 DE FEVEREIRO DE. 1911

1.bre ao lIIi:aisterio da Fazenda o eredito de 50 :000$, supplementar ií verbn
6' - Aposentados - do exercício de 1910

O Presidente da Republica dos Estados Unidos di} Brazfl,
usando da autorização contida no art. 38 da lei n. 2.221, de 30
de dezembro de 1909, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na
conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, d'o' decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao Ministerío da Fazenda o credito de 50 :000$, supplementar á verba
n. 6 - Aposentados - do art. 37 da referida lei n. 2·.221, para
occorrer ao pagamento de despezas da mesma verba, relativas
ao exercicio de 1910.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911, 90° da Independencía e 23°' ela Republíca.
HERMES R. DA FONSECA.·

Prancieco Ant(Jnio de Salles.

DECRE'ro N. 8.566 -

DE 15 DE FEVEREIRO DE 1911

Abre ao l\Iinisterio da Fazenda o credito de 24:978$849 para pagamento
Maia Sohrinhos & Oomp. em virtude de sentença [udtciarla

li

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Braztl,
usando da autorização constante do art. 82, n. VII, da lei
. n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do
decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao Mínisterio da Fazenda o credito de
24 :978$849 para pagamento devido, em. virtude de sentença
Judíoíarta, a: Maia Sobrinhos & Comp., conforme a carta pre-

ACTOS DO PODER EXECUTIIlO

201

cataria expedida pelo Juizo Federal na secção do .I!lstado do
Maranhão, em 10 de agosto do anno próximo findo.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1911, 90° da Independencía e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Solles,

-DECRETO N. 8.567 -

DE 15 DE FEVEREIRO DE 1911

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 3 :05i$, papel, supplementar á
verba n. 10 - Caixa de Amortização - do exercício de 1910

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da auüoeízacão contida no art. 38 da lei n. 2.221, de 30
de dezembro: de 1909, e tendo ouvido o Tribunal de Contas de
do decreto leconformidade como art. 2°, § 2°; n. 2, lettra
gislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao Mínísterío da Fazenda o credito de
3 :057$, papel, supplementer á verba n. 10 - Caixa de Amortização - do art. 37 da referida lei n. 2.221, para Decorrer á
despesa com a assignatura de notas, no exercício de 1910.
Rio de Janeiro, 15 de tevereíro de 1911, 90° da Independencía e 23° da Republica.
HElli.\mS R. DA FONSECA.
Francisco Antonio ele Solles,

c,

DECRETO N. 8.568- DE 15 DE FEVEREIRO DE 1911
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 22 :896$ii3 para pagamento dos
ordenados devidos ao porteiro da extincta Thesouraria de Fazenda de
Pernambuco, Alexandrino Alves de Mendonça

O Presidente da Republica dos Estados U.uidos do Braaíl,
usando da autorização contida m)i art. 82, n. XX:, da lei numero 2.356, de 31 'de dezembro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, de conformidade com art. 2°, § 2°, n. 2.., lettra
c, do decreto legtslativo n. 392, de 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao Mínísterio da Fazenda o credito de ....
22 :896$773 para occorrer ao pagamento com a despeza de
igual ímportancía, de ordenados devidos, a partir de 9 de [ulho
de 1891 a 8 de agosto de 1910, ao porteiro da nxtíncta 'I'hesou-
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raria de "Fazenda de Pernambuco, Alexandrino Alves de Mendonça, cuja aposentadoria í'ôrà annullada,
Rio de Janeiro, -15 de fevereiro de UH1, 90° da Independencia e 2:'!0 da Itepuhlica.
HERMES R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Sollc>.

DECRETO N. 8.560 -

DE -15 DE FEVEREIRO DE 19B

Transfere para Porto Velho a Mesa de Rendas de
Santo Antonio do Madeira

I'

ordem estabelecida em

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Braz il,
usando da autorização contida no art. H3 do regulamento Hpedido dom o decreto n. 6.272, de :2 de agosto de -1873:
Resolve transferir para Porto Velhcl Estado do Amazonas,
ao Mesa de Rendas de -1" ordem, que se acha esbb'llBc;ôa em
Santo Antonio do Madeira.
Rio de Janeiro, -15 de f'evereiro de -1911, 90° da Independencía e 23° da Repuhlica.
HER:;\IES R. DA FOl"JSECA.

Francisco Antonio de Salles,

DECRETO N. 8.570 _ DE 22 DE FEVEREIRO DE -19B
Abre ao Ministerb da Viação e Obras Publieas o eredito de 10 :000$. para occorrer ao pagamento do projecto do edificio para Correios e Telegraphos
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o art. 32, n." LTV,da
lei n. 2.356, de 3J de dezembro de HHO, decreta:
Artigo uniro.Fira aberto ao Míuisterio da Viação e Obras
Publicas o credito de f O;000$, para occorre,r ao pagamento do
projecto do edificio para Correios e Telegraphos na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará.
Rio de .Janeiro, 22 de fevereiro de "19B, 90° da Independencía e 23° da Hepublica.
I:ÍEHMES R. DA FONSECA.
,J. .T. Seobra;
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DECRETO N. 8.571- DE 22 DE FEVEREIRO DE 19'1'1
AI"'e ao :'\Iinisterio- da Viação e Ohras Puhllcas o credito de 100 :000$ para os
estudos de uma estrada de rodagem entre a Capital Federal e a cidade
de Petropol!s

O Presidente da Republ ica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da nutorízação que lhe eonfere,O art. 48,- lettra c, da
lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao l\Iinisterio da Viação e Obras
Publicas o credito de 100 :000$, para occorror ás despezas com
os estudos de urna estrada de rodagem entre a Capital Federal
e a cidade de Petrópolis.
Rio de Janeiro, 22. de fevereiro de HHl, 00 da Independ mcía e 23 da Itepuhlica. ..
HERiVrES R. DA FONSECA.
0

0

i.
DECRETO N.8.572 -

J. Seabra.

DE 22 D:::l FEVEREIRO DE i911

Abre ao )\linisierio da Guerra o eredito de 2: 060:;; para índemnisnr a Sociedade
de Tiro Pidelense do vitlor da metade Idas despezns feitas com a construcção de suas l inhns de tiro

O Presidente _da Hepuhlíca dos Estados Unidos do Braxíl,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fôrma do disposto no
art. 2 i § 2°,n, 2, alínea c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de
outubro de 1806, resolve abrir ao l\Iinisterio da Guerra o credito
especial de 2 :060$, para indemnizar ri Sociedade de Tiro Pídelense, em vista do cÍispbsWno art. 6 do decreto legislativo
n. 2.067, de 7 de ,ianeiro de lp09, do valor da metade das despezas feitas com fi oonstrucçãó de suas linhas de tiro.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1911, 90° da Indepeudencía e 23° da Republica.
HER:MESR. DA FONSECA.
0

0

Emygdio Dantas Barreto.

DECRETO N. 8.573 -DE 22 DE FEVEREIRO DE 1911
Abre ao Ministerio da Mar-inha o credito de 54 :149$. supplementàr {, verba 12
- Arsennos -- do exercício de uno, para pagnmento de salnrto aos oparartos dos Arsenaes de Mar-inha dos Estados do Pará e 'de- MattoGrosso

O Presidente da Hepuhl ica dos Estados
usando da autorização que lhe confere o art.
dê 30 de dezembro de 1909, resolve ahrír'
Marinha o credito de 54:149$ suppíementar

Unidos do Brazil,
41 da lei n. 2.221,
ao Ministerio da
á verha 12--Ar'-
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senaes - do. exercícío de 1~10, para occorrer ao pagamento de
salario devido aos operanos dos Arsenaes de Mar-Inha dos
Estados do ~ará ~ _de Matto C~l'OSsO e a que fizeram jus, em
virtude da dispoaição do referido ar:t. H; sendo 45: 1.19$ para
operarros do pruneiro dos supracitados estabelecimentos e
9 :000$ para 08 do segundo; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1911, 90" da Independencía e 23" da Republica.
HERi\IES R. DA FONSECA.
Joaquim Marques Baptista de Leão.

DEORETO N. 8.574 ...,-I;lE 22 "DE FEVEREIRO DE 1911
Ahre ao Ministerio da Fazenda o credito de 775$640 para pa~amento a
Francisco "\IVe6 Rollo, em virtude de sentença [udicínrtn

o Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Bmzil,
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 2.318,
de 28 de dezembro ultimo, .resolve abrir ao Mínisterío da Fa- ,
zenda o credito de 775$640, para occorrer ao pagamento de
custas devidas, em virtude de sentença judiciaria, a Francisco
Alves' RolIo, conforme o precataria expedido pelo Juizo dos
Feitos da Saude Publica em 20 de julho delg09.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1911, 90" da Independencía e 23""da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
F1'ancisco Antonio de Saües.

DEORETO N. 8.575 -DE 22 DE FEVEREIRO DE -1911
Abre ao Mirristet'io da Fazenda o credito de, 233::499$985, supplementar à
verba n, 18 -'Alfandega - do exerci cio de 1910

o Presidente da Itepuhlíca dos Estados Unidos rio 13: :ti'il,
usando da autorízacão contida no !fi'rt. 82, n,XIII, d;~ lei namero 2.356, de 31 de. dezembro ultimo; e tendo ouvido o 'I'ribúnal deContas. na conformidade .do .art. 2", § 2", n. 2, lettra c,
do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve
abrir atO' Mínisterto da Fazenda o credito de 233 :499$985, supplementar :í verba 11. 18 - Alfandegas - do art. 37 da le:i
n. 2.221. de 30 de dezembro de -1909, para occorrer ao pagamente dá despezaa ser /feita com pessoal da Alfandega do

°
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Rio de Janeiro, em eumpi-ímento do dísposto no art. :152 da ref'erlda lei n. 2.2·21Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 19ii, 90" da Independencia e 23" da Itepublíca,
_
HERMES I.L DA FONSECA.

Francisco Antonio de Soües.
DECRETO N. 8.576 .,-

DB

22

DE ];'EVEREIRO DE

1911

Abre <lo Ministerio da Pazenda o credito de 522 :970$128 llarll. pagamento de
contas do lIIiuisterio da Justiça e Negocios Interiores, na eonformidade do
art. 82, n. XIV, da lei n, 2.356, de 31 de dezembro de 1910

o Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazll,
usando da autorização constante do art. 82, n, XIV, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 191O,e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na conformidade do art. 2", ~ 2", n, 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir
ao Ministerío da Fazenda o credito de 522 :970$128 para occorrer
ao pagamento de contas do Minísterío da Justiça e Negocies
Interiores constantes da mensagem de 9 de dezembro de 1909,
reconhecidas e processadas de accõrdo com o dísposto no artigo
31 e paragraphos da lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, aos
seguintes credores, nas ímportancias abaixo mencionadas:
Seigneuret & Masset, em liqui134:323$200
dação
.
58:301$905
Amaral Guimarães & Comp
.
27:144$680
Barbosa, Amaral & Pimentel. •••
4.0:015$870
Macedo & Irmão
.
Macedo & Irmão
,
.
4.6:976$476
57:422$451
Moss, Irmão & Comp
.
30:151$096
F. P. Passos & Filho
.
31:308$000
··
.
Costa & Alves
20:400$000
H. Lavoie
.
20:723$000
.
José Maria da Eilva Graça
18:155$000
Arens & Comp...•..............
5:702$900
Hiron J acques
~ .. ~
15:862$000
Francisco José Dias
.
5:500$000
.
R. de Almeida & Comp .. "
7:738$650
Francisco Ignacío Pereira ..•....
1:051$000
A. J. Pereira de Barbedo
.
2:190$000
.
Carvalho Costa & Comp
Somma
522 :970$128
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1911, 90" da Independeucía e 23" da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Solles.
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DECRETO N. 8.577 ~DE22 DE FEVEREIRO DE 1911
Abre ao Mlnlsterío da -Iustiçu c Negocies Interiores 'ocredi,to especial de
300 :OOOili para terminação das obras de installução do Instituto-.Oswaldo
Cruz

O Presidente da Itepuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos doarL. 70,
§ 5", do regulamento approvado pelo decreto n, 2. -í09, de
23 de dezembro de 1896, resolve, á vista do urt, 3", n. VII, da
lei n. 2.. 356, ríe ,31 de dezembro de 1910, abril' ao Ministerio
da JUSti\;R e Negocies Interiores ocredito cspeoiulde 300 :000$,
para terminação rlas obras de ínstallação do Instituto Oswaldo
Cruz.
Rio de Jeneíro, .22 de fevereiro de 1!)11, 90" da Inde.pendencia e..23° da Itepublica,
HERMES R. DA FONSECA.

Itioadaoia da Cunha Corrêa.

DECRETO N. 8.578

~

DE 22 DE FEVEREIRO DE 1911

Abre ao lIIinisterioda Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
5 :800$ para paguruento de subsidias e' ajuda de custo que .deixou de
receber I!'·rullcisco de Paula Mencnstro

O Presidente da Itepuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70,
§ 5", do regulamento approvado 'pelo decreto n. 2.4.09, de 23
de dezembro de 1896, resolve, á vista do art. 8" da lei n, 1.841,
. de 31 de 'dezembro de 1907, revigorado pelo art. 8° da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abril' ao Mínister ío da
Justiça e Negocias Interiores o .credito especial de 5 :800$, para
pagamento dos subsidiose ajuda de custo que, na qualidade da
deputado federal pelo Estado do Rio Gránde do Sul, Fruncisco
de Paula Alencastro deixou de recebel',nolJeriodo de 10 de
outubroa20 de dezembro de 1894..
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1911, 90° da Independeucia e 23° da Republica·.
HERMES

R.

DA F,ONSECA.

Rioadaoia da Cunha Corrêa.

~07

ACTOS DO PODEFtEXECUTIVO

DECRETO N.

8.579--DE

22

DE FEVEREIRO DE

1911

Concede aos industriaas Carlos G. da Costa Wigg e 'I'ra] ..no Saboia Viriato de
:M:edeirosJ 'ou ,á companhia que orgunizurem, os favores de que trata o
art. 71 da lei 11. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e consolida as d.isposições do decreto n. 8.414, de 7 de dezembro do 1910, que concedem
aos mesmos os favores dos decretos us, 8.019, de 19 de maio de 1910 ;
5.646, de 22 de agosto de 1905, e 947 A, de 14 de novembro de 1910

o Presidente da Repuhlica dos Estudos Unidos do Braail,
attendendo ao que requereram Carlos G. da Costa Wigg e Trajano Saboia Víríato de Medeiros e tendo em vista o disposto
no art. 71 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de. 1910, e 0$
termos g-eram; da lei n. 2.4.06, de 11 de janeiro de 1911, decreLa :
.
Artigo L" Hão eoncedidos aos índustt-iaes Carlos G. da
Costa "Tigg e Trajano Saboia Viriuto de Medeiros, ou ú companhia que organízareui, premios sobrecs produetos manuf'aoturados, garantia de oonsumo annual e outros favores para exploração de uma usina slderurgica com a capacidade de 150.000
toneladasannuaes.
ArL 2." Ficam cunsolídádas neste decreto as vantagens e
obrigações constantes do ·decreton. 8.!d 4,de 7 de dezembro
de 1910.
Ad.3." Os favores concedidos acham-se determinados nas
clausulas que COIl1 este baixam, devendo 6 oontracto a celehrar-se com us concessionarlos í'icar sujeito futegi-almente á
ff scalização do ministro da Agtioulturu, ljudustria e Commercio.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de lP11, 90" da Independenota e 23" da Republlca,
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo,

DECRETO N. 8.580

-DE

1

DE MARÇO DE

1911

Abre ao Ministerio da Guerra o oredlto vespeoial de 247 :976$220 para pagamento de soldo vi talicio a 538 volunturiosdu l:'atria

O Prestdente da Republíca elos Estados Unidos do Braztl,
de accôrdocom .o disposto no art. 23 da lei n. 2.356, ele 31 dezembro do anno lindo, tenda ouvido o 'I'rihunal deCantas, na
conformidade do que preceitua o art. 2", § 2".n. 2, lettra c, do
decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1.896, resolve
abrir ao MíaisterícdaGuerra o credito especial da quantia de
247 :976$22Ô, para pagamento a 538 voluntaríos da Patría da
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ímportancía do soldo vitalicio que lhes compete, relativo ao
anno de 1909.
Rio de Janeiro, 1 de março de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Bepublíca.
HERMES

R. DA FONSECA.

Emygd'io Dantas Barreto.

DECHETO N. 8.581 -

DE

1 DE .MARÇO DE .1911

Approva as modificações dos estatutos do Banco de Credito Brazileiro

o Presidente da Repuhlica dos Estados. Unidos do Brazil,
at.tendendo ao que requereu o Banco de Credito Brazileiro, devidamente representado:
.
Resolve approvar as indicações feitas nos estatutos do
mesmo Banco, em virtude de deliberação da assembléa geral
extraoedinaría de seus acoionlstas, de 18 do mez proxírno findo,
as quaes vão a seguir e deverão ser archívadas IHl Junta Commercíal, de conformidade com o disposto no art. 3°, § 4°, do decreto n. 164, de 17 de janeiro de 1890:
ArL 2.0 Substitua-se pelo seguinte: «A sua duração será
de 80 annos, contados da data da modificação destes estatubos ».

Art. 7.0 Supprima-se.
Art. 8.0 Accrescente-se «a operar em cadernetas de pequenas contas limitadas ».
Art. 9.° Supprimam-se as palavras: « espeoíalmente nos do
Pará e Amazonas ».
.
Art. 28. Supprimam-se as palavras: «é terá um advogado
que íunccionará como consultor juridico ».
Art. 29. Diga-se «cem acções s em lagar de « cínccenta
acções ».
.
. Art , 31. Substitua-se por: «O honorarío ou retríbuíoão
annual de cada director será de doze contos de réis, pagos
mensalmente, e mais a porcentagem de um por cento sobre 0:5
dividendos que distribuirem aos accíonístas ».
Art. 37. Diga-se: «cincoenta acções s em lagar de «cinco
acções ».

Art. !10. Substitua-se por: «Aos membros elo Conselho
Fiscal competem as attríhuíções estatuídas na lei vigente das
sociedades anonymas »,
Art. 42. Substitua-se por: «Dos lucros liquidos prevenientes de operação effectivamente concluída no respectivo semestre se deduzirão dez por cento piara lO fundo de reserva,
seis por cento para os direetoees, em partes iguaes, e oitenta e
quatro por cento para dividendo aos accíonístas ».
Bío de Janeíro, 1 de março de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Republica.
HERMES

R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Salles,
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Ban.co ele Creclito Brazileiro
AaTA

DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDlNARIA DE AcarONIS'l'AS,
REALIZADA A 18 DE FEVEREIRO DE 1911

AIOS dezoito dias do mez de fevereiro de mil novecentos e
onze,nesta cidade dfo: Rio de Janeiro, á 1 hora da tarde, reunidos pessoalmente e representados por sete aecíonístas deste
Banoo, no segundo andar, sala doze, do edificio <:10 Jornat [lo
Conimercio, sito. á Avenida Central 117, possuidores de vínto
e quatro mil cento e setenta acções com duzentos e setenta e
cinco votos, iOi director-presidente, coronel Rndolpho Abreu,
assumindo a presídencía, abre a 'sessão, convidando para secretarios os aecionlstas DI'. Lourenço Cavalcanti de Albuquccque e Alberto J, Mora, que immediatamente occupam os respectivos legares. Pelo Sr. ;wesidente é declarado que, na fórma
do annuncío inserto tic-Diorio Oflicial; de dez do corrente mez,
é ordem do dia da presente assembléa proceder-se á eleição
para o cargo de Director-Thesoureiro, aetualmente vago,' e
I;úmar conhecimento de uma proposta da. directoria relativa
á prorogação do prazo social e olímínação, substituição e ac.,.
cresoinro de varias artigos dos Estatutos. Em seguida pede ri
palavra o uccíonísta Sr. General Quintino Bocayuva e propõe
que a ',rus.sembléa eleja para lO referido cargo de Director-Thesoureíro o aecionista Dr. Lourenço Cavalcanti de Albuquerque,
actuat Dh-ectcr-Thesourejro mteríno. Posta a votos esta indicação, foi a mesma unanimemente approvada, Pedindo a palavra depois o DI'. Lourenço Cavalcanti de Albuquerque agradece a honrosa distíncção de que fàra ohieeto. Passando . a
tratar-se da reforma dos Estatuto'.'; procede o SI'. :L ° Secretario
á leitura da proposta da Directoria, que é do teôr seguinte:
« Srs. accíonistas. A Directoria do Banco de Credito Brazíleiro, no intuito de favorecer o desenvolvimento desta socíedade, resolve fazer- VOq a proposta de modificações destes Es tatu tos : I - art. 2°, substitua-se pelo seguinte: «A sua du-.
ração será de trinta annos; contados da data da mOdiificaçlú::,
destes estatutos». II - art. 7°, supprima-se , UI - ' aI':tigo 8°, accrescente-se: a operai' em cadernetas de pequenas
contas limitadas. IV - art. 9°, supprímam-ss as palavras:
especialmente nos de Pará e Amazonas. V - art , 28, supjn-ímam-se as palavras: e terá um. aduoqado que [unccionarâ
como consulto!' [uridico, VI - art, 29, diga-se: cem, acções
em vez de cincoenta acções, VII - art. 31, substitua-se
POI': O Iionorario ou retribuição annuai de cada director será
de doze contos de réis, pagos mensalmente e mais a porcesitaaem. de um por cento sobre os dividendos que se distribuireni
aos, uccionistus , Vll I - <1l'L 37, diga-se: cincocnta acçõcs
em vez de cinco acções . IX - art. 40, substitua-se por: aos
membros do Conselho Fiscal competem as attribuições estatuídas na lei niçente sobre Sociedades Anonumae. X - artig042, substitua-se por: Dos lucros liquidos, prouenientes de
operações etfectiuamente concluidas no respectiio semestre,
oi' dednzü'üo dez por cento para o Fundo de Reserva, seis \por
Poder Executivo - i9ii
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cento pal'a os Directores em partes kf1lÇles e oitenta e q)uatro
por cento lJal'arl1Vtc1endos aos accwmstas.»- A Dírectoria
julga desne cessario r'31'e6r-se ás vantagens destas modificações da? Estatutos, tão visiveis são cllas, Rio de Janeiro, 8
de fevereiro de 1911.- Rotlolpho Abreu, Dirccbor-Prcsidenle.
Lourenço Cavalcanti de Albuqucrque, Divector-Thesoureiro inlerino.- Alberto J. Mora, Díreotor-Secretarío.«
Posta em discussão a presente proposta e como nenhum
dos Srs. accíouístas presentes pedisse a palavra é a mesma
submettida a votação e unanimemente approva2fa. Nada mais
havendo a travar, o Sr. Presidente agradece aos Srs. accionístas o comparecimento
presente assembléa, suspende ,DS
trabalhos por meia hora, submettendo em seguida á appro'vaçãlCl da assembléa a presente acta, escrípta pelo 2° secretario, a qual é unanimemente approvada e assíguada pelos
Srs. accionistas presentes. Em tempo declara-se ter Havido
- engarso na cépia nesta actn da proposta da Dírecloria, na
parte referente á 10' modificação, relativa ao art. 42.) que
assim estava escripl.a 'C l:t)ii approvada pela assembléa : X art. 42; substitua-se 1101'; Dos lucros, liquiâos lJ1'ovenientss
de operações eitectiuamenie concluidas no respectioo semestre, se dedusirão dez 1JO)' cento 1Jam o Fundo de Reserva ~
noventa pOl' cento pal'a dividendos aos accionistas. RiíOI de Janeiro, 18 de fevereiro de 1911.- Rodolpho Abreu, cincoenta
acções. - Lourenço Caoalcanti de Albuquerque, mil acções.'-':"
Alberto J. Mora, duzentas acções.- Q. Bocayuva, quatro mil
cento e vinte e uma acções.- Q. Bocayuva, por isua mulher e
seus filhos menores, quatro mil e quinhentas racç·õe:s.- João
M. de Carvalho Mourão, TYOrr procuração c106 herdeiros de Bernardo Caimary, dez mil quatrocentas e setenta e uma acções,
- Francisco Ribeiro de Moura Escobar, tres mil oitocentas e
dezoiloacções.
ú

Certif'ico que, por despacho da Junta Commercial de 9 do
corrente mez, archívou-se nesta repartição sob o n. 3.438, a
acta da Assemhléa Geral Extraordinaria, realizada a 18 de feveréiro de '1911, do Banco de Credito Brazileiro, que reformou,alterândo os seus Estatutos. Rio de Janeiro, 10 de março
de '1911,- O seoretamo, Fabio Leal.

DECRETO N. 8.582 -

DE

'1

DE :i\IAHÇO DE

1911

Abre ao Minlstorio da Fazenda o credito de 2.108 :451$735 para pagamento
de contas do 1.finisterioda Justiça o Negocies Interiores, na conformidade do art. 82, n. XIV, da lei n, 2.3j'íG. do 31 de dezembro do 1910

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Braz il,
usando da autorização constante do art. 82, n. XIV, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n.392, 'de 8 de outubro de 1896, resolve abrir
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ao Míníster ío da Fazenda o credito de 2.:108: ~51$735, para
occorrer ao pagamento de contas do l\iinisterio da Justiça e
Negocios Interiores constantes da mensagem de 9 de dezembro
de 1909, reconhecidas e processadas de accôrdo com o disposto
no art. 31 e paragraphos da lei n. 490, de 16 de dezembro
de 1897, aos seguintes credores, nas ímportancías adeante
mencionadas :
Bruno & Comp. .
.
, .
Carmo, Santos & Comp. .
Ovidio dos Santos Lopes Cavalcanti
.
.
Henrique Levy
A. V. Aiello
.
João Valle
;
.
Francisco Marques da Silva
.
A..Berdiel
.
Société Anonyme de l\Ierbes-Le-Chateau.
Société Anonyme des Aciéries d'Angleur ..
Vidal, Baptista & Comp. .
.
Antonio Coelho de Magalhães
.
.
Rodrigo Vianna
.
Lopes & Sobrinho
Theodor \VilIe & Comp, .
.
Bruno &' COlHp. .
.
David & Comp. .
,
.
Polydoro Pereira Pinto
.
.
Mello Sainpaio & Comp.:
Cruz & Alves
,
.
.
Manoel Rezende & Comp. .
Manoel do Rego Filho
.
José Nogueira Junior
.
Somma

:

.

12:007$~00

46:169$900
1:180$000
220:812$517
1:9~8$000

1:250$000
23:592$000
9:318$3~3

21:531$250
163$~37

33:418$850
12:999$070
13:~01$151

105:833$487
1.543:358$740
28:797$000
7:189$500
5:600$000
1:886$000
8:899$500
5:973$590
3:000$000
121$500
2.108:451$735

Rio de Janeiro, 1 de março de 1911, 90° da Independencía e
23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Sallcs,

DECRETO N. 8.583 --;" DE 1 DE MAnço DE 1911
Abre ao Mtnistcrlo da Justiça e Negocios Interiores o urodito especial de
2 :469$0,16 vara pngumeuto ao professor do Instituto Nacional de Surdos
Mudos José Rubcllo Leite Sobrinho, da differença de gratificações ad dícionaes atrazadns

O Presidente da Republica dos Estados UnIdos elo Braz il ,
tendo ouvi elo o Tribunal de Contas, nos termos do art , 70, ~ 5",
elo regulamento approvado pelo decreto n. 2.109, ele 23 de dezembro de 1896, resolve, á vista do disposto no n. VIII do
art. 3° ela Ieiu. 2.356, de 31 ele clezembrode 1910, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de
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2 :469$046, para pagamento ao professor do Instituto Nacional
de Sur~l?s i\l~dos J osé RalJello Leite Sobrinho, da diff'erença
de gt'atíf'Icações addicionaes ati-azadas 'no período de 9 de dezembro de 1904 á 31 de dezembro de 1909.
IUo de Janeiro, 1 de março de 1911, 90° da Independenoía e
e 23° da Ilepuhlica.
HElnms R. D,~ :FONSEC,~.

Riuadaoia da Cunha Corrêa.
DECHETO N. 8.584 -

DE 1 DE 1IIARÇODE 1911

C:cêa·umu escola média ou theor-ico-prntiea de agricultura no Estado da Bahia
c upprovu o respeet.ivo regulnmanto

o Presidente da Repuhl ica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto no decreto n. 8.561, de 15 de fevereiro de 1911, resolve crcar em São Bento das Lages do. município da Villa de São Francisco, no Estado da Bahia, uma
escola média ou theorico-pratíca de agricultura, nos termos do
decreton. 8.319, de .20 de outubro cle 1910 e de accórdo com o
regulamento que com este baixa, assignado pelo ministro e
seeretario de Estado dos Nogocíos xla Agt-icultui-a, Industria
e Commercio.
Hio de Janeiro, 1 de março de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.

Pedro de Toletlo,

Regulamento a que se refere o' Decreto nl ~15~4J De 1 De
março De· Hl1
'CAPITULO
DA ESCOLA E SEUS FINS
Art. 1.0 A Escola Média ou 'I'henrico-Pratica de Agcicultura, ou Escola Agvicola da Bahia tem por fim a educação proí'issionnl appl icada á agricultura, zootechuia, veterinaria e ás
. iudustrlas ruraes, mediante a diffusão de conhecimentos scíentif'icos e praticas racíonaes necessarias á exploração economica
da propr-iedade agt icola.
Art. 2.° O ensino deve ser theoríco e pratico, baseando-se
nas soiencias fundamentaes da agricultura e visando constituir
um corpo de agricultores instruidos em todos os ramos da sua
profissão:
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Art. 3.° A escola terá caracter regional, devendo attender
de preferencia, em seus programmas, ás culturas e aos ramos
da industria rural mais vulgarizados no Estado da Bahia e no
norte do paíz.
Art. 4.° Além do ensino que ministra aos alumnos cumpre á' escola, interessar-se em todos os assumptos agrícolas
communs 11 região a que deve servir, collaboranclo em seu desenvolvimento econorníco, por meio de investigações scientificas, trabalhos praticos nos laboratorios e na fazenda experimental e mediante os melhores methodos de propaganda
agrieola.
CAPITULO II
DOS CURSOS

Art. 5.° O curso será theorico-pratico, durará tres annos
divididos em semestres, com um armo de estagio e comprehenderá as seguintes cadeiras:
1" cadeira - Algebra, geometria, trigonometria, noções de
mecanica geral, mecaníca agr-ícola, construcções ruraes, hydraulica agricola.
2" cadeira - Physica agrícola, chirnica geral inorganica,
noções de mineralogia e geologia agricolas.
3" cadeira ~ Botanica e zoologia agrícolas, systematica.
Estudo das principaes molestias das plantas uteis..
4" cadeira·- Noções de chimica organica, chimica agt-ícola
e bromatologica, teclmologia industrial agr-ícola, fermentações
industriaes.
5" cadeira - Agricultura geral e especial, silvicultura, economia rural, legislação agraría e florestal, contabil idade
agr-ícola.
6" cadeira - Hygiene e alimentação dos animaes domestícos, zootechnía geral e especial.
7" cadeira - Noções de anatomia e physiología dos animaes, hygiene, medicina veterinaria.
Art. 6.° Além das cadeiras indicadas no artigo anterior
haverá uma aula de topographía e desenho, a cargo do respectivo professor, e outra de horticultura, arbor-íeultura, fructicultura, viticultura, apicultura, sericicultura, que será dada pelo
chef'e de pratica agricola e horticola.
Art 7." O programma do curso será assim distribuido:
.[0

anno

1° semestre
Algebra e geometria plana.
Physica agr-ícola.
Botanica agricola.
Aula - Desenho a mão livre e geometríco,
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2° semestre

Geometria no espaço e trigonometria.
Chimica geral ínorganíca.
Zoologia agr-ícola,
Aula - Desenho de aquarelIa, de paízagem e de flores.
2° anno
1° semestre

Mineralogia e geologia agr-ícolas.
Noções de chimíca organíca.
Mecaníca elementar. lIIachinas agr-ícolas,
~IolesLias das plantas uteis.
Aula - 'I'opogruphia, Desenho topographico e de machinas,
2° semestre'

Chimica agr-ícola e bromatologlea.
Agricultura geral. Silvicultura.
Materiaes de construcção. Construcções ruraes. Estradas de
rodagem e caminhos vícinaes,
Aula - 'I'opographla. Desenho e projecf,Qs de eónstrucções

ruraes.

8° anno
1° semestre

Hydraulica agr-ícola.
Technologia industrial agr-ícola. Fermentos e fermentações industriaes.
Agricultura especial.
Exterior dos animaes domestícos. Zooteclmia geral.
Elementos de anatomia e physlologia dos animaes.
Aula - Desenho e projectos de hydraulíca agr-ícola.
2° semestre

Horticultura, arhor ícultura, fruetíoultura e vlticulturà,
Apicultura e serlcicultura. (Aula)!
Zootechnia especial.
Economia rural. Legislação agraria e florestal. Contabilidade agrícola.
Hygiene animal. Medicina veter'iriaria.
Art. 8." Na organízaçãõ dos programmas cabe aos lentes
attender de preferencia ás materías accessor ías ou technícas
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que mais de perto se relacionem com os ramos de agricultura
e industrias agricolas da região.
Ar], 9." Nas cadeiras de agricultura, ao ensino theorico e
pratico das culturas novas deve preceder o das culturas proprias do norte do Brazil, por meio de experimentações e praticas que possam' concorrer para augmentar o seu rendimento util.
Art. 10. Na cadeira de teclmologia industrial agr-ícola, deverão ser especializadas a industria assucareira, as fermentações
industr íaes, o fabrico do álcool e os assumptos correlativos.
Art. H. A escola terá, além do curso regular, os cursos
resumidos, destinados aos agr icultores, criadores ou industriaes que se queiram Instruir em um ou mais ramos de suaespecialidade.
Art. 12. A organização desses cursos constarú do regulamento interno da escola e sua duração não deve exceder de dous
a tres mezes, conforme a natureza da materia ou do grupo de
materias de que se trata.
Art. 13. Os cursos abreviados poderão versar sobre qualquer ramo de cultura, zootechnia, alimentação dos animaes,
hygiene, veterinaria, índustrias agr'icolas, corno sejam: f'a. brico do queijo e da manteiga, etc., mecanica agticola, drenagem, irrigação, etc., sendo as lições theoricas acompanhadas de
demonstrações praticas.
Art, 14. Os cursos abreviados poderão ser renovados annualmente, e o numero dos que devem assístil-o será fixado pelo
director da escola, de accórdo com os lentes das respectivas
especialidades.
CAPITULO III
PO$ LABORATORIOS E INSTALLAÇõES

Art. 15. A escola terá os seguintes Iahoratorros e ínstallações complementares :
1). Gabinete de physíca - Posto meteorologico.
2). Laboratorio de botanica e pathologia vegetal
Herbarío.
3). Laboratorio de zoologia - Officina de taxidermia.
/1). Gabinete de topographia e desenho.
5i. Laboratorio de chimica geral inorganíca, mineralogia
c geologia.
6). Laboratorio de chimica organica, chimica agrícola e
brornatologica c technologia industrial agricola.
7). Gabinete de engenharia rural.
8). Galeria de machinas.
9). Gabinete de zootechnia.
~O). Pharmacia vetel'inaria.
P). Hospítaes veterinarios e annexos,
1.2). Fazenda experimental.
13). l\Iuseu agrícola e de historia natural.
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14). Gabinete de photogrnphia.
15). Bibliotheca.
16). Off'iciuas para o trabalho do ferro e da madeira.
4r t. 16. Os .laborntorlos, gabinetes e mais ínstallações da
escola deverão ser organizados de modo a corresponder ás
exígencias do ensino experimental, devendo ser dotados dos meIhores jnstt-umantqs, apparelhos e mais elementos do estudo e
de investigação scientifica.
.
Art. 17. Todos os laboratorios, ínstallações e mais elementos
de um curso deverão, quando possível, estar reunidos em torno
do mesmo lente, e serão estabelecidos de modo a haver entre
elles perfeita ligação como partes integrantes do mesmo todo.
ArL ·18. O Iaboratorío da cadeira de technologia industrial
agr ícola deverá ter ínstallação especial, permittindo aos alumnos se Instruírem praticamente na índustría assucareíra e de
distillação alcoolica e nas fermentações industriaes.
Art. 19. O inuseu agr-ícola e de hístoi-ia natural constará
de collecções de plantas uteís, terras de cultura, sub-solos, rochas, adubos, correctivos, produetos agr-ícolas e üorestaes, specimens de histor ia natural, com particularidade do Brazf l, tudo
devidamente classificado e com as informações corr-espondentes.
Art. 20. Em cada uma das officinas para o trabalho dei
1'01'1'0 e da madeira haverá um mestre e o numero de operarios que for necessarío.
Art. 21.. A fazenda experimental é destinada ao ensino pratico de agricultura em seus diff'erentes -ramos; por meio de
demonstrações e culturas systematícas de plantas uteis, principalmente das qU0 forem communs á região e com auxílio de
praticas referentes á zooteclmia e ás índustrias ruraes,
Art. 22. A fazenda experimental deverá ser estabelecida
como uma exploração agi-ícola de caracter particular, com todas
as dependencias e installações proprías a uma fazenda-modelo,
ínstallada em condições de obter o maior rendimento possível
da cultura do solo, .da pecuaria e das industrias ruraes e
regionaes por um serviço completo de contabilidade agr-ícola.
Art. 23. A fazenda experímental deverá possuir, além da
área destinada aos campos de exper-iencia e demonstração, a
superfície neoessarIa para as culturas svstematicas das
plantas que tiverem servido de objecto á experimentação.
Paragr-apho unico. A úrea total da fazenda experimental
será no minimo de 50 hectares, de accôrdo com o art. 438
do Regulamento Geral do Ensino Agronomieo.
Art. 24. A fazenda experimental terá as seguintes divisões :
a) agricola;
b) zooteclmica;
c) industriâl.
Art. 25. A divisão agrteolacomprehenderã ;
a) deposito de machínas e utensílios agricolas;
b) apparelhos e utensílios necessarios ao beneficiamento
aos produetos agrícolas;
.
c) installação para deposito de sementes, adubos, pro-
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duetos agr-ícolas, celleiros para grãos, estrumeira, installações
para anjmaes de trabalho e mais dependencias .
d) campo de experiencia;
e) campos de demonstração;
1.) prados naturaes e artificiaes ;
(j) terrenos de cultura;
h) jardim, horta e pomar;
i) reserva de terrenos de matta.
Art. 26, A divisão zootechnica constará das seguintes dependencias :
a) Installações para a pecúaria ;
b) ínstallações para apicultura e sencícuitura.
. Art. 27. A divisão de índustrlas ruraes comprehenderá as
installações necessárias ú industria de Iaotioínios, á industrla
de distillação, fecularia, conservação e embalagem de fructas
e outras que devam ser adoptadas.
Art. 28. A exploração da fazenda experimental devera ser
baseada na esci-ipturação detalhada de sua despeza e receita, de
accôrdo com as regras da contabilidade agr-ícola ..
Art. 29. A fazenda experimental fica subordinada ao. díredor da escola e será dirigida pelo chefe de pratica agr-ícola e
hort.icola, com os auxiliares designados no presente regulamento e o numero de operar-ios que fór neoessarío.

CAPITULO TV
DA AD:MINISTRAÇ.:\.O E DOS l\IEl\IBROS DO l\L\GISTERIO

. ArL. 30. A escola terá Ul11 director e um vice-dtrector,
nomeados pelo Governo dentre os lentes, devendo assumir a
directorin, na auseneia ou impedimento de ambos, um dos
lentes mais antigos.
Art. 31. O director da Escola deverá ser engenheiro-agronomo ou agronomo.
Art. 32. O pessoal administrativo constará, além do director, de um secretario-bibliothecario, um escrípturarío, quatro
conservadores e ínspectores de alumnos, um economo, um
porteiro, um continuo, mestres de officinas, um feitor, operarios, e o numero de hedeis, serventes e trabalhadores ruraes
necessarios aos serviços da Escola.
.
Paragrapho uníco. Além do pessoal indicado, haverá um
medico e um pharmaceutíco, servindo este tambem na 'phnr-macia veterínaria.
Art. 33. Incumbe ao dírector :
1°, convocar e presidir ás sessões ordinarias e extraordínarias da congregação;
2°, observar e fazer cumprir o regulamento e o regimento
interno da escola;
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3", fiscalizar a execução do programma dos cursos, os diversos serviços da .escola, inspeccionar as aulas, gabinetes, lahorutor íos c mais ínstallações, velando pela boa ordem e disciplina ;.
4.", dar execução ás decisões do ministro em relação

administração da escola:
.
5", transmittir ao íninistro, com sua informação, os requerimentos e quaesquer reclamações do corpo docente, dos funccionarios da escola e dos alumnos ;
(j", adiar as sessões da congregação ou suspendel-as, em
caso de occurrencia grave. que levará ao conhecimento do
minístro.:
7", convocar a sessão da congregação quando julgar conveniente ou mediante requerimento de um lente ou professor, no
caso do pedido lhe parecer procedente;
. 8", nrovidenciar para que as reuniões da congregação se
realízem sem interrupção das aulas-e de outros serviços, salvo
caso extraordínnrío ; _
O", autorizar, mediante despacho, as maí.riculas dos alumnos e as certidões que tiverem de ser extrnhidas dos livros da
secretaria;
10, assígnar todos os aetos que dependerem da sua asslgnatura, entre elles as actas da congregação, os diplomas e os
certificados relativos á frequencia e aproveitamento dos
alumnos ouvintes;
11, encaminhar aos lentes; professores ou preparadoresrepetidores as consultas feitas á escola, em relação -ás mate-rias 'do curso;
12, promover conferencias sobre assumptos praticos e excursões scientificas, propondo ao ministro os lentes, professores ou preparadores-repetidores que as devem realizar;
13, designar os conservadores que tenham de realizar excursões para collecta de material destinado á escola, marcando-lhes o prazo que reputar necessario e fixando-lhes a
diaria de 5$ a 8$, de accôrdo com a competente verba orçamentaria :
14., ruhrioar os livros da secretaria e dos laboratorios, gabinetes e mais installações ;
15, promover a collahoração dos lentes para o Boletim do
ministerio ;
16, nomear as commissões que não tiverem de ser nomeadas pela congregação;
-17, examinar as contas de fornecimentos e visal-as, Para
as remetLer á Delegacia Fiscal do 'I'liesouro, depois de couvenientemente processadas;
18, executar e fazer executar as deliberações da congregação, podendo, porém, suspendel-as, si infringirem a lei, o regulamento .geral do ensino agronomico ou o presente regulamento, dando conta do occorrido ao ministro;
.
19, elaborar o prolecto de orçamento annual da escola;
20, solicitar ela respectiva Delegacia Fiscal do Thesouro o
pagamento das folhas do pessoal, contas de fornecimentos e
mais despezas da escola, de accôrdo com os creditos dístríá
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buidose com a circular n. 2.165, de 12 de setembro de 1910, e
mais instrucções e ordens do ministerio ;
.
21, requisitar ela mesma delegacia os adiantamentos para
as despezas míudas e de prompto pagamento;
22, promover a abertura de eoncurrencia paca os fornecimentos ordinarios da escola e os extraordinarios que puderem ser sujeitos a essa medida;
23, enviar mensalmente á Direct.oria Geral de Contabilidade uma das folhas de pagamento e dos documentos de despeza, acompanhando o balancete respectivo;
2Q, visar os pedidos de fornecimento para a escola, os
quacs deverão constar dos livros de talões;
25, designar os funecionarios administrativos que devem
receber e verificar os generos fornecidos á escola, de accôrdo
com os respectivos pedidos;
26, assistir, sempre que lhe f'ôr possível, ás aulas e aos
demais serviços da escola;
27, suspender os empregados, em consequeneia de falta
disciplinar, até 15 dias;
28, atlmíttír e dispensar os serventes, hedeis, feitor e o
pessoal operario subalterno;
29, apresentar ao ministro, até 15 de fevereiro, um relat.orio annual sobre os t.ralYalhosda escola e designar as mais
occurrencias, além das informações que lhe cabe dar periodicamente;
.
.
.
30, tornar providencias urgentes que julgar convenientes
para regularidade dos serviços da escola, submett.endo-as ímmediat.amente á approvação do ministro;
31, presidir ás mesas examinadoras em que tiver de
funccionar.
Art. 3,j. O direct.or residirá no edif'icio que lhe é destínado na séde da escola e não poderá ausentar-se por 'mais
de oito dias sem autorização do ministro.
Art. 35. O director é o superior hierarchico de todos os
funccionarios da escola e só responderá por; seus factos ao
ministro.
CAPITULG V
DO pESSOAL DOCENTE

Art. 36. O pessoal docente da escola é constituído pelos
lentes e o professor de topographia e desenho, sendo aquelles
auxiliados pelos preparadores-repetidores.
Art. 37. Incumbe ao lente ou ao professor:
1°, dar cumprimento ás funcções inherentes á sua cadeira
ou aula;
2°, assistir ás sessões da congregação ;
3°, redigir e submetter á apreciação da congregação, em
sua primeira reunião' annual, o prograrnma das materias do
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seu curso, dividindo-o em lições, indicando o numero dos exercicios praticos correspondentes;
4°, dírígír, orientar e presidir a todos os trabalhos práticos
relativos á sua cadeira ou aula e a excursões scíentií'Icas, os
estagies de férias e o estagio final, na parte que lhe couber;
5°, dar execução ao disposto no capitulo II do presente regulamento, relatívarnente aomethodo de ensino e aos estagios :
6°, observar as bases de' que trata o art. 126, quanto á distribuição do tempo para o horario das aulas;
7°, inscrever, em livro especial, a data; a hora e o assumpto da mesma lição e as notas de aproveitamento dos
alumnos :
8°, escolher e distribuir entre os alumnos os assumptos
. que tiverem de servir de thema para a sahbatina, com antecedencia nunca menor de 48 horas ;
9°, promover de dous em dous mezes concursos praticos
entre os al um nos, escolhendo para isto assumptos a prof'essal-os e levando as notas obtidas em favor da média do aproveitamento de cada alumno ;
10, velar pela disciplina interna das aulas, de accôrdo com
. o regimentointerrio e auxiliar o director na manutenção xla
ordem e disciplina escolar;
.
11, organizar os pontos para os exames, submettendo-os á
approvaçãd da congregação;
12, acceitar qualquer commissão scientifica que lhe seja
confiada pelo Governo, salvo caso extraordinario, justificado
legalmente;
13, orientar e fiscalizar os serviços a cargo dos preparadores-repetidores e dos conservadores dos gabinetes ;
14, propor á Congregação a acquisição do material necessario ao seu lahoratorio, gabinete ou installações da cadeira e as
modificações que lhe pareçam necessariasao desenvolvimento
e melhor rnethodo do ensino;
15, eommuniear autecipadamente por escripto ao direetor
o motivo de seu não compareclmento á aula, e aos trabalhos,
exercícios e sessões da Congregação;
16, apresentar á Congregação, no fim do semestre lectivo,
um relatorio referente ao seu curso e aos trabalhos pratícos
correspondentes ;
17, observar e fazer eumprír o presente regulamento e o
regimento interno da escola, quer em relação ao curso, quer
no que entender com a disciplina escolar;
18, responder ás consultas que lhe forem feitas, por intermedio do director, por lavradores, criadores ou profissionaes de
industria rural, em relação á materia ou materias de sua ca.deira ou aula.
Art. 38. Cabem aos lentes, ao professor de desenho e topographia e aos auxílrares do ensino os dispositivos referentes
á jubilação, .contagem de tempo, faltas, licenças, penalidades,
referentes aos lentes, substitutos e professores da Escola Superíor de Agricultura e Medicina Veterinaria.
Art. 39. O Governo premiará os lentes, substitutos ou pro-
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f'essores que quizerem publicar as lições de seu curso ou qual. quer trabalho original sobre sua cadeira ou aula, fazendo imprimir o mesmo trabalho, se este for approvado por dous
terços de votos da totalidade dos membros da Congregação.
Paragrapho unico. O· Governo concederá igualmente ao
autor do trabalho approvado o premio pecuniario de 2 :000$ a
5 :000$, confórme for arbitrado pelo ministro, ouvido o director da escola.
ArL 40. A concessão do premio pecuníario só se fará
effectiva si a Congregação, ao emittir o seu voto, considerar o
trabalho de rnerito excepcional, do ponto de vista scientifico e
pctlagogíco.
ArL H. A re-edição do trabalho será feita por conta do
Governo, com a oondição de ser ampliado de accôrdo com a
oríentacão do proprío curso e desenvolvimento scíentíí'íco que
tenha tido a matería, devendo a Congregação pronunciar-se
sobre o assumpto,
ArL 42. O lente, cujo trabalho houver sido premiado, deverá fornecer ao Governo, gratuitamente, 100 exemplares do
mesmo trabalho.
ArL 4ij. Os lentes e substitutos poderão ser incumbidos
velo ministro, de accôrdo com a respectiva congregação, de
fazer conferencias durante o anno lectivo ou no período das
férias, sobre a materia da sua especialidade, mediante as condições estabelecidas no regulamento da escola.
ArL 44. Se as conferencias de que trata o artigo anterior
forem realizadas fóra da séde da escola ser-lhes-á concedida
a diaría de que trata o art. 190.
Art. 45. O lente da 7" cadeira dará consultas gratuitas na
sóde da escola, conforme as prescripções do regulamento interno, sem prejuízo do horario dás aulas theoricas e praticas.
ArL. 46. E' vedado ao lente substituto ou professor dar
curso particular aos alumnos do estabelecimento, sobre materias de sua cadeira ou aula.
ArL 47. Os trabalhos origiuaes do corpo docente e os resumos das lições poderão ser publicados no boletim do ministerío.
Art. 48. Os programmas e horarios dos cursos, uma vez
approvados pela Congregação, só por esta poderão ser alterados.
ArL 49. Não serão tomadas em consideração pelo dírector
as deliberações collectivas do pessoal docente fóra da Congregaçãó.

ArL 50. Os lentes não se poderão reunir em sessão dentro
das rlepeudencias da escola sem autorização do director.
ArL 51. O lente ou professor que não tomar posse do seu
cargo dentro de 60 dias a contar da nomeao~o, será considerado
desistente do mesmo cargo, salvo caso de Força maior, a JUIZO
do ministro.
Art. 52. No caso de não comparecimento ás aulas dura1?-te
30 dias, sem justificativa das faltas, o lente ou professor mcorrerá In nena de· demissão.
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Art. 53. Os lentes e o professor fícarn sujeitos, conforme
as faltas ou delíctos que eommetLerem, ás seguintes penas que
serão applieaclns pela Congregação.
'
a) perda da gratificação de um a oito dias;

perda d_e voncimentos por igual espaço de tempo;
suspensao temporária do exercicio com perda dos vencimentos.
"
b)
c)

Art. 54: Em casos graves contra a moral e a disciplina da
escola, o tlireetor poderá suspender immediatamente o lente
ou professor, levando o facto ao conhecimento da Congregação
e dando parte ao ministro de qualquer resolução que haja sido
tomada.
Art. 55. Só terá direito 'a receber a grati1'icação de seu cargo durante as férias o lente ou professor que ao terminal' os
brabalhos escolares de cada anno estiver em exercício.
Art. 56. O lente ou professor que tiver de ausentar-se do
Estado durante as férias deverá solícitar previamente licença
ao ministro, por íntermedio do dírector,

CAPITULO VI
DA CONGREGAÇÃO

Art. 57. A Congregação ela Escola constará dos" lentes e do
professor de topogrnphia e desenho, sob a presidencia do dí-'
rector ou seu substituto legal.
Paragrapho unico. Os ajudantes preparadores serão convidados para as sessões da Congregação e terão voto; quando
estiverem na regencía interina elas respectivas cadeiras.
Art. 58. Para haver sessão de Congregação é necessaria a
presença de mais de metade dos seus lentes em exercicio, só
podendo eí'Ieetuar-se a reunião com"qualquer numero em caso
de sessão solemne,
Art. 59. A convocação para as sessões" de Congregação deverá ser feita com 24" horas de antecedencía, em off'icio do
director aos lentes e ao professor de topographia e desenho,
no qual virá mencionado, sempre que fôr possível, o fim da
reunião.
"
Art. 60. Não havendo numero legal de lentes, até meia
hora depois da que fôr designada, não se verificará a reunião,
cumprindo aodirector fazer lavrar uma acta que mencionará
o occorrido e será assignada pelos presentes.
Art. 61. Nas sessões de Congregação serão iniciados os respectivos trabalhos pela leitura da acta e do expediente, feita
pelo secretario, seguindo-se a exposição, por parte do director,
do motivo da reunião.
Art. 62." Na discussão das materias da ordem do dia, cada
lente poderá falar durante iO minutos no maximo e só poderá
fazel-o duas vezes sobre cada materta.
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Art. 63. Nas deliberações da Congregação prevalecerá a
maioria de votos dos presentes e o systerna da votação será a
descoberto, cabendo ao director, além do seu voto como lente, o
de qualidade.
ArL M. O membro da Congregação presente á reunião não
poderá eximir-se de votar e o que se retirar sem motivo
justo, a juizo do dírector, incorrerá em falta, como se não houvesse comparecido.
ArL 65. A neta das sessões será lavrada pelo secretario,
devendo ser mencionado nella todo occorrído e indicada a materia do expediente.
Parugt-apho unico . A acta, depois de approvada, será assignada pela Congregação e o seoretarío.
ArL M. As faltas dos lentes ás sessões da Congregação ou a
quaesquer actos a que forem obrigados, serão contadas para
todos os offeitos como as que derem nas aulas.
Paragrapho unlco. No caso de coincidir a hora da aula com
a da sessão da Congregação, terá esta preferencia, importando
em falta a auseucia, do lente substituto ou professor.
Art, 67. Os lentes, substitutos, professores e auxiliares de
ensino que faltarem por motivo justificado só terão direito ao
ordenado.
Art. 68. Incumbe á Congregação:
a) discutir os programmas do curso e deliberar sobre
elles ;
b) resolver sobre o horarIo das aulas e dosexercicios ou
aulas praticas e exames;
c) organizar os pontos para concursos e exames;
d) submetter ao Governo, por intermedio do director da
.escola, as medidas que julgar convenientes para melhorar a
organização da escola e os methodos de ensino;
e) informal' ao Governo, quando consultado pelo mesmo..
sobre o meríto dos technicos estrangeiros. que houverem de
ser coutractados para os serviços da escola;
f) eleger as commissões de exame e concurso, assim como
quaesquer outras que í'onern necessarias ao ensino;
O) prestar ao director o auxilio necessarío na manutenção
do regímen disciplinar;
h) propôr ao Governo quaesquer medidas uteis ao ensino
e suggerir outras não previstas neste regulamento e no regulamento geral do ensino agrouomico ;
.Art, 69. A Congregação ou qualquer dos seus membros não
poderá corresponder-se com o Governo sinão por intermedio do
dírector.
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CAPITULO VII
DOS CONCURSOS

ArL 70. O concurso para provimento dos cargos de lentes e
professores deverá constar de uma prova escripta, uma oral e
uma ou mais provas praticas', conforme a natureza da materia.
Paragrapho unico. As 1)l'OVaS praticas devem preceder ás
oraes e são eliminatorias.
Art. 71. A prova oral deverá ter o caracter de uma lição,
acompanhada das demonstrações que o assumpto exigir.
ArL 72. Satisfeitas as formal idades do concurso, a C011gregação procederá á votação sobre a capacidade de cada candidato, sendo considerados excluídos os que 'não obtiverem dous
terços da totalidade de votos.
.
Paragrapho unico. Feita a classificação, de accórdo com a
mesma regra, a Congregação organizará a .lista dos candidatos
acceítos e classificados, propondo o candidato que julgar preferivel.
Art. 73. Não haverá concurso para preenchimento do cargo
de lente ou professor no caso previsto no art. 78 e seu para-:
grapho.
.Art. 74. Nó julgamento do concurso dever-se-á ter em
vista, não só os conhecimentos theoricos dos candidatos, sinão
tambem seu tirocínio pratico ou experimental e suas qualidades pedagógicas.
§ 1.0 Em igualdade de circumstancias, serão preferidos os
preparadores-repetidores que tiverem mais de um anuo de
exercício na escola e houverem se distinguido durante esse periodo por sua assiduidade e aptidão pedagógica.
§ 2.° Não occorrendo esta hypothese prevalecerá a do
art. 77 do Hegularnento Geral do Ensino Agronomíco.
ArL 75. A' falta de especialístas nacionaes serão as cadeiras providas, mediante contracto, por technicos estrangeiros
de reconhecida competencia.
Art. 76. Na hypothese prevista no artigo anterior, abrirse-á concurso, em seguida, para provimento do cargo de preparador-repetidor da respectiva cadeira.
ArL 77. Os cargos de preparadores-repetidores e de chefe
de pratica agrícola e hortícola serão providos por concurso,
de accõrdo com os principios geraes estabelecidos no presente
regulamento e com os dispcsítivos do regimento interno da
escola.
ArL 78. A', falta de technicos nacionaes, serão coutractados
para preparadores-repetidores proJissionaes 'estrangeiros, ouvido o dírector da escola e o lente da respectiva cadeira.
Paragrapho unico. Verificada a hypothese do presente, artigo, quanto ao chefe de pratica agr-ícola, será contractado um
teclmíco estrangeiro, ouvido o dírector da escola.
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CAPITULO VIII
DOS :\TJXILIAHES DO ENSINO

Art. 79. São considerados auxiliares do ensino os prepara-

dores-repetidores, devendo haver um para cada cadeira, e o

chefe de pratica agrrcola e horticola.
.
Paragrapho unico. São considerados auxiliares do ensino
pratico o mestre ele gymnastica e exerci cios militares e os
mestres de officinas.
111't. 80. Compete ao preparador-repetidor:
1°, substituir o lente da respectiva cadeira em seus ímpe-,
dimentos ;
2°, Ieecíonar theorica e praticamente parte das materias
das cadeiras conforme indicação do respectivo lente, approvadapela Congregação :
.3°, auxiliar o lente nos trabalhos pratícos das cadeiras e
excursões -scientif'icas ;
!r", preparar e dispór o material necessarlo. ás demonstrações praticas e investigações do respectivo lente;
5°, acompanhar os alumnos nas aulas praticas, instruil-os
no manejo dos instrumentos e guíal-os nos exercícios praticos ;
G", fazer catalogar pelo conservador os ohleetos do gabinete ou laboratorio, que deverão ser dispostos na melhor
ordem e estado de conservação;
7°, cumprir o que lhe fôr indicado pelo lente relativamente
ás demonstraeões praticas ;
8°, fiscalizar os trabnlhos a cargo dos alurnnos
Art. '81. Incumbe ao mestre de gymnastica e exercícios
militares dirigir e orientar, de accôrdo com, as ínstrucções
anprovudas pelo direetor da escola, a educação physica dos
alurnnos, pelos methodos mais modernos, escolhidos os jogos
e exerclcios comnatrveís com a estação ea constituição organica de cada alumno.
Art. 82. Incumbe .aos mestres das officinas instruir. os
alumnos no trabalho do ferro, da madeira; elc., conforme a
natureza das orrícínas existentes,
CAPITULO IX
DO REGIMEN ESCOLAR

ArL. 83. O rcgimen da escola é o de internato, com f'rcquencia oln-ígatoi-ía ás aulas, exerci cios e trabalhos pratícos,
sendo também admittidos alumnos externos.
Art, 84. Os alumnos deverão tomar parte directa na
p.xçcueão dos trabalhos do laboratorio, nos servícos de campo,
das. ofüoluns e de todas as dcpendencias da escola.
Poder Executivo - rçrr
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ArL 85. No regimento interno da escola dever-se-á fazer
a distribuição do tempo de modo que os trabalhos pratícos nos
Iahoratortos e galiínetes sejam diarios e os de campo e da officína se façam em' dias alternados.
Art. 86. O curso será feito durante 10 mezes, divididos
em duas épocas, isto é, de abril a agosto e· de setembro a janeiro, havendo férias durante os mezes de fevereiro e março.
Art. 87. O numero de alurnnos internos não poderá, sob
pretexto algum, exceder de 50.
Art. 88. O ministro, de accórdo com o director da escola
«uvída a Congregação, estabelecerá o numero de aium nos externos que deverão ser admittidos annualmente.
Art. 8D. A escola cornprehenderú duas classes de alumnos
externos: matriculados e ouvintes.
Art. DO. São alumnos matriculados os que houverem sido
approvados em exames de admissão e satisfeito as exígencias
regulamentares para a matricula.
Art. 91. São considerados alumnos ouvintes aquelles quo,
de accôrdo com os preceitos regulamentares, se inscreverem
para ncompanhnr o curso de uma ou mais cadeiras da escola, devendo ser observado para esse fim o disposto no art. 03
do Regulamento Geral do Ensino Agronomico.
Art. 92. São applicados aos aluinnos ouvintes da escola
os dispositivos do art. D3 do Regulamento Geral do Ensino
Agronomico, e o numero respectivo não poderá exceder da
quinta parte dos alumnos matriculados.
Art. 93. Os alumnos serão arguidos diariamente pelos
lentes e pelos preparadores-repetidores, sendo apreciado o
valor das lições pelas respectivas notas, que constituirão a
média de aproveitamento de cada' alumno, durante o anno
lectivo. .
.
....
Art. 94. Os lentes ou os nreparudores-repetídores, depois
de cada série de oito a dez lições, subrnetterão os alumnos a
exames p a r c i a c s . ·
.
Parngrapho unico. Cada alumno deverá suhmetíer-se a
um exame parcial por semana.
Art. 95: Além das arguições nas aulastheoricas, os
alumnos deverão ser suhmettídos a provas praticas nos trabalhos dos laboratorlos, das otncinas e do campo, e a nota respectíva entrará na composição da média concernente a cada
matcria do curso

CAPITULO X
DA INSCnIpç,lo DA :i\IATHICULA

Art. 96. Os requerimentos para admissão de alumnos na
escola deverão ser apresentados ao director, do dia 1 ao
dia 15 de março,' acompanhados dos documentos que justifiquem as condições dos candidatos á matricula.
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ArL 97. Para a matricula do 1° anno do curso da escola
são exigidas as seguintes condições :
1a, certidão de idade ou documento equivalente, que prove
ter o candidato a idade mínima de 17 annos e máxima de 21 ;
2a , attestado de vacoínação e revaccinação ;
3a , certificado de que não so:ffre de molestia contagiosa
ou infecto-contagiosa;
4a , exame de admissão ou certificado do 3° anno do curso
gymnasial, com additamento do exame. de historia do Brazíl ;
5", certificado dos títulos ou diplomas que possuir;
e-, identidade de pessoa.
Paragrapho uníco. A prova de identidade será feita por
meio de attestação escrípta de lente da escola, da mesa examinadora ou de pessoa conhecida.
ArL 98. A ínscrípção da matricula poderá ser feita mediante procuração.
ArL 99. Os exames ele admissão constarão das seguintes
materias: portuguez, francez, arithmetica, geographía geral
especialmente do Brazil, e historía do Brazil.
Art. 100. O ministro nomeará as mesas para o exame de
admissão, as quaes serão constítuídas por lentes das respectivas
materias em institutos off'icíaes, sob a presidencia de um
lente ou professor da escola.
ArL 101. Os alumnos que tiverem o 3° anno do aotual
curso gymnasial poderão ser matriculados prestando apenas
o exame d13 hístoría do Brazi1.
Art. 102. Um anno depois da ínstallação da escola, só se
fará a matricula mediante o concurso de admissão, que versará sobre as materias de que trata o art. 99,
Paragrapho uníco, Os candidatos á matricula deverão exhibir certificado de approvação nas mesmas materias.
Art. '103. Dos candidatos que 'apresentarem certificado cio
3° anno do actual curso gymnasial, serão pref'er ídos aquelles
que houverem obtido melhores 'approvações, inclusive no
exame de histeria do Brazíl.
Art. 104. Os candidatos approvados em exame de admissão serão classificados por ordem de merecimento pela mesa
examinadora, e de accôrdo com esse criterio será feita a matricula.
.
Art. 105. Dos candidatos que apresentarem certificados
de exames parcellados de preparatorios, terão preferencia os
que houverem obtido melhores notas de approvação em portuguez, í'rancez e arithmetica.
Art. 106. Tratando-se de maLriculandos gratuitos, a escolha do candidato obedecerá as seguintes regras, que representam condições de preferencia :
1a, ter sido approvado plenamente no exame de admissão
ou no curso gymnasial ;
2", ser orphão de pãe e mãe ;
3", ser orphão de pae ;
.la, ser filho de agricultor, criador ou profissional de industria rural.
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ArL 107. Os alumnos que obtiverem distincção em todas
as matérias do exame de admissão serão dispensados da taxa
de matricula, na classe dos externos.
ArL lOS. O ministro dispensará annualmente do pagamento de matricula cinco alumnos internos e 10 externos, que
reunirem as condições do art. 10G, devendo ser preferidos, em
igualdade de circumstaucias, os í'ílhos de agr-icultores, criadores e nrot'íssiouaes rle inc1ustria rural.
ArL. 10V. Os alumnos contríbulntes pagarão, quando internos, 15$ no acto ela ma tricula e f150$ em tres prestações
adeantadas, e no externato 158 no acbo da matricula e 75$ em
tres prestações durante o armo lcctivo.
.
Art. 110. As prestações de que trata o artigo anterior,
excepto a matrieula, poderão ser pagas em prestações mensaes,
adiantadamente, tratando-se de filho de agricultor, criador ou
profissional ele industria rural QU de funccionario publico que
prove impossibilidade de fazer de outro modo as referidas
contribuições.
Art. 11 L Os candidatos admíttidos deverão estar presentes á escola nos dons primeiros dias ela abertura elo curso,
devendo os internos possuir o enxoval exigido no regimento
interno da escola.
Art. 112. Os alumnos terão direito ao material necessario
para o trabalho theorico e prai.ico..
Art. 113. Os alunmos gratuitos que completarem li curso
serão dispensados do pagamento do diploma.
Art. 114. Si o numero de candidatos exceder ao numero
de vagas, poderão os candidatos á matricula gratuita ser
admittidos como contribuintes até que se abra vaga.
ArL 115. A condição dos alumnos gratuitos será regida
pelos arts. 97 e 9S do Regulamento Geral do Ensino Agronomico,
Art. 11G. No caso d.e concorrer grande numero ele alumnos
á matricula, gozarão de preí'erencía :
1°, os filhos de agricultores, criadores ou pro1'issionaes ele
industria rural;
2°, os que obtiverem melhores notas no exame de admissão ou exhibirem melhores certificados do curso gyrnnasial ;
.3°, os que tiverem melhor compleição physíca e revelarem maior aptidão para a vida agr icola.

CAPITUO XI
-DO :;ymTlIODO

DE

ENSINO,

DOS EXERCI CIOS
ESTAGIaS

EsaOL,mES.

E

DOS

Art. 117. O ensino theorico deverá ser ministrado de moelo
intuitivo e será completado por excursões e trabalhos praticas
nos lahoratorios e nas installações correspondentes a cada uma
elas cade iras.
Ar], 11S. O lente ou professor, por si ou assistido pelos
preparudores-repetidores, eleve executar as operações. que eles-
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cr ever nas aulas theoricas e nas excursões, e expôr os instrumentos a que .se referir, fazendo com que cada alumno os manipule, sempre que fôr possível.
Art. 119. O horai-ío escolar deverá ser organizado de modo
a permíttir que os alumnos, acompanhados dos auxiliares do
ensino se exercitem directamente nos trabalhos de gab incl.e,"
luboratorios e mais dependoncias pertencentes ao curso a que
se dedicarem.
Art. 120. O ensino pratico deve ter o ohjectivo de estimular e desenvolver o espir ito de iniciativa e observação dos
nlumnos, instruindo-os no manejo dos instrumentos e ma-o
ohinas, desmontagem e montagem das mesmas e ensinandolhes os me111(>I'eS methodos exper imentaes.
Art. 12l. As aulas theoi-icas deverão ser seguidas de tra..
halhos nos laborator íos e outras installações affectas ao curso
theorico, na razenda experimental e suas dependencias, nas
oi'ficinas e quaesquer estabelecimentos annexos á escola.
Art. 122, Após as excursões ou estagies de férias, os
alumnos deverão apresentar por escripto ao lente da cadeira
o resultado de suas observações, tendo direito á nota, que
entrará na composição de sua média de exercícios práticos.
Art. 123. Os alumnos deverão acompanhar não só os trabalhos pratícos da fazenda experimental como tambem os ser-o
viços administrativos, interessando-se em tudo que se relacione com a receita e despeza c as diversas phases da contabilidade agrícola attinente a cada genero de producção.
Art. 124. As observações referentes. a trabalhos technícos
deverão . constar de cadernetas especiaes, mencionando cada
uma os serviços e a marcha respectiva, devendo as mesmas
ser examinadas mensalmente pelos lentes ou pelos preparadores-repetidores.
.
AI't. 125. Além das excursões feitas durante o anno lectivo
aos estabelecimentos otf'ícíaes, fabricas, propriedades agr icolas, of'I iciuas, exposições agr-ícolas, pecuarias e de íudustrin
rural, coudelarías, trabalhos de irrigação e drenagem agr icola, etc., deverão os alumnos, de accórdo com o programma
elo lente da cadeira, fazer exercícios práticos durante as ferias
em estabelecimentos agrícolas, iudustr íaes ou em qualquer
instituto scientifieo dependente do Ministerio.
Art. 126. A distribuição do tempo. para o horario das
aulas thcorícas. aulas de desenho e exercícios pratícos ser.i
regulada mediante as seguintes bases:
-1", as lições theoricas serão em numero de tres por semana para cada cadeira;
2", os alumnos serão chamados individualmente, e nas
respectivas cadernetas ser-lhes-á marcado certo numero de
pontos, correspondentes á applícação : e aproveitamento revelados:
3., além da arguição feita pelos lentes, haverá, em dia
determinado, argu ição por parte dos substitutos sobre a materia que houverem leccíonado, cabendo-lhes tambem formular sobre el1a questões nívorsas para serem respondidas
pelos alumnos : .
1.", as aulas praticas serão em numero ele tres por semana
para cada cadeira.
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Art. 127. O curso das sciencias fundamentaes deve ser
completado pela pratica diaria nos laboratorios,por trabalhos
de microscopia, herhorízação, desmontagem e montagem de
apparelhos, manejo respectivo, collecta de productos naturaes,
sua classiüoação, devendo algumas das collecções da escola
"ser organizadas pelos proprios alumnos.
Art. 128. A pratica do programma das cadeiras de agricultura, technología industrial agrícola, engenharia rural,
como das demais cadeiras, deve ser dirigida pelos respectivos
lentes e pelos preparadores-repetidores, em complemento ao
ensino theorico, e será organizada de maneira que os alumnos
collaborem nos respectivos trabalhos e se affeiçoem á vida
agricola.
Art. 129. A pratica nas officinas para o trabalho da madeira e do ferro e em outras que forem estabelecidas será
orientada pelo lente da primeira cadeira, auxiliado pelos chefes
c pessoal das mesmas, e terá o mesmo caracter de obrigatoriedade das aulas theoricas e praticas da escola.
Parugrapho unico. Além do ensino profissional agrícola,
a escola tratará da educação physíca dos alumnos, a qual
deverá constar de gymnastica, jogos sportívos, exercicios militares e pratica de tiro.
,
Art. 130. Haverá na escola um estagio final facultativo
para os alumnos que terminarem o curso, o qual deverá ser
feito na própria escola, em qualquer dos estabelecimentos
annexos ou. nos que forem indicados pela congregação.
Art. 131. O estagio a que se refere o artigo anterior é
concernente á pratica de agricultura, horticultura, arboricultura, fructicultura, zooteclmia e technología industrial
agr-ícola.
.
Art. 132. O estagio só poderá ser seguido por alumnos que
tenham obtido pelo menos dous terços de approvações plenas
em todo o curso.
Art. 133. Dos alumnos que tiverem de fazer estagio, dous
dos mais dístinctos receberão mensalmente um auxilio pecuniario fixado pelo ministro, ouvido o director da escola.
Art. 13.1. Na escola poderão ser admittidos aprendizes em
numero determinado pelo ministro, de accõrdo com a congregação, para se instruirem praticamente em qualquer ramo de
agricultura, zooteclmia, veterinaria, industria rural ou nas
oíf'ícinas.
'
CAPITULO XII
DA DISCIPLINA E DA FREQUENCIA ji:SCOLAR

Art. 135. A discípflna escolar será mantida de aecôrdo
com os preceitos contidos no regimento interno da escola.
Art. 13G. A frequencia dos alumnos ás aulas theoricas e
aos trabalhos praticos será fiscalizada pelos ínspectores.
Art. 137. O lente, na parte que lhe compete, velará pela
f'requencin dos alumnos e poderá marcar ponto naquelles que
se retirarem 'da aula ou dos exercicios pratícos sem a precisa
licença.
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. Art. 138. As faltas dos alumnos serão justificadas perante
director.
Art. 139. O alumno que der 12 faltas nerderá o semestre
interrompendo assim o respectivo curso, que poderá reco~
meçar no unno seguinte, caso dê boa conducta e applícação.
Art. HO. Uma falta não justificada equivale a dous pontos.
Art. 141. No caso do alumno faltar a duas aulas no mesmo
dia, ser-lhe-á marcado apenas um ponto.
-, Art. H2. As faltas ás aulas ou trabalhos praticos não
poderão ser abonadas sinão por motivos de moles Lia, provada
com attestado medico, ou em caso extrnordínarío, a juizo do
director, ouvido o lento da cadeira.
<)

CAPITULU XIII
DOS EXA},IES

Art. H3. Os exames geraes da escola serão realizados em
uma só época do anno e uma semana depois do encerramento
dos cursos.
Art. 114. A promoção do 10 ao 20 semestre de cada armo
será feita de accórdo com a média do alumno, quer quanto á
parte theorica do ensino, quer em relação á pratica.
Art. H5.'0 alumno que não tiver obtido, no conjuncto
das materías, o numero de pontos necessarío para passar ao
2" semestre, será eliminado, podendo recomeçar o curso no
anno seguinte.
.
Paragrnpho unico. A condição expressa no artigo nnter íor
para promoção de semestre subsiste para admissão ao exame
do fim de anno, que será feita exclusivamente em uma só
época.
Art. '146. A prova pratica dos exames precederá a theoríca
e será elimínatoría,
Art. 147. Além dos exames geraes haverá os exames parciaes de que trata o art. 39, constando de dissertação oral, escr-ipta e prova pratica sobre as materías.
.
Art. H8. Os exames parcíaes versarão sobre asmaterias
que houverem sido professadas após o ultimo exame.
Art. H9. A nota dos exames parcíaes entrará na composição da média para promoção de semestre e para o exame

f'ínal.

_

Art 150 Encerrado o curso, reunir-se-á a Congregação
para de'signár as mesas examinadoras e indicar a ordem a
que devem obedecer os exames;..
.
_
.
. Art. 151. Os exames serao í'eitos por cadeírn ou aula
e de accôrdo com os respectivos programmas e não poderão
referir-se sinão a assumptos technicos ou praticos que tenham sido ensinados.
Art. 152. As mesas examinadoras deverão constar de tres
membros no minimo.
.
Art. 153. A mesa examinadora será presidida pelo lente mais
antigo, a quem cabe resolver as questões de ordem que se
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suscitarem no decorrer dos exames e communicar ao director
qualquer irregulal'idade occorrída nos mesmos exames.
Paragrapho unico. Funccionando o dírector na mesa examinadora, caber-lhe-á a presidencia da mesma.
Art. 154. Cabe á mesa examinadora indicar ao director o
numero de examinandos que deve constituir cada turma,
Art. 155. Si o alumno; antes do inicio do exame, se considerar incompativel com qualquer dos lentes, poderá usar do
direito de representar nesse sentido ao Governo, que resolverá o assumpto, constderando ou não o dito lente impedido de
funccionar na mesma mesa.
Art. 156. Haverá para cada materia tres provas: pratica,
escripta e oral, na ordem "indicada, obedecendo a primeira ao
dispositivo do art. 146.
Art. 157. As provas praticas e oraes serão publicas e as
escriptas serão feitas a portas fechadas.
Art. 158..0 Julgamento dos exames será feito por votação
nominal e em relação a cada materia separadamente.
Art. 159. Será considerado reprovado o alumno que não
obtiver maioria de votos f'avoraveis ; approvado plenamente o
que, conseguindo esse resultado, o obtiver também em segunda
votação, a que immediatamente se procederá; approvado com
dístfnccão o que f'ôr proposto por qualquer membro da mesa
e obtiver em nova votação todos' os votos favoraveis. Nos outros casos de Julgamento, o alumno será 'approvado simples-

mente.

Paragrapho unico. Os gráos de um a cinco eorresponderão a simplesmente; os de seis 'a .nove, a plenamente e
o gráo dez a dístíncção.
CAPITULO XIV
DOS DIPLO:i\fAS E DOS PRE.i\flOS

Art. 160. Os aluirmos que concluírem o curso àe tres aunos
da escola terão direito ao titulo de agronomo.
.
Art. 161. Aos que tiverem o estagio de que trata o art. '130
será conferido um diploma especial, no qual virá mencionada
essa circumstaneia.
Art. 162. Aos alumnos que não houverem concluído o
curso, tendo sido approvados em parte delle, será concedido
um certificado em relação ás respectivas materías.
Art. 163. Os alumnos que ooncluirem o curso terão pref'ereneia para os cargos quo lhes competirem no ministerio, de
accõrdo com o gráo de ensino e as materias que o constituem.
Art. 16·1. Aos alumnos que tiverem feito o estagio será
dada a prefereneia, em igualdade de cn-enmstancias, para o
preenchimento dos mesmos cargos e para os do magisterio
nas eseolas praticas de agrícultura,
Art. 165. O alumno mais dlstincto em todas as materias
do curso, poderá, após o estagio, ser provido sem concurso
em qualquer eadeira de uma escola média ou theorícopratica.
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suscitarem no decorrer dos exames e communícar ao director
qualquer irregularidade oecorrida nos mesmos exames.
Paragrajiho uníco, Funccionando o director na mesa examinadora, caber-lhe-á a presidencia da mesma.
Art. 154. Cabe á mesa examinadora indicar ao director o
numero de examinandos que deve constituir cada turma.
Art. 155. Si o alumno; antes do inicio do exame, se considerar incompatível com qualquer dos lentes, poderá usar do
direito de representar nesse sentido ao Governo, que resolvet-á o assumpto, considerando ou não o dito lente impedido de
íunccionar na mesma mesa.
Art. 156. Haverá para cada matei-ia tres provas: pratica,
escr-ipta e oral, na ordem "indicada, obedecendo a primeira ao
dispositivo do art. 146.
Art. 157. As provas praticas e oraes serão publicas e as
escriptas serão feitas a portas fechadas.
Art. 158. O [ulgamento dos exames será feito por votação'
nominal e em relação a cada matei-ia separadamente.
Art. 159. Será considerado reprovado o alumno que não
obtiver maioria de votos favoráveis ; approvado plenamente o
que, conseguindo esse resultado, o obtiver tambem em segunda
votação, a que immediat.amente se procederá ; approvado com
distíncção o que f'ór proposto por qualquer membro da mesa
e obtiver em nova votação todos' os votos ravoravels. Nos outros casos de julgamento, o alumno será 'approvado simples-

mente.

Par-agrapho uníco. Os gráos de um a cinco corresponderão a simplesmente; os de seis 'a .nove, a plenamente e
o gráo dez, a distincção.

CAPITULO XIV
DOS DIPLOi\lAS E DOS PllE.MTOS

Art. 160. Os alumnos que cuncluírem o curso de tres annos
da escola terão direito ao titulo de agronomo.
"
Art. 16L Aos que tiverem o estagio de que trata o art. 130
será conferido um diploma especial, no qual virá mencionada
essa circumstancia.
Art. 162. Aos alumnos que não houverem concluído o
curso, tendo sido approvados em parte dclle, será concedido
um certificado em relação ás respectivas materias.
Art. 163. Os alumnos que concluirem o curso terão pref'erencia para os cargos que lhes cómpetirem no ministerio, de
accôrdo com o gráo de ensino e as matérias que o constttuem,
Art. 164. Aos alumnos que tiverem feito o estagio será
dada a preferencia, em igualdade de ciroumstnncias, para o
preenchimento dos mesmos cargos e para os do magistério
nas escolas praticas de agricultura.
Art. 165. O alumno mais distíncto em todas as materias
do curso, poderá, após o estagio, ser provido sem concursá
em qualquer oadeira de uma escola média ou í.heorícopratica.
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Paragrapho unico. Para O· cargo do presente artigo, o
candidato deverá ser proposto pela congregação, por dous terços de votos, ao Governo, que resolverá sobre a nomeação.
Art. 1M. O Governo. concederá annualmente a dous dos
alumnos mais dístinctos do curso, e que tenham feito estagio, .
premio de viagem para aperfeiçoarem seus conhecimentos em
paizes de culturas ou índusu-ías ruraes similares ús do Brazrl,

CAPITULO XV
D,\ BIBLIOTHECA E DA SECRET,\RIA

ArL 167. Haverá na escola uma secretaria e uma bíbliotheca
que serão organizadas de accõrdo com o presente regulaniento,
Paragrapho uni co. A híbliotheca e a secretaria deverão
permanecer abertas durante o armo lectivo todos os dias
uteís, das 10 horas da manhã ás 3 da tarde, á excepção dos
domingos e dias feriados da Republica.
Art. 158. Haverá na secretaria os livros indispensaveis
para o registro dos diversos actos emanados da directoria da
escola, podendo o director adoptar outros que a pratica e o
desenvolvimento do serviço forem exigindo.
Art. 169. A entrada na secretar-ia não é í'acultada aos
alumnos, mas a da lnlilíotheca será franqueada não só a
elles, como também a qualquer que deseje se aproveitar da
instituição.
Art. 170. Os documentos, certidões, etc., pedidos tt secrctar ía, serão dados mediante autorização do díreetor, sendo
assignados pelo escr-ípturarío que os tiver esoripto e "visados
pelo secrettu-io-bíbliothecarto,
.
Paragrapho unico. O documento requerido pagasá o sello
respectivo.
.
Art. 17L. A bibl iotheca possuirá livros, revistas, publicações diversas, concernentes aos assumptos comprehendidos nos
programmas dos cursos, havendo duplicata dos livros adoptados pelos professores como compendio.
.
Art. 172. Na bíbllotheca existirá um livro onde serão registrados os nomes dos consultantes e das obras por elles
ccmpulsadas.
Art. 173. Os livros, folhetos, mappas, manuscríptcs, ím'pressos ou outros documentos; só poderão ser. retirados. 4'[\
híbltotheca pelos membros do corpo docente, mediante reqUISIção feita ao bihliothecarlo e assignado o recibo no livro destinado a este fim.
Paragrapho uni co. Ninguem poderá conservar em seu
poder livro, revista Ou puhlicaçâo da bíblíotheca, por mais de
10 dias.
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CAPITULO XVI
DO SECRETARIO-BIBLJOTllECi\RIü

Art. 174. Ao secretario-bibliothecario incumbe
1°,.fazer a eorrespondencia da escola do conformidade com
as instrucções que receber do director ;
2°, preparar e instruir com os necessarios esclarecimentos
todos os papeis que tenham de subir ao conhecimento do dlrector ou ser examinados pela Congregação, fazendo succinta
exposição delles ;
3°, lavrar as actas das sessões da Congregação e as dos
concursos que tiverem logar na escola; .
.
4", preparar os esclarecimentos que tiverem de servir de
base ao relatorio do director ;
5°, organizar a relação das contas devidamente docurnsntadas para serem submottídas ao exame do director ;
.
QO, registrar no livro competente todas as alterações oecorridas no pessoal da escola;
.7°, organizar o attestado de frequencia e as rolhas de
pagamento do pessoal;
8°, propor ao dírector todas as medidas que entender necessarias ao bom andamento dos trabalhos da secretária e conservar sob sua guarda, devidamente archivados, os livros e documentos relativos á administração do estabelecimento;
9°, velar pela conservação e boa ordem dos livros, revistas,
folhetos, mappas, estampas, etc., confiados á sua guarda;
10, organizar o catalogo de todos os livros, revistas, etc.,
existentes na bibliotheca, mantendo-o sempre em dia, de modo
a facilitar a consulta;
11, apresentar annualmente ao directór um relatorio indicando as obras que foram 'adquiridas e quantas foram
consultadas durante o anno ;
12, fazer a escripturação dos livros da bibliotheca, tendoa sempre em dia e na melhor ordem ;
.
." 13, propor ao director as medidas que lhe parecerem acertadas com o fim de melhorar as condições da híblíotheca e de
tornar mais proveitosa a sua existencia ;
14, organizar a lista das publicações destinadas ás permutas internacionaes e expedil-as, devidamente rotuladas, aos
seus destinos.
Paragrapho uníco. Haverá na secretaria e na bibliotheca
os seguintes livros :
- Registro das actas das sessões da Congregação.
- Registro das despezas.
- Registro dos off'ícíos ás autoridades.
- Registro das ordens do director ás repartições do estabelecimento.
- Ponto dos funoeionaríos.
- Registro dos assentamentos dos funccionarios, com todas as alterações que lhes disserem respeito.
- Registro de pedidos feitos á directoria.
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- Registro de entradas e sahídas de livros, revistas,
mappas, estampas, etc.
Art. 175. Além dos livros especificados, poderá o director,
por si ou por deliberação da Congregação, ndopf.ar outros que
julgar convenientes ao serviço do estabelecimento.

CAPITULO XVII
DO ESCRIPTURARIO

Ar!" '176. Ao escrtpturru-io incumbe:
1°, auxiliar o secretario em todos os seus trabalhos ;
2.", substituir o secretario em todas as faltas e impedtmentes.
Art. '177. Ao economo incumbe:
1°, tudo que se relacionar com a alimentação dos alumnos
e com objectos e mobiliario pertencentes á escola;
2°, providenciar para que seja diariamente distribuída,
com regularidade e em horas determinadas, a alimentação
dos alumnos, zelando pelo seu preparo e boa qualidade;
3°, ter sob as suas ordens ímmcdíatas todo o pessoal necessario á execução das suas obrigações;
.
/1°, organizar mensal ou quinzenalmente os pedidos dos generos e demais artigos necessnrios ao preparo da alimentação
dos alumnos :
5°, registrar os pedidos em um livro-talão, rubricado pelo
director da escola ;.
6°, apresentar ao director no fim de cada mez um balancete geral e detalhado dos generos gastos e do seu custo;
7°, registrar em um livro especial a entrada e sahlda dos
generos e material adquirido para a escola.
ArE. '178. Incumbe ao conservador :
a) velar pela conservação do material sob sua guarda e.
responsabilidade;
b) colleccíonar, preparar,e catalogar as collecções ;
c) realizar excursões para collecta de material destinado
li respectiva secção, de aceôrdo com a designação do director ;
d) fazer manter a disciplina de accôrdo com as disposições regulamentares e ordens do direetor ;
e). auxiliar os trabalhos da secretaria e da híbliotheea, a
. juizo do dírector.
Art. 179. Dos conservadores da escola haverá um para a
híbliotheca e gabinete de topographia e desenho, um para o
laboratorio de botaníca, pathologia vegetal e herbario, um
paria o laboratorio de zoologia e officina de taxidermia e um
para o gabinete de physica e lnborntorio de chírnica geral
inorganica, mineralogia e geologia agr-ícolas.
§ 1. Oada um dos conservadores indicados no presente
artigo, assim como o do laboratorio de chímíca geral ínorga0
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níca, mrueralogia e geologia agrícolas, terá respectivamente a
seu cargo as collecções do museu agrícola e de historia natural
que lhe competir.
§ 2. o Ao conservador da híblíotheoa e gabinete de topograph ia e de desenho caberú, além dos deveres pecul iares
ao seu cargo, occupar-ee da contabilidade agi-íeola, de accórdo
com os dados e notas que lhe forem ministrados pelo director.
AI't. '180. O conservador de zoologia ficará encarregado da
officina de taxidermia; do mesmo modo que o de botanica terá
a seu cargo as preparações para o herbarto e mais collecções.
Art. '18'1. Incumbe ao chefe de pratica agricola e horticola:
a) dar aulas theoricas e praticas de horticultura, arborícultura, fructícul tura.vitioultura, apicultura, sericicultura, de
accôrdo com o programma approvado pela-Congregação ;
b) dirigir as culturas e os trabalhos práticos dos alumnos
em relação á especialidade de que trata a sua aula;
c) superintender os serviços da fazenda experimental na
parte referent.e as 5" e 6" cadeiras, de conformidade com a
orientação dos lentes respectivos.
Art. '18:2. Ao medico compete:
a) visitar tI'OS vezes 1)01' semana o estabelecimento, apresentando ao dírector medidas que julgar necessárias á hygieno do edificio ;
b) attender prómptamento aos chamados que lhe forem

rcitos

c)

l)C!O díreotor ;

proceder a exame nos candidatos á admissão, quando

í'ôr necessarIo, mediante requisição do director.
.Art. '183. Ao nharmaceutíco incumbe aviar as receitas do

. medico do estabelecimento, registrando-as ém livro competente
o attonderüs requisições, que pelo mesmo ou pelo dircctor lho
forem feitas, dos medicamentos sob sua guarda.
Parngrapho uníco. Cabe-lhe igualmente attender ás requísíções do lente da 7" cadeira.
ATt. '1'84. Ao porteiro, que tem direito ú casa,. incumbe:
a) ter sob sua guarda as chaves elo edifício, abrindo-o e
feo.hanelo-o ás horas determinadas no regimento interno;
b) cuidar da segurança e asseio do edificio e cumprir as
ordens que neste sentido lhe forem dadas pelo director ;
c) tomar o ponto, dirigir e ríscnlízar o serviço dos serventes;
d\ ver-ificar a entrada e sahida dos volumes e artigos de
qualquer natureza, o que só póde ter Iogar de accórdo 0.0111 as
disposições regulamentares;
c) receber elo director a importancia necessaria para elesnezas ele prompto pagamento, de que dará contas mensalmente
á congregução.
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CAPITULO XVIII
DISPOSIç:ÕES GERAES

Art. 185. A escola terá um aprendizado agricola, na fórma
elo art. 2° do decreto n. 8.319, ficando o mesmo sob a orientação
e fiscal ização do director da escola.
.
Art. 186. As aulas theorlcas é os trabalhos práticos da
escola poderão ser assistidos por qualquer agricultor ou pessoas
interessadas, mediante licença do dírcotor.
Art. 187. O director, os lentes e professor de topographía e
desenho serão nomeados por decreto; os preparadores-repetidores e pessoal administrativo, mediante. portaria do ministro e os demais empregados pelo director.
Art. 188. Os lentes, o professor de. desenho e topographia
e os auxiliares de ensino deverão ser de preferencia engenheiros
agrouomos e agronomos nacionaesou estrangeiros ou profissionaes que possuam titulas equivalentes obtidos em instituto
de ensino superior ou médio de agronomia.
Art. 189. O lente da setima cadeira deverá ser medico
vetcrínarío ou veterinario diplomado em instituto especial de
veterinaria.
Art. 190. O director do estabelecimento, quando em serviço da escola fóra da respectiva séde., perceberá, a juizo do
mínísterío, a díaría de 15$ ; os lentes, em ídentícas condições,
perceberão a diaria de 10$ ; os auxiliares de ensino a de 8$ e
os conservadores a de 5$ a 8$000.
Art. 191. O pessoal da escola perceberá os vencimentos da
tabella annexa.
Art. 192·. A escola poderá constituir patrimouío, na fôrma
dos arts. 581, 582 e 583 do Regulamento Geral do Ensino Agronomico.
Art. 193. No primeiro anuo de funccionamento da escola
será elevado a 10 o numero de alumnos internos gratuitos e a.
15 o de externos..
Art. 194. A falta de cumprimento do disposto nos arts. 113
o 114, relativamente ao pagamento de contribuições dos alumnos, importa em annullação da matricula, salvo caso de força
maior, a juizo do ministro.
.
Art. 195. O ministro, por proposta do director, poderá
admirtír auxiliares extraordinaríos, para os serviços da fazenda
oxperimental annexa á escola, fixando, no acto da nomeação,
as respectivas diarias.
Art. 196. O ministro expedirá o regimento interno da
escola, tendo em vista as bases formuladas pelo director e
no qual serão mencionados os deveres do pessoal não comprehendidos no presente regulamento. - Pedra de Toledo,
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Tabella a que se refere o art. 32.
VENCll\IENTOS DO PESSOAL DA ESCOLA AGRICOLA DA BAHIA

Categoria

Ordenado

Gratificação .

Director
.
. 3:600$000
Lente
5 :600$000 2:800$000
Chefe de pratica agrícola o
hortícola
. 3:600$000 1:800$000
Professor do desenho
. 3:600$000 '1 :800$000
Preparador-ropetidoi. 3:600$000 1:800$000
Medico
. 4:000$000 2:000$000
Pharmaceutíco
, .. 2:400$000 1:200$000
Mestre de gymnastica e
exercicios
2:000$000 1:000$000
SecreLario-bibliothecario
3 :200$000 1: 600$000
Escrlpturario
2 :400$000 1 :200$000
Economo
2:000$000 1:000$000
Conservador e ínspector de
alumnos
2:000$000 1:000$000
Porteiro
2 :000$000 1: 000$000
Continuo . ~
, 1 :200$000
600$000
Mestre de oíf'icina
2 :000$000 1 :000$000
Operario (salario mensal de '150$) ~ ;
,.
Operarío (salarío mensal de 210$).", .. ,
.
Bedel , .. ,
,
,
",
,
" ..
ServenLe
, ..', ." .,
,
,,
"
Trabalhador (salario mensal de 60$ a 90$)
, ..
Feitor (salario mensal de 150p) ...••.•..........
Itío de Janeiro, 1 de março de 1911. -
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Total

3:600$000
8:400$000
5:400$000
5:400$000
5:400$000
6:000$000
3:600$000
3:000$000
4:800$000
3:600$000
3:000$000
3:000$000
3:000$000
1:800$000
3:000$000
1:800$000
2:520$000
1:200$000
1:200$000
1:080$000
1:800$000

Pedro de Toledo.

DE l'>IARÇO DE

1!H1

Concede antozizução aos engenheiros civis Antonio de Paula Rodrigues Alves e
Eugenio de Andrade Dodsworth para organizarem uma sociedade anonyma
sol> a denominação de Companhia Nacional de Pesca

O Presidente dá Republioa dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereram os engenheiros civis Antonío
de Paula Itodrigues Alves e Eugenio de Andrade Dodsworth,
decreta:
Artigo uníco, E' concedida autorização aos engenheiros
civis Antonio de Paula Rodrigues Alves e Eugenio de Andrade
Dodsworth para organizarem uma sociedade anonyma sob a
denominação de Companhia Nacional de Pesca, de accôrdo com
os estatutos que este acompanham, ficando, porém, a mesma
companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela
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companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela
legislação em vigor.
Hio de Janeiro, 1 de março de H/H, 90u da Independencia
e 23" da Itepuhlíca,
HERMES

Il, DA FONSECA.

Pedro de Toledo.
Companhia Nacional de Pesca

TITULO pmMEIH.O
DA DENOnIlNAÇ.:\O, SÉDE, OBJEC'I'O E DURAÇ':\O

Art. L" Fica constituída, sob .a denominação de Compapanhia Nacional de Pesca, uma sociedade anonyma que será
regida por estes estatutos e pela legislação vigente.
ArL 2." A sociedade terá séde e fôro juridico na cidade do
Rio de Janeiro.
Art. 3.0 O objecto da sociedade será:
a) a exploração, por meio de vapores modernos e apetrechos aperfeiçoados, da grande pesca nas costa do Brazíl ;
b) a ínstallação de frigoríficos para guarda o conservação
do peixe nas cidades do Rio de Janeiro, Bello Horizonte, Juiz
de Fóra, Petropolis e outras de í'acil communicação ;
c) a installação de fabrica de conserva, salga, defumação.
e outros processos índustríacs dos productos da pesca;
d) o cornmercio de peixe em geral e o dos productos
derivados;
e) todas as operações necessarias ao desenvolvimento da
mesma industria e á venda dos seus productos.
Art. 4." O prazo de duração da sociedade será de 50 annos,
podendo ser prorogado por determinação especial da assembléa geral.
.
TITULO SEGUNDO
DO CAPITAL SOCIAL

Art. 5.0 O capital social será de quinhentos contos de
réis, dividido em 2.500 acções de 200$, cada uma, nominativas on ao portador, uma vez. integradas e a pedido do
possuidor.
Art. 6." As entradas serão feitas, com um prazo de vinte
dias ímprorogaveís, em prestações nunca inferior-es a 10 % mediante chamadas resolvidas pela directoria, de accórdo com as
necessidades sociaes.
ArL 7." Não realizando o accionista o pagamento das entradas nas épocas marcadas, será decretado o commisso das
acções, sendo levadas ao fundo de reserva as importaneias das
entradas feitas.
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o accionista que estiver incurso em mora não terá direito
de voto nas assembléas geraes.
ArL. 8.° A acção é indivisivel, não sendo conhecido mais
de um pronríetarío para cada uma.
ArL. 9.° A simples posse da acção importa adhesão a03
presentes estatutos.
Art. 19: A companhia poderá contrahii- empréstimos dentro ou fora do paiz, mediante emissão de obrigações
preferenciaes (debent~o'es) ?om garantia do patrimonío social,
observadas todas as formalidades legaes,
TITULO TERCEIRO
D,\ Anll1lNISTRAÇÁO E DO CONSELHO FISCAL

Art. 1L A companhia será administrada por uma dírectoria de dous membros eleitos pela assemhléa geral, os quaes
em sua primeira reunião escolherão, entre si, o presidente
e o director-secretario.
O presidente será o representante da companhia em todas
as suas relações officiaes ou com terceiros e C111 todos os ne-.
gocios de que a mesma fizer parte.
Art. 12. A directoria administrará e fiscalizará todos os
negociós da companhia, contractando com quem quer que
seja, dírectamente ou outorgando poderes, no todo ou em parte
a pessoa de confiança, tanto no Rio de Janeiro como nos Estaelos, ou mesmo no estrangeiro, quer para negocíbs, quer pará
fiscalização.
Art. 13. Cabe a dírectoria :
1. Organizar livremente o escriptório da companhia e o
seu regimento interno.
_
lI. Autorizar o pagamento das despezas necessarias com o
custeio dos serviços e outras que porventura possam apparecer,
lII. Apresentar relatorío minucioso sobre o estado dos
trabalhos e estado financeiro da companhia, relativo a cada
armo social.
IV. Nomeai', por seu presidente, advogado ou pessoa que
possa auxiliar o presidente nas relações em juizo ou com terceiros e convocar as assemliléas, quer ordinarias, quer extraordínarias.
O presidente da director-ia fará executar os presentes estatutos e todas as decisões das assembléas e da directoria.
Ai,t.:14. O mandato da directoria durará por tres annos,
sendo admíttída a reeleição.
Art. 15. As procurações, contractos, saques ou papeis que
acarretem obrigação para a companhia serão assígnados pelos
presidente e director-secretario, conjunctamente.
. Art. 16. Vagando um dos legares da directoria, por morte
ou renuncia, o director .em exercícío designará o membro do
conselho fiscal mais votado para o preenchimento provisorío
elo cargo, até resolução definitiva da assembléa geral, na sua
primeira reunião.
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Art. 17. Os directores eleitos deverão, antes da respectiva
posse, garantir a responsabilidade de sua gestão com a caução
de 2º0 acções integradas, que ficarão ínallenaveis até a extíncção do mandato e approvação definitiva das contas.
Art. 18. Cada um dos direetores perceberá annualmente o
honorarío de 12: 000$000 (doze contos de réis.)
Art, 19. A companhia terá um conselho fiscal composto de
tres membros e tres respectivos supplentes, eleitos em reunião
ordinaria .annual da assembléa geral, accionístas ou não.
Ar], ::0. O conselho liscal exercerá as Iuncções que .llie
são attribuidas nas leis que regem as sociedades anonyrnas.
TITULO QUARTO

Art 21. A assembléa geral se constituirá de accôrdo com
os presentes estatutos e leis das sociedades anonymas, Suas
decisões obrigam á universalidade dos acoionístas, presentes ou
ausentes.
Art. 22. A. assemhléa geral se reunirá, ordinariamente, no
mez de março de cada anuo, para tornar conhecimento da gestão
da díreetoría, do balanço geral e de todos os negocias devidamente informados pelos dírectores e pelo conselho fiscal.
Art. 23. Compete-lhe mais:
a) julgar todos os aclos da direotoría, desobrigando-a das
responsabilidades que lhe são ínherentes ;
b) conhecer do balanço da caixa social e de todas as operações relativas ao anno findo, approvando ou recusando as
contas apresentadas.
Art. 24. Para validade de suas deliberações, é necessario
que a assernbléa se componha ele accionístas representando
metade, pelo menos, do capital social, excepção feita elos casos
em que a lei estabelece a sua constituição por dous terços
ou mais.
ArL 25. Os avisos de convocação para as reuniões ordinarias deverão ser feitos pela' imprensa, com antecedencia
nunca inferior de oito dias e de cinco 'rllas para as reuniões
ext.raordinarias.
Art. 26. A assembléageral será installada, havendo numero
. legal, pelo presidente da companhia ou seu substituto, e, ~m
caso de falta. pelo accionista presente possuidor de maior
numero de accões. Em seguida será acclamado oh eleito qualquer aceionista para presidir a sessão, o Qual convidará dous
outros acclonisí.as vara secretarias.
.
Art. 27. As- dnl iberações serão tomadas por maioria de
votos dos presentes, computados na razão de uni voto por
acção.
d
ArL 28. Os ncoíonistas ausentes poderão ser representa _os
por outros associados que não façam parte da adminístração,
medi ante poderes especraes.
Poder Executivo - iOH
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Art. 29. As reuniões dasassembléas geraes serão motivadas
e nenhum assumnto estranho ao da convocação poderá SE'"\'
objecto de deliberação.
TITULO 'QUINTO
DO FUNDO DE RESERVA E LUOROS LIQUIDOS

Art. 30. Os lucros líquidos provindos das operações, effectivamente concluidas no semestre, serão repartidos e utilizados para formar um fundo de reserva de accôrdo com o
seguinte:
.
-10 % para fundo de reserva;
15 % para, fundo de depreciação e renovação do material.
Paragrapho unico. Do restante será retirada a quantia necessaria ao pagamento do dividendo, que será fixado pela direotoria..
TITULO SEXTO
DISPOSIÇÕES GERAES

Arf. 31. Dias antes ela reunião da assemhléa geral e durante
o tempo do pagamento das entradas elas acções e dos dividendos, será suspensa, por avisos publicados nela direótoria, a
transterencía das acções.
ArL. 32. Para os effeitos dos balanços e contas da companhia o anno social acompanhará o anno civil.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de -1911. - Antonio de
Paula Rodrigues Alves. - Eugenio de Andrade Doâsuiortn.
(Sobre seis estampilhas de 300 réis.)

RELAÇÃO DOS SUBSCRIPTORES DE AOÇÕES

Acções
-1 Antonio de Paula Rodrigues Alves, engenheiro civil,

commerciante, rua Municipal n. 28
.
2 Eugenio de Andrade Dodsworth, engenheiro civil,
.
commerciante, Avenida Central ns, 83 e 85
3 Manoel Marques Perdigão, engenheiro civil, industrial rua' S. Pedro n. 27
.
4 Justino Ferreira da Paixão, engenheiro civil, commerciante, rua' Muniz Barreto n. 33
.
5 Francisco Ribeiro Moreira, engenheiro civil, commerciante, rua S. Raphael n. 3·1:
.
6 Leonardo de Araujo Sampaio, negociante, rua da
Quitanda n. 115•........... ,'
7 Alfredo Kendal, engenheiro electricista, Hotel Corcovado ." .•...... ó • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ó

•

'"

•••

"

1.000
1.000

75
75
100

50
50
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8 Pedro BenjaminCerqueira Lima, industrial; rua
do Hospfoío n. 25............................
9 Alfredo de 'Andrade Dodsworth, offtcial de Marinha
rua Yoluntarios da Patr ía Fl , 24...... . . . . . . . . . .
10 José Pinheiro da Fonseca, industrial, rua Paysandú
n. 55
'.................

50
50
50

Rio de J aneiro, 10 de fevereiro de 1911. - Antonio de
Paula Rodriaues Alves. - Buaenio de Andrade Dodsuiortn.,
(Sobre uma estampilha federal de 300 réís.)

DECRETO N. 8.586 -DE 6 DE l>IARÇO DE 1911
Approva o regulamento para a Fabrica de Cartuchos e Artefactos do Guerra

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da. autortzação conferida pelo art. 22, n. 15 da lei
n, 2.350. de. 31 de dezembro de 1910, resolve approvar o regulamento para a Fabrica de Cartuchos e Artefactos de' Guerra
que com este baixa, assígnado pelo general de divisão Emygdio Dantas Barreto, ministro da Guerra-,
Rio de Janeiro, 6 de março de 1911, 90° da Independencia e 23° da República.
HER.MES R. DA FONSECA.
Emij(fdio

-Dantas

Barreto.

DECRETO N. 8.587 - DE & DE lVIARÇO DE 1911
Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de 387 :295$ para a
construcção do edifício destinado 'a Correios e Telegraphos na 'cidade de
Porto Alegre
'

o Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazll,
usando da autorização que lhe confere o n. LTV do art. 32 da
lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 19i.0,Õecreta:
Artigo unico. Fi~a aberto ao Mínlsterío tia Viaçáà e Obras
Publicas o credito de 387 :295$, para as despezas de eonstrucção
do edificio destinado a Correios e 'I'elegraphos na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911,90° da Independenoía
e 23° da Repuhliea.
HERMES R. DA FONSECA,
J. J. Seabra,
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DECRETO N. 8.588 -

DE

8

DE MARÇO DE

1911

Autoriza a revisão do eontmcto celebrado em virtude do decreto n , 8.415.
de 7 de dezembro de 1910

O Presidente da Republicados Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 32, n. xvm, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de ~910, e attendendo ao que requereu a Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação, decreta: . .
.
Artigo unico. Ficam approvadas as clausulas que com este
baixam, assígnadas pelo Ministro de Estado da Viação e Obras
Publicas, para a revisão do contracto celebrado em virtude do
decreto n. 8.415, de 7 de dezembro de 1910.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911; 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra,

Clausulas a que se refere o Decreto n. 8.588 desta data
I

E' concedida' autorização á Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e Navegação para a construcção, uso exoso
de uma linha ferrea de Igarapava, no Estado de S. 'Paulo, á
cidade de Uberaba, no de Minas Geraes, cuja rêde será incorporada á da linha Jaguára a Araguary ,
II

A linha que faz obíecto da presente concessão fica sujeita
ao regímen estabelecido pelo Decreto n. 862, de 16 de outubro
de 1890, exceptuando o favor da garantia de juros.
O prazo do privilegio será contado da data da assígnatura
do contracto que fàr lavrado em virtude destas' clausulas.
III
Os estudos definitivos serão suhmettídos á. approvação do
Governo dentro do prazo de oito mezes, contados da mesma
data ,a que se' refere a clausula anterior.
Os referidos estudos definitivos serão considerados approvades pelo Governo, si dentro de sessenta dias da data da entrega delIes á Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas
ou á Secretaria da Repartição Federal de Fiscalização de Estradas de Ferro, nada houver sido delíherado a -respettc.
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IV
A companhia obrIga-se a construir á sua custa, para
transpor o Rio Grande, uma ponte que sirva igualmente á
estrada de rodagem, sem onus para o publico, .cuio transito
ficará sujeito ás condições que forem estabelecidas pela companhía para a segurança do traf'ego .

v
As obras de construccão da linha ferre a 'deverão estar concluídas de modo a permíttir a abertura do trafego provisorio,
até 21 de março de 1913, salvo caso de forca maior, a juizo
do Governo.
VI
Si, decorridos os prazos fixados na clausula anterior, não
quizer o Governo prorogal-os, poderá de pleno direito declarar,
caduca a presente concessão, independentemente de acção judicial.
VII
A companhia obriga-se a admittir e manter trafego-mutuo
com as emprezas de víacãnf'errea e fluvial, e bem assim com
a Repartição Geral dos 'I'elegraphos, nafórma das leis e dos
regulamentos em vigor, e a estabelecer trafego-mutuo com as
estradas de ferro a que fàr applicavel, submettendo os respectivos accôrdos á approvação do Governo.
VIII
Ficam declaradas e. consideradas federães, não sómente a
linha do prolongamento de Igarapava a Uberaba, de que tratam
estas clausulas, como também todas as linhas actuaes da Companhia Mogyana já em trafego, em construcção; em estudos ou
.apenas concedidas por qualquer titulo, para quaesquer ef-·
feitos, e principalmente para o de serem fiscalizadas e ficarem
dependentes do Governo da União, em tudo quanto se referir
á construccão, ao trafego e a quaesquer actos que importem
alienação, no todo ou em parte das referidas linhas.

IX

o contracto a que se refere o presente decretá deverá ser
assígnado dentro de 30 dias contados da data 'rle sua puhlíeação
sob pena de ficar elle sem effeito.
'
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911--J. J.Seabra ..
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DECRETO N. 8.589 -

DE

8

DE

1911

MARÇO DE

Transfere a Dantas & Comp. o eontructo celebrado com a firma Joaquim Garcia
& Comp. para o serviço de navegação a vapor entre o Rio de Janeiro e
Paraty

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que requereram Dantas & Comp., successores
da firma Joaquim Garcia & Comp., decreta:
Artigo unico. E' transferido a Dantas & Comp.o contracto celebrado em virtude elo decreto n. 1.520, de 26 ele agosto
de 1909, com a firma Joaquim Garcia & Comp., para o serviço de navegação a vapor entre o Rio ele Janeiro e Paràty,
ficando os mesmos successores obrigados ao cumprimento das
clausulas que acompanharam .o referido decreto.
Rio ele Janeiro, 8 de março ele 1911, 90° da Independeucia e 23° ela Republíca.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.

DECRETO N. 8.590 -

DE

8

DE l\HRçOl DE

1911

Concede as vantagens e 'regalias de paquetes aos vapores 4: Piratininga ».
« Ypiranga» e «Paulista », de propriedade da Companhia Paulista de
Navegação e Commercio

O Presidente da Republica elos Estados Unidos elo Brazil,
attenelendo ao que requereu a Companhia Paulista de Navegação
e. Commercío, proprietat-íados vapores Piratininç a, Ypirança e
Paulista, decreta :
Artigo uni co. São conceelidas -á Companhia Paulista de
Navegação e Comniercio as vantagens. e regalias de paquetes
para os vapores Piratininça, Y1Jimnga i(3. Paulista, que fazem
viagens regulares entre os portos da Bepuhlíca, sendo obser-'
vadas as clausulas que a este acompanham, assígnadas pelo
ministro da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 8 de março ele 1911, 90° da Independeucia e 23° ela Republica. 'ijERMES

R.

DA FONSE;cA,

I. J. Seabra.
Clausulas, a que se refere o decreto n. 8.590, desta data
I

A Companhia Paulista de Navegação e Commercio é obrigada a transportar gratuitamente nos seus vapores as malas
do Correio e seus conductores, fazendo-as conduzir de terra
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para bordo e vice-versa, ou entregal-as aos agentes do Correio
devidamente autorizados a reeehel-as, fazendo-s'e o recehí-,
mente e a entrega mediante recibo.

IT
Obriga-se à transportar, sem onus algum para a União,
qualquer somma em dinheiro ou- em valores, pertencentes
ou destinados ao ThesouroNacional.
Os commandantes dos vapores receberão os volumes encentrados na fórma das ínstrueções do Thesouro Nacional de
4 de setembro de 1865, sem procederem á contagem e conferencia das sommas, assígnando préviamente os conhecimentos
de embarque, segundo os estylos commerciaes.

ITl
Obriga-se maís :
1°, a dar transporte gratuito ás sementes, mudas de plantas, objectos ele hístoría natural, destinados aos jardins puhlícos '8 museus «la Republica;
2°, a da,r ao Governo, gratuítamente, uma passagem de
ré '8 outra de ·prõa em cada viagem;
3°, a conceder transporte com abatimento de 50%iS'obre
os preços ordinarios para a força publica ou escolta conduzindo presos; e com ,Q de 30 % para qualquer outro transporte por conta do Governo Federal ou dos Estados; .
4°, a estabelecer camaras frigorilficas para o transporte
de carnes, peixes, fructas e outros generos de facil deterio-

ração.

Rio de Janeiro, 8 de março de 1911. DECRETO N. 8.591-DE 8 DE

J. J. Seobra.

.MARÇO

DE 1911

Approva . novas -clausulas para serem additadas ao contracto de 4 de agosto
de ÜlOS, referente ás-obras de melhoramento do porto do Recife, Estado
de Pernumbueo

O· Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraziI,
attendendo á necessidade, inadiavel de levar a effeito outras
obras que, constando do projecto geral para o melhoramento
do porto do Recife, no Estado de Pernambuco, approvado pelo
decreto n. 6.738, de -14. de novembro de 1907, não foram incluidas no contracto de 4 de agosto de 1908, celebrado com a
Société de Construction du Port de Pernambuco, em virtude
do decreto n. 7.003, de 2 de julho do mesmo anno, e usando
da autorização constante no art. 32, n. LXI da lei n. 2.356, de
31 de dezembro de. 1910, decreta:
Artigo uníco. Ficama.pprovadas as clausulas que eomsste
baixam, assígnadas pelo ministro da Víàção e Obras Publicas,
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comoaddítamento..'ao contraoto de 4. de agosto de 1908, de que
passam a constituir parte integrante, para 'Q. rim de serem executados pela Société de Construction du -Port de Pernambuco
. na parte que lhe diz respeito, os trabalhos e serviços discrimi~
nados nas mesmas clausulas,
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Independencia a 23° da Republica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

J. J. Seabra.

Clausulas a que se refere o decreto n. 8.591, desta data
I

De aecôrdo com o projeoto approvadopelo decreto n. 6.738,
'de 14 de novembro de 1907, paraa execução das obras de melhoramento do porto do Recife., ficam additados aos trabalhos
constantes do contracto de 4. de agosto de 1908, os. seguintes:
220 metros de cáes de dous -metros e meio de agua, entre
a Guardamoria e a ponte Sete de Setembro; 15.000 metros
cubícos de aterro com areias dragadas ; demolição dos trapiches e cáes de madeira; 40.000 metros cubicos de dragagem
em frente á Alfandega; apparelhamento do cáes ; uma parte
ligando o bairro do Recife ao de S. José, com o fim de estabe.lecer a .iunccão da Estrada de Ferro do Recife a S.Francisco
e respectiva estação e armazéns das Cinco Pontas com as
.linhas ferreas marginaes do cáes ; 230 metros de cáes de oito
metros de agua, confrontando com o cáes de Ramos e a praia
de Santa Rita; armazem de ínf'lammaveis e areias dragadas;
apparelhamento do cáes ; 690 metros de cáes de dous metros
e meio de agua ; revestimento de aterro; 800 metros de cáes
. fundado á cota 1 em seguida ao de oito metros até o pequeno
molhe de pedra na Estrada de Ferco em CincoPontas ; 50.000
metros cubicos de dragagem ; diques transvsrsaes com dous e
quatro metros de altura para preservar o ancoradouro dos se.:.
dimentos acarretados pelos braços do Capiberibe; revestímento
do isthmo de OIinda pelo lado de terra na extensão de L 650
metros; ,revestimento em cerca de 200 metros de aterro do
cáes de 10 metros deagua para protegeI-o contra a resaca que
poderá .penetrar pela entrada do porto, com os ventos do quadrante de 'N. E.
OS trabalhos referidos no presente termo de additamento
serão executados na conformidade das clausulas, preço e condiçõe~5 ldossimilares e que constam do eontracto de 4. de
agosto de 1903, e na falta destes, segundo .0 pro] ecto, preçose orçamentos apprcvados pelo decreto n. (3.738, de H de novembro de 1907.
A ímportancía a dispender na execução destas obras fica
limitada a 8.941 :524$360, quaesquer que sejam as modificações que forem julgadas eonveníentes, -
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II

0.'3 t.ranathos complementares e d v apparelharnsnto do
eáes, de que tratam,. não :s'Ó os numeres oito e nove da clausula XXVII, ficam, para os effeitos desta mesma clausula definitivamente ajustadas COm a Société para serem executados
nos limites dos orçamentos que se lhes referem e constam do
projecto approvado pelo decreto n, 6.738, de 111 de novembro
de 1907, de accórdo com os typcs devidamente rubricados, por
occasíão . de lavrar-se aquelle eontracto, ou segundo outros
typos, ora em estudo e que se reconheçam mais adequados
ao trafego do porto.
.IH

Os trabalhos constantes do eontracto de 4 de agosto de
1908 e do ternlo de accôrdo de 27 de agosto de 1907 e o~ que
lhes são incorporados pelo presente serão executados com o
andamento preciso e progressivo para que, por secções e de
accõrdo com os fins a que se destinam, fiquem terminados
dentro do" prazos estabelecidos no programma dos trabalhos
acceito e approvado pelo Governo, mantendo-se 'O prazo, fixado na' clausula IX do contract.o de -1 de agosto de 1908, para
a conclusão das 'Obras constantes dos ns. 1 a 7 de sua clausula I, ou para a execução ele outras que, quanto ao custo, lhes
sejam equivalentes.
Os trabalhos ora incorporados, de que trata o presente
accôrdo, deverão ficar concluídos dentro de um prazo addicional de 18 mezes ea marcha de seuandamenlo constará do
referido programma.
-

IV
O calculo dos preços da Iahella constante. da, clausula X1.'Y
do contracto de 4 de agosto de 1908 e o orçamento do projecto
approvadc jielo decreto n. 6.638, de 14 de novembro de 1907,
leem por base o mil réis, ouro, de 15 dinheiros, ou o cambio
de 15 dinheiros por mil réis.
Para as despezas no exterior ou em ouro, esses preços
serão invariaveís, mas, para as despezas no interior ou em
papel-moeda, variarão dírecta e proporcionalmente ao agio da
taxa cambial média do mez sobre a de 15 dinheiros por mil
réis. A parte variavel dos ditos preços fica fixada em 50 1%\
dos mesmos.
.
Y

Os blócos fabricados, em provisao nos estale.iros, e neeessaríos ao andamento regular dos trabalhos, desde que offereçam toda garantia de boa. execução e durabilidade,
serão incluídos, excepto nos seis ultimas mezes antes da conclusão das obras, na conta mensal de pagamento, na razão de
100 francos por metro cuhíco, limitada ·a importancia desses
pagamentos parciaes a 1.000.000 de francos, em cada mez ,
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Serão, .porém, descontados esses pagamentos parciaes á
medida' que forem entrando em medição os trechos de cáes,
nos termos. da clausula XXX daquelle contraeto, e os blocos
"collocados no mólhe e no quebra-mar.
VI

A verba de 5.300: 000$ para desapropriação e a de
4.941 : 197$ para a administração ela eornmissão fiscal e trabalhos imprevistos, ambas constantes do contrncto de /1 ele
agosto de 1908, deduzida, porém, desta ultima a ímportancía
necessaría á construcção dos trabalhos additados ao referido
contracto pelo termo de aceórdo lavrado entre o Governo e a
Société ·a 27 de agosto de 1909 e mais a verba para a execução
das avenidas Central e Marquez..de OIinda, de accesso ao porto,
serão providas pelo deposito de 38. JOO.000 franco a, effectuado pela Société á plena e inteira disposição elo Governo, ficando, porém, bem entendido que, no coníuncto aquellas tres
verbas reunidas não exoedei-ãna um total de 18.900. 000 f'ranC03 e que á Société serão entregues 4..785 ti tulos ao par, dos
que tratam as clausulas LVI, LVII e LVIII elo contracto de 4
de agosto de '1908, oua somma que lhes corresponder ao
preço de 95 :JA '%.
VII

Nó caso de oo.u.inuarem a ser pagas em dinheiro todas as
obras executadas pela Société, os preços contractados continuarão a ter o abatimento de 4 0/.1 %, não correndo poe conta
da Société quaesquer onus com a emissão da parte restante
do emprestimo previsto na 'clausula LIX docontracto de 4 de.
agosto de 1908 e da necessaria para as despezas com as obras
accrescidas.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911. - J. J. Seabra.

DECRETO N. 8.592 -

DE

8

DE MARÇO DE

1911

Approva o regulamento para as concessões de isenção de direitos aduaneiros

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na ialínea XI dOI art. 2° da lei.
n. 2.32:1.., de 30 de dezembro de 1910, resolve approvar o regulamento, que a este acompanha, para as concessões de ísencão de direitos aduaneiros,
'
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Itepublíca,
lIERi-IE8 R. DA FONSECA.
Fra?lciscoAntonio de Soüe«.
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Regulamento para as concessões de isenção de direitos aduaneiros. a que se refere o decreto n. 8.592, desta data

AJrt. 1.0 A isenção de direitos de importação ou consumo
e de expediente comprehende:
'
§ 1." Os ohiectos que gosam dessa concessão por disposição especial de lei ou decreto do poder competente.
§ 2." Os .objectos que constam da Ta'rifa das Alfandegns.
§ 3.° A bagagem dos passageiros.
S 4.° Os objectos que constam do art. 27 da actual lei { l r çamentaria da receita e são os seguintes, de caracter geral,
isentos de direitos de ímportação i-'
I, e de expediente dos generos livres de díreítos :
AGRICULTURA E PECUAIlIA

1°, 10iS machinismos e materiaes destinados a:OI aperfeiçoamento dOI fahrico do assucar e construcção ou melhoramento dos respectivos engenhos centraes e os materíaes de
custeio e peças sohresalentes introduzidos dírectameats por
agricultores ou por emprezas agrícolas. Esses machinismos e
materiaes que a tarifa ccnsidera livres de direitos e expediente
comprehendem:
a) a ossatura ou armação de ferro, bem como os seus
pertences, como oolumnas, parafusos, arrebiteis, Iamínas de
zinco ou de ferro zincado para paredes e coberturas;
li) material para illuminação electríca ou a gaz, CiOU1pleto ;
,
c) ferramentas de officinas de reparos, talhas portateis,
forjas e mais utensílio!';
li) machínas e apparelhos para ·0 Iabrtco de assuoar, dlstíllação de aguardente e de espír-ito: moinhos de quebrar e
pulverlzar assucar, tachas, moendas, alambiques e columnas
distillatorias com seus accessorios, fôrmas e passadeiras, erystalizadores para purgar e refinar assucar;
e) tijolos refractarios prnpríos para fornalhas de oaldeiras de vapor;' f) balanças ·para pesar as cannas e os assucares e tanques
de ferro para depositos;
g) peças de machínas nas condições previstas no art. 424,
§ 28, da Consolidação das Leis das Alfandegas;
2°, os phosphatos e superphosphatos de cal" quer mineraes, quer de ossos, nitrato de potassa e de- soda, sulphatos de
ammonea,de cobre, de ferro ou de potassa,enxofre, guanos ,
artificiaes, kaíníto, chloreto de potassa e formicidas, quandc
destinados a adubos ou correctivos na industria agr-ícola, inportados por agt-ícultores:
3°, o gado de cria, vaecum, cavallar., asinino, ovelhum e
caprino, fixada pelo Mínisterío da Agricultura, lndustria e
Ooanmercio a porcentagem de reproductores que deve conter
cada grupo de gado de Cria importado;
4°, os anímaes destinados á reproducção e ac melhoramento das raças indígenas.

21i2

ACTOS DO PODER, EXECUTIVO

Il, pagando 2 % de expediente:
Os locomoveis agrícolas: valvuias de borraeh'a para.bomba
de ar e para outras machinas de qualquee fórma ou feitio;
tela de arame, ele cobre ou de latão, cones de p~apelãlo, ou de
couro para turbinas e peças componentes ele baterias ele diffusão; escova de arame, ferro ou latão, ou raspadeiras para
limpeza ele tubos; manometros para indicar pressão de vapor
ou ele vacuo, indicadores de temperatura; tubos de cobre,
ferro ou latão para conducção de agua, gaz ou vapor, IOU para
caldeira e apparelhos de eortcentração e evaporação com as
respectivas valvulas e regísbnos: crivos e seus supportes e
travessão para fornalhas; apparelhos de movimento e transmissão, comprehendendo polias com seus accessor-íos, eixos,
mancaes luvas, chavetas, armeis, collares de suspensão, correias para: machínas, gacheta de horeacha iOlU de asbesto e
corda de algodão, linho ou canhamo para os apparelhos ele
transmissão; trilhos portateis ou fixos bem como, todos os
S6US accessorios ; grampos, chapas ele [uncção, parafusos, desvios, contratrrlhos, cruzamentos ou corações, agulhas para
desvios e' apparelhos ele manobra; locomotivas e wagons com
seus accessorios; barcos e -vasos de madeira I()!U de ferro; bombas ele ferro ou de outro metal para qualquer liquido, ou
massa e para abastecimento de agua quente ou fria; vidros e
tubos de vidro para apparelhos de evaporação e concentração
para indicadores de nível de agua ou de outro liquido elentro
dos apparelhos e caldeiras: o fio (arame) liso, galvanizado 'ou
não, ns.7, 8 e 9, para cercas, o de n. 14, paraenfarelar algodão,
forragens e outros productos agrícolas, fio propriupara empa
di' videiras e 'OI arame farpado e ovalado, sendo este ultimo
das seguintes dimensões: '18 X 16 e 19 X 17, ínolusive grampos,
moíeões de feI'riOl ou aÇ<o' para cercas e os respectivos esticadores; os desnaturantes e carhurentes de alcool; os toneís de
ferro estanhado para o transporte de álcool: o sarnol, I(): carrapatol, lOS sõros, vnceinas e todos os demats preparados destinados á prophylaxia e tratamento das molestias das plantas
e dos anímaes; a cal especial e demais productos chímíeos
pana fabricação, do assucar; as ferramentas, enxadas, foíces :e
semelhantes destinadas á lavoura, importadas por syndícos
agríeolas ou directamente pelos agricultores ou respectivas
empresas e proprietarios de campnade criação.
lII, 'pagando 5,% de expediente:
'1°, os instrumentes de lavoura e machinismos destinados
ao fabrico e beneficio dos produetos. agrícolas e o material
destinado á consteucção dos respectivos engenhos centraes,
quando importados dírectamente pelos agrieultnees' ou, emprezas agríoolas:
2,° o material importado por indivíduos ou empresas que
se propuzerem a realizar a cultura racional aeonomíca do café,
cacáo, rumo, algodão canna de assucar, arroz, cevada, alfafa,
trigo e fibras textis animaes e vegetaes, uma vez que se proponham tambem beneficiar esses productos em ínstallações
centraes, que, a juizo do Mínísterio da Agr-icultura, Industría

e Commercío, forem convéníentemente montadas;
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30, as machinas destinadas ao supprimento deagua para
irrigação e outros misteres da lavoura e que não tenham cvlindro, embolá, alavanca, ponía, que, por isso, não possam ser
equiparadas ás bombas de mão aspirantes-calcantes ;
4°, os apparelhos 'Para fabrico de lactíclníos e as folhas
estampadas e accessorjos para fabricação de latas para manteiga, banha e toucinho, quando directamente importados pelos
fabricantes desses productos;
5°, as quartolas e 'as barris de toda especie, novos e desmontados, destinados a'o' <acondicionamento do vinho nacional',
que forem imp'orLados por syndicatos agrícolas ou por viti~
cultores e por xarqueadores para o aoondícíouamento de sebo
ou graxa;
0°, os maohíuismos e apparellros para montagem de xarqueadas, matadouros rrtgorírícos e entrepostos frigo,rificos
para deposites de carnes.
IV, pagando 10 % de expediente':
1°; os pulverizadores e enxofradores e o enxofre em pó,
sulphato de cobre e lOS preparadores de saes de cobre,' quando
destinados á viticultura e importados por viticultores 'ou syndicatos agricolas;
2~, os machínísmos e apparelhos para o fabrico de adubos
de cellulose e papel de bagaço de canna de assucar e bem assim
os productos çhimícos para a sua fabricação.
INDUSTR;IAS

V, e de expediente dos generos .lívres de díreítos :'
Os machínísmos e seus sobresalentes ü também os materiaes de custeio de mineração, importados directamente pelas
emprezas de mineração para consumo proprío. Nos materíaes
de custeio se comprehendem -somente as suhstancias chímícas,
os esplosivos, osrnetalloídes e metaes simples e o material de
ex.Jiracçã!o: e transporte na mina, necessar íos áquelles trabalhos.
VI, pagando 10 % de expediente: .
1°, o material importado por individuas ou empresas que
se propuserem a fazer installações de fabricas de conservas de
peixe, marisco, legumes e fructa;
2 os' ovolus do bicho da seda e os exames de abelhas de
raça e o seu acondicíonamento, bem como os apparelhos para
a apicultura e o vasilhame apropriado ao acondicionamento
dos respectivos productos, quando importados por profíssíonaes, e a quesquer machínísmos e instrumentos que se destinem
ás fabricas de serioicultura, desde que sejam empregados na
fiação e tecelagem unicamente casulos de producção nacional;
30, 'os machínismos e accessoríos destinados ao e~,tabeleci
mente de fabricas da ferro esmaltado e cimento;
4°, os motores, carburadores, fogões, fogareiros, Iampadas
quaesquer e utensilios que ·utilizem como combustível, o alcool puro, carburetado ou desnaturado.
0

,
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ESTRADAS DE FERRO, NAVEGAÇ.~O E CON!'1TRUCÇÃO NAVAL

VII, e de expediente dos generos livnes de direito:
1°, os maehinismos e materíaes, sobresalentes, cornestiveis e mais objectos de mo dos passageiros e pessoal de bordo,
destinados ás emprezas que fizerem navegação regular ent.re
lOS portos de um ou de mais de um Estado;
.'
2°, o carvão de pedra importado pelas companhias de navegação nacíonaes destinado ao Iseu ,ílonsumo. Igual concessão
se fará ás companhias de navegação estrangeiras que se sujeitaram aos mesmos onus das nacíonaes ;
.
3~, as peçae importadas pelos constructores estabelecidos
no Brazil, para os navios e vapores que construírem nos estaleiros nacíonaes, precedendo as formalidades exigidas pela
artigo 17 da lei n. 428, de 10 de dezembro de 1896.
VIII, pagando 5 % de expediente:
1°, o material importado para eonstrucção e prolongamento de .estradas de ferro por concessão a particulares.
2°, o material destinado á navegação dos rios, imporLado por empresas de exploração agrícola B industrial.
CO~STRUCÇ'ÃI()I

IX, pagando 5 % de expediente:
O material importado para construcção de obras de podas,
por concessão a particulares:
X, pagando 10 % de expediente:
O material de construcção importado por individuos ou
assooíacões que se propuzerem a construir, nesta Capital e nas
cidades de população superior a 50.000 habitantes, casas hygienícas para proletarios, comtanto que se obriguem os ditos
individuos e associações, por contracto que assignarão no Thesouro Nacional, a alugar taes habitações por preços modicos e
tabellas que o Governo fixar, exercendo a devida fiscalização
em todas as phases dessas construcções. Essa concessão só se
tornará effectiva nos muníoípios que 'concederem isenção de
imposto predial por 10 annos.
ADMINISTRAÇÃO

XI, e de expediente' dos generos livres de direitos e ma iR
contribuições aduaneiras:
As mercadorias e quaesquer obiectos que forem directamente importados por conta da União para o serviço da Repuhlíca.
XII, e de expediente dos generos 'livres de direitos:
As machinas ide elevação de agua, de qualquer especíe,
cemprehendído o respectivo motor, os cataventos, poços tubu-
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lares, bombas, encanamentos e mais accessorios destinados ao
abastecimento de agua nos diversos munici:pios do Estado do
Ceará e nos que forem f'lagellados pela secca e que j)o~ell1 importados pelas respectivas Camaras com o fim de entregal-os
á servidão publica; igual favor. será concedído
pessoa que
importar esses materiaes por sua conta e para seu uso, á requísícão dos governos dos Estados.
XIII, pagando 5 % de expediente:
O material importado para ser applícado pelos governos
dos Estados, dos munícipios e do Districto Federal, a requislção delles, em suas obras feitas por administração le que tenham por fim 'OI saneamento, embellezamento e abastecimento
de agua ; o material metallico para rede de esgotos; o material
para calçamento, inclusíve ihrttadores, motores respectivos e
rolos 'i(JIU compressores para macadamízação, melhoramentos e
conservação de barras e portos, construccão de fornos para
incineração de lixo, pontes, íllumínação, estradas de ferro e
viação electrica e 'J: que S'3 destínan mo. desenvolvimento de
força para esses fins ou laboratorios de analysss: o .materíal
para colonias correccionaes e casas de prisão com trabalho; os
animaes e materiaes destinados aos l\'QTPOS de policia e de bombeiros ; o material destinado á praticagem de portos e á desobstrucção de baixíos e cauaes.
XIV, pagando 10 % de expediente:
1°, os canos e mais material ceramioo para rede geral de
esgotos nas cidades dois Estados do Amazonas, Maranhão; Ceará,
Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Bahia, Paraná,
~Qnta Catharina, Rio Grande do Sul e Matto Grosso, e nas de
"lidoria, do Espirito Santo e Níctheroy, do I!:staclo do Rio de
J'aneiro, quando requisitados pelos governos dos Estados ou uos
munícípíos:
2°, os apparelhos, machinas e instrumentos agrícolas destinados áis fazendas e aos campos de experimentação estabelecrdos 'pelos Estados e os robjectos ·por estes importados para civruzaçac dos inalas e cotomas mcngenas,
ú

CAS.4S DE CARro.iDE E ASSISTENCIA

XV, pagando 10 % de expedíente :
Os medicamentos, fazendas e mais.objectos impllr[,a,l.)s di
rectatnente pelas mesas administrativas dos estabelouimentos
de caridade e de aseístencía Iuospitalar, comtauto que os ur-«
tígos ímjiortadcs sejam destinados ao uso c Irataiucnto dos
assistidos, 'as drogas e utensílios que forem impnrtudos para
uso das associações ou ligas contra a tuberculose, do Instituto
e Assístencía á Infancia do Rio ele Janeiro e [1-1 Dispensario do
S. Vicente de Paulo, desta Capital.
l"f.ATERIAL ESCOLAR

XVI, e de expediente de generos livres de díreitos :
Os livros e reactívos, modelos" moveis, machínas e em
geral todos os ohjectos .de material escolar pertencentes aos
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museus dos Estados e ás escolas superiores po;fi elles màntídas
ou destinadas ao ensino publico em estabelecimentos de in-·
strucção popular, exclusivamente gratuita, mantidas ou não
pelo governo dos. Estados ou por associação que possua edíficio destinado a esse fim.
OBRAS DE ARTE

XVII, e. de expediente de generos livres de diruitos :
As obras de arte, de pintura, esculptura e semelhante,
produzidas no estrangeiro por artistas nacionaes, as obras
de igual natureza de autores estrangeiros introduzidas por es'"
tabelecímentos de ínstrucção de hellas artes, bem como ás que
possam contribuir para o progresso e desenvolvimento da
arte uacíonal..e que por se destinarem a locaes de franca visita, forem julgadas de necessidade immediata para estudo e
modelo ; igual favor será concedido aos; lívrós de propaganda
escriptos em língua estrangeira e que se occuparem exclusivamente. do Brazil.
.
SPOfil'

X\Tm, pagando 2% de expediente:

Os patinhos de betume e 'as espheras de vidro destinados
a alvos volantes, bem como lOS cartuchos carregados,· quando
importados 'Por clubs de tiro ao alvo.
XIX, pagando 10 % de expediente:
As embarcações de remo e vela destinadas exclusivamente
ao sport nautíco, com bancos e seus accessocíos, remos, velas,
f'orquetas, craques, braçadeiras, mastros, macas, cannas de
leme, guarda-portão, fios de barca para adríças, ímrortados direotamente pelos clubs de regatas.
DIVERSOS

XX, pagando 2 % de expediente:
O vasilhame de vidro e de barro importado pelas emprezas
de aguas naturaes medicinaes da Republica.
XXI, pagando 10 % de expedíente :
Os anímaes destinados aos jardins zoológicos e os que flo'rem importadas para exhíhíções zoologícas e scientificas. Esses
.animaes uma vez mortos, serão entregues aos museus
publicas..
Art. 2.° A isenção de direitos ooncedída á bagagem dos passageíros, decorrente das dísposições 'preliminares da Tarifa
das Alfándegas, comprehende: peças de vestuarios, objectos,
utensilios, instrumentos e, em geral, os artigos de uso pessoal
e profissional; livros scientificos e lítteraríos, eomtanto que
não haja mais de um exemplar de cada obra; os desenhos, esboços, maquettes ou modelos acabados ou por acabar pertencentes a artistas que vierem residir na Republica; as jo'as o
baxellas com os caraoterísticos de serem do serviço diario;
monogrammas ou indicias de uso e os hahús, malas, saccos,
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cestas e cadeiras "de 'viagem, bem como Oi que se aclia discriminado nos arts. 390 e 391 da Consolidação das Leis das AIfandegas e l\Iesas de Rendas .
. Paragrapho unico. Terá ímmediato desembaraço a bagagem dos embaixadores, ministros plenípotencíar íos' e outros
diplomatas, notabilidades liLterarias, soientírícas, artísticas,
políticas e altos runccíonaríos civis e militares da Republica
em commissão do Governo.
Haverá a possível facilidade no desembaraço das bagagens
em geral, assim corno a maxírna urbanidade no trato com os
passageiros.
Art. 3.° Para? concessão da isenção de direitos comprehendida no § 1" do art. 1" é necessaria ordem prévia do ministro da Fazenda, com a precedencia das formalidades do artigo 6°.
A concessão de isenção de direitos para a importação de
armamento e material bellico pelos Estados dependerá de
autorização prévia do Governo Federal, para a sua introducção,
§ 1." Para a concessão da isenção de direitos comprehen-.
dida nos §§ 2° e 3° do art. 1° teem competencia o ministro. da
Fazenda e os inspectores das alf'andegas, respectívameute, DOS
termos do que estiver regulado nesse sentido na Tarifa.
§ 2." 'Para concessão da isenção de direitos comprehendida
nos ns. 1", 2", 3" e fl" da alinea I, na alínea Il ; nos ns. a-, /10.;
5° e 6° da alínea III ; nos ns. 1° e 2° da alinea IV ; na alínea V ;
nos ns. 2° e 4" da alínea VI; no n. 2° da alínea YII; nas alíneas
XI e XIII ; no n. 1° da alinea XIV e nas alíneas XVIII, XIX, XX
e XXI do § 3° dOI art. 1°, teem competenoía os ínspectores das
alf'andegas quando não fôr a: isenção requisitada pelo" mil] istros, dírectamente, caso em que compete ao da Fazenda fazer
a concessão, sendo as demais dependentes de orrlem prévia do
ministro da Fazenda.
§ 3." Fóra das isenções de direitos classificados no art. 1°
e seus paragraphos, concessão alguma de despacho livre será.
feita, permittida ou executada, ainda que. para clla pt-eccda
ordem de qualquer autoridade, sob pena de responsalrilídude do funccionario ou tunccíonaríos que houverem cumprido.
Art. 4." Fica extincta a matricula creadapelo art. 3°
do decreto n. 947 A, de 4 de novembro de 1890, sendo conservada a existente até a data do presente regulamento;
Paragrapho uníco, A Directórra ela lteceita, entretanto,
fará registrar em livro proprio todas ns concessões especiaes
de isenção de direitos, logo após a publicação do respectivo
decreto ou acto no Diario Official.
Art. 5." A Dfrectoria da Receita Publica organizará,. annuaImente, afim do ser consignado no relatorío que fór apresentado no Poder Legislativo, um quadro demonstrativo 'da
ímportancía dos direitos que não tiverem sido cobrados,
corri declaração:
1°, dos que tiverem sido cobrados em virtude de isenção consignada na Tarifa das Alfandegas e nas leis orcementarias em vjgencia;
Poder Executivo - 1911
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2°, dos que não tiverem sido éobrados em virtude de lei ou
decreto especial ;
3°, dos materiaes, generos, mercadorias e obíectos que
tiverem .por tal motivo entrado sem pagamento de direitos.
Paragrapho uni co. Para organízacão desse quadro, a Director-ia da Receita Publica exigirá das alf'andegas, em tempo
competente, os neoessartos elementos.
Art. 6:° Para 'OI despacho livre, nos casos em que se faz
mister a ordem prévia do mínístro da Fazenda, os interessados
deverão requerer a essa autonidade, directamente, na Capital
Federal, e por intermedio das delegacias fiscaes nos Estados,
juntando á petição:
1. o, relação dos ohíectos a despachar, com designação de
espécies 'e quantidades, pesos e medidas:
a) essa relação será formulada em duas vias e em lingua
vernacula, exceptuados os ohiectos que não tenham traducção
litteral, techníca ou nomenclatura convencíonal admíttída correntemente no paiz, para os quaes é preferivel a conservação
da expressão estrangeira;
b) os objectos que não são tarífados por pesos e medidas
e pagam nas aIfandegas por uni-dade ou acl »alorem, independem desses característicos;
c) na organização dessa relação é admittida a impressão
a machina de escrever, em tinta uníforme .e sem espaços de
parcella a parcella, maiores que os das entrelinhas regulares,
sendo as quantidades, pesos ou medidas dos 'Üibj ectos declarados em algarismos e por extenso;
d) a relação será datadá :e rubricada, folha a folha, 'pelo
engenheiro fiscal que a certificar.
,
2°, certificado do engenheiro fiscal junto á companhia 10U
empreza ou de quem o ministro da Fazenda ou 'as delegados
físcaes designarem.
Desse certificado deverá constar:
a) si o m'aterial comprado tem os signaes caracteristicos
rnherentes aos serviços ou obras em que se pretende applical-o;
b) si está pedido em quantidade relativa ao' plano elos
mesmos iservíços ou obras;
c) si representa 10 conjunctopreciso para o emprego ou
applícação de um anno;
d) 'si contém artigos de stock 'ou sobresalentes indispensaveis a necessidades e incidentes occorrentes nos serviços e
obras;
e) si tem similar na producção nacional e, no caso affirmativo, determinar quaes as fabricas produotoras e sua produecão normal.
.
§ 1.0 Independem de certificado os artigos de estructura e
applicacão inconfundiveis e de facil distincção em conferencia
aduaneira, como sejam: os instrumentos de lavoura, as quar.,
tolas e 'os barris destinados no vaõondictonnmento de vinho,
graXa ou 'Sebo nacíonaes, os pulverizadores e euxogtadores destin;ldos á viticultura; os motores, carburadores, fogões, fogareiros, lampadas e quaesquer utensílíos que utilizem 'C'OllDO
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combustivelo alcool; o vasilhame de vidro ~ de barro importado
pelas emprezas de águas natUI'U8J3 medicinaes da Republica;
as folhas estampadas e outros de igual 'natureza, constantes
das concessões de isenção de direitos da Tarifa das Alf'andagàs
e leis orçarnentarias, quando> não façam parte componente,
integrante ou accessoria do coníuncto de material ou de ínstallação, em que venham simultaneamente íncluidas com out-ros materíaes ou machinismos sujeitos á formalidade do cer-tíí icado profissional.
§ 2.° O certificado será singular e acompanhará a primeira via da relação do material.
§ 3.° As casas de caridade e estabelecimentos semelhantes
que mantêm assistencia hospitalar quando pretenderem a effectividade do favor de isenção decorrente das disposições
preliminares da Tarifa das Alfandegas, apresentarão certificado de medicos civis ou militares sobre a applícação dos artigos de uso e tratamento dos assistidos e respectivas quantidades.
§ 4.° Para ter lagar a concessão de isenção de direi los das
ohrae de arte, deverão as pessoas, que pretenderem despa-chal-as, justificar perante o ministro da Fazenda o valor e
írnpcetancía artística das mesmas, com certificados da Escola
Nacional de Bellas-Artes, diplomas de premies obtidos nas exposições artisticas ou outros quaesquer documentos a juizo do
ministro da Fazenda, que mostrem estarem essas obras nas
condições de gcsar de isenção,
§ 5.° Não serão reputados regulares os certificados emanados de profísaíonaes que tenham relações administrativas,
dírecção economica ou de qualquer modo Junsdíccêo '0'11 dependencia junbol aos eoncessionarios de isenção de direito, salvo
110 caso dos engenheiros ríscaes, que exerçam as snas funcções.
por designação off'icial ou por {força de disposição de lei.
Art. 7.° As petições de isenção de direitos devem ser formuladas precisando o seu !oibjecto essencial e indicando o dispositivo em que se pretenda fundamentar o pedido, o local dos
serviços e o fim a que é destinado o material, assim como se a
importação desse material é díreetamente feita ou por íntermediarias.
Art. 8.° Sejam quaes forem os termos das leis, decretos e
dás contractos existentes na data do, decreto n. 947 A, de 4 de
. novembro de 1890, e do presente regulamento, que estabeleçam
ou autorizem isenção de direitos de importação; ou de consumo
e de expediente, taes isenções, em caso algum, poderão comprehender:
1°, os generos, mercadorias e 'ohlectos que tiverem 'Similar'
11a producção nacional, com quantidade sufficiente para supprir as necessidades immediatas e constantes dos serviços e
das obras favorecidos oorn isenção de direitos;
2°, as materias primas nas mesmas condições.
§ 1." São obrigados os productores de artigos de manufactura nacional que pretenderem competir com os artigos símílar6S importados do estrangeiro, para os erreítos de restríccão legal, a apresentar ao ministro da Fazenda os seus prospectos in ...
dustríaes acompanhados de amostras dos seus productos, quando
racílmente-: transportaveís, catalogas, photogrophías, relações
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de preçosooerentes dos seus artigos nos mercados dopáíz, áttestados da acceítação commercíal dos mesmos, da capacidade
da producção e da todos os elementos documentaes que constituam aprova de estarem as respectivas fabricas apparelhadas
para supprir as necessidades ímmedíatas e constantes dos serviços e obras favorecidos com a isenção de direitos.
§ 2.° Será creado na Directoria da Receita Publica do Tbesouro Nacíonal :
a) um registro geral para o lançamento das índustr ías nacionaes consideradas nas condições de offerecer productos similares aos estrangeiros;
b) um archívo constítuído com Lodos os elementos documentaes exigidos no paragrapho anterior. Esse archivo Gerá
franqueado ao exame, consulta ou comparação dos interessados,
.servindo concomittantemente para fundamentar ou contrariar
os laudos profíssíonaes em caso de reclamação ou centroversta. )§ 3.° A oontroversia entre o ministro da Fazenda e os engenheiros fiscaes sobre impropriedade de app lícação ou excesso de material será sob o ponto de vista technico estudada. pelas repartições teohnícas da União, á requisição da
mesmo ministerio.
Exceptua-se l()l caso em que existindo clausula de decisão
arbitral, seja a mesma invocada per06 interessados para a SOe.
lução da controversia.
Art. 9.° O ministro da Fazenda poderá excluir \0\5 generos
e obi ectos que não lhe pareçam comprenendídos na classificação ,OtU especificação das leis ou decretos concessívos de favores de despacho liv-re.
Art. 10. O ministro da Fazenda não permíttírá, em caso
algum, isenção de direitos para- applioação ou emprego por
mais de um anno.
Art. 1 L Não será permittida a concessão de isenção de direitos pedida plolr telegramma de qualquer procedencía, ainda
mesmo dos governadores ou presidentes dos Estados ou de autoridades munícípaes, salvo mediante termo de responsàbílídade.
Art. 12. As reqíusíções de despacho ,livre feitas pelo Governo da União, para artigos, obiectos ou material destinados
ao serviço publico, subordinam-se: aos preceitos do presente
regulamento, com excepção da ohrígação do laudo profissional
ou certificado estabelecida no n. 20 do art. 6°.
Art. 13. Para que o favor de isenção de direitos se estenda
ao periodo de custeio dos serviços ,OIU obras, é absolutamente
ueceesario que essa 'condição se 'ache expressamente deelarada
na lei ou decreto de concessão.
Paragrupho unico . Sem essa condição, em caso algum poderá a isenção comprehender o 'referido período ele custeio..
Art. 14. A administração federal, estadoal 011 municipal,
não póde estabelecer em seus contractos com particulares, emprezas ou companhias, clausulas concessivas ou promissorias
de isenção de direitos aduaneiros para material importado.
Paragrapho unico. Não será permittído despacho de material com isenção de direitos decorrentes de taes clausulas,
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ainda que em nome do Governo da União (art. '12 da lei numero '1.'144, de 30 de dezembro de '1903).
Art. '15. Nos casos de allegação de urgencia de importação
de material destinado a emprezas telegraphicas, de estradas de
ferro'; navegação, obras de piados e estabelecimentos de assistencia hospitalar, o ministro da Fazenda poderá conceder o
despacho li vre ciesse material, mediante termal de responsabiIidade com prazo razoavel, a seu juizo, para que os interessados, pelos meios regulares, legitimem o seu direito á
concessão definitiva do favor.
Art. t 6. A contagem do prazo para validade das ordens de
isenção de direitos, quer decorrentes da Tarifa das Alfandegas,
quer de disposições contractuaes existentes ou de decretos especiaes, 'será feita por anno civil, a partir da data das mesmas
ordens.
Art. i 7. As provas de identidade, do idoneidade dos particulares que pretenderem isenção de 'direitos derivados de
concessões de caracter geral., serão produzidas por attestação
de autoridades ou de pessoa de distincção, portadoras de fé
publica, a juizo do ministro da Fazenda.
Art. '18. Os inspectoees das alfandegas, n:C13 despachos de
sua competéneía, ficam obrigados a cumprir e fazer cumprir
as mesmas normas estabelecidas por este regulamento, facultando ás partes os recursos legaes para instancia superior.
Art. '19. E' vedado ruas chefes das repartições publicas importarem do estrangeiro artigos de expediente que se encontrem facilmente nosmercados locaes.
Art, ,20. Para fiscalização do destino das mercadorias favorecidas com ísenção de direitos. observar-se-ha 'O' que a Consclídação das Leis das Alf'andegas e Mesas de Rendas dispõe
nos seus arts. 437 a 443.
Paragrapho unico. Ao empregado designado p;arr. fiscal
desse serviço serão proporcionados todos os recursos necessarios.
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrario,
Rio de Janeiro. 8 de março de '1911. - Francisco Ant,01!ÍO de Salles.,
'

DECRETO N. 8.593 -

DE 8 DE :MARÇO DE

19'1'1

Abre no Ministerio da Fazenda o credito de 46 :934$309 para pagamento de
vencimentos ao bacharel Francisco Pires de, Carvalho Aragão, em virtude
de sentença [udicínria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 82, n. 7, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, 11. 2, lettra c, do
decreto legislativo n. 392, de 8, de outubro de 1896:
.
Resolve abrir ao Mínisterío da Fazenda o credito de
46 ;934$309 para occorrer á despeza com o pagamento devido
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ao bacharel Francisco Pires de Carvalho Aragão em virtude
de sentença judiciaria.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Independência
e 23° da Repuhlíca.
HERJ\1ES R. DA FONSECA.

Ertmcisco Antonio de Salles,

DECRETO N. 8.594-DE 8 DE MARÇO DE 1911
Abre ao l\Iinisterio da Fazenda o crcdito de 7 :106$138 para occorrer á restituição do imposto sobre os vencimentos do bacharel Gabrie! Luiz Ferreira,
juiz do Tribunal Civil e Criminal, no periodo de 1894 a 1!105

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz!l,
á vista do disposto no art. 44 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro
de 1909 e art. 30 da lei n. 2.321, de 30 de dezembro de 1910,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do
art. 2°, § 2°, TI. 2, lettra c, do -decreto legislativo n. 392, de 8
de outubro de 1896:
Resolve abrir ao l\Iinisterio da Fazenda -o credito de
7 :106$138, para occorrer á dsspeza com a resutuícão do imposto descontado sobre os vencimentos do bacharel Gabriel
Luiz Ferreira, como juiz do Tribunal Civil e Criminal do
Dístrícto Federal, no periodo de '1894 a 1905.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Independencía
o 23° da- Republica.
HERMES n. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Solte»,

DECRETO N. 8.595 -

DE tl DE MARÇO DE 1911

Abre ao Ministeria da Fazenda o credito de 17 :221$512, snpplementar fi verba
- Alfuudega.s - do exerci cio de 1911

n Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida pelo art. 5° do decreto legislativo n. 2.372, de 4 de janeiro ultimo, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 17 :221$512, supnlementar á verba
n. 18, do art. 82, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de '1910,
para occorrer ao pagamento, no exercício corrente, da differença de ordenados devidos aos I°S escripturarios e aos aíudantes do guarda-mor da Altandeca do Rio rlp Janeiro em
virtude dos arts. 2° e 3° do citado. decreto n. 2.372,
. Rio ele Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Independencla
e 23° da Republica.
HERMES R, DA FONSECA.
Froncisco Antonio de

sai«,
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8 DE l\L\RÇO DE 1911

Revoga o ar~. 421 e seus paragraphos 10 e 3° (primeira parte)" do Regulamento
que baixou com o decreto n. 7.751, de 23 de dezembro de 1909 e dá
outras providencias
"

O Presidente da Republíoa dos Estados Unidos do Brazil :
Considerando que o art.· 421 do Regulamento que baixou
com o decreto n. 7.751, de 23 de dezembro de 1909, determina
que as procurações só produzam effeito no Thesouro Nacional
no exerci cio em que forem passadas;
Considerando que tal disposição traz na pratica graves
inconvenientes e pócle causar prejuízos aos interessados;
Considerando que tal disposição estabeleceu um novo caso
de extíncção do mandato - materia da competencía do Congresso Nacional - por aeto do Poder Executivo;
Considerando que na autorização conferida pelo Congresso
ao Governo para dar á reforma do 'I'hesouro o desenvolvimento necessario ao aperfeiçoamento da contabilidade" não se
comprehende a faculdade de regular os casos de extincção ou
caducidade do mandato :
Decreta:
Art. 1. o Ficam revogados o art. 421 e seus §§ 1° e 3° (primeira. parte) do Regulamento que baixou com o decreta
n, 7.751, de 23 de dezembro de 1909.
Art.2.0 As procurações, para qualquer fim exhibídas perante o Thesouro Nacional, produzirão todos os seus effeitos
emquanto não" forem revogadas ou não se tornarem extinctas
pelos meios do direito.
" Art. 3.° As procurações serão inscriptas no respectivo indíce, numeradas e colIadas em escarcellas a isso destinadas,
com indicação do exercíclo em que hajam sido apresentadas.
§ L° Dos procuradores se exigirá, nas épocas proprías,
certidão da vida de seus constituintes, com todos os esclarecimentos precisos, passada pela autoridade competente ao pé
dos requerimentos dos proprios contribuintes e com todas as
Iírmas devidamente reconhecidas.
§ 2.° Dos procuradores, além da certidão de vida, se e1=ig;rão em cada .exeroíoío novas certidões das procurações exhíbidas no exercício anterior e cujos poderes se acham subsistentes.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de mar-ço de 1911, 90° da Independencia
/3 23° da Republica.
HERMÉS

R.

DA FONSECA.

Francisco Antonio de Solle«,
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Art. 3.oc~s importanoias referidas no artigo antecedente,
exceptuada a de que trata o n. 2, que será arrecadada em
sello adhesívo deverão ser recolhidas ao Thesouro Nacional
pela seguinte maneira:
.
a) os impostos de 3 Ih % e n % até á vespera da extracção
'de cada loteria;
b) a contribuição de 1. 600 :000$ em prestações quinze,
naes adeantadas de 66 :666$666 ;
c) a caução de 500 :000$ em apolíces da divida federal ou
em dinheiro, 250 :000$, pagos no acto da assignatura do CDntracto e o restante, em prestações bi-mensaes de 50 :000$000 ;
d) a importancía predicta dos remanescentes e a desti,
nada á fiscalização, em prestações trimestraes adeantadas;
e) a importancía de 250 :000$, correspondente aos dous
duodecimos da receita orçada, tambem 'em prestações iquinzenaes, de 12 :500$, nos mezes de. março a dezembro do corrente
anno:
§ 1.0 O sello para os bilhetes será adquirido, antes de
expostos estes á venda nesta, Capital ou nos Estados, por meio
de guia em tres vias, uma das quaes a Companhía remetterá
á fiscalização.
§ 2.° O Congresso determinará, opportunamente, a applícação da caução do actual contracto de loterias e dos remanescentes a que' allude o art. 2°" n. 6, deste regulamento.
Art. 4." No, caso de inadimplemento de alguma das clausulas sobre o pagamento de quaesquer impostos ou contribuições, deduzir-se-hão da caução as importancias . correlatas,
aqual será integrada no prazo ímprorogavel de 48 horas-c-pena
de caducidade do contracto, pronunciada .pelo Governo independentemente de ínterpellação judicial.
ArL .5." E' caso de rescisão do contraeto, sem direito a
qualquer indemnízação por parte da Companhia, a violação das
clausulas nelle estipuladas, para as quaes não se haja estatuído
uma pena especial.
.
Art. 6.° Na vígencía do contracto não se 'alterarão os onus
e impostos lançados á Companhia, nem a somma destinada
aos beneficios; fica, porém, entendido que o Congresso poderá
modificai' a maneira de sua distribuição, uma vez que não
.
augmente a dita somma.
Paragrapho uníco , Na prohibíção deste artigo se comprehende a quota attribuida aos premios, 'que será de 60 %
da ímportancía de cada loteria, segundo seu capital.
.Art. 7." As quotas lotericas a se applícar aos beneficios são estas:
1°, as de que trata o art. 2° ns. 3 e 5, 5 % da do n. 2 e
o saldo mencionado na lei n. 2.321, de 30 de dezembro de
1910, art. 36 in fine, sendo sua distribuição feita annualmente
pelo Thesouro, conforme as prascr-ipções legaes (lei n. 953,
de 29 de dezembro de 1902, art. 2°,; n. 14, lettra k, 2" parte,
de accôrdo com os §§ 3° e5° da lei n. 428, de 10 de dezembro
de 1896 - citada lei n. 2,321, art. 31 lettra i § 12 e art. 36,
ultima parte) ;
2°,.os remanescentes que se distribuirão segundo resolver o Congresso.
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Art. 8.° Si o total das contribuições votadas para os beneficiados exceder ou não attíngír á quota destinada pelo contracto aos b-eneficios, proceder-se-ha ao rateio entre os interessados.
•
Art-, 9.° Os Estados, que acceítarem o beneficio estabelecido no art. 7°, n. 1, ultima parte, communicarão o seu assentimento ao ministro da Fazenda.
ArL. 10. O valor das emissões das loterias não excederá
de quarenta e cinco mil contos de réis por armo, e o preço do
bilhete ou fraeção do bilhete não poderá ser inferior a $600.
ArL. 11. A nomeação dos agentes das Ioteríes deverá ser
communicada ao fiscal.
Art. 12. As loterias não poderão ser expostas a venda,
ou mesmo annuncíadas, antes de ter o Governo approvado
seus respectivos planos.
ArL. 13. Os planos serão submettidos, com antecedencia
de um mez da data proposta para suas extracções, á deliberação
do ministro da Fazenda, que resolverá a respeito nos vinte dias
seguintes, findos os quaes, se haverão por approvados.
§ 1." Negada a approvação, serão offerecidos novos planos,
organizados de conformidade com as alterações prescriptas.
§ 2.° Os planos deverão conter, pelo menos, cincoenta premios para o sorteio, íncluídos os maiores.
§ 3.° A requerimento do interessado, o ministro da Fazenda,
si assim o entender, poderá modificar os planos já approvados.
"
ArL 14. O sello adhesívo, ao que estão sujeitos os bilhetes, segundo seu valor, será cobrado em estampilhas colladas no verso e inutilizadas mediante carimbo.
§ 1." A inutilização se fará acompanhando o carimbo parte
do bilhete e parte da estampilha antes de exposto á venda ou
offerecido á compra, quer no Districto Federal, quer nos Estados.
§ 2.° O carimbo tndícarã o local da expedição do bilhete
á venda, o nome do expeditor e a data da íuutílízacão ,
§ 3.° Sómente os agentes geraes poderão utilizar-se do
carimbo e inutilizar as es tampílhas .
. § 4.° Para os effeitos da cobrança do sello, a mil réis se
equipararão suas fraccões.
Art. 1'5. Os bilhetes de loteria serão préviamente submettidos á approvação, em modelo, do ministro da Fazenda e impressos ou lithographados, devendo conter:
a) a importanoía exacta do capital;
b) a indicação da lei que autorizou as loterias e a data
do contracto celebrado para suas extracções ;
c) o destino do beneficio, citada a lei que determinou sua
distribuição;
o
d) o numero do bilhete e a caracteristica da loteria ou
série respectíva :
,
. e) a declaração de ser o bilhete inteiro ou fraceíonarío e
neste caso a importancia da fracção e seu custo ;
f) o dia, hora e legar do sorteio;
g) o plano da loteria;
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h) o lagar do pagamento dos premias e o nome do responsavel pelo mesmo.
Art. 16. As extraeções das loterias serão annunciadas
pela imprensa com declaração do local em que se realizarão,
hem como do dia e hora, e daquelle em que se pagarão os
premias.
Art. 17. E' prohihido mencionar no bilhete a série com
a ímportancia total da loteria, ou assim annuncial-a, devendo
cada série referir sua exacta importancia ,
ArL. 18. Meia hora antes da hora designada para o sor.,
leio não poderão- mais achar-se expostos á venda bilhetes da
loteria a extrahlr--se .
Art. 19. Ouvida a concessíonaría, por seus representantes,
o fiscal determinará a ordem, dia, hora e lagar em que se
deverão realizar os sorteios, nenhum dos quaes se dará sem a
presença de um dos mesmos representantes e do fiscal.
Art. 20. Uma vez expostos á venda os bilhetes, a loteria
respecíiva não poderá em caso algum ser adiada, salvo força
maior justificada perante o ministro da Fazenda e a seu juizo.
Art. 21. As listas dos premias serão affixadas logo após
á extracção e publicadas integralmente pela imprensa, com
assignatura da Companhia, depois de visadas pelo fiscal.
Art. 22. PaI: mo tívo algum será adiado ou recusado o
pagamento do premio ao portador de bilhete premiado que o
exhiba, ainda que por .erro ou engano das listas de sorteio,
ou que, por duplicata em a numeração, tenha sido a outro
feito o pagamento.
Paragranho unico. No caso de íntracção deste artigo o
pagamento dos premias será effectuado por meio da caução
nrestada, sem prejuízo da responsabilidade da Companhia. levado o facto ao conhec imanto do ministro da Fazenda.
A1't.. 23. Diminuída a caução, nesse caso, deverá ser recomposta dentro do preciso termo de 48 horas, contadas da
mttmação do fiscal para esse fim, sob pena de 'caducidade do
contraeto, imposta pelo Governo; 'sem dependencia alguma de
ínterpellacão [udícíal ,
ArL. 24. O levantamento da caução por quem de direito
somente será ordenada pelo ministro da Fazenda; depois de
liquidadas por completo todas as responsabilidades do contracto, cui a f iel execução ella garante.
Art. 25. 'Para os effeitos legaes, o bilhete de loteria é
insubstituível : o premiado deve ser pago ao seu portador,
salvo intimação em contrario por mandado judicial.
Art. 26. Em tal caso, entregue á Companhia o bilhete
premiado, ella depositará judicialmente a importancia correspondente, com citação dos interessados, ficando desonerada
das obrigações respectivas.
Paragrapho unico. Até a intimação judicial, de que trata
o artigo anter-ior, os pagamentos de premias' operarão em favor
da Companhia todos os seus effeitos.
Art. 27. Havendo duvidas sobre a authenticidade do hílhete premiado da parte da Companhia, esta depositará no
Thesouro a sua ímportancia, que será levantada, afinal, depois
de apurada a verdade convenientemente.
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dependente da sorte, seja a obtenção de um premio em dinheiro ou bens.
§ 2.° O chamado club de mercadorias não devidamente
legalizado.
§ 3.0 A loter-Ia ou rifa sem sorteio proprio e que ande
annexa a outra loteria, embora autorizada.
Art. 35. Entre os processos ou meios de sorteio se contarão os syrnbolos, figuras ou vistas cínematographíeas,
Art. 36. São nullas de pleno direito as obrigações resultantes de loteria ou rifa não autorizadas.
.
ArL 37. Não se comprehendem na prohibição legal os sorteios annuaes ou semestraes das companhias que funccionem
de accôrdo com a lei, para resgate de sevs títulos ou ohrígações
pelo valor inscripto.

CAPITULO IV
DOS INFRACTORES E PENAS

Art . 38. São considerados ínfractores :
1°, os autores, emprehendedores, ou agentes de loteria
Ou rifa, não autorizadas, ou as pessoas que lhes distribuirem
ou venderem ós bilhetes, ou tomarem. notas de numeras em
nome de terceiro para a este conferir-se um premio, indicado
pela sorte ;.
2°, os que introduzirem ou venderem bilhetes de loterias
estrangeiras ou de loterias estadoaes em Estados. outros que
não os concedentes ou no Districto Federal, salvo o disposto
no art. 30 deste regulamento;
3", os que por qualquer modo, que não os já especiJicados,
tomarem parte em alguma operação loterica vedada, vizando
lucros ou vantagens que não a- obtenção do premio;
4", os que intervierem em operação de tal natureza levados, unicamente, pelo desejo da obtenção do premio promettido;
5°, os gerentes ou admInistradores de jornal, typographía
ou lithographía, os impressores de listas avulsas, e os que por
qualquer fórma publicarem, seja em manuscríptos, escriptos,
verbalmente ou por signaes, ou fizerem publicar programmas
ou avisos Ioterícos (de loteria ou rifa prohibida), os resultados
das extracções, ou a indicação do lagar onde se realizam as
respectivas operações;
6°, as pessoas que venderem. bilhetes de loterias ainda não
annunciadas ou já extrahídas pu que não tenham sxístencia
real:
7°, as que venderem ou emíttirem bilhetes. de operações
analoga·s ás das loterias, segundo o art. 35, deste regulamento
e seus paragraphos ;
8°, os contractadores ou 'agentes de loterias autorizadas
que venderem ou annunciarem á venda, 'pagaremos premias
ou fizerem operações referentes a bilhetes de loteria, antes
de cumpridas todas as presorípções deste regulamento.
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Art. 39. As penas das ínfracções serão:
r. Para os casos do art. 38, deste regulamento, ns, 1, 2,
3 e7 - dous a seis mezes de prisão cellular e multa de 500$
a'2:000$, além da ínutílizacão dos bilhetes; registros e apparalhos de sorteio' e de perda para a Nação de todos os bens e
valores sobre que versar a loteria ou rifa não autorizada.
11. Para os casos do art. 38, referido, ns. 4, 5 e 6 - multa
de 200$ a 500$000.
'
Paragrapho uníco , Na reincidencia estas penas se applícarão em dobro. ,
Art. 40. Além das penas crímínaes, a que esf.íverem sujeitos, os infractores incorrerão, em qualquer dos casos definidos neste regulamento como ínfracção, na pena de multa,
que variará, segundo a espécie, a juizo de quem a tiver de
impór, de 200$ a 2: 000$000.
§ 1.0 Taes multas serão pagas no prazo de tres dias depois
de impostas ou oonfirmadas em recurso pelo ministro da Fazenda, contado do conhecimento dado pelo fiscal da imposição
ou julgamento do recurso ao Interessado,
§ 2.° Findo o dito prazo e não pagas, as multas serão cobradas pela via fiscal executiva, si o infractor não díspuzer
de caução que baste para satísfazel-as ,
Art. 41. Pelas companhias, emprezas ou firmas colleciivas, responderão criminalmente, seus administradores ou
directores, gerentes ou quem tenha qualidade Jurídica para
representai-as, sem prejuízo da responsahtlldade civil das representadas.
CAPITULO V
DA FISCALIZAÇ.:\O

ArL 42. A fiscalização das loterias no Dístrícto Federal
incumbe a um ou mais í'iscaes, auxiliados por um ajudante e
um escrivão, cujas nomeações e demissões ad nutura serão
lavradas pelo ministro da Fazenda, que poderá augmentar o
pessoal respectivo desde que o exijam as conveniencias do
serviço, tendo em vista as forças da verba, destínadas á sua
dotação.
§ 1.0 Os vencimentos desses Iunocíouaríos serão fixados'
por actos do ministro da Fazenda, mantidos os que tenham
sido marcados em lei,
§ 2.0 Antes de entrarem .ern exercício de seus cargos, taes
funccionarios prestarão o compromisso de bem servirem os
cargos referidos.
Art. 43, Ao fiscal compele:
r. dirigir o serviço da fiscalização das loterias, velando
pela fiel execução das leis a ella referentes;
lI, admittír a registro aS loterias que se habilitarem devidamente;
lII, abrir, encerrar e rubricar 'os livros da escripturação
e dar as necessarias instrucções para. a mesma;
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IV, expedir os papeis que lhe sejam suhmettídos e authentícar aqueIles que disso careçam para produzir effeito ;
V, mandar archívar e ter em boa guarda todos os papeis
e obíectos a cargo da fiscalização;
VI, presidir e regular o processo das extracções, examinando ou fazendo examinar os apparelhos respectivos, propondo ao ministro da Fazenda a substituição desses apparelhos,
si o julgar conveniente:
VII, propôr, igualmente, novo meio de ínutilização das
estampilhas do seIlo dos bilhetes, si entender que o adoptado
não garante sufficientemente os interesses fiscaes ;
VIII, evitar por meios efficazes que os concessionarios
exorbitem de seus direitos;
\
IX, apprehender Ou fazer apprehender bilhetes em con,
travenção, estejam expostos ii venda ou occultos em gavetas,
moveis ou em algum outro lagar;
X. fazer lavrar os autos de apprehensão e infracção ;
XI, approvar ou não os autos por outrem lavrados;
XII, submetter ao ministro da Fazenda, devidamente informados, actos seus de que se ache interposto recurso para
o mesmo ministro;
XIII, impedir pelos meios a seu alcance a importação ele
bilhetes de loterias estrangeiras ou das estadoaes que não
tenham curso legal;
XIV, impôr as multas consignadas neste regulamento, em
geral quaesqucr penas nelle estatuídas ;
XV, delegar, sendo preciso a bem do serviço, em outrem
attríbutcões proprias para dado caso;
XVI. requisitar as diligencias ou medidas que julgar precisas a bem da fiscalização;
XVII, examinar minuciosamente as aulor-ízações eonferldas a loterias e os contractos que tenham com o Governo da
.
União ou dos Estados;
XVIII, dar guia para entrada das quantias papa o Thesouro, relativas a loterias, fiscalizando os respectivos pagamentos;
XIX, remetter mensalmente ao chefe de Policia nota das
loterias a se extrahirem, com o dia, hora e lagar da extracção ;
XX, apresentar ao ministro da Fazenda, até fevereiro, o
relataria dos trabalhos e occurrcncias mais importantes do
anuo nreeeden!e ;
XXI, finalmente, communícar ao ministro sua ausencia,
solicitando a competente licença.
Paragrapho unico . Qualquer destas attribuições poderá,
em dado caso. ser exerctda pelo fiscal que fôr designado pelo
ministro da Fazenda.
Art. H. Compete ao ajudante substituir o fiscal ou escrivão, auxiliando a fiscalização, 'lxercendo, cumulativamente,
as funcções dos ns. IX. X, XIII e XVI.
Art. 45. O escrivão executará as ordens do fiscal, lavrará
os autos, fará a corr-espondencia of'Iicial e archívará os pa:..
peis a seu cargo, tendo em boa guarda os obiectos da repartição. Substituirá nos impedimentos ao ajudante, a quem trará
ao corrente dos negocias da fiscalização.
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CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GE~\ES

Art. 46. Não será permittido continuar no Dístrícto Federal a venda ou extracção de loterias que, directa ou índíre,
etamente, ílludam na pratica os planos approvados, tenham
deixado de fazer o sorteio annunciado ou incorrido em multa
em tres extracções successívas "ou em mais de uma em um
mesmo sorteio ,e que não hajam pago os premias pontualmente,
ou integrado [~ caução no prazo de· 48 horas, a que se refere o
art. 4° deste regulamento.
Art. 47. Além dos fiscaes, são competentes para lavrarem autos de infracção e procederem a apprehensões os agentes
fiscaes do imposto de consumo, os contractadores das loterias
federaes, seus representantes ou prepostos, cujos nomes tenham
sido scientificados á fiscalização, as autoridades polioíaes, ou
os fiscaes dos chamados clubs de mercadorias.
Art. 48. Os autos, sempre que fôr possível, serão firmados
por duas testemunhas que tenham presenciado a diligencía,
consignarão os valores e numeração dos bilhetes ou círcumstancias que os tornem certos e conhecidos, o nome do infractal', si fôr sabido, ou signaes que '0\ indique ou identifique e o do apprehensor e o mais que possa convir.
§ 1.0 "Não figurarão como testemunhas o apprehensor e
seus parentes em grão prohibido.
§ 2.° Desde que nos autos haja os elementos bastantes para
ajuizar-se. dos precisos termos da inf'raeção, não serão annullados.
Art. 49. lO fiscal nomeará escrivão adhoc, sempre que o
caso o requeira, e determinará os livros que as empresas 10tericas deverão ter em especial.
Art. 50. Uma vez nomeados, além do fiscal actual, outro
ou outros, o ministro da Fazenda poderá investir um delles,
si lhe parecer, da superintendencia geral do serviço.
Art. 51.· Os bilhetes apprehendídos á contractadora das
loterias federaes ou a outras loterias autorizadas serão conservados pela fiscalização .em envolucros lacrados com as declarações necessarias e guardados até final julgamento da
contravenção, sendo então incinerados os não premiados.
Paragrapho unícoi l\1etade dos premias porventura obtidos
nos bilhetes apprehendidos pertencerá ao apprehensor e a outra
metade será recolhida ao Tliesouro Nacional como renda
eventual da União.
.
Art. 52. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911..- Francisco Antonio
de Salles.

ACTOS

no PODER

DECRETO N. 8.598 -

EXECUTIVO

DE

273

8 DE 1IARÇO DE 19B

Dá regulamento para a venda de mercadorias mediante sorteios (clubs)
respectiva fiscalização

9

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da attríbuíção que lhe. confere o art. 48, n. 1, da Constituição da Republíca, resolve' approvar o regulamento, que a
este acompanha, para venda de mercadorias mediante sorteios,
de que trata o art. 36 da lei n. 2.321, de 30 de dezembro de
1910, e respectiva fiscalização.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Independeneía
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSttCA.
Francisco Antonio de Salles ,
R~gulamento

para a venda de mercadorias mediante sorteio, a
que se refere o decreto n , 8.598, desta data

CAPITULO I
DAS VENDAS POR SORTEIO - SUAS CONDIÇÕES
Art. 1. ° Constitue [ogo prohíhído, sujeito ás penas CIVIS
e crímínaes estatuídas, a loteria ou rifa não autorizada por lei.
Paragrapho unieo . Tal se considera, entre outros jogos,
a venda de objectos, mercadorias. direitos ou bens de qualquer
espécie por meio da sorte, qualquer que -seja a fórma de sorteio.
. Art. 2.° A venda de artigos de commercio mediante sorteio, conhecida geralmente pela denominação de club de mercadorias, sámenteserá permittida na vigencia do prazo das
loterias autorizadas a estabelecimentos eommerciaes, "satisfeitas as exígencías da lei e precedendo autorização, nesta capital e no Estado do Rio de Janeiro, do ministro da Fazenda,
e nos demais Estados, dos delegados fiscaes, de cuja decisão
denegatoria haverá recurso voluntário para aquelle ministro.
Art. 3.° O pedido da autorização será feito em requerimento acompanhado de certidão da Junta Commercial cumpetente, mostrando ser o capital realizado do estabelecimento
superior a cincoenta contos de réis, e de documento. que prove
achar-se o mesmo quite para com a Fazenda Publica - Fe.deral, Estadoal e Municipal.
Art. 4.° No requerimento indicar-se-hão a situação e ramo
de. negociado estabelecimento, bem como o nome de quem,
com residencia effectiva na séde do mesmo estabelecimento,
deva assignar por este o termo de deposito adeante exigido,
offerecendo-se os planos do club, dos quaes conste sua importancia total.
Art. 5.° A autorização constará de uma carta patente,
que não será expedida sem que se recolha á repartição fiscal
do lagar a quota semestral adeantaela de um conto ele réis,
prescripta pelo art. 36 ela lei n .. 2.321, ele 30 de dezembro de
1910, e seja assignado O termo ele fiel depositaria das quantias
que o estabelecimento receber para serem applicaelas ao. fim
determinado nos planos e pactuado pelas partes, com expressa
Poder Executivo - i\lii
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declaração por parte do pretendente de sujettar-seás multas
e demais dispõsíções do presente regulamento.
Paragrapho unico. Esse termo será assignado perante 3c
Procuradoria Geral da Fazenda Publica, quanto aos cluhs organizados no Dlstricto Federal e no Estado do Rio de Janeiro,
e nas respectivas Delegacias Fiscaes quanto aos que o foram
nos Estados. Quando organizados as cluhs no interior dos Estados, o termo poderá ser lavrado e assígnado, em documento
avulso, perante o fiscal ou funccionario federal designado, que
o remetterã, para ser registrado e archívado, á repartição que
competir outorgar autorizàção para funccionar.
Art. 6.0 Pelas emprezas, companhias, firmas sociaes ou
outras pessoas juridicas assígnará, quem tenha qualidade para
represental..as, afim de que responda, individualmente, pelas
imposições reatriotivas da liberdade, sem prejuízo da respnnsabilidade patrimonial das representadas.
Art. ~7.0 Os estabelecimentos não farão funocíonar SeLlS
cluhs antes de concedida a autorização, asstgnando-Ihes o
fiscal, de accôrdo com. os proprietarios e as conveníencias do
serviço, os dias do sorteio, que serão annunciadospela imprensa,
onde houver.
Art. 8.u Bealízado o primeiro sorteio de .um cluh, os demais se effectuarão nas épocas prefixadas, qualquer que se.ia
o numero de sooíos ou prestamistas omissos nos pagamentos.
-Ar-t, 9.° Os direitos dos prestamistas faltosos em tres prestações successívas poderão ser declaradospelo estabelecimento
..
caducos em seu beneficio.
Art.10. Os clubs terão sorteios proprios extrahídos com
ia: presença do fiscal ou se servirão dos sorteios das loterias
autor-izadas; em um ou outro caso o resultado do sorteio será
affixádo em lista na séde do estabelecimento e. publicado pela
imprensa, onde houver, com a assígnatura do fiscal o do depositario como representante do estaheleeimentc ou seu propríetario.
Art. 11. E' vedado; expressamente, converter-se em moeda
a mercadoria do cluh, por parte elo estabelecímento que o tnantenha, seus socíos ou .píépostos, pena de cassar-se a autorização e reputar-se a operação loteria ou rifa não autorizada e
sujeita ás respectivas commínações.
CAPITULO II
D:\ ESORIPTURAÇ.~O

Act , 12, Os clubs 'terão seu livro de lnscrípção aberto,
encerrado e rubricado pelo fiscal ou por quem fôr devidamente
designado, em todas as suas folhas, e esoripturado na fórma dos
livros commerciaes.
Art, 13. Esse livro mencionara:
1u, .os planos do club e o estabelecimento a que pertença;
2°, o nome e naturalidade de seus proprietarios e cJC) depositario de que trata este regulamento;
3°, o numero de ordem ou lettrà do cluh e o·das inscripções
em ordem arithmetica ;
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4°, o nome, domíoilío e profissão do prestamista em seguida ao numero escolhido;
5°, a importancia de cada prestação;
6°, a especificação minuciosa do obíécto do elub, dando-se
o quilate dos metaes e pedras preciosas, a marca da fabrica,
sua denominação no commercío, etc. ;
7°, o preço por extenso da oousa a vender e o processo,
dia, hora e legar do sorteio;
8°, finalmente, todas as condições ou vantagens em que as
partes convenham.
Art. H. No livro das ínscrípções haverá uma columna
em que se averbarão os sorteios amortizados ou satisfeitos
pela entrega da mercadoria.
Art. 15. As cautelas ou recibos fornecidos aos prestamistas conterão em substancías as indicações do livro das inscrípções.
GAPITULO III
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 16. A fiscalização dos cluhs será exercida por f1scaes, cujo numero fixará, tendo em vista os cluhs existentes,
o ministro da Fazenda, que fará as nomeações precisas em
commissão.
§ 1.0 Nos Estados haverá um ou mais fiscaes, que exercerão a f'íscalízação dos clubs nas circumscripções que forem
estabelecidas para facilidade desse serviço.
§ 2.° Fóra da séde dos fiscaes exercerá as attribuições
respectivas, que - não devam ser adiadas a bem dos interessados, o funcciónario federal que fôr designado pelo ministro
da Fazenda.
Ar], 17. Os vencimentos dos fiscaes serão marcados ou
modificados, para mais ou para menos, pelo ministro da Fazenda, de accôrdo com o serviço e as forças da verba destinada
á fiscalização.
Art. 18. Os fiscaes prestarão o compromisso legal antes
de entrarem em exercicio de suas íunoções e serão demissiveis
aâ nutum,
A.rt. 1g. Além das attribuições que j á ficarão anteriormente estabelecidas, compete ao fiscal:"
a) informar sobre a idoneidade dos que requererem autorização para ter clubs de mercadorias;
b) dar guia para o recolhimento de ímportanoias relativas .a cluhs, annotando-o em livro especial após realizado;
c) registrar no mesmo livro as occurrencías mais importantes que interessarem á fiscalização;
d) fazer apprehensão de cautelas, apparelhos, instrumentos, utensílios, moveis ou decorações rIe cluhs que funccionem
em contravenção ás disposições deste regulamento, lavrando ou
fazendo lavrar os autos-de apprehensão e multa;
"
e) assistir aos sorteios que não correrem pelas loterias
autorizadas;
1) dirigir e regular o processo dos sorteios, tendo sempre
em vista a brevidade da operação e a garantia dos interessados;
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g) communícar ao ministro da Fazenda ou á Delegacia
Fiscal e á autoridade policial, quando 'destes dependerem as
providencias, todas as infracções deste regulamento;
h) suggerír alvitres e solicitar providencias para correctívo de abusos ou a bem da execução da lei;
. i) visitar, sempre que fôr preciso, os estabelecimentos sob
sua fiscalização, examinando - si possuem o livro prescripto,
devidamente escrípturado, as cautelas; si cumprem, em summa, as disposições deste regulamento;
j) . fiscalizar o pagamento semestral da quota de tíscalização ; bem como, no Distrlcto Federal, o pagamento annual
do imposto de industrias e profissões, exigindo os respectivos
recibos para annotal-os no livro competente.

CAPITULO IV
DAS PENAS

Art. 20. Incorrerão na multa fiscal de 200$ a 500íB os
clubs de mercadorias omi:ssos ou demorados em cada publicação que devam fazer, ou que infrinjam alguma disposição
legal a que não esteja imposta pena especial, e na multa de
500$ a 2 :000$ os que não effectuarem a entrega do ohiecto-do
sorteio á vista da respectiva cautela.
.
.
Arl. 21. Além das multas fiscaes que ficam prescriplas e
sem prejuízo das multas e penas cr-iminaes que no caso caibam
poderá cassar-se ou negar-se a autorização para tunccíonamento de clubs de mercadorias.
Art. 22. A autoridade policial competente, á requisição do
fisca 1, prestan-á o auxil ío preciso para effectividade das diligencias legaes ordenadas.
Art. 23. Metade das multas, [ulgadas procedentes c effectivamenle .arrecadadas, será adjudicada ao fiscal e dividida
em partes iguaes entre elle e os denunciantes da infracção, si
o existirem.
CAPITULO V
DOS

RECURSOS

Arl. 21. Das decisões e penas impostas pelo fiscal haverá
recurso, nesta Capital e no Estado do Rio de Janeiro - para o
ministro da Fazenda, e nos demais Estados ---.: para os delegados
físcaes, de cuja decisão poderá, ainda, recorrer-se para o mesmo
ministro.
Art. 25. Os recursos serão interpostos dentro do prazo
de quinze dias depois da effectiva sciencía da decisão proferida, ou de sua publicação no jornal que faça. as publicações
officiaes da Fazenda; serão convenientemente instruidos e
informados, tendo effeito suspensivo.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GE~~ES

Art , 26. No que. forem applioaveís, vigorarão a respeito
de clubs de mercadorias todas as disposições referentes á fiscalização das loterías.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

277

Art. 27. Antes de rehabilitados, os commerciantes fallidos
não poderão obter autorização para terem cluhs de mercadorias; declarada a fallencia, será immediatamente cassada a
autorízação ,
Art. 28. Fica marcado o prazo de quinze dias nesta Capital para que devidamente se habilitem os commerciaes que
tenham clubs de mercadorias estabelecidos, e nos Estados o de
trinta dias depois de publicado este regulamento no respectivo
jornal official.
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911.- Francisco Antonío
ele Salles.

DECRETO N. 8.599 - DE 8 DE :MARÇO DE 1911
Abre ao Ministerío da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de
100: 000$ para pagamento ao Dr . CIo,ls Bevilaqua do premio 'que lhe
foi concedido pejo proj ecto do Qodigo Civil -.

'O Presidente di, Bepublica dos Estados Unidos do Brazíl,
tendo ouvido o Tribunal: de Contas. nos termos do ,:wL 70,
§ 5°, do regulamento approvado pêlo decreto n. 2,1109; de
23 de dezembro de 1896, resolve, á vista do decreto n. 2.379,
de 4 de janeiro ultimo, abr-ir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito espeoi al de 100 :000$, para pagamento ao Dr . Clovis Bevilaqua do premio que lhe foi concedido pelo projecto do Codigo Civil, já adoptado pela Camara dos Deputados.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Independcneía
e 23° da Republica.
.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivaclav,ia ela Cunha C01'rêa.

DECRETO N. 8.600 - DE 8 DE :i\lARÇO DE 1911
Abre ao Ministerlo da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
18 :025$ para pagamento de subsidios e de ajuda de custo que deixou de
receber o Dr, João da Malta Macliado

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70,
§ 5°, do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23' de
dezembro de 1896, resolve, á vista do art. 8°, da lei n. -1.841,
de 31 de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 8° da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abrir ao l\Iinisterio da
Justiça e Negoolos Interiores o credito especial de 18 :025$,
para pagamento dos subsidios que, nos per-íodos de 16 de outubro a 3 de novembro de 1891 e de 7 de maio a 10 de dezembro
de 1894, e' da ajuda de custo relativa ao mesmo anno de 1894,
deixou de receber o Dr. João da Matta Machado, na qualidade
.
de Deputado Federal pelo Estado de Minas Geraes.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia ela Cunha C01'rêà,
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DECRETO N. 8.601-DE 8 DE l\fARÇO DE 1911
Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Intcriores o credito espeeial dê
3 :936$600 para pagamento ao lente da Faculdade de :1Ifedicina do Rio
de ,Taneiro, Dr. Erico da Gama Coelho, da difíerença de accrescimos de
vencimentos

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Braztl,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de
dezembro de 1896, resolve, á vista do disposto no n. VUI elo
art. 3° da lei n, 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abcír ao 1\11nísterIo da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
3 :936$600, para pagamento ao lente da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, DI'. Erico da Gama Coelho, da dífferença
de accrescimos de vencimentos, no periodo de 27 de novembro
de 1904 a 31 de dezembro de 1909.
Rio de Janeiro, 8 de-março de 1911, 90° da Independeucía
e 23° da Republica.
HERMES

'R. D,\ FONSEC.\.

Biuadani« da Cunha Corréa.
DECRETO N. 8.602 -

DE 8 DE l\IARGO DE 1911

Abre ao Ministerio da J'uatiça e Negocios Interiores o credito especial de
1 :254$885 para pagamento ao secretario da Faculdade de i\fedicina do
Rio de Janeiro, Dr, Eugenio do Espirito Santo de Menezes, de d iffurença
ele accrescimos de vencimentos'

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
. do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de
dezembro de 1896, resolve, á vista do disposto no n. VIII do
art. 3° da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abrir ao i\Iinlsterío da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
1 :254$885 para pagamento ao secretario da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, DI'. Eugenio do Espir-íto Santo de
Menezes; de differença de accrescímos de vencimentos no periodo de 12 de agosto de 1904 a 31 de dezembro de 1909.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Independencia
e 23° da RepubJica.
HERMES R. DA FONSEC,\,
Rivadavia da Cunha Corrêa;

DECRETO N. 8.603 - DE 8 DE l\HRÇO DE 1911
Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito extraordtnar!o
de 247 :074$999 para pagamento de augmento de vencimentos a juizes
e outros íunccionarios da Justiça Local do Districto Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidoa do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de
dezembro de 1896, resolve, á vista da autorização concedida
pela lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910 e de accôrdo com
o decreto n . 8,525, de 18 de jiane1ro ultimo, abrir ao Mínlsteeío
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da Justiça e Negocíos Interiores o credito extraordinario de
247 :074$999, para pagamento de augrnento de vencimentos a
Menezes, de díff'erença de accrescimos de vencimentos no peo decreto n, 8.525, de 18 de janeiro ultimo, abrir ao Minísterio
juizos e outros Iunocíonar-íos da Justiça Local do Districto
Federal, de conformidade com a demonstração junta.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911; 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HER~[ES

R.

D~\ :F:üNSEC.-\..

Rivadavia da Cunha Corrêa.

Demonstração lia despezB com o e.ugmento de vencimentos fixedos pelo
decreto n. 8.5a5, de 18 de je,neiro de 1911, ti jt'.izes e outros funccionerios de Justiçe Locsl do Districto FedereI
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PERIODO RELATIVO
AO AUG;:\lENTO
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Oõrte ele Appellaoão
i Presidente ......•.......•...........
2 Presidentes de cantaras ............•

6:750$000
6:750$000
6:750$000

6:750$000
i3:500$000
81:000$000

5 Juízes do crime......................
3 Juizes do cível .......................
3 Juizes do commercin I •.•••••••••.....
2 Juizes de orphãos .....................
i Juiz de provedoria ...................
i Juiz (los Feitos da Fazenda :Municipal
i Juiz dos Feitos da Saude Publica .....

6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:0008000
6:000$000

30:000$000 1
18:000$000
i8:000$000

5 Escrivães do crime ...................

450$000

2:153$225 De i7 de janeiro a
31 de dezembro de
1911.

3:375$000
1 :500$000
UOO$OOO

3:375$000 ~ De i de janeiro a
31 de dezembro
. 7:50C$000
. de iU1L
5:·\,00$000

12 Desembargadores ...................
Ju i;:es ele Direito

t

i de 'janeiro a
3l do dezembro
de i911.

i2:000~000

6:000;;000
6 000$000
6:000$000

\

lIIill islel'io Publico
1 Procurador lem!. ..•................
5 Promotores mblicos .•...............
i Adjunto de promotor................ ;

Ti'inflnaes elo JlI1'!J.
.\. Escrivães .............. , ............

702$000

2:687$22i

Pretor ias
15 Pretores , ............. ' •. , ..........

l
)

2:000$000

Do i de janeiro a
3l de ezembro
de tUa.

2S:709S550
217 :074$U9U

ia Secção da Directoria da Oçntahllídade da Secreta ria . da Justiça e Negocios
Interiores, S de março de i911.-Cal'L'alho e SOI/;:a, ia otâctalv--Vísto, Rorll'igl/es
.Barbosa, director de sécçã;o.-Visto. J. Bordini, dírector geral ,
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DECRETO N. 8.604 -

DE

8

DE MARÇO DE

1911

Concede ao Instituto Dezenove de Abril, situado na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, os previlegios e garantias de que gosam os estabeleoimentos congeneres íec1ernes.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Attendendo ás informações prestadas pelo delegado fiscal
dp Governo sobre os pr~grammas de ensino II o modo por que
sao executados no Instituto Dezenove de Abril, com séde na,
cidade de Hecife, Estado de Pernambuco, resolve, de accôrdo
com o art. 367 do Código dos Institutos officiaes de ensino
superior e secundarío, approvado . pelo decreto n , 3.890, de
1 de janeiro de 1901, e art. 'lO da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, conceder ,ao dito Instituto, na conformidade
do art. 361 do citado Oodigo, os privilegias e garantias de
que gosam os estabelecimentos congeneres federaes.
Rio de Janeiro, 8de março de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Bioadaoia da Cunha Corrêa.

DECRETO N. 8.605 -

DE

8

DE MARÇO DE

1911

Approva o regulamento para applica ção das multas estatuídas pelo decreto
legislativo n. 1.850, de 2 de janeiro de 1908

O Presidente da Republice dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo á necessidade de tornar effectiva a obrigatoriedade
das informaçõessoliéitadas pela Directoria Geral de Estatistica, nos termos do decreto legislativo n. 1. 850; de 2 de:
janeil'ode 1908,' de modo a estabelecer regularmente a applicação das multas estatuidas para a falta de cumprimento' das
disposições contídas no mesmo decreto, e tendo em vista assegurar o mais completo exito ao serviço do recenseamento
geraldapopulação da Hepublica, a realizar-se em 30 de junho
dó miná corrente, resolve, de accôrdo com o art. 43, n. 'I, da
Constituição,' approvar o regulamento que 'a, este, acompanha,
assígnado pelo Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Indústria e Commercio.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Independencia
e .23° da Republica.
HERMES

H.

DA FONSECA.

Pedro de Toledo .
Regulamento a que se refere o decreto n. 8.605, desta data

Art. 1. o Os presidentes, directores ou gerentes de fabricas,
empresas. assccíscõea e outros estabelecimentos índustríaea
commerciaes, de Instrucção e moral, bem como os parbiculares,
nacionaes ou estrangeiros, domiciliados em qualquer parte
da Republíca, são obrigados a prestar á Dir~ctôria Geral de
Estatístíoa as informações que lhes forem pedidas, nos termos
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da ínstrucções e regulamentos expedidos para execução do
recenseamento gera I da população.
Art. 2. Ei'sas informações consistem nas respostas' exactas ás perguntas constantes das listas domiciliares e dos
questionarios referentes á "investigação summaría, de caracter
economíco, que forem entregues pelos officiaes recenseadores
em cada domicilio ou estabelecimento.
0

Art. 3. o Incorrerá na multa de:
50$, aquelle que recusar receber as listas domiciliares ou os questinaríos que lhe forem apresentados, ou que, recebendo-os: não prestar as informações nos prazos marcados;
100$, aquelle que,sendo chefe de domícílío ou
estabelecimento, assim recusar receber ou responder.
.
§ 1. o Será elevada a multa ao dobro no caso de serem
falsas ou dolosas as informações prestadas. .
§ 2. o Será imposta a multa de 500$áquelle que levar a
recusa ao ponto de obstar com víolencia ou desacato o desempenho da funcção do official recenseador.
Art. 4. o E' competente para impôr a multa, em cada um
dos districtos .iudiciarios ou munícípaes e nas respectivas
zonas de trabalho, o oíf'ícíal recenseador encarregado da distribuição e collecta das listas domiciliares e dos questionarios .
Art. 5. o Tendo imposto a multa é lavrado o respectivo
auto, com assignatura de duas testemunhas, o official recenseador intimará a parte para o pagamento, dentro em cinco
dias, á Collectoria local' ou estação fiscal competente.
Art. 6. o Na falta do pagamento, o auto, com a reclamação
da parte, quando offerecída nos cinco dias, remetter-se-ha ao
Procurador Seccional da Republica, para proceder á cobrança
executiva da multa.
Art. 7. o A -imposição e pagamento da multa -não isentam
da responsabilidade criminal, que no caso se verificar, nos
termos do Codigo Penal.
Art. 8. o Revogam-se 'as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911.~Pedl'o de Toledo.

DECRETO N. 8. 606 ~ DE 8

DE :MARÇO DE

Concede autorização á Companhia de Industria e Commerdo
para continuar a iunccionar na Republlca

1911
~

Casa Tolle

l)

() Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attencendo ao que requereu a Companhia de Industria e Commercio «Gasa Tolle », autorizada a funccionar na Repuhliea
pelo decreto n. 6.912, de 2 de abril de 1908, devidamente
representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização a Companhia de
Industria e Commercio « Casai 'I'olle » para continuar a runceíonar na Republica com as alterações feita'l nos seus esta...
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tutos, constantes da aeta da assembléa geral extraordinarla dos
accionístas realizada em 25 de janeiro do corrente anno, puhlícada no Diario O(ticial, do Estado de S. Paulo, de. 12 .de.
fevereiro ultimo, ficando a mesma companhia obrigada ao
cumprimento das formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
B.io de Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Tndependencia
e 23° da Repuhlica.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo .

Companhia de Industria e Commercio «Casa Tolle»
ACTA DA ASSEi\IBLÉA GERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DA COMPANHIA DE INDUSTRlA E COMMERCrO «CASA TOLLE»

Aos vinte e cinco dias do mez de janeiro de mil novecentos
e onze, nesta cidade de S. Paulo, na séde da companhia, á
rua Piratínínga n , 27, presentes os aecíonístas constantes do
livro de presença, representando a totalidade das acções da
Companhia de Industría e Commercío « Casa Tolle », e mais
os accionistas subscriptores de nOVB;S accões a emíttir, que
assígnarn a presente acta, foi acclamado presidente o accíonista Sr. Ed. "\V..Wysard, que convidou para primeiro secre.tario o aocionista Sr. Celestino Pece e- para segundo secretario o Sr. Félix Bandeira Junior, e depois de tornar a presidencia mandou lêr a convocação para a presente assembléa,
já publicada nos jornaes e expoz os fins da presente reunião,
que eram tomar conhecimento de uma proposta da Directoria
nos seguintes termos:
«Propomos aos 81'S. accionistas da Companhia de Industría e Commercio «Casa 'I'olle » que seja elevado o capital
da mesma a mil e quinhentos contos ele réis (1.500:000$),
emíttmdo-sé o numero de acções necessarias para aU.ingir essa
sornma, e destinando-se o augmento elo capital á compra ou
mcot poração do activo da Compann ia ltcf'Inudora I'al! ika. pelo
preço de quatrocentos e noventa contos de réis (490 :000$),
com obrigação do solver o «passivo» da mesma, fazendo-se o
pagamento em acções da Companhia de Jndustria '0 Commercío «Casa 'I'olle », na proporção de quatorze (14) acções
por cada grupo de dez (lO) aocõesdn Companhia Ref'inadoru
Paulista; á compra elo actívo da Société Anonyms des Destilleries Brésiliennos, de accôrdo com o contrario provísorío celebrado com esta sociedade; em 27 de janeiro de 1910, e para
o desenvolvímento dos negocíos sociaes. reformando-se nesse
sentido os estatutos pela fórma: Substitua-se o art, 5° pelo
seguinte: O capital será de inil e quinhentos contos de réis
(L 500 :000$) elidivielos em quinze mil (15.000) acções de
100$ (cem mil réis) cada uma e realizada pela maneira seguinte: 500 :000$ (quinhentos contos de 'réis) constituidos
pelos accionistas actuaes, conforme os livros de registro de
a.:c.iopistns da Companhia. Art. 6. o . Os restantes mil contos'
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de réis (L 000 :000$) serão constituidos pelos novos aecionístas, formando-se o capital pela fórma abaixo:
Acções

Ed. W. Wysard
.
J. Goulart PimenteL
.
WilIiam S. \Vilson
.
Felix Bandeira Junior
.
Société Pínanciêre &; Comp., Franco
Brésilienne
.
Celestino Pesce
.
D. Maria O. Goulart
.
D. Bel1a ·Wilson
' .
D. Orlinda S. Bandeira
.
WilIiam T. Wríght
.
Mario Pesce
.
Paulo G. Leser
.
Guilherme Rehder
.
Alberto Weck
.
Thomaz ·G. Groas
.
D. Lula B. Wysard
.
Dr , Alexandre Wvsard
.

2.770
2.400
2.400
1.700

277:000$000
240:000$000
240:000$000
170:000$000

1.500
I.HO
/140
4·W
HO
500
300
200
200
100
100
50
20

150:000$000
144:000$000
H,:OOO$OOO
H:OOO$OOO
·í4 :000$000
50:000$000
30:000$000
20:000$000
20:000$000
10:000"$000
10:000$000
5:000$000
2:000$000

Total. . . . . . . . . . . . . .15.000
1.500: 000$000
ArL 20. Leia-se como segue: Dos lucros liquidas annuaes serão reduzidos dez por cento (10 %) nue serão repartidos por Lodos os directores em partes iguaes.
Art, 26. Substitua-se pelo seguinte: Os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados.
Art.32. Redija-se assim : no fim de cada: armo, em VéZ
do fim de cada semestre: como tambem : tirados os dez por
cento (10 %) que cabem 'aos directores, em vez de einco por
cento (5 %).
Finalmente propomos, que fique a dírectoria especialmente autorizada. a emittir em emprestimo por debentures até
o valor de mil e quinhentos contos <CIe réis (1.500 :000$), ,na:s
condições as mais vantajosas possíveis, com garantia de todo
o « actívo » da companhia.
O SI' . Presidente justificou longamente cada um dos
pontos da proposta acima, demonstrando, deante dos balanços,
a sua, conveniencia para o amplo' desenvolvimento dos negocias sociaes e depois de 'largamente debatido o assumpto foi
encerrada a discussão, e posta a votos é unanimemente approvada a proposta.
Em seguida, pelo Sr. Presidente e mais membros da directoria, foi dito quedeante da reorganização p-ala qual acaba
de passar a Companhia, com a entrada de novos elementos, era
natural que á Directoria e Conselho Fiseal depuzessem nas
mãos dos accionístas o mandato delles recebido. renunciando
os seus cargos em vista do que, pelo accionista r». Alexandre
Wysard, ora presente, foi proposto que também se alterasse
o art. 11 dos estatutos, redigindo-o da seguinte fórma:
A Companhia será administrada por uma directoria de
cinco membros, sendo um presidente, outro vice-presidente, e
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tres gerentes, eleitos designadamente pela assembléa geral;
e propunha para substituir a dir-ector ia e Conselho Fiscal demissionarios os seguintes nomes: para presidente, Eâ . "IV.
1VysalYI; vice-presidente, WiWam S. "IVilson; gerentes, Joaquin: Goulart Pimentel, Felix Bondeira Junior e Celestino
p,esce; Conselho Fiscal: Guilherme Rehcle)', Paulo Leser, "IVilliam. T. Wight; supplentes : Baul . Yasoues, Carlos Wlwteley e
Sidney Corbett .
Esta proposta foiapprovada pelos presentes, abstendo-se
os interessados de votar na paete relativa aos seus nomes.
O Sr. Presidente declara que o accíonísta Sr. Dr , Alexandre Wysard propõe mais que seja supprimido o art. 15,
lettra E, e que se substitua pelo seguinte o n. 11 do art. 17,
a saber:
Qualquer um delles conjunctamente com outro dírector
ou gerente obrigar-se pela Companhia, assignando, acceitando,
endossando e transferindo cheques, lettras, ordens e quaesquer
outros títulos de credito e de eommercio ou assumir quaesquer
outros encargos .pela fórrna e condições que as operações exigirem e o interesse da Companhia aconselhar.
Igualmente substitua-se o art. 19 pelo seguinte:
Aos dírectores-gerentes Joaquim Goulart Pimentel e F.
Bandeira Junior, ou seus successores, caberá o ordenado mensal
de 1 :500$ (um conto e quinhentos mil réis) a cada um, e ao
dírector gerente Celestino Pesce ou o seu successor o ordenado
mensal de 1 :000$ (um conto de réis) .
Todas estas propostas foram discutidas e .approvadas ,
O Sr. Presidente declare-mais {IUe, não sendo a Companhia
obrigada ao deposito na Delegacia Fiscal, por se tratar de simples augmento de capital, deixa de fazel-o e declara augrnentado o capital nos termos da deliberação tomada, e approvad>
R reforma dos estatutos, e nada. mais havendo a tratar, levanta-se a sessão e de tudo, eu 2° secretario, lavrei a presente
aota, que vao por todos assignada e que é lavrada, em duplicata,
Jlara um exemplar ser registrado na Junta Commercial de
S. Paulo, 25 de ,jar:eiro de 19H.-E. W. WlIsa1'cl, presidente.
-C. Pesce. 1° secretario.- F. Bandeira Junior, 2° secretario.
Por procuração de L; Beatrice Wysard, E. W. Wysal'll.W. Sniith. Wilson, por si e Bella Wilson . ........c Guilherme Behre •
-- Por procuração de Orlinda S. Bandeira, F. Bandeira Jünio)' - Société Eínaneiêre e Commerciale Feanco Brésilíenne,
sa. W. Wysal'll.~Alexa;ncl1'e S. Wysa)'d.- W. F. 1V)'ight.
- Paulo G. Leses.- Por procuração de Mario Pesco, C. Pesce.
- Joaquim Goulart Pimentel.- Por procuração de Maria O.
Goulart, Joaquim Goulart Pimentel.- J. C. õrass .:»: Aloert
Weck.

CERTID.:W
Certifico que a Companhia de Industria e Commercío
«Casa Tolle », com séde nesta capital, arehivou nesta Jilepartição sob o n. '1.339, por despacho da Junta Commércíal em
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sessão de hoje a acta de sua assembléa geral extraordinaria
realizada em vinte e cinco de Janeiro do corrente anno em qU~
fo! approvada a proposta elevando o capital, da companhia; a
mil e quinhentos contos de reis, a publIca-forma do deposito
da decima parte elo capital augmentado, no valor de cem
contos ele réis, a guia do pagamento do sello federal. proporcional ao augmento na ímnortancia ele um conto e' cem mil
réis, constanelo da referlda acta a lista nominativa elos subscriptores elas novas acções; o deposito ela decíma parte do
capital augmentado foi feito na Delegacia Fiscal do Thesouro
Federal em S. Paulo, elo que de tudo dou fé. Secretaria da
Junta Commercial do Estado de S. Paulo, 11 de fevereiro de
1911. Eu Aristides de Oliveira, official ela: Secretaria da Juntá,
a escrevi; conferi e assigno.-Aristieles ele Oliveira. Eu J. A.
de Andrade, secretario da Junta Commercial, a subscrevi, conferi e assigno . -.T. A. ele Andrade.
(Estava uma estampilha estadoai no valor de 200 réis,
inutilizada e o sello da Junta Commercial.)
Visto; estão os documentos retro conforme aos oríginaes.
-(O official da Junta. Aristides de Oliveira.
A publicação da .acfa da assembléa geral extraordinaria
da Companhia de Industiía e Commercio « Casa ToBe» constante do presente numero do Diario Official do Estado, está
de accôrdo com o or-iginal archivado nesta repartição.
Secretaria da Junta Commercíal do Estado de S. Paulo,
16 de fevereiro de 1911. O official da Secretaria da JuntaCommercial, Aristides de Oliveira.
.
(Cópia). Reconheço as duas firmas de Eduortls W. Wysarâ e Aristides de Oliveira.
S. Paulo, 16 de fevereiro de .'1911. Em testemunho, o 2"
tabellião interino, João Corrêa da Silva. (Sobre estampilhas
federaes no valor de 8:i\llOO). S. Paulo, 16 de fevereiro de
19H.-Eelllards W. '\Vl/saI'd.
.

DECRETQ N. B.607 -

DE

8

DE MARÇO DE

19'1'1

Crêu um Aprendizado Agrrcola nunexo á Escola Méd.iu ~u Theorico·Prntica de
Agricultura do Estado da Bnhia e approva o respectivo regulamento

O Presidente da Hepublíca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que dispõe o art. 2° do decreto n..8.561, de~5 de
fevereiro de 1911, resolve crear um Al)rendlzadq Agrícola,
annexo á Escola Média ou Theorico-Pratica de Agr-icultura do
Estado da Bahia (Escola Agricola da Bahia), ele accôrdo com
o regulamento que com este-o baixa, assignado pelo ministro
e secretario de Estado ela Agr icultura, Industria e üommeroío.
Rio ele Janeiro, 8 de março de 1911, 90° ela Iudependencia
e 23° da Republica.
HERMES

R. DA FONSECA.

Pedro ele Toledo,
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Regulamento a que se refere' o decreto n. 8.607, desta data
CA.PITULO I
DO APRENDIZ--I.DO

:\GRICOL~

E SEUS FINS

ArL Lo O Aprendizado Agrícola, annexo á Escola Agrícola
da Bahia, tem por fim formar pequenos- cultivadores e operarias agrícolas aptos para os diversos serviços da propriedade
rural explorada De accõrdo com as modernas praticas agronornicas ..
ArL 2,.° O ensino é essencialmente praLíeo e deve aproveitai' de preferenoia aos filhos de pequenos cultivadores e trabalhadores ruraes que queiram instruir-se nas artes manuaes ou
mecanicas que se relacionem com a agricultura, nosmethodos
raoionaes de exploração do solo, manejo dos instrumentos
agrarios, nas praticas referentes á cr-iação, hygiene e alimentação dos animaes domesticas, seu tratamento, e nas diversas
industrias ruraes.
.
Art. 3.° A pratica manual dos differentes serviços será
completada por noções elementares ministradas durante os
trabalhos a que se referirem, como meio de esclarecer e guiar
05 alúmnos .para melhor execução delles.
ArL 4." Além dos trabalhos praticas a que se devem dedicar e das explicações theoricas que lhes serão ministrada", intuitiva e objectivamente, incumbe aos alumnos assistir a conferencias sobre agricultura, horticultura. zootechnia, apicultura, sericultura e mathernatica elementar applioada.
ArL 5. O aprendizado deverá ter organização similar a
uma propriedade agrícola, orientada pelos modernos methodos
oulturaes e dispondo dos meios necessarios para obter o maior
rendimento util das culturas e das índustrías agr-ícolas proprias da região.
AI'L (1.0 Fará parte da educação pratica dos alumnos a f'requencia ás officinas para o ensino proí'issional elementar e para
o trabalho do ferro e da madeira, podendo ser estabelecidas
outras, a juizo do Governo, ouvido o director,
ArL 7.° O aprendizado cuidará igualmente da educação
physica dos alumnos, por meio de exeroicios de gymnastica,
jogos adequados á edade e exercícios militares.
ArL 8.° Os alumuos deverão tomar parte direcLa em todos
os serviços da fazenda experimental e das óffloínas e nos exercicios designados no artigo anterior, devendo-se ter em vista
para cada caso especial a capacidade physíea individual.
. ArL 9.° O ensino será completado com excursões a propriedades agríoolas, museus, fabricas, offlcínas, exposições,
feiras, mercados, etc.
Art. 10 O aprendizado deverá dedicar-se á producção de
plantas uteís e possuir viveiros das mesmas plantas, inclusive
as í'ructiferas, para dírribuíção gratuita aos agricultores da
zona, de conformidade com o regulamento e ínstrucções que
regerem o respectivo serviço no Ministerio.
Q
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ArL H. Na fazenda experimental, que deverá ter, pelo
menos, a área de 20 hectares, serão exploradas de preferencia
as culturas proprias da região, a índustr ia pecuaria e a de laetícinics, podendo-se, tarnhern, proceder a ensaios de adaotação relativamente a outras que parecerem convenientes,
CAPITULO II
DA DUIUÇXO DO CURSO DO APRENDIZADO E SEU PROGRXi\Il\IA

Art. 12. O curso constará de dous annos, dividido em semestres e será Jeito de abril a agosto e de setembro a janeiro,
havendo dous mezes de f'érlas, em 1'evereiro e março.
ArL 13. As noções elementares professadas de accôrdo com
o art. GO do presente regulamento e os trabalhos pratícos corresponderão ao seguinte programma :
Primeiro mmo

'Lo Estudo pratico do solo, sub-selo e ae suas propriedades
physico-ch imicas - Dirferenciação das terras de cultura, sua
composição, analyse physica elas terras, rochas comrnuns á
região e terras a que dão origem, terras de transporte, collecta de amostras de terra para analyse.
2." Estrumes, adubos e correctívos, suas applicações, coníorrne a natureza das culturas e dos terrenos, preparação,
conservação e modos da dlstrihuíção dos estrumes.
0.o p r e p a r a ç â o das terras ele cultura, instrumentos empregados, desmontagem e montagem dos instrumentos agr icolas, estudo comparativo dos mesmos, substituição de peças,
conservação e reparação - Desbravamento dos terrenos e
suas operações - Drenagem, saneamento, deseccamento e

Iri-igação.

,c1." Estudo pratico da semente - Determinação das se, mentes de plantas uteis e nocivas - Classificação, ensaio e
analyse das sementes; identificação, pureza e poder germinativo -- Selec\:ão e conservação - Processos de semeadura, e
operações ulteriores - Instrumentos e utensilíos empregados.
,
5. o Noções geraes sobre a planta e suas dif1'erentes partes
- Observações sobre as diversas phases da vida vegetativaAgentes naturaes da vegetação e papel 'rle cada um delIesAccão dos estrumes, adubos e conectivos - Principias írnmediatos fundamentaes das plantas - Methodos de reproducção
das plantas - Instrumentos, utensílios e ingredientes empregados - Variedades de enxertos e sua aprendíaagem.

Segundo anno
L" Continuação e recapitulação das noções theorícas e
dos trabalhos praí.ícos do anno anterior.
2." Cuidados que devem ser proporcionados ás plantas
durante a marcha geral da vegetação - Amanhos e lavouras
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- Moléstias das plantas, suas causas, prophylaxia e tratamento
-- Pragas e plantas nocivas, meios de as combater - Insecticidas e fungicidas, processos e meios de applicação.
3.° Culturas regíonaes, culturas novas, horticultura, fructicultura, praticas e material empregado.
4.° Preparação e apropriação dos terrenos para as diversas variedades de plantas fructif'eras - Escolha das arvores e arbustos, plantação, transplantação, cuidados essencíaes, póda em geral, tratamento das raizes'<-c Adubaçâo e
lavouras annuaes - Escolha de arvores proprias para arborização, cultura e educação das mesmas e das plantas fructiferas - Viticultura - Molesí.ias, sua prophylaxia e tratamento,
parasitas e insectos nocivos, meios de os combater --:- Aves,
ínsectos e outros animaes uteis - Colheita, conservação, embalagem, transporte e commercio de f'ructas, modos de utilização (distillação, fructas seccas em compotas, etc.).
5.° Pratica de silvicultura - Consérvacão e exploração
das florestas, plantio e replantio, estudo da estructura das
arvores, sua composição, qualidades technícas das madeiras
brazileiras - Epoca de corte, tratamento, conservação, transporte e commercío das madeiras - Exploração das essencias
t'lorestaes segundo seus dífferentes usos - Cultura das plantas
textis e outras que possam ser utilizadas - Preparação das
fibras, estudo de suas qualidades technícas e de suas applicações, embalagem e commercio das fibras.:
6.° Colheita, armazenagem e conservação das colheitas
e dos -productos agrícolas - Apparelhos, instrumentos, utensílios e ínstallações destinadas a esses serviços - Beneficiamento dos productos agr-ícolas - Exterior dos animaes domesticos, organização geral e suas funeções ,
7.° Criação, alimentação, hyglene dos animaes domestícos,
prophylaxía e tratamento das molestias, pragas e animaes nocivos - Estudo das differentes raças - Raças nacionaes e estrangeiras, methodos de acolimação, multiplicação e melhoramento, valor comparativo das forragens --Raças leiteirasEstudo do leite, fabricação do queijo e da manteiga - Industrias ruraes proprias da zona, industrias novas, fabcícação de
farinhas, feculas, pastas, licores, óleos, fructas conservadas,
productos de distíllação, beneficiamento de prtncipios .ímmedíatos, etc.
_
.
8.° Pequenas construcções ruraes, material empregado,
instaIlações para as differentes raças de animaes, cuidados
hygienicos, pratica de levantamento de plantas, noções elementares sobre economia rural, svndícatos e cooperativas. contabilidade ngrícola.
CAPITULO. UI
DU

REGl~IEN

ESCOLAR DO APRENDIZ:\DO E DO METHODO DE ENSINO

Art. H. O aprendizado funccionará como internato e externato, não podendo o numero de alumnos internos exceder
de 50.
Paragrapho unico. O máximo de frequencia no internato
só poderá ser attíngido por deliberação do ministro, ouvido o
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respectivo dlrector, sendo' preciso Que as condições Iócaes o
exijam e que não haja prejuízo para ahygiene escolar e boa
marcha do curso.
Art, 15. O regimen escolar é o de frequencía obrigatoria
á" aulas, exerci cios e trabalhos praticas, conforme as condições estabelecidas no regulamento interno.
Art. '16. Durante o curso os alumnos receberão explicações praticas sobre sciencías fundamentaes da agricultura,
recorrendo-se sempre ao methodo objectivo, com auxilio do
material didactico de que díspuzer o respectivo professor.
Art. 17. Os alurnnos do primeiro anno, além dos trabalhos
que lhes competem, deverão associar-se como auxiliares aos
tvabalhos do segundo armo.
ArL. 18. Os alumnos que revelarem mais aproveitamento
em cada anuo serão aproveitados como chefes de turmas nos
trabalhos pratrcos.:
Art. 19. Os alumnos que tomarem parte nas excursões às
propriedades agrícolas, mercados, feiras, museus, jardins, etc.,
deverão apresentar' ao respectivo professor um memorial contendo suas observações.
CAPITULO IV
DO CURSO PRIMARIa DO APRENDIZADO

Al'L 20. Haverá no aprendizado um curso primaria para
alumnos que delIe precisarem, podendo também Iunocionatuma secção nocturna, destinada principalmente a trabalhadores ruraes da zona.
-Art., 21. O ensino será baseado no methodo experimental,
cem exclusão de qualquer tendencía a tornar mais complexos
os jn-ogrammas do curso primaria e sobrecarregar a memoria
dos alumnos.
Art. 22. O ensino deve ser ministrado de accõrdo com o
curso a que o alumno pertence na graduação escolar, isto é,
curso elementar, médio e superior.
Art. 23. No curso elementar devem ser ministradas aos
alumnos lições de causas com explicações simples e intuitivas
sobre os reinos da natureza, os phenomenos mais communs, as
matei-ias primas e as transformações a que estão sujeitas
pelo trabalho agrícola e industrial.
,
Art. 24. O ensino no curso elementar deve ser completado
cem passeios, excursões e organização de pequenas collecções
escolares.
Art.. 25. Nas aulas de escrlpta, leitura, calculo mental,
exercicíos de desenho e nas lições das diversas materias do
programma deverão os professores' escolher, de preferencia,
sempre que fór possível, questões que se relacionem com a
h istoi-ia nat.ural e a agricultura, em -seus difí'erentes ramos.
ArL 26. No curso médio deverão ser ministradas, aos
alumnos noções elementares de historía natural, intuitiva e
experimental com auxilio de apparelhos simples e mediante
exercicios e demonstrações ao alcance da capacidade dos

alumnos,

Art. 27. Completarão as lições e exercícios escolnres do
médio as excursões e passeios aos campos ije cultura;

C\ll'SO
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jardins, museus, exposições. feiras, mercados, eíc. c a organização de collecções de hístoría natural.
Art. 28. No curso superior os alumnos deverão fazer a
revisão do curso médio; em relação ao estudo ele plrysica e
historía natural, amplianelo-o quer em relação ao estudo do
'homem, dos anirnaes, mineraes e vegetaes, quer na parte referente ás primeiras noções systematícas de physica e chimíca,
Art. 29. No jardim da escola e no campo ele demonstração
deverão ser feitos exercícios sobre terras de cultura, pode e
fertilizante dos estrumes, culturas demonstrativas em vasos e
C em parcellas de. terreno elistribu idas aos alumnos.
Art. 30. São partes complementares do ensino primario no
aprendizado os trabalhos manuacs, o ensino profissional elementar, o desenho, a dactylograph ia, a gymnnstica, os jogos
sportivos e exercícios militares, tendo-se sempre em vista,
em relação aos dous ultímos, a edade e a .compleíção physica
do alumno.
CAPITULO V
DAS DEPENDENClAS E INS'I'ALLAÇÕES

Art. 31. Haverá no aprendizado as seguintes dependencias
e installações :
, a) deposito de machínas, instrumentos, utensilios agricolas, íusecticidas e fungicidas;
b) coustruccões proprías para os differenLes animaes,
estrumeira, depósitos de sementes, forragens e productos
agricolas;
c) área destinada ás diversas culturas, campo de demonstração, horta, pomar, jardim, prados naturaes e art íf'íciaes, installações para serícultura, apiarlo, etc.:
cl) installações para beneficiamento . e embalagem dos
productos aguicolas e para a industria de lactícíníos, fecularia,
fabrica de farinha, distillaria, etc. ; ,
e) gabinete e laboratorio de physíca e chímioa com apparelhos simples, dos que forem adoptados no ensino primarío
agricola:
f) gabinete de historia natural com colleccões didactícas
e herbario, organizado pelos alumnos do referido curso;
(J) bíblíotheca agr icola com livros elementares, revistas
sobre agricultura, zootechnia, veterinaria e índustrias ruraes;
h) museu agrícola e florestal, com collecções de sementes
de plantas regionaes e seus productos, modelos de machínàs,
instrumentos agrícolas, planos, plantas e modelos de construoções ruraes :
i) officina para o ensino profissional elementar;
j) officinas para ,o trabalho do ferro, madeira, couro,
vime, olaria, alvenaria, etc. ;
h) posto meteorológico.
Art. 32. Na organização das differentes dependencias, deverão ser observadas a natur~za pratica do ensino e suas apulícacões . á pequena cultura e aos generos de producção que
lhes são própr-ios.
Art. 33. Nas officinas que forem estabelecidas dever-sehão observar os preceitos geraes do decreto n. 7.763, de 23 de
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dezembro de 1909, em tudo que se conciliar com o Regulamento Geral do Ensino Agronomico e como presente regulamento.
CAPITULO VI
DO PESSOAL DO ENSINO E ADMINISTRATIVO

Art. 34. O pessoal de ensino do aprendizado constará de :
a) um director e professor de agricultura, zootechnia, veterinaria e Industrías ruraes ;
b) um auxiliar agronomo ;
c) um professor primaria, tendo um ou mais adjuntos,
conforme o numero de alumnos;
. d) um escripturario e professor de contabilidade agrícola;
e) dous conservadores da bibliotheca e do museu e inspedores de alumnos ;
f) um medico ;
(J) um chefe de culturas;
h) um jardineiro horticultor;
i) um tratador de animaes ;
j) um pratico de industrias agrícolas ;
k) um mestre de officina para o trabalho do f'erro :
l) um mestre de officina para o trabalho dá madeira;
111) operarias para o trabalho de alvenaria, olaria, couro,
vime, etc. ;
n) um economo ;
o) um porteiro continuo ;
2)) um feitor ;
q) o numero .de serventes e trabalhadores necessarios aos
differentes serviços ;
..
Paragrapho unico. O posto meteorologico ficará a cargo
do chefe de culturas.
Art. 35.'0 cargo de director só poderá ser occupado por
engenheiro agronomo, agronomo, regente agrícola ou pessoa
de notaria competencia em agricultura, demonstrada em publicações e trabalhos praticas, sendo indispensavel que tenha
pelo menos dous annos de tirocínio na dírecção de estabelecimento rural, de propriedade particular ou do Governo.
Art. 36. O chefe de culturas deve ser profissional em agricultura, que prove com titule ou documento equivalente que
fez o curso de uma escola pratica ou de um apredizado agricola, ou que tenha dirigido um estabelecimento rural organizado de accôrdo com as modernas praticas agronomícas,
Art. 37. Será adoptado identico criterio na escolha dos outros chefes de serviço pratico e dos mestres de officinas, que
deverão ser aptos a ensinar.por processos lnodernos o genero
de trabalho ou a arte manual respectiva.
CAPITULO VII
DA ADMISSÃO DEALUMNOS

Art. 38. Para ser admittido como alumno, deve o candidato
ter, pelo menos, 14 annos de edadee 18 no maxímo, ter hoà
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conducla e constituição physioa que o torne apto para o serviço do campo, ser vaccínado, revaccinado e estar isento de
molestias contagiosas ou infecto-contagiosas.
Art. 39. Os alumnos internos serão vestidos, alimentados 'a
receberão o ensino gratuitamente, sendo tambem gratuita a ma.n-ícula dos alumnos externos.
Art. -i0. Terão preferencia para a matricula os' filhos de
agricultores, prof'Issionaes de industria rural e trabalhadores
agrícolas, 'na razão de 60:;; sobre o numero fixado para a
mesma, devendo ser preenchidas as vagas restantes com filhos
de pessoas que exerçam outras profissões.
Art. fd. Os alumnos que exhíbírem certificado de exame
final do curso primaria ou revelarem, em exame de admissão,
achar-se habilitados nas materias do respectivo' curso, serão
matriculados no primeiro armo, devendo os que não souberem
ler e escrever ou demonstrarem no mesmo exame, deficiencia
desses conhecimentos, matricular-se no curso primaria do
aprendizado, de conformidade com a classe que lhes competir.
Paragrapho uníco. Dada a ultima hypothese, os alumnos
só poderão ser matriculados no 10 armo, depois de terminado
o curso primaria.
Art. 42. O ministro, de accôrdo com o dírector, indicará
annualmente o numero de alurnnos externos que deverá ser
admittido,
CAPITULO ,'IlI
DOS EXAMES, CERTIl'ICADOS DE CAPACIDADE E PRE:>IlOS ESCOLARES

Art.43. Nos exames parciaes e finaes, assim como em todo
o regtrnen escolar, vigorarão os dispositivos estabelecidos para
as escolas praticas de agricultura e os que forem consignados
no regulamento interno do aprendizado.
.
Art. 44.. Os alumnos que concluirem curso terão direito a
11m certificado de capacidade em trabalhos praticas de agricultura, cabendo-lhes preferencia nos cargos do ministerio
condizentes com os mesmos conhecimentos.
. . ArL 45. Serão tambem preferidos na acquisição de lotes
nos centros agricolas, e ao que mais se houver distinguido, por
sua conducta e aproveitamento, poderá o Governo conceder
um lote gratuitamente.
CAPITULO IX
DO RIWl:i\IEN ESCOLAR E ECONO:i\llCO DOS APRENDIZADOS

ArL f1 G. O regimen "escolar será o de frequencia obrigatoria, confoume o Regulamento Geral do Ensino Agronomico, e
obedecerá aos preceitos do presente regulamento.
At'L 47. Os alumnos receberão, pelos trabalhos praticas
que realizarem -e pelo apioveítamento que revelarem nas licões thecrícas de qualquer dos cursos, notas que entrarão na

comnoeíção ele suas respectívas médias semestraes,
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Art. 48, Nos campos de demonstração da escola clar-se-ha
a cada alumno uma área de terra para' ser cultivada
sob sua Jesponsabilida.de e de accórdo com as indicações. e a
or ientação do respectivo professor, cabendo-lhes, além disso
tomar parte nos trabalhos da fazenda experimental.
.'
Art. 49. Os alumnos do aprendizado receberão uma diaria
a ULulo de remuneração de serviços, a qual será regulada peló
salario corrente na região e de accórdo com a capacidade de'
trabalho e as aptidões de cada um delles, a juizo do director.
. Art. 50. A diaria de que trata o artigo anterior será auxmentada grádualmente, á medida do desenvolvimento adquii-ido pelo aíumiio nos serviços a seu cargo.
Art. 51. Em rotação á renda de cada officina, regulará o
disposto no art. -i 1 do decreto u. 7.763, de 23 de dezembro
.de HIOn, completado pelos arts. ns. 12 e 13 do mesmo decreto.
Art. 52. A renda ela fazenda experimental em que se achar
estabelecido o Aprendizado Agt-icolu será assim d lstrIbuida :
fi) 5 % ao director ;
11) -1 ~.~ ao auxiliar agronomo ;
c) :3 !~ ao chefe de culturas ;
d) 3 ~-~ ao escrinturarío e professor de contabilidade agr-icola;
.
1]) 2 % ao Jardineiro e horticultor;
1') 1 % ao encarregado dos animaes e ao pratico de industrias agrtcolas ;
.
.(f) 20 % para serem distribuidos annualmente pelos alumnos, na ordem do respectivo merito e de accórdo com a proposta do dírector, approvada pelo ministro;
h) a quantia restante será recolhida ao Thesouro Nacional c destinar-se-ha a melhoramentos no aprendizado.
CAPITULO X
DO PESSO:\L DE ENSINO. E ADMINISTRATIVO

Do director :
Art. 53. O aprendizado terá um dírector, que será suhstttuido em seus impedimentos pelo auxiliar agronorno.
Art. 5-'1. Incumbe ao director :
'1," distrihuir e fiscalizar todos os serviços ínherentes ao
aprendizado, de accórdo com o presente regulamento e o regulamento interno, que deverá observar e fazer cumprir;
2°, leccionar as matei-ias que lhes competem, conforme os
methodos pedagogicos prescriptos no presente regulamento,
de accõrdo com o respectivo programma ;
3°, inspeccionar as aulas, gabinetes, officinas e mais dependencias e installações do aprendizado, velando pela boa
ordem e disciplina;
.
4" íúteressar-se na propaganda dos melhores methodos de
rultura e dos novos ramos de producção agr-ícola e de industria
rural, por meio de conferencias, publicações, concursos, expe-'
ríencias, congeneres e comicios ou por outros meios que lhe
pareçam efficazes ;
5", fazer propaganda a favor cios svndieatos, cooperativas
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e instituições de mutualidade agricola por meio de conferencias praticas e distribuição das publicações que lhe forem remettidas pelo ministerio e a favor da conservação ou replantio
das mattas, promovendo periodicamente festas das arvores e
fazendo conferencias sobre o assumpto ;
6", executar as decisões do ministro em relação á ndmínístração do aprendizado;
7", enviar ao ministro, devidamente informados, os requerimentos ou quaesquer reclamações dos funccionarios do
aprendizado ou dos alumnos ;
. 8", dar publicidade aos editaes para a matricula dos alumnos, resolver sobre os respectivos requerimentos, de cujos
despachos haverá recurso para o ministro;
9", autorizar,mediante despacho, a matricula dos alumnos
e as certidões que tiverem de ser extrahídas dos livros da se-o
cretaria;
-10, assignar todos os actos que dependerem de sua assígnatura, inclusive os certificados escolares de que trata o
art. 44 ;
11, responder ás consultas que lhe forem feitas por agricultores ou. proríssionaes de industria rural, relativamente. aos
assumptos de sua cadeira ou do regímeu economico elo aprendizado;
12, encaminhar ao auxiliar agronomo, ao escripturario e
professor de contabilidade, ou a outros funccionarios as consultas que lhes competirem, velando para que sejam attendidas convenientemente, devendo as respectivas respostas ser
transmití.idas por intermedio do director ;
13, promover annualmente na séde elo aprendizado exposíções agríeolas e de artefactos nas off'ioínas, devendo servir as
alludidas exposições para julgamento do gráo deadeantamento
dos alumnos e distribuição de premios aos mesmos, na rõrma
do art. 12 do decreto n. 7.763, ele 23 de dezembro de 1909 ;
14, promover conferencias e concursos sobre assumptos
praticos, designando os funccíonarios que os devem realizar;
15, enviar annualmente ao ministro, por intermedio do
director ela Escola Agticola da Bahia, o programma dos cursos
e dos exercícios pratícos ;
16, designar os funccionarios que devem fazer excursões
com os alumnos e estabelecer o itinerario e a respectivaorien-Ó

tação :
1'7, rubricar os livros de contabilidade e todos os que se
referirem ás diversas installações e dependencias do estabele-

cimento;
18, promover a collaboração dos funccionarios Que tiverem a seu cargo funcções teclmicas, para o boletim do Mi~
nisterio ;
-19, examinar as contas de fornecimentos e vísal-as para
remettel-as á delegacia fiscal do Thesouro, depois do respectívo processo, enviando uma das vias á Directoria Geral de
contabilidade do ministerio :
20, elaborar o projecto de orçamento annual do aprendizado e remettel-o ao ministro 'por intermedio da Directoria
Geral de Agricultura o Industria Animal ;
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21, solicitar da respectiva delegacia fiscal do Thesouro o
pagamento das íolhas do pessoal, contas de fornecimentos e
mais despesas do aprendizado, de aocõrdo com os creditos distribuidos e com a circular 11. 2:165, de 12 de setembro de 1910
,
e mais insl.rucões e ordens do ministerio ;
22, requisitar da mesma delegacia os adeantamentos para
as despezas miudas e de prornpto pagamento;
23, promover a abertura de ooncurrencia para os fornecimentos ordinarios do aprendizado e os extraordinarios que puderem ser sujeitos a essa medida;
24, enviar mensalmente á Directoria Geral de Contabilidade do ministerio uma das folhas de pagamento e os documontos de despesa, acompanhando o balancete respectivo;
25, visar os pedidos de romecimentos para o aprendizado,
os quaes deverão constar dos livros de talões;
26, assistir, sempre que rÓI' possivel, ás aulas e aos exercicios do aprendizado;
27, suspender os empregados, em consequencia de falta
disciplinar, até 15 dias;
28, admittír e dispensar os serventes, feitor e o pessoal
operario e subalterno;
29, apresentar ao ministro, até 15 de fevereiro, um relatorío annual sobre os trabalhos do aprendizado e designar as
mais occurrencias, além das informações que lhe cabe dar periodicamente ;
30, tomar providencias urgentes que julgar convenientes
para regularidade dos serviços do aprendizado, submettendo-as immediatamente á approvação do ministro;
31, presidir as mesas examinadoras em que tiver de funccionar;
.
32, dirigir a exploração da fazenda experimental, que
corre sob sua responsabilidade, e submetter annualmente á approvação do ministro por intermedio do director da. Escola
- o plano de exploração para o armo seguinte, comprehen-·
dendo o respectivo orçamento ;
33, enviar annualmente ao ministro um mappa da. matricula dos alumnos com referencias feitas a cada um, em relação
á sua frequencia, comportamento e gráo de proveito obtido. .
Art. 55. O director residirá no edificio que lhe é destíuado
na séde do aprendizado e não poderá ausentar-se por mais de
oito dias sem autor-ização do ministro.
ArL 56. O director é o superior híerarchico de todos ·os
tunceíonaríos do aprendizado.
Do auxiliar agronomo:
Art. 57. Ao auxilar agronomo compete:
10, substituir o dírector em seus impedimentos tempornrios ;.
.
2°, nuxilial-os em todos os trabalhos da directoria ;
3 leccionar parte do curso, não incluindo as materias
que competem ao director, de accôrdo com o programma approvado pelo ministro;
4°, cumpr-ir as proscripçõca do presente regulamento e do
regimento interno, na pru-te que lhe compelir;
0

,
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5°, comparecer com pontualidade ás aulas e aos exercicios praticos ;
6°, acompanhar e dirigir os alumnos nas excursões e nos
trabalhos praticas attinentes ás materías de sua aula;
7°, participar, por escripto, ao director, quando por motivo justificavel, não puder comparecer ás aulas e aos exercicios;
8°, organizar os pontos para exames e submettel-os á approvação do director ;
\lo, apresentar ao dírector, no nm de cada anno lectivo, o
programrna de sua aula e dos exerciníos pratícos que lhe corresponderem, para ser adoptado no anno seguinte;
10, acceítar qualquer commíssão teclmica que lhe seja
confiada pelo dírector, relativamente aos assumptos de sua
aula;
, 11, responder, por intermedio do director, ás consultas
que lhe forem feitas por agricultores, criadores, ou prof'issfo-,
naes de industria rural;
12, realizar excursões scientificas, a bem do ensino, cabendo-lhe, neste caso, a diaria estabelecida no presente regulamento;
13, ensinar praticamente aos alumnos, além das, materias
.a que se refere o § 3° do presente artigo, elementos de topographía e desenho topographico ;
Art. 58. Ao auxiliar agronomo serão applioadas as seguintes penas, de conformidade com a falta que houver cornmettido:
1a, perda de gratificação de ujn a oito dias;
2', perda de todos os vencimentos durante o mesmo periodo :
3 i, suspensão cio exercício, com 'perda de vencimentos;
4", demissão.
Art. 5\l. As penas constantes dos ns. 1 e 2 serão applicadas
pelo dírector e as de ns. 3 e 4 pelo ministro, sob proposta do
dírector e ouvido o deIinquente,
'Art , 60. Os casos de licença e férias do auxiliar agronorno
serão regulados pelos dispositivos que regerem o assumpto na
Escola Agr-ícola- da Bahia.
Do professor prímarío :
Art. 61. Ao protessorprimarío compete :
1°, leccionar as materias do curso primario, de accôrdo
com o programma approvado pelo director e elaborado de conformidade com os dispositivos do presente regulamento;
2°, velar pela boa ordem e disciplina nas aulas e nos exercicios práticos ;
3°,' acompanhar os alumnos nas excursões que tiverem de
fazer a bem do ensino.
Do adjunto do professor prímar ío :
Art. ü2. Ao adjunto do professor primario .cornpete :
1°, auxiliar o professor primario e substituil-o em seus
impedimentos temporarios ; .
2°, secundal-o em todos' os trabalhos que lhe forem aírectos,
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Art. 63. Ao escripturario compete:
i", leccionar contabilidade agt-ícola, de accôrdo com o programma respectivo, approvado pelo ministro;
2", redigir a correspondencia do aprendizado, consoante ás
instruoções e ordens do director ;
3", fazer a eseripturação do aprendizado, Inclusive da fazenda experimental, devendo esta obedecer a orientação traçada no presente regulamento-e no regimento interno;
. 4", processar todos os papeis que tenham de subir ao conhecimento do dírector, fazendo succinta exposição delles e
interpondo sua opinião, quando julgar necessario ;
5", lavrar as actas dos exames e outros actos que tiverem
logar no aprendizado;
6", preparar os esclarecimentos que tiverem de servir de
base ao relatorio do director ;
7", organizar a relação das contas, devidamente documentadas, para serem sulnnettidns ao exame do director ;
8", registrar no livro competentoetodas as alterações occorr-idas no .pessoal do aprendizado ';
_
s-, organizar o attestado de frequencia e as folhas de pagamento do pessoal do aprendizado;
ro, propõr ao director todas as medidas que entender necessarias ao bom andamento dos trabalhos a seu cargo e conservar sob sua guarda, devidamente archivados, os livros e documentos relativos á administração do aprendizado.
Dos conservadores :
Art. 64. Haverá no Aprendizado Agr icola dous conservadores, sendo um para os gabinetes e laboratorios de physíca e
chimica, o herhario organizado pelos alumnos e as collecções
didactícas, e outro para a híbl iotheca e o museu agrícola e florestal, com as respectivas colleccões e os utensilios e instrumentes agrío-rlas e modelos e material de construcções ruraes.
Art, 65. Os conservadores, corno os demais empregados,
devem estar presentes no serviço que lhes cabe ás horas regulamentares, ou que, em casos espeeiaes, lhes forem marcadas
pelo director, de accôrdo com os professores.
Art. 66. O serviço ordinario dos conservadores consta das
disposições seguintes:
1", trazer em boa ordem e perfeito estado de conservação
todo o material existente nos gabinetes, laboratorios, hiblíotheca, museu e mais dependencias a seu cargo;
2", lançar em livro 'propr-io o inventario de todo o material e quaesquer objectos existentes nas repartições a seu
cargo, á medida que forem sendo adquiridos para o serviço;
3", cumprir todas as ordens que emanarem do directore
dos professores, fazendo no recinto dos gabinetes e laboratorios respectivos a necessár-ia policia;
4', providenciar para que diariamente todos os apparelhos,
vasilhame e qualquer material utilizado no serviço do
ensino do dia sejam recolhidos aos legares competentes, depois
da limpeza indispensável.
Art. 67. Aos conservadores incumhe tambem a inspecção
dos alunmos e compete :
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i". velar pela ordem, decoro e socego que devem reinarno
aprendizado e particularmente nas proximidades das aulas ou
exercicios, dando immediatamente sciencia ao director de qualquer occurrenoia que tenha perturbado o serviço, corrr declaração dos nomes dos autores da indisciplina havida;
2", velar pelo asseio dos alumnos, impedindo que elles
compareçam ás aulas e refeições em trajo menos decente ou
que- se entreguem á pratica de vícíos ou de actos moralmente
inadmissiveis ;
3°, fazer com que os alumnos compareçam pontualmente
ás aulas e quaesquer outros trabalhos exigidos pelos professores, dando a estes informação sobre o motivo da ausencía dos
que não acudiram á chamada;
4", cumprir com exacção as determinações dos professores
em tudo que disser respeito ao asseio, á policia, ordem, díscípl ina e decoro das aulas;
5°, velar pela boa ardem e asseio dos gabinetes, laboratorios, herbar ío e mais dependencias confiadas á sua guarda e
vigilancia ;
.
6°, manter aberta a bibliotheca e o museu todos os dias
uteís, segundo o horario estabelecido pelo díreetor, de accôrdo
com as necessidades do ensino;
7°, impedir que livros e quaesquer outras publícações sejam
retirados da bibliotheca sem prévia autorização do dírector,
devendo o professor ou alumno que os retirar passar o respectivo recibo em livro para isso destinado e restituil-os no prazo
maxímo de tres dias;
.
8°, fornecer aos alumnos, mediante licença do director, os
especimens necessarios e reclamar a sua restituição logo depois
da terminação dos estudos, não consentindo que nenhum objeeto
esteja roca do museu ou do herbario por mais de 211 horas.
Art. 68. Nos serviços internos dos laboratorfos, gabinetes,
museu, bibliotheca, depositas de machinas e outras dependeucías a seu' cargo, cada conservador poderá ter, temporarlamente, um servente que lhes prestará auxilio no caso de
accurnulo de serviço.
Art. 69. Ao chefe de culturas compete, além das ínstruccões especíaes que lhe forem dadas pelo díreetor :
i 0, a direcção do trabalho agrarío e do pessoal respectivo;
2", fiscalização de todos os serviços de ratearia, semeadura, plantação, amanho e colheita dos productos ;
3°, fazer o estudo methodíco, em jiarcellas separadas, das
novas culturas a introduzir;
4°, dosar os adubos e preparar as misturas que devem ser
empregadas em qualquer cultura;
5", registrar, em caderneta especial, segundo a ordem
chronologíca, todos os factos concernentes aos trabalhos e serviços executados na preparação do solo, semeadura, amanhos,
tratamento preventivo e curativo das plantas doentes, colheita.
beneficio e conservação dos productos.
. ArL. 70. Ao jàrdineiro-horticultor incumbe a execução gc
todos os trabalhos hortenses e de jardiniculturn, assim como o
serviço dos estrumes, estufa, abrigos e os diversos methodos e
operações ele enxcrt.ia, mergulhia e .póda, nppl loados não só ás,

A.CTOS DO PODER EXECUTIVO

299

plantas exoticas como ás nacionaes, assim como á direcção e

Iisoalização desse serviço.
Art. 71. O tratador de anímaes deve zelar pela saude e ma-

nutenção' dos animaes, levando ao conhecimento do director
qualquer facto anormal que occorra nos estábulos. Incumbe-lhe
prestar a máxima attenção ·ao serviço do arraçonmento dos anímaes, attendendo á edade e á raça, fiscalizando o preparo e distribuição das rações e a limpeza de todos os animaes, a ordenha
das vaccas, o leite produzido e o asseio dos estábulos, malhadas
ou mangueiras.
Art. 72. O pratico de industrias agrícolas deverá observar
as ordens e instrucções do director e do auxiliar. agronomo na
exeoução das operações referentes ás diversas industrias agt-icolas, empregando todo o cuidado no serviço, afim de obter produetos que reunam as melhores condições, tornando-se assim
cnpazes de figurar, com vantagem, ao lado de outrossímílares,
cabendo-lhe velar pela conservação dos apparelhos e maehínas
índustciaes.
Art. 73. Os mestres de off'íoinaspnra as industrias do ferro
e para o trabalho da madeira executarão os serviços e farão as
obras que lhes forem determinadas, de accôrdo com as necessidades do ensino manual e mecanico dos alumnos.
Art. 74. O economo, que ficará sob as ordens do dlrector,
,",ará responsavel por tudo que se relacionar com a alimentação
dos alumnos e com objeetos e mobiliario pertencentes aos
mesmos.
Ar1. 75. O economo providenciará para que seja diariamente distribuida, com regularidade ea horas determinadas,
h alimentação dos alumnos, zelando pelo seu preparo e boa
.
qualidade.
Art. 76. O economo terá sob as suas ordens ímrnedíatas todo
o pessoal necessario á execução das suas obrigações.
Ar1. 77. Organizará, conforme fôr determinado pelo director, os pedidos dos generos e mais artigos necessarios á alimontnção dos alumnos.
L" Os pedidos serão registrados em um livro-talão e rubrlcndos pelo director.
.
2." No fim de cada mez deverá apresentar ao dírector Um
balancete geral e detalhado dos generos gastos, mencionando a
respectíva importaucia.
Ar1. 78. Ao' mestre de gymnastica e exercícios militares
compete dirigir e orientar, de accôrdo com as instruccões
approvadas pelo dírector do aprendizado, a educação phvsíca
dos alumnos pelos methodos mais modernos, escolhidos os
Jogos e exerclcios compativeís com a estação e a constituição
organica de cada alumDo.
Art. 79. Ao -porteiro compete:
1°, cuidar da segurança e asseio do edificio e cumprir as
ordens que, nesse sentido, lhe forem dadas pelo dírector ;
2", tomar o ponto, dirigir e ríscahzar o serviço dos serventes;
3°, verifiear a entrada e sahida de volumes e artigos de
qualquer nntureza, o que só póde ter Jogar de accôrdo com as
disposições regulamentares.
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Art. 80. O ministro, ouvido o dírector do aprendizado,
poderá estabelecer cursos prímaríos nocturnos para adultos,
sendo preferidos para a admissão trabalhadores ruraes.
Art. 81. Haverá no apredizado installações para beneficiamento dos productos de suas culturas, nodendo taes ínstallações ser utillizadas pelos pequenos cultivadores da zona,
mediante as condições que forem estabelecidas no regimento
interno.
Art. 82. O aprendizado será franqueado, mediante licença
do dírector, a qualquer agricultor, criador ou industrial agrtcola que queira assistir aos serviços a seu cargo.
Art. 83. Os reproductores de raça existentes no aprendi. zado poderão ser utilizados pelos criadores: para melhoramento
das raças que possuít-em em suas propriedades agricolas, de
uccôrdo com as regras estabelecidas no regimento interno.
Art. 81. Serão feitos no aprendizado ensaios de machinas
agrícolas ou ,!uaesquer investigações e experIencias sobre
culturas, beneficiamento dos productos, zootechnia e industrias
ruraes, jn-ecedendo licença do director e de conformidade com
as regras que forem estabelecidas.
.
Art. 85. Todos os serviços a cargo do aprendizado deverão
ser ouidadosamente escrípturados, consoante ás regras da contabilidade agricola..
.
Art. 86. O Aprendizado Agrícola, na í'órma do art. 185 do
decreto n. 8.584, de 1 de março de 1911, ficará sob a orientação e fiscalização do director da Escola Agrícola da Bahia.
Art. 87. O dírector, o auxiliar agronomo, o escr-ípturario, os
conservadores e os ínspectores de alumnos, o medico; o pharmaceutico, o economo, o chefe de culturas, os mestres de
orrícínas e mais pessoal administrativo serão nomeados pelo
ministro e o pessoal operário e diarista pelo director.
Paragrapho unico. O mestre de gymnastica e exercicios
militares e o pharmaceutico da Escola Agrícola serão os
mesmos do aprendizado.
Art. 88. O director, quando em 'serviço fóra da respectiva
séde, perceberá, a juizo do ministro, a diaria de 10$; o agronomo em ídentícas condições, perceberá a diaria de 8$; o
chefe de cultura, o escrípturarío, o pratico de industrias agricolas e o professor de ccntahilidade agt ícolà, de 5$ a 7$000.
Art. 89. O pessoal do aprendizado perceberá os vencimentos da tabella annexa.
.
Art. 90. O aprendizado poderá constituir patrimonio, na
fórma dos arts. 581, 582 e 583 do Regulamento Geral do Ensino
Agronomíco.
Art. 91. As aulas theoricas e os trabalhos do aprendizado
poderão ser assistidos por qualquer agricultor ou pessoas interessadas, mediante licença do director.
ArL 92. O ministro/expedirá o regimento interno do aprendizado. tendo em vista as bases formuladas pelo dírector e no
qual serão mencionados os deveres do pessoal não cornprehend idos no presente regulamento.
Itio de Janeiro, 8 de março de 191L-Pedl'o de Tolcdo,
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Tl.',bella a que se refere o art. 89
VENCI)\IENTOS DO PESSOAL DOAPRENDIZ.~DO AORIC,OLA DA, )3AHIA

Categoria
Director
'"
, Auxiliar 'agronomo,
.
professor p rimario
.
Ad.iuncto
.
Esorípturar-in
,
Economo
,..
Conservadores e inspectorcs de alumnos ,
Medico
"
.
Chefe de culturas
.
Jardineiro e horticultor
Pratico de, industrías
agrícolas
.
Mestres de officinas .
Porteíro-contínue
.
Tratador de anímaes
(salario de 150$) ..
Operaria (salarío mensal de 120$ a 180$) .
8c:rvente (salario mensal de 100$)
.
Trabalhador (s a I a r i o
mensal de 60$ . a
90$)
..
Feitor (salarío mensal
de 150$)
.

Ordenado
4:000$000
3:200$000
2:000$000
1:600$000
2:400$000
1:600$000

Gratificação
2:000$000
1:600$000
1:000$000
800:000
1:200$000
800$000

Total
6:000$000
4:800$000
3:000$000
2:400$000
3:600$000
2:400$000

1 :600$0,00
1:600$000
1:600$000

800$000
4:800$000
. 800$000
800$000

2:400$000
4:800$000
2:400$000
2:400$000

1:600$000
1:600$000
1:600$000

800$000
800$000
800$000

2:400$000
2:400$000
2:400$000
1:800$000
2:250$000

r

1:200$000
720$000

L1 :080$000
1:800$000

Hio ele Janeiro, 8 de março de 191L - Pedro de Toledo,
DECRETO N. 8.608 Abre ao

DE

8

DE )\IARÇO DE

1911

~Iillisterio

da, Agricultura, Industria e Commercío o credito de
100 :000$ para auxiliar as exposições agro-pecuaríns e as exposiçõesfeiras 'lUC fizerem os Estados e os munícipios da União. '

'Ü Presidente da, Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe foi conferida pelo art. 70 da
lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, resolve abrir ao
Miuisterio da Agr-icultura, Industria e Commercio o credito
de 100 :000$, para auxiliar as exposições agrc-pecuarias e as
exposições-feiras que fizerem os Estados e os municípios da
União.
Rio de Janeiro, 8 de março de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Itepublíca.
HER)\íES R. DA FONSECA.

Pedro de Toledo ,
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DECRETO N. 8.600 -

DE

i5

DE nrAllçO DE

10l!

Abre ao "lini5terio das Ilelações Exteriores o credito de 320:553,5198, ouro,
supplcmentar á verba. 5" '- Legações e Consulados .,.- do art. 12 da lei
n , ~. 356, de 31 de dezembro de 1910,. afim de dar execução ao disposto
nos decretos legislativos n. 2.3JJ, de ~8 de dezembro de 1\)10 e us, ~.3ü3
e 2.364., de 31 do mesmo mez e anno ,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Usando ela autorização concedida. pelo art. 3° do decreto legislativo n. 2.390, de 28 de dezembro de 19iO e pelos arts. 6° e 12 dos
decretos legislativos ns, 2.363 e 2.364, de 31 do mesmo mez e anuo :
Decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao i\Iinisterio das Relações Exteriores
o credito ele 320:553S798, ouro, supplementar lÍ verba 5" -Legações
e Consuladosvdo art. 12 da lei 11. 2.356 ele 31 de dezembro de lU10,
sendo: 309:328S048 na parte do pessoal e 11:225S750 na do materiat,
afim de occorrer ao pagamento das dífíereuças de vencimentos a diversos cousules geraes , consules, více-consules e chaucelleres, en tre
os âxados.ua lei do orçamento e os fixados nos supracitados decretos,
ao pagamento elos vencimentos elo Ministro, residente na Turquia, ao
elos de varies consules e addidos commerclaes, cujos Jogares íoratn
creados pelos reíerldos decretos, ao ele gratifícações addieiouaes de
residenciu a íuucciouaríos elo Corpo Diplomatlco e do Consular e ao elo
aluguel da chaucellaría de diversos vice-consulados, no corrente uuuo,
IUo de Janeiro, 24 de março ele llJl1, UOO da Indepeudeucía e 23"
da Hepublicu.
HElmES

R.

DA FONSECA.

lUa Branco,

DEGUETU :\. tl.üOU A. -

DE

15 DE

~L\HC:O DE

1911

Negocies Lntei-iorea :o credito especiul de
o :titi!J$~HJ!J, ]J:.l,l"Ô), pagamento ao lente jubilado da Faculdade de Direito tio
Recife, Dr. João V'ierra ele Araujo, de d lffereuças de accreseimo de vencimentes utruzudos

ÁIJre ao

::\limsll:rio da

JusLit'a c

o Presidente da Rcpublíca dos Estados Unidos do Bruzil,
lendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70,
§ 5", do regulamento approvado pelo decreto n. 2,109; de 23 de
dezembro de 189ü, resolve, ti VIsta do disposto no' n. VIU do
art. 3" da lei 11. 2,35ü, de 31 de dezembro de 1910, abrir .ao
Minister!o da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
de 3 :889$999, para pagamento ao lente jubilado da Faculdade
de Df reito do Recife, Dr. João Vieirâ de Araujo, das diff'crenças de accrescüno de vencimentos atrazados, no período de
10 de abril de 1902 a 18 de marco de 1907.
Itio de Jnnciro, 15 de março .de 1911, 90· da Independencia
e 23" da Hepubl ica.
HEIll\IES R. DA FONSEC.\.
Riuadauia da. Cunha Oorrêa.
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DE i5 DE MARÇO DE i911

Al'l'rova o regulamento para a Estrada do Ferro Central do Brazil

O Presidente da Ilepuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
em consequencía da' disposição constante do art. 2°, n. XLII,
da lei n. 2.3;56, de 3i de dezembro de i9iO, decreta:
Artigo uníco. Ficam reorganizados os serviços da Estrada
de Ferro Central do Brazil de conromndade com o regulamento
que com este baixa, assignado pelo ministro de Estado da
Viação e Obras Publicas e revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, ts de março de i!JH, 90° da Independencía
e 23" da Itepuhlioa.
HERMES H. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
Regulamento para a Estrada de' Ferro Central do Brazil, approvado pelo decreto 11. 8.610, de 15 de março de 1911

CAPI'l'ULO I
OHGANIZAQÃO DO SERVIÇO
Art. 1.0 O serviço a cargo' da díreotoria da Estrada de
Ferro Central do Brazil comprehende a dírecção e administração da estrada em trafego, 'os estudos e a construcção dos
prolongamentos e ramaes.
Será dirigido por um director, de livre escolha do. Govemo, immediatamente subordinado ao 'ministro de Estado
ela Viação e Obras Publicas, auxiliado por seis sub-directores
nomeados por decreto sob indicação ou proposta do director.
Paragrapho uníco , O director reunirá os suh-dírectores
da Viação e Obras Publicas, auxiliado por seis sub-directores,
em conselho' consultivo, quando. julgar conveniente ouvir
narccor dos mesmos em collectivídade ; cabendo-lhe, todavia,
exclusiva responsabilidade pelas resoluções que adoptar,

°

CAPITULO II
DIRE.açÃO E ADMINISTRAÇÃO
Art. 2.° O serviço da estrada se distribuirá pelas ssis
divisões seguíntes.:
-i", Administração Central e Construcção ;
2", Trafego;
3", Movimento, 'I'elegrapho e Illuminação ;
4", Locomoção;
.
5", Via Permanente e Edifícios;
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6", Coutalnlidade e Estatística.
Paragrapho unico. A primeira divisão ficará sob a ímmediata direcção do director, auxiliado por um ajudante de sua
confiança com a categoria de sub-director.
Cada uma das outras divisões será -Jirigida por um subdirector com a denominação correspondente.
Art. 3.0 E' de exclusiva competencia do dírector :
§ 1.0 A superintendencia e direeção gera] c113 todos os serviços;
§ 2.° A nomeação de todos os empregados da Estrada, que
por este regulamento não competir "0 míuístro e a proposta
dos. que por este tenham de ser nomeados;
,
§ 3. o A organízaçãó ou aoprovacão xíos regulamentos e
.instrucções para os diversos serviços da estrada;
§ 4.° A autorização das despezas dentro das verbas e creditos destinados aos serviços da estrada e de accôrdo com a distribuição approvada pelo ministro;
§ 5.° A interpretação das tarifas (J as providencias relativas ao desenvolvimento da renda da estrada;
§ 6.° A decisão, das reclamações concerneutes ao serviço
da estrada;
§ 7.° A celebração de contractos de serviços, cessões, fornecimentos e ajustes coin particulares, mediante r-révía approvação ou autorização do miuistro;
.
§ 8.° A celebração de contractos ou ajustes com as companhias e emprezas de transporte para o estabelecimento de
trafego e percurso mutuo, uso commum de estações, permuta
e outros fins, sendo as respectivas minutas submettidas á
approváção do ministro;,
'
§ 9.° A concessão de licenças aos empregados, de conformidade com as disposições deste regulamento;
§ 10. A imposição de penas aos empregados, de accôrdo
com' as disposições do presente regulamento;
,
§ li. A fixação do horario dos trens,' seu numero, velocidade e pontos de parada;
§ 12. A remoção do pessoal titulado e jornaleiro, de
accõrdo con1 a conveniencia de serviço;
§ 13. A venda do material inservivel ou desnecessario
ao serviço da estrada, precedendo autorização do ministro;
§ 14. A adopção de quaesquer medidas tendentes á disciplina, segurança, economia e desenvolvimento dos serviços
da estrada;
§ 15. Representar ao Governo, propondo as medidas que
julgar necessarias para o regular funccionamento do serviço
da' estrada, quando escapem ás suas attribuições ou não estej am previstas no regulamento;
§ 16. Promover perante as autoridades constituídas os
processos de responsabilidade do pessoal da estrada, nos casos
previstos em lei, para garantir a segurança' do trafego, a manutenção da ordem no serviço e a arrecadação ela respectiva
renda; .
§ 17. Zelar pelo fiel cumprimento deste regulamento e das
ordens do Góverno concernentes 'ao serviço.
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Art. 4.0 São attríbuíções dos sub-directores:
§ 1." Superintender e dirigir o serviço da respectiva divísão, tomando as providencias necessárias para mantel-o em
condições satístactortas, propondo ao dírector as que não estíverem ao seu alcance. ou não forem de sua alçada;
§ 2." Distribuir o pessoal sob suas ordens e fazer observar
rigorosamente os r-egulamentos relativos ao serviço da respe-,
ctiva divisão;
§ 3.° Fiscalizar, como chefe, todos os trabalhos que se
executarem na divisão, de modo que se façam com a necessaria regularidade, economia e presteza;
§ 4.0 Fiscalizar a execução dos contractos concernentes ao
.
respectivo s e r v i ç o ; § 5.0 Dar posse, admittir provisoriamente, licenciar e punir
os empregados da divisão nos casos previstos neste regulamento, que couberem em sua alçada;
§ 6." Informar ao director sobre todas as oceurrencías do
respectivo serviço e apresentar-lhe mensalmente um relatorio
resumido sobre a marcha dos trabalhos da divisão com os dados
precisos para que possa formar seguro juizo a respeito e resalveI' sobre os casos occurrentes;
§ 7.0 Cumprir e fazer cumprir as ordens e ínstrucções do
director relativas ao mesmo serviço;
§ 8.0 Prestar ao director o seu concurso, quando exigido,
para elucidação das questões sobre que houver este de delíberar com relação ao serviço da estrada.
'
CAPITULO lU
PRIMEIRA DIVISÃO

Administração centrai e. construcçõo
Art. 5.0 A primeira divisão comprehende o expediente
concernente a todos os serviços de exclusiva competencia do
director, quer em suas relações externas, quer internas; a arrecadação das rendas da estrada e de todas as quantias que se
destinarem ao seu custeio, melhoramentos, prolongamentos e
ramaes : a applicação respectiva competentemente justificada
perante o minisLroe a prestação de contas ao Tllesouro; a
acquíslção de todo o material preciso ao serviço da estrada; a
realização dos estudos e a construoção dos prolongamentos e
ramaes.
Subdividir-se-ha pelas seguintes secções:
1.0 Secretaria;
2.° Thesouraria:
3.0 Intendencia;·
4." Construcção.
Art. 6." A secretaria será dirigida por um secretario, in..
cumbíndo-Ihe :
§ 1." O expediente official da díreetoria.
§ 2.0 A correspondencia official da dlreotoría.
Poder Exec\\tivo - 1911
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O lançamento dos contractos e ajustes.
O assentamento de todo o pessoal da estrada e o registro do seu tempo de serviço.
§ 5.° O invenLario dos proprios da estrada,
§ 6. c A guarda e a conservação do archívo cenLral.
§ 7.° A organização das folhas de pagamento do pessoal da
directoria e secretaria .
.A.rL. 7.° A thesouraria ficará a cargo de um thesoureiro
auxiliado por um pagador e terá sob sua guarda a caixa, por
cujos valores e operações é responsável, cornpetindo-Ihe :
§ 1.0 Receber e fazer escripturar diar-Iamente no livro caixa
a receita ordínaría, extraordinaria e eventual da estrada.
§ 2.0 Entregar no Thesouro, por ordem do -direcLcr, semanalmente, a renda da estrada e a importarieia cobrada dos direitos e impostos.
§ 3.0 Fazer por si ou por seus auxiliares, devidamente autorizado, todos os pagamentos da estrada, excepto os que devam ser effectuados no 'I'hesouro Nacional e aquelles que em
virtude de contracto tenham de ser realizados em outra repartição publica.
. § 4.0 Entregar ao pagador a ímportancía dasTolhas do
pessoal titulado e jornaleiro constante do orçamento ordinario
e dos creditos abertos para a construcção ou para despezas extraordinarias.
§ 5.° Arrolar todos os documentos de receita e despeza que
devam ser remettidos ao 'I'hesouro, na conformidade do decreto
n. 10.145, de 5 de janeiro de 1889.
ArL. 8.0 Ao pagador, que será auxiliado por um fiel pagador. incumbe por si ou pelos fieis designados para esse fim,
realizar o pagamento de todoo pessoal, quer titulado, quer jornaleiro, recebendo do thesoureiro a ímportancía das folhas
respectivas, e entregar mensalmente ao thesoureiro a somma
dos vencimentos em suspenso.
Art. 9.ó O exame e a escrípturação dos documentos comprobativo,s da receita e despeza ficam a cargo de um escrivão,
que depois de verificaI-os os rubricará.
Paragrapho -unico. O escrivão é responsavel pela legaltdade de todos os 'papeis, que servirem de documentos da escrtpturação.
ArL. 10. A. intendencia terã-n seu cargo os serviços de
acquisíção do material, dos despachos, da carga e descarga e
de ímpeessão ,
_ ArL. 11. Ao intendente, que será auxiliado por um ajudante, compete:
§ 1.0 Propôr ao director as -providencias precisas para a
acquisíção do material e mais obiectos necessarios ao custeio
da estrada e á construeção dos prolongamentose ramaes, quer
tenham de ser directa ou indirectamente "importados do estrangeiro, quer obtidos por compra no. mercado.
§ 2.0 Fiscalizar a entrada do que f'ôr adquirido para o fim
indicado, quanto á qualidade e .quantidade e lhe dar o conve-'
niente destino.
.
§ 3.°
§ 4.°
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§ 3. -Fazer armazenarclassificadamente os impressos que
convenha ter em deposito, de modo que os supprimentos se
façam a tempo e com opportunídade, quando requisitados.
§ 4. Fazer despachar os pedidos autorizados pela dírectoria para o serviço das diversas divisões da estrada.
§ 5.° Fazer manter o deposito em boa ordem e a respectiva
sacrípturação, de modo a facilitar o conhecimento do quenelle
existir, evitando assim acquisíções desnecessarias.
§ 6. Assignar todos os documentos de, entradas e saliídas,
_
que constituem a sua responsabilidade.
§ 7.° Fazer examinar e avaliar o material inservível que
existir ou fôr remettido á Intendencia, requisitando o concerto
do que puder ser de novo fornecido e a venda do que fôr ímprestavel ou que não tenha applícação na estrada.
§ 8." Apresentar á directoria, até o dia 15 de cada mez, um
mappa dos fornecimentos feitos no mez precedente ~ até o fim
de fevereiro de cada anno, uma demonstração geral do movimento do material no anno anterior e um inventario geral do
material em ser.
Art. 12. A'secção de construcção terá a seu cargo;
§ 1.0 Os reconhecimentos, explorações e estudos para o
melhor traçado dos prolongamentos e ramaes ,
§ 2.° A organização dos projectos, orçamentos e ínstrucções
para a construcção, comprehendendo tabellas de preços, espeoificações para as obras e condições geraes para os contractos
de empreitadas ou execução de tarefas.
§ 3.° As medições e avaliações para pagamento de obras
e serviços realizados.
§ 4.° A organização das folhas de pagamento do pessoal
teehníco, administrativo e operar-lo dos estudos e construoção ,
§ 5.° A escr ípturação technica das despesas de construccão,
da quantidade e custo das obras e serviços.
Art. 13;' As obr-as serão executadas por empreitadas de
séries de preços, mediante concurrencía publica ou segundo (I
systerna de tarefas pelas unidades de preços approvadas pelo
Governo.
Art. 14. A secção de construcção cornprehenderá um esoríptorio teohnico e tantas residencias de construcção quantas
pelo ministro forem julgadas necessarias sob proposta do director ,
_
Art.15. Ao chefe do esoríptor ío techníco da construccão,
cuja categoria corresponde ao de ajudante de divisão, compete:
§ L° Organizar os projectos e orçamentos ú vista- dos estudos do terreno.
§ 2.° Effectuar os calculos das medições.e avaliações das
obras feitas, mediante os dados fornecidos pelas engenheiros.
residentes da construcção .
§ 3.° Organizar 0"8 certificados para os pagamentos parciaes e contas finaes das obras executadas.
§ 4.° A organização das folhas de pagamento do pessoal
techníco, administrativo e operario empregado nas obras por
administração.
§ 5.° A escrípturação technica da secção.
0

0

0

aos.

AQTOS Do PODER EXECUTIVO

Art. 16. o director expedirá regulamentos especíaes,
dando conveniente organização aos differentes serviços comprehendidos na 10 divisão, definindo ai; attrtbuícões do respectivo .pessoal e estabelecendo os livros, modelos e processos que
deverão ser adoptados na esorípturação e contabilidade respectivas, de accórdo com o n. 4 doa art. 111 e art. 330 da lei
n. 2.083, de 30 de julho de 1909 e decreto n. 7.761, de 23 de
dezembro de 1909.
CAPITULO IV
SEGUNDA DIVISÃO

Trafego

Art. 17. A segunda divisão tem a seu cargo o serviço
do trafego e estações, bem corno a applícação das medidas que
garantam a segurança, regularidade e ordem no mesmo serviço.
Art. 18. O serviço da segunda divisão distribuir-se-ha
por um escriptorio central e por cinco inspectorias de districto,
cuí as extensões e séries serão fixadas pelo dírector .
Art. '19. O sub-dírector do trafego superintende o serviço
da segunda divisão, ficando sob sua immediata dírecção o esoriptorio central, ao qual compete:
§ L° O expediente geral da divisão.
§ 2.° A expedição de ordens de serviço relativas ao trafego.
§ 3.° A organização dos relatorios mensaes e annual concernentes ao serviço do trafego.
§.4.0 A organização das folhas de pagamento do respectivo
pessoal.
§ 5.° A organização e conservação do archívo especial da
divisão.
§ 6.° O registro resumido dos contractns relativos ao serviço do trafego.
§ 7.° O assentamento do pessoal da divisão que constitue
a fé de officio do mesmo pessoal.
§ 8.° O registro de fianças e de licenças do pessoal.
§ 9.° O. processo elas reclamações provenientes do serviço
do trafego.
§ 10. A organização ela estatística do trafego.
§ 11. A distribuição geral do pessoal da divisão.
§ 12. O processo das irregularidades no serviço das esta"
cões.
Art. 20. Para o serviço do trafego será a estrada dividida
em cinco dístríctos, a cargo de outros tantos inspectores subordinados ao sub-director e que exercerão as seguintes attríbuíções :
§ L° Fiscalizar os serviços das estações comprehendidas
nos respectivos districtos, não só quanto á organização, manobra e despacho de trens, como em relação á recepção e
despacho das mercadorias e ao serviço de passageiros.
§ 2.° Inspeccíonar o modo por que são carregados os caITOS
e vagões, afim de evitar que sejam damnifícados pelo effeito
de cargas excessivas ou mal distribuidas.
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§ 3.0 P-rocessar as irregularidades que se derem no serviço do -distrícto, tomando as providencias precisas para sanal-as, ou propondo ao sub-director as que estiverem fóra da
sua alçada.
§ 4.0 Proceder ás indagações necessarias para descobrimento das mercadorias que se extraviarem, de modo a obter
os dados precisos para o respectivo processo.
§ 5.° 'Providenciar nos casos de accidentes, em relação á
segurança e commodidade dos passageiros e á arrecadação
das mercadorias sujeitas a avaria ou extravio.
§ 6.° Propô r ao sub-director as penas disciplinares a
applicar ao pessoal sob suas ordens.
§ 7.° Organizar a estatistica do trafego no respectivo
districto.
§ 8.° Distribuir o pessoal jornaleiro no dístrícto.
Art. 21. O fornecimento dos materiaes necessarios aos
differentes serviços da divisão ficará a cargo do respectivo
deposito, sob a dírecção de Uh1 encarregado.
Art. 22. Os inspectores dedistricto prestarão ao, subdírector todas as informações que lhes forem exigidas, cabendo-lhes propôr qualquer medida que fõr conveniente adoptar para a regularidade, boa ordem e melhoramento dos
serviços a seu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as ordens
e ínstrucções que receberem.

CAPITULO V
TERCEIRA DIVISÃO

Movimento, teleqrapho e illuminação
Art. 23. A terceira divisão tem a seu cargo todos os serviços do movimento, telegnapho, signaes e illumínação.
Art. 24. Os serviços desta divisão serão distribuídos por
um escriptorio central e; por quatro inspectorias dedistricto,
cujas extensões e sédes serão fixadas pelo director.
Art. 25. Ao sub-director cabe a superiritendencia de todo
o serviço, ficando' sob a sua immediata dírecção o escriptorio
central, ao qual 'incumbe:
§ 1.0 O expediente geral da divisão.
§ 2.° A expedição das ordens de serviço.
§ 3.° A distribuição geral do pessoal da divisão.
§ 4.° A organização dos relatorios mensaes e annual.
§ 5.° A confecção das folhas de pagamento do respectivo
pessoal.
§ 6.° O archivo da divisão.
§ 7.° O registro resumido de todos os contractos relativos ao serviço da divisão.
§ 8.° O registro do pessoal da divisão com os assentamentos necessários á respectiva fé de officio.
§ 9.° O registro de fianças e de licenças do pessoal.
§ 10. O exame cio material necessario á divisão.
§ 11. O processo das irregularidades que se derem no
serviço de apresentação, transmissão, recepção e entrega dos
telegrammas e telephonemas; e bem assim das que se de-

aro
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rem no serviço de íllumínação e no dos signaes e movimento
dos trens.
§ 12. A organização dos horarios e das instrucções para
o movimento dos trens, submettendo-os á approvação do
director.
§ 13. A direcção dos serviços da officina telegraphíca.
§ 14. A organização da escala do serviço do pessoal do
movimento.
§ 15. A arrecadação dos objectos necessarios ao serviço dos trens e de seu pessoal.
§ 16. A organização da estatistica da divisão.
Art. 26. Aos inspectores de districto, no respectivo dístricto, compeLe:
§ 1.0 A ínstallação, reparação e ínspecção das linhas e
apparelhos telegraphicos, telephonicos, de bJock e de quaesquer outras applícações da electricidade ou de signaes,
§ 2.° A fiscalização do serviço chronometrico.
§ 3.
e conservar a illumínação nas diversas
dependencias da estrada e bem assim conservar a dos trens.
§ 4.° O exame das condições technlcas das usinas de electrictdade, das de gaz, do transporte de gaz e dos demais
apparelhos.
§ 5.° A fiscalização dos horarios e das ínstrucções para
o movimento dos trens.
§ 6.° A fiscalização dos trens de mercadorias, tendo em
vista sua composição e carga normal, de accôrdo com a tabella das unidades de tracção,
§ 7.° O fornecimento dos dados para a estatística do
movimento de trens e vchiculos.
§. 8.° Fiscalizar o .servíço da limpeza e dos concertos.
dos carros e vagões e o estado dos respectivos abrigos.
§,9.0 Distribuir os carros e vagões de fórma a obter a
sua maxíma utilização.
§ 10. Propôr ao sub-director as penas disciplinares, a
applicar ao pessoal sob suas ordens.
Art. 27. O fornecimento dos materiaes necessarios aos
differentes serviços da divisão ficará a cargo do respectivo
deposito, sob a dírecção de um encarregado.
Art. 28. Os ínspectores de districto prestarão ao subdirector todas as informações que lhes forem exigidas, cahendo-Ihes propôr qualquer medida que fôr conveniente para
.regularidade, boa ordem .e melhoramento dos serviços a seu
cargo, cumprindo e fazendo cumprir as ordens e ínstruccões
que receberem.
0.InstaIlar

CAPITULO VI
QUARTA DIVISÃO

Locomoção

Art. 29. A quarta divisão tem a seu cargo a fabricação,
montagem, conservação e reparação de todo Q material rodante': locomotívas, carros, vagões,
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Art. 30. O serviço da quarta divisão distríbuír.se-ha por
um escríptcrío central e duas secções:
i", da tracção e deposítos:
2", dasofficinas de machinas e carros.
ArL 31. O sub-director, além da superíntendencía de
todos os serviços da divisão, terá sob sua immediata díreeção
o escriptorio central, ao qual incumbe:
§ 1.0 Fazer o expediente geralda divisão.
§ 2.° Expedir ínstrucções e ordens para todos os serviços
a cargo da divisão.
§ 3.0 Organizar os planos geraes de. execução, orçamentos
e especificações para as encommendas de material rodante
e seus accessoríos; quer tenham de ser construidos nas offi~
cinas da estrada, quer em outras do paíz ou do estrangeiro.
'§ 4.0 Fazer os pedidos de tudo o que f'ôr necessario para
o serviço da divisão; informar as propostas apresentadas para
fornecimento á divisão; fiscalizar e verificar o fornecimento
dos materiaes requisitados, quer para ter applioaçâo ímmediala, quer para o abastecimento do deposito.
,
§ 5.0 Organizar a estatistica, escrípturação e contabilidade
technícas concernentes ao serviço da divisão.
§ G.o Confeccionar os relatorios, tanto mensaes como
annual,que teem de ser remettidos á directoria.
§ 7.0 Processar as folhas de pagamento do pessoal e as
contas de fornecimentos de material para o serviço da divisão.
Art. 32. São dependencias da locomoção:
1°, as officinas para montagem e reparação de rnachínas
e para fabricação e reparação de carros e vagões;
2°, os depósitos dotados de officinas para reparação de
locomotivas e tenders e demais material rodante:
3°, os depósitos para abrigo de machínas, os' de comhustivel, lubrificantes, sobresalentes e mais material necessarío
para o consumo.
ArL 33. Os deposítos de materiaes de consumo da locomoção deverão conter o necessario para dous mezes e os
sbbresalentes indispensáveis á prompta reparação do material rodante.
Art. 114. A i" secção terá a seu cargo o serviço da tracção
e será dirigida ·'imrriediatãniente 'por um dos ajudantes da divisão, com a denominação de chefe da tracção, auxiliado por
cinco sub-chefes, competindo-lhe:
§ 1.0 A distribuição das locomotivas para o serviço do
trafego.
§ 2.0 A dístrfhuição do pessoal applícado ao serviço das
locomotivas.
,
§ 3.0 A fiscalização do serviço dos depósitos de machinãs
c do trabalho de conservação das machínas, carros c vagões'.
§ 4.0 A verificação do fornecimento aos depositos parciaes de combustivel, lubrif'Icantes e material de consumi) e
a fiscalização da respectiva applicação, mantendo os depositas
-em eoudícões de satisfazer ás' exígencius do trafego e rnovímento , "
, .
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§ 5.° A manutenção da ordem e da disciplina no servíeo
a seu cargo, pelos meios rneultados neste regulamen to.
§ 6.° A organização elos dados estatisticos concernentes ao
serviço elas locomotivas e aos trabalhos executados nos depósítos ele machinas. .
§ 7.° A confecção das folhas de pagamento do respectivo
pessoal.
§ 8.° Cumprir e fazer cumprir as orelens recebidas relativas aos serviços sob sua direcção .
Art. 35. A 2" secção. terá a seu cargo as officinas de
maehinae e carros. e ficará sob a direcção immediata do outro
ajudante ela divisão, coma, denominação de ajudante da locomoção, incumbindo-lhe:
§ 1.0 Dirigiras officinas de, conformidade com as ordens
e instrucções que receber do sub-director.
§ 2.° Distribuir o pessoal correspondente e fiscalizar o
serviço.
§ 3.° Manter a ordem e discipliná nas officinas, propondo
ao sub-director as penas em que incorrer o pessoal.
§ 4.° Fazer ás pedidos do material preciso com as especificações necessarias e fiscalizar o respectivo recebimento
. 'e applicação.
.
§ 5.° Organizar os dados estatísticos relativos aos trabalhos das officinas.
.
§ 6.° Prestar ao sub-director todas as informações que
por este forem exigidas concernentes ao serviço, e 'propôr as
medidas jieeessarfas á boa marcha dos trabalhos a seu cargo.
§ 7.° Organizar as folhas de pagamento do respectivo
pessoal.
§ 8.° Cumprir e fazer cumprir todas as ordens que receber com relação aos serviços sob sua immediata díreoção ,
Art. 36. A conúabilidade e estatística .da divisãe,isob
a superintendencia do sub-directore dírecção dos engenhelros auxiliares da. locomoção, ,S'erão organizadas de fórma
que se conheça:
a) para cada locomotiva:
'1°, o numero, natureza e importancia dos reparos que
tiver soffrido;
2°, o consumo e despeza kilometrica em combustível e
lubrificante;
3°, o percurso feito;
b) para as officinas e deposites de machínas, o trabalho
util dos operarios, maehínas e apparelhos e o' custo discriminado em material e mão de obra das construeções e reparações.
.
Art. 37. Será organizado annualmente o inventario descriptivo de todo o material rodante e do seu estado de conservação.
Art. 38. As officinas poderão, sem prejuízo do serviço da
estrada, executar excepcionalmente trabalhos particulares, precedendo autorização da directoria, levando-se a respectiva ímportancia á conta da renda eventual da estrada.
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ArL 39. Annexa á locomoção funccionará uma escola de
primeiras .Iettt-as, de desenho linear e de machínas, de francez
e ínglez pratícos, de portuguez e noções de álgebra, geometria,
mecanica, .physíca e chimica e outras cujo conhecimento fôr
índispensavel aos operarios e aos machinistas da estrada.
O respectivo programma de ensino será submettído á aLJprovação do director, ficando a sua execução sob a irumedíata
fiscalização do ajudante da Locomoção.

CAPITULO VII
QUINTA DIJ/ISÃO

Via permanenie e edificios

Art. 40. A 5" divisão tem a seu cargo a conservação 01'-'
dinaria e extraordinaria da linha e edificios e a execução das
obras novas na parte em trafego da estrada.
O serviço respectivo será distribuido por um escriptorio
central e pelas residencias em que fôr a linha em trafego subdividida.
Art. 41. O escriptorio central, sob à immediata dírecção
do sub-director, comprehenderá duas secções: uma teehuíca,
outra admínístratíva.. sendo o sub-director auxiliado por um
ajudante com a denominação de ajudante teohnico ,
Paragrapho unico. Annexo ao escriptorio central haverá
um gabinete de ensaios, sob a superintendencia do ajudante
technico e dirigido por um engenheiro residente.
Art. 42. Ao escriptoí-ío central incumbe:
3 L" O expediente da divisão.
32.° A organização dos projectos, orçamentos e especificações para todas as obras de conservação, reparação e melhoramentos da linha 'e edificios.
3 3.° A eseripturação dos deposítos, sendo a despeza devidamente classificada, segundo a natureza dos serviços, discriminando-se o que fór propriamente conservação e custeio do
que constituir obras novas.
- 1§ 4.° A .expeddção de ordens concernentes RlO serviço da
divisão.
3 5.° A organização dos relatoríos mensaes e annual devem
ser apresentados 3,0 director.
3 6.° O inventario de todo o material e utensílios da via
permanente.
'
3 7.° Os pedidos do material necessarío ao. serviço da
divisão, informando as propostas apresentadas e a fiscalização
do respectivo fornecimento.
3 8.° A organização das folhas de pagamento do pessoal da
divisão.
Art. 43. O serviço das resídencias comprehende a conservação, reparação e melhoramentos <la via-permanente e
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edificios e a execução das obras novas que se tornarem neeessarias e cuja execução tiver sido autorizada pelo director.
Na superintendencia deste serviço será sub-director auxiliado por tres ajudantes, com a denominação de Inspectores
de districtos da via permanente, sendo as extensões' e sédes dos
districtos fixadas pelo director.
Art. 44. Cada residencia, cu]a extensão c séde serão igualmente fixadas pelo director, ficará a cargo de um engenheiro
residente, a quem compete:
§ 1. ° Fisealizar os trabalhos das turmas de conservação da
linha e as obras de reparação dos edificios comprehendidos na
'
residencia.
li 2." Dirigir a execução das obras novas que nel1as tenham
de ser effectuadas admínístratívamente, ou ríscalízando-as, si
forem feitas por contracto ,
§ 3.° Indicar ou .propôr ao sub-director as medidas que
forem necessarias para regularidade do serviço e para manter
em perfeito estado de conservação a linha e edificios comprehendidos na residencia.
§ 4.° Fazer os pedidos do que fõr necessarío ao serviço.
§ 5.° Organizar o ponto para as folhas de pagamento do
-respectivo pessoal.
§ 6.° Propôr ao dire.ctor as penas em que incorra o pessoal da residencia.
§ 7.° Communicar quaesquer irregularidades ou faltas nós
varias serviços da estrada, verificadas em sua residencia.
§ 8.° Fornecer todos os dados precisos para confecção .dos
relatorios no que disser respeito á residencia.
§ 9.° Cumprir e fazer cumprir as ordens 'que receber concernentes ao serviço.

°

CAPITULO VIII
SEXTA'DIVISÃO

Contabilidade

(J

estatistica

Art. 45. O serviço dá Contabilidade e Estatístíea comprehende a físcalízação e oscr ipturação da receita e despeza da, estrada, e estudo das tarifas ou das modificações, que tenham de
ser subméttida:s á approvação do Governo, e a organização da
estatística geral da estrada.
.
Art. 46. O serviço da Contabilidade e EsVatistica será dirigido por um sub-director e distribuido por UIIl1 esoríptorío
central e duas secções, sendo auxiliado por um ajudante de divisão com a denominação de ajudante da Contabilidade e Estatistíca.
Art. 47. Ao sub-dírector, além da superintendencia de todo
o serviço. da divisão, compete a dírecção immediata do escriptorio central, ao qual incumbe a organização e revisão das
tarifas,a expedição -de ínstrucções para applíeação das-mesínas
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e para todo o serviço da divisão e a organização da estatístíca
geral da estrada. .
Art. 4.8. A primeira secção será dirigida por um contador,
auxiliado por tres ajudantes, competindo-lhe:
§ 1.0 Verificar os documentos de receitá propria ou alheia,
fazendo os caloulos e applicações das tarifas.
~ 2. Escrípturar discriminadamente em livros especiaes .a
receita arrecadada e .a arrecadar, com designação das procedencias e dos responsaveis.
§ 3. Organizar mappas mensaes dos passageiros, ·demonslrações das passagens, Iretes e impostos por conta dos minisLerias, dos Estados, das municipalidades. repartições, emprezas,
companhias ou particulares, que tenham contractos ou accôrdos
cors a estrada; as contas correntes da receita de todos os serviços discriminadamente: as estatistícas parciaes e geral da eecelta e todas as demonstrações sob esta rubrica que tenham
de servir de base aos trabalhos da 2" secção.
. § 4.. o Organizar os processos dos responsaveis da renda da
estrada. providenciando sobre sua instauração, proseguimento,
conclusão e remessa, para os devidos efféHos, ficando todos
registrados,
§ 5. o Extrahir guias de reposições e de restituições por
multas, fretes deficientes ou excedentes, indemnizações por avarias, extravio ou consumo: de armazenagens e estadias, sendo
igualmente todas registradas.
§ 6. o ExlJrahir certificados de despachos, cópias de notas
de expedição e-de quaesquer documentos de receita que forem
requeridos por interessados ou requisitados pela 2" secção ou
por qualquer das divisões da estrada.
§ 7. o Escripturar os livros de fé de oíf'Icío dos empregados
da divisão.
§ 8. o Organizar os resumos mensaes do ponto e as folhas
de pagamento do pessoal.
§ S.o Imprimir .os bilhetes de passagens, fornecel-os, bem
como càdemetas de coupons e passes temporaríos para quaesquer applícações do trafego da estrada, provendo as estações
~ anta delles, como dos livros e talões de receita, numerados e
carimbados, levando tudo á conta dos respectivos responsaveis.
§ 10. Requisitar directamente da 2" secção e por intermedio do sub-dírector, das estações ou das outras divisões,
quaesquer esclarecimentos de que careça para o serviço propr:o: assim como pr-estar os que lhe forem reclamados para o
serviço quo lhes pertença.
§ 11. Fornecer, devidamente classificados, todos os dados
necessár-ios á organização da estatística geral da estrada.
§ 12. Archivar. convenientemente coordenados, todos os
documentos de receita e papeis pertencentes aos servíçns, até
rrue sejam dados em consumo ou recolhidos ao Thesouro Nacional.
Art. 49. A' 2" secção, que será a;rigida·por um guardalivros, auxiliado por dous ajudantes, compete:
§ 1. o Redigir e expedir a corresnondencia commercial da
estrada e registrar as encommendas do material que se tiverem
de fazer dentro ou fóra do paíz e os respectivos preços.
0

0
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§ 2. o Examinar, verificar e processar todas as contas de
despezas competentemente documentadas, conforme 03 pedidos,
cartas de encommenda e contractos celebrados.
§ 3. o Formular todas as contas dos ministerios, Estados,
municipalidades, repartições, emprezas ou particulares, que
forem devidas á estrada, requisitando a sua cobrança pelos
meios oompeteutes ,
§ 4. o Confeccionar as contas correntes mensaes da estrada
com os governos estadoaes, municipalidades, repartições, emprezas' e companhias em trafego mutuo, por impostos, passagens e fretes e extrahir cheques dos saldos para serem pagos na
Iórma dos respectivos contractos.
§ 5. o Extrahir guias de credito e debito da thesouraria e
proceder á eserípturação clara e precisa dos documentos correspondentes para tomada de contas do thesoureiro, as quaes
deverão S6r demonstradas em balancetes mensaes apresentados
ao director até 15 do mez subsequente e cuja escrípturação.será
feita de accôrdo com a lei D. 2.083, de 30 de julho de 1909.
§ 6.° Organizar:
a) as synopses e os balancetes mensaes, estes da receita e
despeza do trafego e aquellas da receita e despeza errectíva
da estrada, que devem ser remettidos ao Ministerio da Viação
e Obras Publicas e ao 'I'hesouro Nacional;
b) a demonstração dos creditos e classificação dos títulos
de despeza por exercicio;
c) o balanço definitivo do exerclcío financeiro para ser
enviado ao Thesouro; .
.
d) o relatorio annual da divisão, que deve ser remettido
ao director' acompanhado do balanço geral do exercicio findo
e seus annexos e do orçamento geral da 'receita e despesa da
estrada para o exercicio seguinte.
§ 7. Escripturar as despezas de todas as divisões da estrada e regular as contas ,entre os diversos serviços.
§ 8.0 Escrípturar nos livros: Diarío, Razão e Auxiliare;
e modelos fornecidos pelo Thesouro Nacional.
, § 9." Requisitar directamente da 10 secção e das outras
divisões, por intermedio do sub-dírector, todos os esclarecimentos que forem precisos para execução dos serviços, assim
como prestar os que lhe forem pedidos por aquellas para ás
trabalhos que lhes competem.
§ 10. Archívar, convenientemente classificados e coordenados, todos os documentos e papeis relativos aos serviços, afim
de serem opportunamente recolhidos ao Thesouro Nacional ou
dados em consumo.
CAPITULO IX
0

NOllIEAÇÕES, :::'ROllWÇÕES, DEMISSÕES E SUBSTITUIÇÕES

Art. 50. O cargo de director só será confiado a engenheiro nacional que se recommende pela sua experiencia e
capacidade profissional, demonstrada na pratica de serviços
ccngeneres anteriormente prestados ao paiz.
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Art. 51. Só poderão ser nomeados para os legares de, subdirectores engenheiros nacionaes que, além' de satisfazerem
as, condições da lei n. 3.001; de 9 de outubro de 1880, tenham
revelado, na pratica de trabalhos profissionaes, aptidão especial para o exercício do cargo.
Art. 52. Os cargos de intendente, ajudantes de divisão,
de inspectores de districto, contador, sub-chefes de tracção e
engenheiros residentes serão preenchidos por engenheiros que,
satisfazendo as condições da lei supra citada, tenham pelo
menos tres annos de pratica fila, propría estrada ou em outras
congeneres.
Paragrapho uni co. Para 'os cargos de engenheiros auxiliares
da locomoção, chefe das officinas, chefes de depositos de machínas e ajudantes de residente serão sómente nomeados engenheiros que satisfaçam ás condições da lei n, 3.001, de 9 de outubro de 1880.
Art. 53. Serão nomeados por decreto o dírector e subdírectores: e 'por portaria do ministro, sob proposta do dírector,
todos os demais empregados titulados.
Art. 54. A admissão e demissão do pessoal jornaleiro fazendo parte do quadro são da competencia do director, sob
proposta dos suh-dírectores ou dos chefes do serviço na 1 divisão.
Art. 55. O dírector designará o seu substituto em suas
faltas ou impedimentos temporarios, cabendo ao ministro nomear o substituto interino, si o impedimento se prolongar por
mais de trinta dias.
Art. 56. Os sub-directores serão substituidos pelos ínspectores de districto ou ajudantes da respectiva divisão que o director designar; quando, porém,o impedimento resultar de
commissão ou fàr superior a trinta dias, o ministro, sob proposta do dírector, nomeará o substituto interino.
ArL 57. O secretario será substituído pelo official da secretaria; o thesoureíro, pelo fiel que elle designar, conservando, porém, sempre a responsahlídade.; o pagador pelo fiel pagador e o intendente ,pelo respectivo ajudante.
Art. 58. No impedimento dos demais funccionarios aos
quaes, pela natureza do cargo e responsabilidade que este
acarrete, o dírector julgao indispensavel dar substitutos, ia
substituição se fará por proposta do respectivo sub-dírector
ou chefe de serviço na In divisão, respeitada a ordem hierarchica.
Art. 59. Todo empregado que substituir outro no seu impedimento temporario, qualquer que seja a categoria, perceberá a gratificação ou díaría do substituído, qualquer que seja
o numero de dias em que se der a substituição e o que exercer
interinamente o legar vago perceberá todos os vencimentos
deste.
Art. ·60. O provimento dos legares que vagarem dar-se-ha
sempre poraccesso dos cargos immedíatamente inferiores nos
quadros das divisões em que se tenha dado a vaga, observada
invariavelmente a regra seguinte : metade por merecimento e
metade pior antiguidade absoluta ela classe, a qual será calculada na respectiva classe, ele qualquer oategoría, pelo tempo
fi
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liquido de serviço na mesma classe, deduzídas as faltas, licenças
e suspensões.
Paragrapho unico. Esta disposição não se applíca ás prímeíras nomeações nem aos cargos de que tratam os arts. '51 e
52 e aos de thesoureiro, pagadonfiel-pagador, ajudante de intendente, auxiliares technícos, despachante, encarregados de
deposito e seus ajudantes, fieis da intendencia, fiei" recebedores, armazenístaa e archívístas,
Art. 61. A' admissão na primeira categoria de qualquer
classe do pessoal titulado precederá sempre concurso, com liberdade de ínsonípçâo, respeitadas as rlisposíções da lei, devendo
ter prersrencía na nomeação os jornaleiros da 'estrada que
tenham sido classificados.
Serão isentos do concurso os cargos de fieis da thesouraria
e pagadoría e providos por proposta e sob a responsabilidade
do thesoureiro.

Vencimentos, licenças e tempo de sel'viço e de trabalho
Art. 62. Os vencimentos do pessoal titulado e as diarias do
pessoal jornaleiro constam das' tabel1as annexas..
Art. 63. Os .empregados titulados ou jornaleiros perceberão, além dos seus vencimentos ou salarios, uma gratificação
addícíonal relativa ao tempo de eff'eotívo exercício. na estrada,
gratificação que será considerada, para todos os eff'eitos, como
parte integrante' dos mesmos vencimentos ou salarios, a saber:
mais de 10 annos, 10 % ; de 20 annos, 20 % ; de 25 annos, 30 %
e de 30 annos, 40 %'
. .
A gratificação addicíonal será calculada sob o tempo liquido de serviço, descontadas todas as faltas e o anno em que o
empregado tiver soffrido a pena de suspensão, contado do dia
seguinte áquelle em que o empregado tiver completado o tempo
de serviço que motive a melhoria dos vencimentos.
Art. 64. Para os effeitos das gratificações addicionaes, a
que se refere o 'art. 63, lS'er á contado ao empregado titulado todo
o seu tempo de serviço publico, qualquer que seja o legar ou
repartição federal congenere em que tenha servido e bem assim
todo o seu tempo de serviço na estrada, como-Iornaleíro ou diarista.
Art. 65. As diarias dos jornaleiros que estiverem obrigados
a prestação de fiança não poderão exceder de 10$, nem ser inferiores a 6$000.
Art. 66. O thesoureiro, o pagador, o fiel-pagador, o escrivão da. thesouraría e o seu ajudante, os fieis da thesouraria e
<ia pagadoría, os fieis recebedores e os conferentes especiaes,
servindo de bilheteiros, perceberão, além .de seus. vencimentos,
uma gratifíoação correspondente a 10 % para quebras, quando
em exercicio effectivo dos seus cargos.
Art. 67. Os empregados dos trens, quando em serviço no
interior, perceberão uma diaria de 2$ a 5$, segundo a categoria
e fi representação de cada um.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO_

3f9

Art. 68. Todos-os empregados, tituladas ou não, que servirem - errectíva ou provisoriamente nas estações ou pontos
de linha insalubres, assim reconhecidos pelo dírector, perceberão mais 20% dos vencimentos que lhes competirem.
Art. 69. O empregado que fór designado para servir como
auxiliar de gabinete junto á directoria perceberá, além de seus
vencimentos, a gt-at.íí'Icação mensal de 150$ e os que forem designados para servir junto ás sub-directorias a de 100$000.
Art. 70. O empregado que faltar ao serviço sem causa justificada perderá todos os, vencimentos relativos aos dias em que
faltar. Si justificar as faltas, ser-lhe-ha descontada sómente a
gratificação correspondente aos dias em que faltar.
§ 1." A ausenc.a ao serviço por mais ele oito-dias só poderá
ser justificada por Iícença concedida por quem de direito.
S 2.° A justaüeacào de faltas poderá ter Iogar por simples
allegação, si a ausencia não exceder de tres dias, devendo comprovai-a com attestado medico SI exceder de tres até oito dias,
ficando sujeita em qualquer dos casos á decisão do director ou
de seus ímmediatos auxiliares, a quem tiver delegado essa
attríbuíção.
Art. 71. O desconto por faltas, justificadas ou não, será
correspondente aos dias em que ellas se derem; quando consecutivas, serão lambem descontados os domingos e dias feriados
oornprehendídós nesse período.
Art. 72. São justtncadas, para, todos os effeitos, as faltas
em caso de nojo e gala de casamento, comtanto que não excedam de oito dias.
Art. 73. As licenças aos empregados serão concedidas até
noventa dias pelo director; as que excederem a este prazo pelo
ministro, precedendo informação do director e de accôrdo com
as dispo~ições do decreto n. 4.484, de 7 de março de 1870.
Art. 74. Ficará sem effeitoa licença concedida si o empregado que a tiver obtido não entrar no gozo dalla dentro do
prazo de um mez, contado do dia em que o acto da concessão
rõrpublícado no Diario Official ou lhe fór communícado.
Art: 75. As licenças com vencimentos só poderão ser concedidas a empregados que tenham pelo menos seis mezos de
exercício na estrada ou em empregos de que tenham sido 'para
olla removidos.
Art. 76. Nenhum vencimento será pago ao empregado licenciado sem que tenba registrado a licença na secretaria da
estrada, coma declaração do dia em que começou -ii gozal-a e
sem que se achem satisfeitas as exigencias prescriptas nas leis
fiscaes.
Art. 77. O empregado que, sem causa justificada,faltar
seguidamente mais de trinta dias será considerado demittido.
Art. 78. As boras de trabalho serão fixadas nos regulamentes ospoclaes quo forem expedidos pelas sub-díreetorlas,
com a approvação do dírector; não devendo exceder a oito horas
por dia ou a quarenta e oito horas par semana.
Art. 79. Os jornaleiros da estrada, quando enrermarern;
terão direito ás mesmas vantagens de que gozarem os empregados titulados.
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Art. 80. O trabalho dos referidos jornaleiros será de oito
honas por dia ou quarenta e oito horas por semana, no maxímo,
'? nos casos de excesso, quando o exigir- o serviço, por circumstancias extraordínarías, terão direito a salarios extraordínaríos, calculados na proporção da diacia até o acorescimo
de duas horas por dia e com mais 50 ;~ da diaria para o excesso além de duas horas por dia, excesso que deverá ser prévíamente autorizado pelo director.
.
Art. 8L O empregado de qualquer categoria, titulado ou
jornaleiro, que, por motivo de aocidente em serviço, ficar impossibilitado de trabalhar, perceberá integralmente os vencimentes ou diaria e vantagens de seu cargo até completo restabelecimento .:
No caso de invalidar-se por esse motivo será aposentado
com todos os vencimentos ou salaeíos ,
No caso de fal1ecimento por motivo de accídente em serviço é assegurada uma pensão, correspondente a dous '!(erços
de ordenado ou salario mensal, aos herdeiros, a quem esse direíto é concedido pela legislação relativa ao montepio, sendo
applicaveís ao caso os principios e ;regras da sueeessão e do pro-·
C('fiSO de habilitação nella estabelecidos.
Art. 82. Os empregados, quer titulados, quer jornaleiros,
gozarão durante o anno de quinze dias de férias, seguidos ou
interpolados, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens do
seu cargo.
Paragrapho unico , Nas officinas da locomoção a época das
férias será fixada pelo director.
Nos demais serviços da estrada as férias serão pelos subnireetores concedidas por turmas, de accõrdo com a couveniencia do serviço.
Penas

Art. 83. ·As faltas disciplinares eommetudas por empregados que não constituirem crime definido na legislação vi.
gente. serão punidas, segundo a gravidade do caso, com as setuinfJes penas:
1", advertencia;
2", reprehensão;
3", suspensão até trinta dias;
4", demissão.
§ 1. o '0 director poderá impôr as penalidades designadas
neste artigo a qualquer funceíonario, excepto a- de demissão
quanto aos de nomeação do ministro .
. § 2. o Os suh-dírectores poderão impõr aos empregados seus
subordinados as penas de adverteneia, reprehensão e suspensão até oito dias.
§ 3. o Ficam abolidas as penas de multa e suspensão por
tempo indeterminado.
Art.. 84. Os funccionarios titulados da Estrada de Ferro
Central do Brazil, depois de 10 annos de serviço effectivo, só
poderão ser demittidos por falta grave, verificada em processo administrativo, em que seráadmittida. plena defesa.
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Art. 85. Das penalidades eommínadas nos arts. 83 e 84
traveré sempre recurso para a ·autoridade superior, succéssívamente, até o ministro.
Art. 86. Resolvido o recurso final, é vedada a readmissão
do empregado titulado ou jornaleiru demíttído, salvo no caso
da demissão resultar do disposto no art. 77.
Aposentadorias e pensões

Art. 87. E' applicavel aos empregados da estrada a lei
n. 117, de 4 de novembro de 1892, que regula as aposentadorias
dos funccionarios publicas federaes, com as modificações eonstantes do presente Regulamento.
§ 1. o Os empregados sujeitos a trabalho diurno e noctumo, provada sempre a invalidez, poderão ser aposentados
com o ordenado por inteiro tendo 20 annos de effectivo exercicio.
§ 2. Os ;empregados poderão aposentar-se com todo. o ordenado de seu cargo desde que tenham 25 annos de effectivo
servíçoe com todos os vencimentos quando contarem 30 annos,
provada sempre a invalidez.
Art. 88. Para os effeitos da aposentadoria será contado o
tempo de serviço publico, de conformidade como disposto. no
art. 64.
Art. 89. O Governo organízará uma, caixa de pensões nos
moldes das já existentes no Arsenal de Marinha, Imprensa Nacional e outros estabelecimentos do Estado, Para a qual contrihuirão todos os Jornaleiros 'da estrada.
Nos casos de accidentes applicar-se-ha o disposto no art. 81
deste regulamento.
0

CAPITULO X
RECEITA. E DESPEZ.-\

AJ;'t. 90. A receita da estrada, constituída principalmente
pela renda de seu trafego, abrange tambem qualquer renda
extraordínaría ou eventual resultante do próprio serviço.
Art. 91. A despeza da estrada é constituída pelos vencimentos e salaríos pagos. ao respectivo pessoal, pelo custo do
material que fór adquirido para o serviço, pela acquísição de
propriedades e em geral por todo o pagamento devidamente autorizado por lei ou por deliberação do Governo.
Art. 92. A escripturação da receita e despeza í'ar-se-Iia
por exercícios, sendo organizada de accórdo com as lnstruoções
e normas adaptadas no 'I'hesouro Nacional.
Art. 93. As guias, conhecimentos e outros papeis jusl.if icativos da receita e despeza da estrada serão remettidos ao
'I'hesouro Nacional, na conformidade do decreto n. 10.145, de
5 de ,janeiro de 1889.
Art. 94. As contas, folhas de pagamento e outros documentos de despeza que não forem satisfeitos até o encerramento
do respectivo exereioío serão enviados ao Thesouro Nacional
para o competente processo e 'liquidação.
Poder Executivo - 19ii
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Art. 95. Deixarão de ser attendídas as reolamações sobre
extravio ou avarias de anímaes, mercador ia!" bagagens e encommendas transportados pela estrada,' ou sobre excesso de
fretes cobrados por qualquer motivo, si não forem apresentadas li mesma estrada dentro do prazo de um anno, contado de
conformidade com o art. 449, § 2°, do Codigo Commercial. As
que, porém, forem apresentadas dentro deste prazo, depois de
processadas, serão ímmediatamente pagas, lançando-se a leles'peza li conta do exercício em que se effectuar o pagamento.
Art. 9(5. O pagamento do pessoal será feito mensalmente
nos legares do serviço, salvo autorização especial do director.
ArL 97. Os pagamentos das folhas de pessoal serão erreoluados pelo thesoureiro e os dedespezas com material no Thesouro Nacional, excepto nos casos previstos no art. 59 da lei
n. 5ôO, de 31 de dezembro de 1898, ou tratando-se de despezas
miudas, em que serão feitos pelo thesoureiro.
Art. 98. Nenhum pagamento será realizado sem que o
respectivo documento tenha' sídó previamente processado e
conferido pela divisão de Contabilidade e Estatística e tenha
o-Pague-se-do director.
ArL 99. Os fornecimentos ou acquísíções de material e
de quaesquér objectos necessaríos para as obras da estrada e
custeio do respectivo serviço, quer para terem applicação ímmediata, quer para o supprhnento-aos depositas, se effectuarão
por ordem do director e em concurrencía publica, mediante
approvação do ministro.
Art. 100. A acquisíção de obiectos em pequena quantidade, que forem necessarios de prompto, será feita por compra
no mercado, a dinheiro, para o que pelo thesoureiro se farão
os adeantamentos precisos ao agente que disso fô!' incumbido,
precedendo ordem do director. Destes adeantamentos o agente
prestará contas mensalmente.
Art. 101. As tarifas e regulamentos que interessarem ao
publico só terão execução depois de publicados com antecedencia de oito dias pelo menos e affixados no recinto das estações.
Exceptuam-se os casos de interpretação de tarifas ou de
decisões, nos casos omissos, no, quaes o que fôr deoídido pelo
director terá ímmediata execução.
Art. 102. A arrecadação das taxas de transporte deverá
ser feita de accõrdo com a exacta .e ' rigorosa applícação das
tarifas em vigor, recahindo sobre' o empregado ou empregados
culpados a responsabilidade pelas diff'erenças verificadas, quer
em relação á receita propria da estrada, quer á arrecadada
para outras emprezus de transporte.
Art. 103. As notas de expedição; folhas, boletins, conhecimentos, relações, outros impressos e papeis justificativos da
receita, trafego e mais serviços da estrada serão queimados
desde que estejam devidamente escrínturados nos livros competentes e encerradas pelo chefe da respectiva divisão as
contas e esorípturação de cada anno,
Os; livros, contas e recibos serão conservados pelo tempo
fhiltlo em lei para a guarda de taes documentos.
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CAPITULO XI
DISPOSIÇÕES GER.:\ES

Art. 104. O director, ouvidos os sub-directores e chefes
de serviço, expedirá as ínstrucções e regimentos internos indíspensaveis á boa marcha de cada um dos 'serviços..
No regulamento especial de cada divisão, que será organizado sob proposta do suh-director, se fará a distribuição dos
respectivos empregados, definindo as attrfbuições de cada
classe e se indicarão os processos e modelos a adoptar para a
escripturação, contabilidade e estatísticas correspondentes.
Art. 105 Cada uma das divisões terá um registro das nomeações, demissões, licenças, faltas, penas e elogios dos respectivos empregados e a ~ecret,aria organizará o registro geral.
Art. 106. O director verificará, sempre que entender conveuíente, a· caixa e aescripturação correspondente, .devendo,
porém, razel-o obrigatoriamente no fim de cada semestre. .
Art. 107. O director fará examinar annualmente, por um
ou mais empregados que designar, a escrtpturacão da intendencia, dando-se balanço no máterial existente e provideuciando no destino que deva ter o que não fôr ·a.pplicavel ao
serviço da Estrada ou achar-se inutilizado, encerrando-se definitivamente as contas até a data em que se ultimar o mesmo
exame.
Por igual modo procederá em relação á eseripturaçãoe denosíto de todas as divisões.
Art. lOS. Todos os empregados que arrecadarem dinheiro
ou tiverem obleetos ou valores sob sua guarda prestarão uma
fiança correspondente á ímportancía da responsabilidade,
sendo:
O tbesoureiro de
.
O pagador de
:
.
O fiel pagador de
.
Os fieis da thesouraria e pagadoría de .
O intendente de
.
O ajudante de intendente de
.
Os fieis da íntendencía de
.
Os encarregados de deposito. geral de .
Os ajudantes dos encarregados de deposito geral de
· .
10. Os armazenistas de
.
1L Os fieis recebedores de
.
12. Os archivistas de
.

§ 1.0
§ 2.°
§ 3.°
§ 4.°
§ 5.°
§ 6.0
§ 7.0
§ S:
§ 9.°
§
§
§

60:000$000
50:000$000
20:000$000
10:000$000
40:0008000
10:000$000
5:0008000
10:000$000
5:000$000
5:0008000
5:0008000
3:000$000

Para os demais empregados titulados ou jornaleiros serão
as fianças fixadas pelo director.
Art. 109. Nos casos de serviços urgentes e não previstos,
o director admittírá o pessoal extraordinario necessario, que
perceberá as diarias que o mesmo fixar, sob proposta dos re-
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spectívos sub-directores ou chefes de serviço, tudo dentro da
verba orçamentaría ou mediante approvação do ministro,
quando excedida.
Art. 110. Todos os agentes e empregados da Estrada ao
serviço das estações, dos trens, do telegrapho e da via-permanente usarão uniforme que será estabelecido pelo dírector.
Art. 111. Os empregados titulados ou jornaleiros, quando
residirem em legares servidos pela estrada ou precisarem de
ausentar-se, por qualquer motivo justo, para' ponto afastado,
terão passes livres concedidos pelo directorou chefes das di, visões respectivas.
A's pessoas da í'amilía do empregado ou jornaleiro o director poderá fazer igual concessão para viagens motivadas por
molestia comprovada, e com abatimento de 75 %' nos demais
casos.
Os filhos e as pessoas da: família do empregado, que residirem sob o mesmo tecto e sob a mesma economia, terão
transporte' gratuito para frequencia nas escolas e aprendizagem nas officinas e nas fabricas.
Os passes concedidos aos empregados para viagens motivadas por molestias darão direito a despacho gratis para bagagem.
.
Art. 112. Os suh-dinectores, os inspeetores de dístricto os
ajudantes de divisão, os sub-chefes de tracção, os chefes das
offiéinas, os encarregados ql"d()vosito geral, os armazenístas e o
encarregado da usinaelectrica residirão em proprío da Estrada, desde que esta o possua em situação apropriada.
Art. 113. Aos engenheiras residentes, chefes de deposito
de machínas, mestres de linha, agentes e ajudantes das estações, si a estrada ainda não possuir casas para as respeetívàs
moradias, será abonada mensalmente uma quantia para aluguel de casa, segundo a ímportancía do cargo e da localidade.
Esta disposição se applica aos empregados que substituirem os engenheiros residentes, chefes de deposito de machínas, mestres de linha, agentes ou ajudantes e s6 tem applícação a esses empregados.'
Paragrapho uníco. Os feitores e trabalhadores da linha
terão casas adequadas á margem da estrada, para mordia.
Art. 114. Terminada a oonstruccão de um trecho que permitta formar uma nova reaídencia da' 5" .divisão, terá pref'erencia para o respectivo cargo de engenheiro residente o engenheiro residente da oonstruceão do referido trecho.
Art. 115. As requisições de passagens para transporte de
serviço publico só serão attendidas quando regularmente feitas
por autoridade competente, sendo a ~mportancia das passagens e fretes levada á conta do ministerio respectivo, do governo do Estado ou da Municipalidade em cujo nome fôr feita
á requisição, devendo figurar como renda da Estrada.
Art. 116. Para applícação das penas estabelecidas no regnlamento annexo ao decreto n. 1.930, de 26 de abril de 1857,
contra as pessoas estranhas á administração dai estrada, terá o
direotor por seus auxiliares, a 'autoridade conferida naquolle
I'egulamento aos engenheiros fiscaes.
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ArL. 117. 'fado o combustivel, material fixo, rodante ou de
consumo que tenha de ser importado do estrangeiro será eontractado pelo director, precedendo concurrencia publica e
approvação da minuta do respectivo contracto pelo ministro.
ArL 1:18. Até o dia 31 de março o director apresentará ao
ministro relataria resumido do anno anterior, no qual exporá,
com o possível desenvolvimento, o serviço feito e trabalhos
executados, o estado da estrada sob todos os aspectos, índícando as medidas necessárias para manter o respectivo trafego
em condições satísfactorias ou para melhoral-o, bem como o
orçamento detalhado das despezas provaveis para o anno financeiro seguinte.
Art. 1:19. Até 30 de abril o director apresentará relataria
completo, que será acompanhado:
1.0 Do balanço geral;
2.° Da discriminação da receita e despeza;
3.° Dos quadros estatisticos de todos os ramos de serviço
da estrada;
4." Do quadro do pessoal;
5.° Finalmente, de quaesquer outras informações que
possam interessar ao serviço.
Art. 120. O director, dentro das suas attribuíções, providenciará nos casos omissos do presente regulamento quando a
urgencia do serviço o exigir, e representará' immediatamente
ao ministro para que este resolva definitivamente.
CAPITULO XII

Disposições transitorias
ArL 12'1. Continuam em vigor todas as vantagens em cujo
goso já estiver o pessoal da estrada quando entrar em execução o presente regulamento, inclusive diarias, quando em
serviço f6ra das sedes e supprimidas as.aíudas de custo e gratificações de trimestre, quer geraes, quer de kilometrngem.
Paragrapho unioo , A fixação das diarias a que se refere
este artigo compete ao dírector, não 'podendo, porém, exceder
a 10$000.
ArL 122. Os empregados actuaes, que ficarem excluídos em
virtude da suppressão de serviços e cargos julgados dispensaveis pelo presente regulamento, serão considerados addidos, si
tiverem mais de 10 annos de serviço, ou serão collocados em
cargos equivalentes aos que exerciam pelo regulamento anterior.
§ 1. o Os ajudantes de fieis da tresouraría e da pagadoría
são aproveitados na cla'sse dos fieis.
'§ 2. ° Os empregados titulados que contarem 'mais de 10
annos dé serviço e que não puderem ser nomeados em virtude
do disposto no 'art. 52 ou da reducção do quadro existente,
ficarão addídos, com direito aos vencimentos dos respectivos
cargos, constantes das tabellas annexas ao presente regulamento.
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Art. 123. O numero de empregados títuladcs e jornale.iros
constará do quadro annexo, organizado de conformidade com as
categorias, vencimentos c diarias fixados pelo presente regulamento.
§' 1. o Não poderá ser alterado o quadro dos empregados
titulados slnão mediante deliberação do Oongresso Nacional.
§ 2.° O numero dos empregados jornaleiros será modificado
pelo director no começo de cada exercicio financeiro, de accôrdo com as necessidades do serviço e verbas orçamentarías
votadas.
§ 3.° As diarias fixadas no presente regulamento para os
empregados jornaleiros só poderão ser reduzidas por deliberação do Congresso Nacional.
Art. 124. O Governo, de accôrdo com a autorização constante do n. 2b do § XLII do art. 32 da lei n. 2.356, de 31 de
dezembro de 1910, abrirá os creditas necessarios á immediata
execução do presente regulamento.
Art. 125. Ficam revogadas todas as disposições em contrario, inclusive a observação .primeira das tabeIlas annexas
ao decreto n. 268, de 26 de dezembro de 1894.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1911. - J. J. Seabra:

TABELLA DE VENCIMENTOS

EmlJ1'euados titulados
Vencimento
annual

Categoria

Director
Sub-director
Ajudante de divisão':
'
Chefe de tracção
:
Inspector de districto
Intendente
'I'hesourerro
'
:
Secretario
.
Pagador
.
Sub~chefe da tracção
Engenheiro residente
Contador
Guarda-livros
.
Ajudante de intendente
Engenhe-iro auxiliar da locomoção
Chefe das orrícínas da locomoção
Chefe de deposito de machinas de 1" classe
,... .
,
Official
Fiel pagador.................. .
Ajudante da-contador
Ajudante de guarda-livros
Ajudante de residente

.
.

36:000$000
24:000$000
. 18:000$000
. 18:000$000
. 18:000$000
. 18:000$000
. 15:000$000
. 12:000$000
. 12:000$000
. 12:000$000
. 12:000$000
. 12:000$000
. 12:000$000
. 10:200$000
. 10:200$000
. 10:200$000
,
9:600$000
.
9 :'000$000
.
9:000$000
.
9:000$000
9:000$000.
.
.
9:000$000'
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Categoria.

Chefe de secção
.
.
Agente especial·................. .
Superintendente dos apparelhos Saxby
.
.
Chefe de deposito de machínas de 2" classe
Mestre de officina
.
Escrivão
.
.
1 escripturario
.
,
.
Despachante
Encarregado da carga e descarga
.
.
Agente de l n classe
.
'I'elegraphísta de 1" classe
Conductor de 1" classe
';' ..•............
Chefe da officina telegraphica
.
Machinista de .~. classe
'.' " '"
.
.
Encarregado de deposito geral
Desenhista de 1" classe
.
Auxiliar technico
;
.
Ajudante de estação especíal .
.
2° escripturario
.
Ajudante de escrivão
.
.
Fie I da thesouraria e pagadoría
Fiel da intendencia
.
Fiel recebedor
·
:
.
Agente de 2" classe
.
Conductor de 2" classe
.
.
'I'elegraphista de 2" classe
.
Machinista de 2"' classe
Ajudante de mestre de off'icina:
.
'
.
Desenhista de ~" classe
Encarregado do Blok Adel.
.
Armazenísta de 1" classe
.
o •••••••
Ajudante da carga e descarga
Conferente especial
.
Professor de desenho linear e de machínas
.
'. .
Mestre de linha de 1" classe
Ajudante do encarregado do deposito geral
.
3° escripturario
.
Ajudante de fiel da intendencia
.
Armazenista de 2" classe
.
:
.
Agente de 3° classe
.
Conc1nctor de 3" classe
:
.
Telegraphista de 3" classe
.
Machinísta de 3" classe
'
.
Mestre de linha de 2" classe
.
Desenhista de 3" classe
Impressor de bilhetes
.
Encarregado da officina auto-typographica
.
Mestre da usina de gaz
.
Mestre da usina electrica
.
Encarregado gera:l de alvenaria da 1° residencia.
Encarregado geral de carpintaria da i °residencia.
0
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8:400$000
8:400$000
8:400$000
8:400$000
7:800$00Q
7:800$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
6:600$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
5:400$000
5:400$000
5:400$000
5:400$000
5:400$000
5:400$000
/[:800$000
4:800$000
4:800$000
4:800$000
4:800$000
/[:800$000
4:800$000
/[:800$000
4:800$000
/1 :800$000
4:800$000
4:800$000
4:800$000
4:800$000
4:800$000
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Vencimento

Categoria

annnal

Encarregado geral de pintura da 1" residencia. . .
Arehívísta

'.

Agente de 4" classe...........................
Conferente de 1" classe
:..... .. ...
Mestre de linha de 3" classe.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Professor de portuguez e noções scienLificas....
Professor de francez e inglez praticos.... . .. .. .
Professora,
40 escrlpturarfo
~anuense

'.' ••••.••..... ;. . . . . . . • • •

;)..................
Conferente de 2" classe.......................
Desenhista de 4" classe.......................
Ajudante .elo encarregado da officina auto-typographíca ...............................•

4 :800$000
4 :200$000
4 :200$000
4 :200$000
4 :200$000
4 :200$000
4 :200$000
4 :200$000
4 :000$000
3 :600$000
3 :600$000
3 :600$000
3 :600$000

'I'elegraphísta de 4" classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3: 600$000
Machínísta de /1" classe.......................
3: 600$000
Ajudante do chefe da orríeína tele'graphica... ...
3 :600$000
Mestre da usina de g'az, de 2" classe. . . . . . . . . . . .
3 :600$000
Ajudante do encarregado do Block Adel
,..
3:600$000
Porteiro das officinas da locomoção...........
3 :600$000
Feitor geral da Estação CentraL...............
3 :600$000
Encarregado de cabina Saxby..................
3:600$000
Encarregado das manobras da Estação Central. . .
3 :600$000
Conductor de 4" classe........................
3: 300$000
Bagageiro de 1" classe........................
3 :300$000
Auxiliar de escripta..........................
3:000$000
Conferente de 3" classe.......................
3 :000$000
Ajudante de impressor de bilhetes......... . . . .
3 :000$000
Bagageiro de 2" classe........................
3: 000$000
Ajudante do encarregado de cabina Saxby. . . . . . .
3 :000$000
Feitor de telegrapho de 1" classe..............
3 :000$000
Ajudante do mestre da usina electrica. . . . . . . . . .
3 :000$000
Guarda geraL...............................
3 :000$000
Continuo
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 :000$000
Cabineiro de 2" classe........................
2 :700$000
Feitor do telegrapho de 2" classe. . . . . . . . . . . . . . .
2 :700$000
Bagageiro de 3" classe........................
2: 400$000
Cabineiro de 3" classe do Block System
,
2:400$000
Feitor do telegrapho de 3" classe. . . . . . . . . . . . . . .
2: 400$000
Rio de Janeiro, 15 de março de: 1911.-:-1. J. Seabra.
TABELLA DE VENCIMENTOS

Ernpregados jornaleiros

Stereotypista
Encarregado dos 'relogios
Praticante teehníco
Encarregado coneertador especial

.
.
.
.

12$000
'.1.2$000
10$000
10$000
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Encarregado de ofí'icinas
.
Encarregado' dos apparelhos de ensaios
.
Marcador chefe
.
Official operaria de 1"
.
.
Encarregado concertador de 1·
Encarregado de reparação de 1·
.
Official operaria de 2"
,_
.
Feitor especial
.
.
Encarregado concertador de 2"
Encarregado de' reparação de 2·
.
Official operaria de 3"
.
l\Janobreiro de 1".. : ...•......................
Guarda chave especial
.
Praticante de machinista
,'
.
Auxiliar de cabine Saxby
.
.
Encarregado concertador de 3·
Praticante dó telegrapho
.
Praticante de conduetoe ou de bagageiro ......• :
Foguista de 1·
.
Conferente de descarga
.
Official operaria de 4" ........•...........•...
Manohreíro de 2"
.
Ajudante de stereotypista
.
Auxiliar de desenho
.
.
Compositor .. :
Ajudante de guarda geral
.
.
Guarda chave de 1·
Feitor de 1·
.
Guarda dormitaria de 1"
.
Concertador de 1"
.
Escrevente de 1"
.
Jardineiro
.
Auxiliar do deposito geral.
'
.
Marcador ajudante
.
Feitor de linha de 1"
.
Guarda-salão, .
.
Guarda-freio de 1"
;
.
Guarda-chaves de 2"
~ ........•.......
Servente de i" ......................•........
Guarda de i·
.
Trabalhador da carga e descarga
.
Ajudante de i" de official operaria
.
Manobreiro de 3·
.
Feitor de 2·
;
.
Conservador de linha
.
.
Trabalhador ce- 1"
Ajudante do encarregado dos relogios
.
Guarda-rreío de ·2'
.
Guarda-dormitaria de. 2'
.
Ajudante de cabineiro
.
Concertado r de 2· .....................••...••
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iO$OOO
iO$OOO
iO$OOO
9$000
9$000
9$000
8$000
8$000
8$000
8$000
7$000
7$000
7$000
7$000
7$000
7$000
7$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
5$0<\0
5$000
5$000
5$000
5$000
5$000
5$000
5$000
5$000
5$000
5$000
5$000
5$000
5$000
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ACTOS DÓ PODER

EXEC~O

Foguista de 2" oooooo• o• o• oooooo• oooo•.• oooo• o
5$000
Accendedor e limpador o• oo•• ooo• ooo.. ooo•• oo
5$000
Trabalhador e carvoeiro de 1"ooooooo. oooo••• oo
5$000
Escrevente de, 2" oo• o.•• o• ooo• oo.• oooooo., • o, o
5$000
Ajudante de. jardineiro
oo•• oooooo. ooo. oo. •
5$000
Feitor de linha de 2".. o
o
5$000
Carimbador .. o.• oo, • o•. o••• o•• o'. • oo•. oooo. o•
5$000
Guarda-freio de 3~o oooooooooooo• ooo•• o• oooo• •
4$500
Concertador de 3". ',0 o00 o00 oooooooo• oo.• oo• o• o
4$500
Graxeiro ooooooo• o•• oo• o• o• oooo• oo• oo••• o... oo
4$500
Servente de' 2" oo• ooooooooo• o.. ooooooooo•••• ooo
4$000
Trabalhador de 2" oo. o•.• ooo•• oooooooo'o • oo••• o
4$000
Ajudante de 2" de official operário o• ooo• oooooo
4$000
Ajudante de manobreiro ooo• oooo• ooooooo• ooo• •
4$000
Ajudante de composítor: . o• oooooo "0 o• oooo•• oo
4$000
Guarda de 2" ooooooooooooooooo. oo..•••• oooo• o
4$000
Guarda cancella de 1"oooo: ooooooo•• ooo. oooooo
4$000
Encarregada da sala' das senhoras oooooooooooooo
4$000
Guarda-chaves de 3"ooooooooooooooooooooooooo
4$000
Concertador de 4". oo. oo• oooooo o• o• o••• o• o•
4$000
Trabalhador e carvoeiro de 2"oooooooooooooo• o•
4$000
Feitor de linha de 3" oo• ooo'• •• ooo.• oooo• ooooo
4$000
Ajudante de carimbador o; • ooo• o• ooo• o oooo
4$000
Aprendiz de 1"oo00 oo•• ooooo. o•• o• ooo• o• ooo• o•
3$000
Guarda de 3" ••• o, o•• oooooooooo• ooo• o• o• : oooo
3$000
Guarda cancella de 2". o••• o. oooo•• o•• oo••• '. • •
3$000
Trabalhador de 3". o•••• ooo•.• oooooooooo•••• oo
3$000
Servente de 3"o• o•. oooo00 • oooooooooooooo• o• o•
3$000
Trabalhador de linha o•• o•••• o•• ooooo• o• oooooo
3$000
Aprendiz de carimbador. oo• o,••• oo•• oo• ooooo•• o
3$000
Aprendiz de 2". ooooo• ooo.• oo• o•• o•••• oooooo; o
2$000
Aprendiz de 3"..
oo.. .. .. • .. .. ..
1$000
Aprendiz de 4"0 oooooo• o• oooo• ooo ooooo. oo• oo
$500
Rio de Janeiro, 15 de março de 1911. - J. J. Seabra.
o

••

o

o

••

o

o

o

Quadro do Pessoal Titulado

PRIMEIRA DIVISÃO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E CONSTRUCÇÃO

Directoria
1 director , .. o••• ooooooooooo
1 sub-director ooooo• oo• o• ooo

1 auxiliar de gabinete (gratificação) .
3 contínuos.•...............
o •••••••••••••

36:000$000
24:000$000
1:800$000
9:000$000

70~800$OOO

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
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Secretaria
1 secretario...........•.....
1 official
.
2 chefes de secção
.
2 primeiros escripturarios .
2 segundos escripturarios
.
il terceiros escripturarios
.
3 quartos escripturarios
.
3 amanuenses
.
6 auxiliares de escrípta
.
1 archivista
.
3 continuos
.

12:000$000
9:000$000
16:800$000
'14:400$000
12:000$000
14:400$000
12:000$000
10:800$000
18:000$000
4:200$000
9:000$000

132:600$000

Thesouraria
1 thesoureiro
1. pagador
;
1 escrivão
1 ajudante de escrivão
1 fiel pagador
7 fieis da thesouraria
5 fieis da pagador-ia
1 primeiro escripturario
1 segundo escripturario
1 terceiro escripturario
2 quartos escripturarios
2 amanuenses
2 auxiliares de escripta
3 continuos
10

1 thesoureíro

1
1
1
1
12

pagador
escrivão
ajudante de escrivão
fiel pagador
fieis
,

%

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

·

15:000$000
12:000$000
7:800$000
6:000$000
9:000$000
42:(J00$000
30:000$000
7:200$000
6:000$000
4:800$000
8:000$000
7:200$000
6:000$000
9:000$000

para quebras

.

1:500$000
1:200$000
780$000
600$000
900$000
7:200$000

.
.
.
.
.

Iiüetulencia
1
1
1
1
1
1
2
4
4
12

170:000$000

intendente
.
ajudante de intendente
.
escrivão
;
ajudante de escrivão
.
primeiro escripturario
;
segundo escripturario
.
terceiros escripturarios
.
quartos escrlpturar-íos .
.
amanuenses
;
.
auxiliares deescripL2. •••••

18:000$000
10:200$000
7:800$000
6:000$000
7:200$000
6:000$000
9:600$000
16 :000$000
14:400$000
36:000$000

12:180$000
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1 despachante
,'
1 encarregado da carga e descarga
,
,'
3 a~,u~antes do encarregado ..
2 f'íeis
'.' . , , .......•..
2 ajudantes de fieis."", .
, .
1 archivista
1 encarregado da officina au-

to-typographíca

.

1 ajudante do encarregado
2 contínuos .. ,', .. "
1 guarda geral .... " .. ,

.

.

.

7:200$000
7:200$000
16:200$000
12:000$000
9:600$000
4:200$000
4:800$000
3:600$000
6:000$000
3:000$000

230:000$000

SECÇÃO DE CONSTRUCÇÃO

1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
2
4
12
1
2

chefe de escriptorio techníco
engenh eiros residentes .. ,.,
ajudantes residentes .... , ..
'auxiliares technicoSJ.,.,'"
desenhista de 1".,
,'
desenhista de 2".",
.
desenhista de 3",
,",.,.
desenhista de 4"."
,",.
primeiro escripturario
.
segundo escripturario
.
terceiro escripturario , ..

quartos escrípturarícs ..,.,. J

amanuenses ..... ,
, ..
auxiliares de escripta .. '
.
archivista .. ,
,
.

contínuos "

,

.

18:000$000
24:000$000
18:000$000
28:800$000
7:200$000
6:000$000
4:800$000
3:600$000
7:200$000
6:000$000
4:800$000
8:000$000
14:400$000
36:000$000
4:200$000
6:000$000

SEGUNDA DIVISÃO
TRAFEGO

1 su!.J-director ... " .... , ...
5 inspectores de d istricto. , ,
,
.
1 official .,
, . , , ..
2 chefes de secção
4 primeiros escrip'turarios.,
6 segundos, escrípturarius. , ,
6 terceiros escripturarios .. ,
6 quartos escripturarios
.
11 amanuenses , ... "
,.
22 auxiliares de escripta .. , ..

1 archívísta

,.,

.

1 encarregado do deposito
geral ..... ,', .. ", ... ,.
1 ajudante do encarregado.. ,
.
3 continuos .,.,
7 agentes espeeíaes...•.....

24:000$000
90:000$000
9:000$000
16:800$000
28:800$000
36:000$000
28:800$000
24:000$000
39:600$000
66:000$000
4:200$000
7
5
9
58

200$000
400$000
000$000
800$000

197:000$000

ACTOS,DO,PODER EXECUTIVO

16
20
40
80
10
11

16
50
180
160
1

1
4
3

agentes de 1"
.
agentes de 2"
.
agentes de 3"
.
agentes de 4"
.
ajudantesespeciaes
.
fieis recebedores
.
conferentes especiaes
.
conferentes de 1"
.
conferentes de 2"
.
conferentes de 3"
.
encarregado dos guindastes,
machinista de 3" classe ...
feitor geral da E s t a ç ã o
Central
.
encarregados de manobras
na Estação CentraL
.
guardas geraes
.

115:200$000
120:000$000
192:000$000
336:000$000
66':000$000
2~ :000$000
86:400$000
210:000$000
648:000$000
480:000$000
4:800$000
3:600$000
14:400$000
9:000$0002.757:000$000

3& DIVISÃO
MOVIMENTO, TELEGRAPHO E ILLUMINAÇÃO

1 sub-director

.
4 inspectores de districto .
1 official
.
2 chefes de secção
' .
4 primeiros escripturarios ..
fi segundos escrip turarios .
fi terceiros escrípturarios .
6, quartos escripturarios
.
10 amanuenses
.
20 auxiliares de escripta
.
1 desenhista de 1"
.
1 desenhista de 3"
.
1 archivista
.
3 contínuos
.
1 encarregado do deposito geral
.
1 ajudante do encarregado ..
20 telegraphístas de 1"
.
40 telegrapihstas de 2"
.
140 telegraphístas de 3"
.
60 telegraphistas de 4"
.
40 conductores de 1"
.
50 conductores de 2"
.
100 conductores de 3"
.
.
100 conductores de 4"
35 bagageiros de 1"
.
20 bagageiros de 2"
.
30 bagageiros de 3"
'.
1 chefe .de officina telegraphica
,
.
1 mestre da usina electrica.

24:000$000
72:000$000
9:000$000
16:800$000
28:800$000
36:000$000
28:800$000
24:000$000
36:000$000
60:000$000
7:200$000
4:800$000
4:200$000
9:000$000
7:200$000
5:400$000
144:000$000
240:000$000
672:000$000
21q:000$000
288:000$000
300:000$000
480:000$000
380:000$000
115 :500$000
60:000$000
72:000$000
7:200$000
4:800$000
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1 ajudante do chefe da ófficína telegraphica
.
1 ajudante do mestre da usína electrica
.
1 mestre da usina de gaz .
'1 mestre, idem, de 2" classe.
3 machinistas de 4";
.
4 feitores de telegrapho de 1"
4 feitores de telegrapho de 2~
4 feitores de telegrapho de 3'
15 cabineiros de 1"
.
20 cabineiros de 2": ......•..
50 cabineiros de 3"
.
1 superintendente dos apparelhos Saxby
.
8 encarregados de cabines
Saxby
.
8 ajudantes de cabines Saxby
i encarregado do Block Adel
1 ajudante do encarregado do
Block Ade!..;•...........

3:600$000
3:000$000
4:800$000
3:600$000
10:800$000
12:000$000
10:800$000
9:600$000
45:000$000
54:000$000
120:000$000
8:400$000
28:800$000
24:000$000
(\:000$000
3:(\00$000 3.(\50:700$000

QUARTA DIVISÃO
LOCO~dOÇÃO

1 sub-director

.
.
5 sub-chefes da tracção.
1 ajudante da locomoção ..... : ...... ; ...
2 engenheiros auxiliàres
da locomoção
.
1 official
.
2 cheí'es de secção
.
4 primeiros esorípturarios
;
.
6 segundos escrípturarios
.
6 terceiros escripturarios
.
6 q u a r tos esorípturarios
: ..
16 amanuenses
.
32 uuxiliaees de escripta
1 archívísta
.
1 encarregado do. depo.
sito geral.
1 ajudante encarregado.
2 desenhistas de 1"
.
2 desenhistas de 2"
.
2 desenhistas de 3"
.
1 chefe da traceão

24:000$000
18:000$000
60:000$000
18:000$000
20:400$000
9:000$000
'16:800$000
28:800$000
36:000$000
28:800$000
21.:000$000
57:()00$000
96:000$000
4:200$000
7:200$000
5:400$000
14:400$000
12.:000$000
9:600$000

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

4 desenhistas de 4"

.
.

14:400$000
9:000$000

.
2 auxiliares technícos .
1 mestre eínzeladon
.
1 mestre eleotrícfsta
.
12 mestres das officinas.
H' ajudantes de mestre ..
'1 professor de desenho
linear e de machínas
.
1 professor de portuguez
e de noções scíentíficas
.
1 professor de francez e
inglez praticos. ,
.
'1 professora
.
1 porteiro' das off'icinas
da locomoção
.
'1 guarda geral.
.

20:400$000
14:400$000
7:800$000
7:800$000
93:600$000
84:000$000

3 continuos

Officinas :

2 chefes das officinas

'I'racção :
5 chefes de deposito de
1" .. ,
.5 chefes de deposito de
11
2 ••••••••••••••••
2 auxiliares technicos .
!)

armazenistas de '1"

5 armazenistas de 2"
5 mestres de officina
12 ajudantes 'de mestre

.
.

.
.
50 machíuístas de 1"
.
60 machinístas de 2·
.
60 maehínistas de 3" :
60 machínístas de 4" .
5' auxiliares de eserípta,

5:400$000
4:200$000
4:200$000
4:200$000
3:600$000
3:000$000
48:000$000
42:000$000
14:400$000
27:000$000
24:000$000
39:000$000
72:000$000
360:000$000
360:000$000
288:000$000
216:000$000
15:000$000

QUARTA. DIVISÃO
VIA PERMANENTE EEDIFICIOS

1 sub-director
.
1 ajudante technico
.
3 inspectores dedistricto
23 engenheiros residentes.
'10 ajudantes de residentes
6 auxílíaros techníoos ...
16 mestres de linha de 1"..
2.4 mestres de linha de 2"..
30 mestres de linha de 3':..
4 desenhistas de' 1a ••••••
4 desenhistas de 2"
.
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t4:000$000
18:000$000
54:000$000
276-:000$000
90:000$000
43:200$000
86:400$000
1'15 :200$000
'126:000$000
28:800$000
2 fl : 000$000

2.271:600$000
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4 desenhistas de 3'
4 desenhistas de 4~:

.
.

1 official
.
2 chefes de sec~-ão"" ..
4 primeiros
escrípturarios
',
esoripbura.':6,csegundos
rios
o. o
escriptura6 terceiros
rios o.... o. ooo.. o.
6 quartos escriptur.arios o
8 amanuenses ... o. ooooo
16 auxiliares de escrípta..
1 encarregado de depoaítogeralo . oooo.. oo.
1 ajudante do encarregado o
o. o..
1 arehívísta
.
10 armazenístas de l' oo'o.
12 armazenistas de .2' oo" .
1 encarregado g e r ai de
alvenaria da l' iresidencia
o,
1 encarregado g e ra 1 de
carpintaria d a l lÍ
residencia .... ".
1 encarregado gera 1 de
pintura da i- resídencia
.
3 continuas ••••••.•••••
o

19·:200$000
14:400$000
9:000$000
16:800$000
28:800$000
36:000$000
28:800$000
24:000$000
28:800$000
48:000$000
7,200$qOO
5:400$000
4':200$000
54:000$000
57:600$000
4-:800$000
4:800$000
4:800$000
9:000$000

SEXTA DIVISÃO
CONTABILIDADE E ESTATISTICA

1. sub-director ..... , ....
1 aj udan te de dívieão
'1 official ,
,
,.,
1 contador
,'.
S ajudantes de .contador .
1 guarda-Iívros
.
2 ajudantes de guarda-Hvros
.
12 primeiros
escrípturarios
.
20 segundos escnlpturaríos
24 terceiros escripturarios
32. quartos escrfpturarícs.,
3~ amanuenses
.
6,4 aux~liares de esorípta.
'! contínuos
,
,.
c. •

•

24:000$000
18:000$000
:9:'000$000
12:000$000
27:000$000
12 :000$0'00
18:000$000
86:400$000
12D·:OOO.$.ÓOO

H5:200ffi,000
128:000$000
115:200$000
1-92,:000$000
12':000$000

1,291:200$000

AG'l'uS 110 PODEl,

cncaLTegado do deposito geral,
.
1 ajudante, do encarregado
.
2 archívístas
.
i impressor
.
4 ajudantes de impressor

EXECU'l'lvo
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t

7:200$000
5:400$000
8:400$000

4:800$0(}Q

12:000$000

926:600$000

Hio deJuríeiro, Iõde março de Hl1L-J. J. Seabra,

DECRETO N. 8.611-

DE

15

DE 1-lARÇO DE

UHl

Abre no ':Ministerio da Viaçiio -e Obras Publicas o credito de 80:000$ para a
rectificação, desobstrucção c dragugeru do tio Puraguassú, no -Estado' da
Bahia.
'

O Presidente da Repulilica dos Estados Unidos do Brazil,
'usando ela autorização que lhe confere o n, VII do art, 32 da
lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Art.igo uni co. Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas
credito deSO :000$ para ooserree á reotitícação,
desobstrucção e dragngem do rio Paraguassú, no Estado da
Bahia, afim de evitar as inundações nas cidades de Cachoeira
e S. Felix e melhorar as condições de navegahilidade do referido rio, no seu trecho navegável.
Rio de Janeiro, Hí de março de 1911, 90" da Independencía
(; 23" da Republica.

°

HER:i.\IES

R.

DA FONSEca.

J. J. Seabra.

J)EGHETO N. 8,012 -DE 13

UE :i.\lAHÇO DE

HHl

'.rransicr~

_ il. Companhia Bruaile.irn de Energia Elªc~jrica êlJ concessão con ..
stante .do decreto n. 7.437, de 9 de julho de. 1909, j;>al'a, o estabelecímonto. de uma Iinha -dupla de cabos submarinos entre esta cidade e
a de Nictheroy, no Estado do Rio de J lIneiro.

O Presidsnte da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndendo ao que requereram Guinle & Comu., decreta:
Arligô unico. Fiea transferida á Companhia Brazileira de
Energia Electrica a concessão feita nos termos do decreto
n, 7.437, de 9 de julho de 1909, a,Guinle & Comp , para o
estabelecimento de uma linha dupla de cabos submarinos entre
Poder Executivo -

1911

22
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esta cidade. e a de Níctheroy, no Estado do Rio de Janeiro,
destinada á transmissão de' energia electrica, mediante as clausulas que com este baixam, assignadas pelo ministro de Estado
da Viação e Obras Publicas..
Rio de Janeiro, 15 de março de 1911, 90° ela Independencia
c 23" ela Itepublica.
.
HER:i\IES

R. DA I"ONSECA.
J. J. Seabra.

Clausulas a que se refere o decreto n. 8.612, desta data

r
A.companhiacessionaria não poderá. fazer reclamação arguma por damnos que casualmente soff'ram os cabos depois de
lançados, por motivo das obras elo porto que tiverem de extender-se até a sua proximidade.
II

No oasoque aquellas obras, de futuro, exijam a remoção
dos pontos de aterramenta para outro local, a companhia. cessionaria fará a remoção, .á- sua ·custa, depois deapprovada pelo
Governo a respectiva' planta.

TIr
O .traçado dos cabos será assignalado por baias íllumínativas em numero sufficiente para determinar o mesmo traçado,
trazendo essas· baias a inscripção «Cabos de alta tensão ».
Rio de Janeiro, 15 de marco de 1911. -J. J. Seabra.

DECRE1'ON. 8.613 -

DE

15

DE :MARÇO DE

19'11

Abre ao Ministerio da Guerra o credito dell.5D9 :.501$850, supplementnr ao
art . :lI da lei' n , 3.356, de 31 de dezembro de 1910, e providencia sobre
a sua. UllpU·cação.

O Presidente- da Republica dos Estados Unidos do Braz il,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na tórma do ,disposto 'no
art. 2°,§2°, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392. de 8 de
outubro .de 1$96, e usando da autorização conferida pelo art. 24
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, resolve abrir ao
Minísterio da Guerra o credito da quantia de 11.599 :501$850,
supplementar ao art. 2·1 da mencionada lei na .parte. referente

AI'.TU::;

1J.u l'Ouc:n
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ás despezus em papel, orçadas enu 7!i 476 :083$101, ficando
assim elevado o credito a 86.076 ;'í84$861 e sendo dotadas as
vertias pela í'órrna seguinte:
'1" Admlnlstração geral
.
1 . .2li:J : 'i57$800
~~ Estado .i\1 aior do Exercito
,'
H;D30S000
3" Supremo Tribunal Militar- e Auditores.
11'2: 3008.000
4." Instrucção l\IiIitaf'
,
L 782:7 H$500
,
5" Arsenaes, Depositas e FOrtalezas
1.575:2.'J.0$995
6" Fabr-icas
, .
71H :426$600
7:1 Serviço de .saude , '.'
.
.'J.79:966$500
sa Soldos "C gratificações de officiaes
.
.26.058:900$000
!)" Polelo;;, etapas c gratí í'íenções de praças
de prol.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
27 . .288:li7J $:'00
\(l" Classes ínactívas
,.............
5 .li23 :00.2$3;)ti
11" Ajudas de custo....................
.'J.OO :000$000
,.......
H :720$000
12" Colonias Militares
i3" Obras l\Ii li tares , .. ,."...............
6.510':710$000
H" Material................... .. . .. .. .
14..032:315$000
Rio de Janeiro, 15 de março de 1911, 00° da Independencia
e 23" da Itepublica.
HERMES H.. DA FONSEC,\.
ElILlJ(fdio Dantas Barreto.
DECRETO N. 8.6B Abre

DE

15

DE MAnço DE

UHl

uo Miuisterío da JUbtiça c Negccios Interiores ti credito especial dn
5 :752$770 t - parapagaulCut9110 lente da' Faculdade de Medicina do Riu
de Janeiro, Dr. JOflO Carlos 'I'eixeiru Bru ndâc, de diíferenç:a de aecroseimo
de vencimentos utrnzudos ;

o Presidente da Republica dos Estados-Unidos do Braz il,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.4.00, de 23 de dezembro de '18~Jl:j, resolve, á vista do disposto no n. VUI do artigo 3° da lei n. 2.356, de 31 de dezembro 1910, abrir ao Ministeria da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de
5 :752$7·70, para pagamento ao lente da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, Dr, João Carlos 'Peixeira Brandão, da díff'erença de accrescimo de vencimentosatrazados, nosperiodos
de 10 de agosto de 1893 a.'J. de janeiro de 1894, de 10 de agosto
de) 1898 a 8 de janeiro de 1899, de 10 de agosto de '1003 ad de
abril de 1905, de 14. de setembro de 1006 a 20 de agosto de 1908
e de 21 de agosto de 1908 a31 de dezembro de 1909.
Rio de Janeiro, J 5 de março de 1911, 90° da Independencia
c 23" da Republica.
HEH~ms R. Ih FONSECA.
Itu-cula»ia da Cunha Corrêa.

DECRETO N. 8.615'- DE 20

DE MARÇO DE

19i1

Abre ao Mirrister-io da Guerra o credito de 24:655$953, supplemeutar ao art. 1'1
da lei n . 2.221, de 30 de dezembro de,1909, para pagamento do augmento
de vencimentos dos docentes dos institutos militare" dé'ensiuo e pessoal
civil do Grande Estado Maiw' do EXercito e departamentos da Guerra
(ü n divisão) e da administração, de 18 a 31 de dezembro do anuo findo.

O Presidente da Reptíblica dos Estados. Unidos do Brazil,
teudo ouvido o 'I'i.íbunal de Contas, na fórum do disposto no
art. 2", § 2", n. 2·, lettra e, do decretotlegíslatívo
392, de 8 de
outubro de, 1896, e usando da autorização contida no art, 24
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, resolve abrir ao
Miuisterio da Guerra o credito de 24 655$953, supplementar
ao.art, U da lei n. 2.221, de 30 de dezembro-de 1909, afim de
occorrer ao pagamento río-raugrnento de vencimentos dos docentes dos institutos militares de ensino e ilo pessoal ôívil do
Grande Estado Maior- do Exercito e dos departamentos da
Guerra (6n divisão) e da, administração, no per-íodo de 18 a 31
de dezembro do anno findo, assim discriminado:

I'.

§
§
§

L" Administração Geral.
.
2." Grande Estado Maior. "
.
4." Instrucção Militar' .•..............•...

5:663$501
118$321
18:874$131

augmento proveniente do disposto nos arts. 11, 29, 30 e 31 da
leí .n. 2.290, de 13 de dezembro de 1!JI0.
Rio de Janeiro, 20de.mal'ço de 1911,90" da Independenoia
c 23" da Bepulilíca.
HERMES R. DA FONSECA.
EmjJydio Dantas Barreto.

DECRE.TO

N.

8 j bi 6 -

DE

22

DE'rtFARÇO DE

1911

.\.bre 'w l\1illhterio da. Guerr" o credito "de-350 :000$; snpplemeutur á verbu 1-1'
]I['ltcrial- 11.28, « 'I'ruuspcrte: de 1ropa », do art, illda·leLu·, 2.221,
di; 3.0 de dezembro de 1909.

O Presidente da Republica dos Estados Uuldos do Brazil,
tendo ouvido o 'Prihunal de Contas, na f'orma do disposto no
art. 2", § 2", n. 2, lettra c." do decreto legislativo n. 392, de
B-de outubro de 1896, e usando da autorização contida no art. 38
da lei n. ;?;?21; de 30 de dezembro de 1909, resolve abrir ao
l\linisterio da. Guerra o credito de 350: 000$, supplementar á
verba 14n - Ma:terial'~ n.. 28, « Transporte de tropa », do arligo 11 da citada lei.
Rio de Janeiro, 22 de março de 1.911, 90" da Indepeudeucia
e 23" ela Republica.
HERMES R. ·DA FONSECA.
Emyydio Do.n tas Barreto.

áI?TOS-DO P-ODER a~EQUTIYO

DECHE1'OX. S. 618"':'Elt:\~{\ ,.0.

])E~2~ DF. '.\L\RÇO'DE·l!lll

numero ele .ngentesfifches dos impostos' ·.de; consumo no Estado d e
S. 'Pnulc ;

o Puesidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
na conformidade do disposto no ant, 33 do regulamento annexo
ao decreto n. 5.890, de 10 de feveretro de 1906; decreta:
Art. 1.0 Fica elevado a 42 o numero de agentes fiscaes
dos impostos de consumo no"Estadó" de S. Paulo.
ArL 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 22. de março de 1911, 90Q da Independencia
.
e 2-3. da Hepublíca.
0

HERMES R.DAFo~$ECA.

Prancieco AntálliodC' Salles.
DECRETO N. 8.619 -

DE' 2·giDE ~r,ARÇO DE 1911

Abre ao Mini$terip da Fazenda õ credito de 77 :201$612 para pagamento ao
director aposentado do Thesõüro·.Na:éional, Cados.,·Pinto de Fil;ueiredo,
de vencimentos relativos ao!>eriôilo de 10 de outubro de1S91 a 7 de
maio' de 1900.

. O·]?r-esidente da Republica dos Estados 'Unidos "do 'Braztl,
á vista do dispôsto no' art. 82, n. XVIII, da. lei n. 2~356, de 31
de dézembrode ÜHO,.• e tendo ouvido o Tribunal di} Contas,
na conformidade do art. 2°, § 2°,n. ~, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 190f), resolve abrir ao
Mínisterio da Fazenda o credito de 77 :201$612 para. OCCOI'rpr
á despeza com o pagamento aodirector aposentado do 'I'hesouro Nacional, ..Carlos Pinto de Figueiredo, de vencimentos
correspondentes ao per-íodo de 10 de outubro de 189·t a7 de
maio de 1900.
Rio de Janeiro, 22 de .marco de 1911, 90· da Indepêudencla
é 2.3°' da Republica.
HERl\>lEs,R; DA .FONSEC,\.
Erasieieco Antonio de Salles.
DECRETO N. 8.620 -,,-' DE

2~ DE

i\L\RÇp

os veucimentos do procurudor
Feitos da- Sonde Publíca ;

fi'

DEHl1T

<1'0 suh-procurudtn- (los

o Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Braz.il :
Considerando' que, pelo art. 6° da lei n. 2.221, de 30 de
dezembro de H109, o procurador e sub-procurador dos Feitos

AC'fOS D() PODEn EXECUTIVO

da Saude Publica. foram equiparados, para lodos os eíf'ettos,
aos promotores publieos .e adjuntos de promotores do Distrlcto
Eederal,. e tendo em: vista o disposto . nas alíneas 2" é 3" do
ar-t. 3" da lei n. 2. 35li, de 31 de rlezemhro.rle, 19JO, decreta:
Art. L° Ficam augmentados de 15 %, a contar de 1 de
janeiro elo corrente anno, os' vencimentos do procurador e do
suh-procurador dos Feitos da Saude. Publica.
Ar!" :!." Revogam-se as disposições em contrario.
Rio ele Janeiro, 22 ele marco de 1911, 90" da Inelepenelencia
e 23" da Repu])1 icn.
HEll:\IES·

n.

D.\ FOXSEC,\.

Itiratloci« da Cunha Corrêa

DECRETO t: 8.621 :~ut.orizn o ministro da
t

iischild

Fazenda
nnl 'Sons, de

fi.

DE

23

DE ~L\nço DEHJ.j..j.

ccntrn ctar . com os "banqueiros N. )LRoo
de .f: 4.50{). 0'00

Londres,

emprcstlm r

O Presidente da Hepulrlicu dos Estados Unidos cio Braz il,
nos termos da disposiçâo-contiila no ar!" 82, á Iinea xxvrrr; "da:.
lei n ..2.35u; de 31 ele e1ezembrode H110:
Resolve autorizar o ministro da Fazenda a crmírnctar com
os banqueiros N. M. Hothsch ild and Sons, de Londres, () ernprest.imo externo de to 4.500.000, ao preóo ele noventa- e duas libras
por cem, juro de quatro por cento ao anno, pagavel em 1 de
março e 1 ele setembro de cada anno. pa ra ocoorrcr-ás dospczns
com a conclusão das obrasdo POI'tO do Rio do Jnnairo, B amortlzação. semestral por' meio deresgate elos titules ao par, a pnrt.ír
de 1· de março ele 1913.
Iiiu ele Janeiro, 23 de maroo del!H I·, !JO"dn. Indeuendene.in
e ~:::" da !1r-PlllJ!it'a.
IIEn~IES

n.

DA FONSECA.

Francisca .4.ntollio de Sanes.

::JECRETO N. 8.622 -

DE

2:2

DE lIIAnço DE

1011·

Abro no Ministério da .';in~ão o Obras. Publlens o crcdtto de 194 :38J.'jl.'j[(}.
ouro, supplemcntar {I consignação ~ Estrada 'de F'err'o Vlctorla n Dinmant i nu'.x <la..verba .fia ao orçamento de 1.910.

() Pl'csidon(cd;r Ilepuhlica dos Estudes Unidos. do Drazi!.

usando da [litlorizacãe que lhc-corílnro o art. 38 da leii1..2.2:21.
dd ao de ·dezcmbro de 1IJOU, e ouvido o 'I'iíhiinâ! ele Contas;
nos lermos do art. 'i 0, .§~", do seu I'C'g"illamcnlo, decreta:

Arl.igo unieo. 'Fica aborto-ao ,M;nisl1JriodaViaciío e Obras
Pulilicas o credito ue l!H:381$510;ouro, supplcmeiítar á consignação « Estrada de Ferro Vletoria a Diamantina ». il11Po~
truícia dos .i1] ros de G % sobro o capita1 de 2(). 872: GlI2!il51:J'-i

.343-

AC'fOS no PoDEn EXECUTlYO

(deeretosns. 4.337, de 1 de fevereiro de 1902; e 4.759, deB de
fevereiro de 1903) da verba 5" do art. 17 da referida lei.
Rio de Janeiro, 22 de março de UH1, 90° da Independencia
.
e 23"' da llepublica.
llEn:1lIES R. DA FONSECA •
.T. 1.: Seabra.

DECRETO N. 8.623 -DE 22

DE l\unço DE

1911

(~e f)(i :8.10$, ouro,
supplementnr á constgnação «Estrada de Ferro.Balmrú a Ifapurn » - da
'\'~~1"lla .')a elo orçmuento do oxerr-ir-io (1(\ 1910.
.

Abre no Minist-{lrio' (la Yinç-fio o Obras Publicus o credito

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização que lhe confere oart. 38 da lei n, 2.221,
do 30 de dezembro de H(09, .e ouvido Q' 'I'ríbunal de.Contas,
nos termos do art. 70, § 5°, do seu regulamento, decreta:
AJ;'tigo unico. Fica aberto ao l\Iinisterio da Viação e Obras
Publicas o credito de 93 :840$, ouro, supplerrfentar á consignação «Estrada de Ferro Baliurú a Itapura s, importancia
dos juros de G % sobre o capital de 13.770: 000$ {decreto
n. G.899, de 21 de março de 1905) da verba 5"; art. 17, .da referida lei.
Riu de Janeiro. 22 de março, de 1911, 90"da Independencia
e 23" da Republica.
HEJU,~mg.R. DA FONSECA•

.1. I . Seabra.

DECIlETO N. S.G24 -

DE

31

DE :\L\RGO DE

1911

Approva eom modificaçõeqo projeeto substitutívo apresentado pela. Companhia
«Port oi Pnrá» para as obras dos dois trechos ela la secção elas obras de
melhornrnento do porto de Belém, do Pnrú .

O Presidente da Republ ica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia «Port of Pará », cessíonanía-rlas obras de melhoramento do porto de Belém, do
Pará. decreta ;
Artigo unico. Fica approvado cprojeoto apresentado pela
Companhía .« POI'L 01' Pará » pat-a as obrasdcs dois trechos- da
1" secção das obras de melhoramento do.jiorto rde-Belém; do
Pará, : em,''substituiçãodas 'que foram approvadas pelos' decretos n. 6.363, de 7 de fevereiro de 1907, n. 6.950', de .i4de
maio de 1908, n. S.349.,.dQ, S·de novembro de 1910, de aecôrdo
com-as 'plantas, orçamentos e tabellas de preços que com estes
baixam, rubricados pelo dlreoton geral da Viação.e Obras Puhlicasvnttendídas; porém, as modificações indicadas pela respectiva comrnissãn fiscal e de conformidade com as clausulas

ACTOS PO aonen EXECUTIVO

que a este 'acompanham, assignadas pelo ministro de Estado
dos Negocios da Viação e Obras Publicas.
. Rio de Janeiro, 29 de março de 1!H1, .!)Q' da Independeuela e 23° da Repub líca.
H isn :\IF.S R. DA 1<0); SEC.\'
J, J. Seabr«.

Clausulas a que se refere o decreto n. 8.624, desta datâ

As obras dO·I)rimeiro trecho, comprenendidas ventne .a
doca de Ver o Peso ea parte meridional.da bacia de navegação
fluvial, na extensão total de 1. 520m ,O de cães acostavel, abrangendo O canal circular de accesso, deverão fiaar termmadas
em 31 dn dezembro de 19'12; as do segundo trecho, a partir
do limite norte do primeiro, comprehenderão a doca para
embarcações miúdas, o respectivo canaí de accesso, a bacia
de navegação fluvial com365~;0 _de cáes acostavel e mais
700m ,O de cáes profundo á [usante da mesma bacia, e deverão
ficar conclutdas em 31 de dezembro de 1915.

n
!). companhia apresentará, dentro do prazo de seis mezes,
proJecto e orçamento. detalhados para o melhoramento da doca
de Ver o peso, augmentando suá profundidade até um
metro, pelo menos, abaixo de águas minimas,alt.eando os
muros d~ seu perímetro para que Tique no nível correspondente ao dacáes contíguo e prolongando .0 muro do lado sul
até o alinhamento geral'do cáes fluvial, 9 qual, deste. ponto.
se extenderü com a profundidade de 3in;75 até o Arsenal
de Guerra, como :se· acha- indieado no. project.o proposto pela
commíssão fiscal.

rn
As obras áe que trata,a·clausulaantecedente farão parte
da segunda secção do plano ·géral.·de melhoramento do porto,
de accôrdo com o disposto na clausula II do decreto n. 5.978,
de. 18 de abril de 1906, e deverão terminar dentro do prazo
fixadonaclâusula I do presente decreto para as obras do segundo trecho.
Rió de Janeiro, 29 de março de UHi. -.T. J. Seobra.

xeros-eo PODER EXECUTIVO·
DEaRETON. ·8;625;~DE28 DE !lERQO DEd9-H
Abre no

À[ioi~lerio

dn..Fnzeodn. o credito de 100 :~94$G5(l•. suppferneutar á ye1'1I"
- Alfnudegas - do exercicio de 1910,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização contida no art. 82, n. XIII, da lei n. 2.356,
de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do deereto legislativo TI. 392, .de 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao i\Iinisterio da Fazenda o credito de
100 :.?94$656, supplementar á verba n. 18 ~ Alfandegas ~ do
art. 37 da lei TI. 2.221, de 30 de dezembro de 1909, para occorrer ao pagamento da despeza a ser feita com o pessoal da AIrandega de qantos, Estado-rleB. Paulo. em cumpnímento do
disposto' no art. 5:?da:referida lei n.2.22L
Rio de Janeiro, 2Sde marco de 19H. 90" da Independencia
e 23" da Henublica.
HERMES R: DA FONSECA.
Francisco Antonio de Saltes ..

DECRETO N. 8.626 -DE 29 DE MARÇO DE 1911
Anproya a planta. da bifurcação da linha de transmissão de energia ele·
ctrlca, aproveitada do rio Etapnnhaú, no Estado de S"" Pa-u19, á que Se
referem os decretos os. 7.052 e 7.100, de- 30 de júlho e :: de setembro
de 1905, e declarn de urílidade publica rr~ respecfivus desuproprtações.

O Presidente da Hepublica dos Ei-tadosTlnidoa rlo Brnzil,
attendendo ao que requereu a Companhla Br-az ilerra de Energia Eleetriea, decreta:
Artigo unico. Fica anprovada a plant-a apresentada pela
Companhia Brazileíra de Energia Electrica, e devidamente .rubricada pelo direetor gt;ral de Viação e Obras Publicas, para
a bifurcação da linha de transmissão de energia electrica aproveitada do rio Itapanhaú, no Estado de S. Paulo, a que se referem os decretos nS.I. 052 e 'i'. IOO, de 30 de julho e 3 de
setembro de 1908: e, bem assim, declarada de utilidade publica a desapropriação dos terrenos e bemfeítortas comprehendidas na mesma planta.
Rio de Janeiro, 211 de março df\ 1911, 90° era Independene ia
e :;:':)" da Ilopuhtien.
HER7IIES R. D~\FONSEC~.
J. J. Seabra.

3í.cG

,\CTOS DO l'ODEII

DEOHETO N. 8.627 -

EXECUTIVO

DE 29 DE MARÇO DE UH1

«Compagnie F'rn nçnise du Port de. Rio Grande do- Sul».
sua custa, um ramal Ierrco da pedreira do Cnpão do Leão
Pelotas, pnra o fim de ser explorada a mesma pcdrch-a .

Au-ttn-Izu

o

fi.

fi:

Ú

construir, ·â
estação de

Presidente da Republiearlos Estados Unidos do B:razn,

attendcndo ao que requereu a «Compagnie Française du Port
ele ruo Grande 'elo Sul », ccssíonaría elas, obras de melhoramentos ela barra e do porto elo Rio, Grande do SúL decreta:
Arligo uuíco. Fica, autorizada a e CotnpagnieT'rançaise du
Port de Rio' 'Grande do Sul'» a constru ir, li sua custa, um ramal
ferre o que, partindo da pedreira do Capão elo' Leão, terminará
na estação de Pelotas,ela Estrada, de Ferro, Porto Alegre a
Uruguayana, para o fim de ser, explorada a mesma pedreira
em beneficio elas obras da barra e.do .porto do Rio Grande do
Sul, de conformidade com as plantas que com este baixam,
rúbrícadas 'pelo director geral de Obras Publicas da respectiva
Secretaria de Estado.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1911, 90° da Indepeudencia e 23° .da RepubJica ..
HERMES R. DA FONSECA.
J. J.. Seabra,

DECRETO N. 8.UZ8 -

DE 29

DE

:l\1AnçO DE '1911

Pruroga l)ln+ 18- mezes O, prnzo contractual. para. _:lconclusão dusobrn , -(ln trecho
de .Ipú a, Crutheús, da Estrada de Pert-o .de Sobral,

o Presidente da Hepublica dos Estados Unidos da Bruz il,
attendendo ao que requereram Saboyn.. Albuquerque &; Comp.,
contractantes.da construcção elo prolongamento da Estrada de
Ferro de Sobral, trecho de Ipú a Oratheús, no sentido de ser prorogado o prazo estabeleoido na clausula XIV do contracto de
i (I de dezembro de 1-907, para .a conclusão das obras, !3 considerando poderosos e procedentes osmoEivos allegados pelos
petioionarios, decreta .:
Arttgo uníco. Fica prorogado por S.mezes..o .prazo. estahelecído na clausula XIV, art. 3°, elo contracto de H de dezembro de 1907. celebrado amvirtudo do decreto n. 6.734, de Lírle
novembro cio mesmo anno, para a conclusão do trecho de Ipú
a Cratheús, da Estrada de Ferre de Sobral.
Ilio de Janeiro, 20 de março de 11)1 1, OG' da Indepondcncia
e 23° da Ilepublica.
HERMES TI. DA FON'SEC,\'
.7. J. Seabra.
.í

A(;TO;; DO [,OU Elt

EX EGCn VIJ

A1Jre ao J.finislerio da Yia~íro e Obras Publicas o credite de J 61 :676~~SO.
paru continuar os melhornmeutos-rla Qu intn. Clà .nôá Vista.

o Presidente' da 'Republica dosEstados Unidos do Brazil
usando da autorização que lhe confere o art. 32, n. 5~, lettra j,
da lei n, 2:356, de 31 de dezembro de 1910; decreta:
Artigo uníco-Píca aberto ao Ministerlo- da Viação e Obras
Puhlicas .o oredito de 161 :676$580, para continuar os-melhoramantos da QUinta da Bôa Vista. no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 10H, 9Q" da Independe.ucia
e 23" da Itcpublicn..
R.:bA -FO"SECA;

HERMES

J.. J. Scabra.

DECRETO N: 8.630 -

DE

29

DE ?\L\HÇO DE

1911

Abre ao ~[jnisterio d"Fnzenda o crediio de ,19 :295$173, supplernentnr [, verbn
-- i'.Jinndegas.- do exercieio de 191-0.
.

o

Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz.il,

usando ela autor-ização contida no art , 82, n. XII1,' da lei

n .. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de Confas, na conformidade do art. 2". § 2". n. 2,letlra
c, do. decreto legislativo n . 392, de8 de outubro de 1896, resolve abrir ao Minister ío da Fazenda. o credito de 49 :295$173.
supplementar á verban. 18 - Altandegas -do excretem (IH
'l910,para 00C01;re1' ao pagamento da despeza com o pessoal das
Alfandegas do .Maranhão, Flor-ianopolis, Paranaguá .e Pelotas,
em cumjmrnento do disposto no art , 52 da .leí n . 2.221, de.
30 de dezembro de 1900, a .saber :
Para a Alfandega do Màranhão
Para a Alíandega de Fhn-ianopol is
Papá a Alfandcgade Paranaguú..

ó

•••••

.

Para fi Alf'andegu de Pelotas.

,

.
.

13:707$185
10:808$262
20:0U!~82.~

3:867$91)'2

llio de Janeiro. .29 .de . março de 1011, 00" da Independa Ilepublica.

dt~IICi;l c '23"

HERMES

n.

D.\ FONSEOA.

Francisco Antonio de Solles.

AlJTOS DO P(jDER EXEGU'rIYO

DECRETO N. 8.631 -

DE

29

DE MARÇO DE

1911

Abre no ,[inisterio da Pnxendu o' credito ele 100 :892$;;61, supplementm- 'i! ,et-1il\
- Alfandegas -'- do {·xereil'io, de 1910.

O Presidente-da Répuhlica dos Estados Unidos do Brazil
usando da autorização oontídaeno-art.. 82, n , 8; da lei n. 2.356:
de 31 de dezembro ultimo, e tendo ouvido 'o Tribunal de Contas,
, na.contormidade. do art ..2",§ 2V n. 2, lettra c do decrete legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896; l'ésolve abrir ao
Ministerio da Fazenda 'I} credito de 100 :892$56.1 supplementar
li verba n. 18
Alfandegas - do exerciuio de '191-O,Pa.JiR occorrer a despeza com o pessoal das Alrandegas do Rio Grande
do Norte, Ceará, Pernambuco e Espir'ito Sªnto, em. cumprimento do art, 52 da lei iL:?'. 221, de 30 ele dezembro de 1909,
a saber
Alfândega
Alfançlega
Alfandega
Alfândega

dó
do
de
do

Rio Grande do Norte .. "
Ceará
Pernambuco
Espír-Ito Santo

.
.
.
.

11:099$806
25 :722$009
56 :72VB645
T:3!iO$60t

Rio de Janeiro, 29 de março de 1911, 90° da Indenene ?3°' tia' Hepuhlica .

deJICh~

HERMES' R.DA FONSECA.

Ertmcisco Antonio deSolles,

DECRETO N. 8.632 -DE 29

DEl\IARÇO DE

1911

Ahre rno ;Ui níster!o da' Vin~üo e Obras Ptihlica.o credito ite 746 :403'$4211, sul"
plementnr ;leonsignnção «Estrnda de Ferro S. Pnulo e Rio Grnrúle»,'
verba '5af1o-or~nmento de 1910.

o Pl'esic1eute da Republicados Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o art. 38 da lei. n. 2.221.
de 30 de dezembro de 1909, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, na .f'órma do decreto n. 392, de 8 de outubro de 1896,
decreta:
Artigo unico . Fica aberto ao l\Iinisterio da Viação e Obras
Publicas o credito de 7 116 :403$H4, ouro, supplementar á consignação- « Estradade Ferro' S. Paulo e Rio Grande.e, verba 5",
art. 17, da referida lei n. 2.221, para occorrer ao pagamento
da garantia de Juros de- 6' %' ·aoanno;·correspondente ao o2ff}.semestre de 1910, devidos á mesma estrada.
IÚo de Janeiro, 29 de março de -1911, 90" da Independencia
e 23" da Repuhlica .
HER~r-ES ,R. DA FciN&EC:.-\..
J. J; Seabra,

349
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DECRETO. N. 8 ,633

~ 9E

2\:l

DE:NIAHÇO DE

:1:911

Autoriza o ::Ministro da Fuaeuda ur emírttr apólices até- a quantia ·de-.SO'.OúO :000$,

do, juro de 5 %,. papel.

.

o ,1~residenttdaRepublica dos. Estados Unidos do Brazil,
usando .das autorizações contidas no art. 2?,n, II,da lei n. 1.180,
.de 25 de fevereiro de 1904, art. 32, n. LVI, da lei n, 2;356, de
BIele dezembro de 1910, e art. ·1", § 3", ela lei-n. ·1.126, de 15
dedezembro de 1903, decreta:
ArL L" Fica o Ministro da Fazeuda.jmtorizádr, a emittir
apólices atü a quantia ele 30.000 :000$, para OCCO-I'rel' ao pagamente de prestações vencidas e por vencer dos contraetos celebrados pelo Governo da União para aconstruccão das estradas
de ferro Madeira e Mamoré, S. Luiz a Caxias, prolongamento da
de Sobral e Central do Rio Grande do Norte, Timbó a Propríã,
Passo Fundo a Uruguay, Itaquí. a S. Borja e outras linhas ferreas. que servem a ligação dos Estados.
Art.·2.° As apo líces de que trata' o artigo antecedente serão
nominativas, do valor de 1 :000$ cada uma, vencerão o juro de
5\%!, papel, ao anno, e serão do typo a que se refere o decreto
n, 4.330, de 28 de janeiro de 1902.
Art. 3. ° O [uro desses titulos será pago. semestralmente na
Caixa de Amortização e nas Delegacias Físcaes nos Estados.
Art. 4.° A amortização será feita na razão de meio por
cento ao anno, a partir daquelle que se seguíc ao da terminação das obras, por meio de' compra, quando as apolices estiverem abaixo do par, e por sorteio, quando estiverem ao par ou
acima delle.
AÍ't. 5.° Os títulos que forem emittidos gosarão da garantia
do Governo e dos prívilegtos e isenções que as leis concedem, ás
apolíces ora em circulação.
Rio ele Janeiro, 29 de março de 1911, 90° ela Independencia
c ::3° da Re-mlilica.
HER~IEti

H. DA FO-'\tiEC,\'

l:'/'{tllcisco Antunio ae
J. J. Seabra.

DECHEtu :;. ::I. tj:34 -

DEZ\:! DI> :\L\J1(::U DE

s.au».

1!J 11

Abre ao Ministerto :da Fuzeuda o credito de 23 :B6S$936, ouro, e ':lO:7é!(gj;111,
papel, par" resfituição de direitos " Camara Municipal da capital do Estado de S. Paulo.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braztl,

usando dá autorização contida no art. 58, n. lI, da lei n. 2.221,

de 30 de dezembro de 1909, revigorada pelo art. 91, lettra 1]. da
de 11. 2.356, de 31 de dezembro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, da Iettra c,
do decreto legislativo n. 302, de 8 ele outubro ele 1806, resolve

ACTOS DO l'ODEIl EXJ;;CUTIVO

abrir ,.:1;o~linisterioda'Fazendao credito de 23:36889.36, ouro,
e 40: 120$11 I, papel, para oocorrer á restituição de direitos
pagos na Atrandegu de Santos, á Camana Municipal da capilai
do Estado de S. Paulo.
Rio de Janeiro, 2\) de março de HHl, 90" da Independencia
e 23"da Itepuhlica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Solles.

lJEGlIETU

x. i::.(j:JG

DE ~!J DE i\l.\IH)J ·HE

1!J1.1

.ÁIu-c ao Ministcrioda. Justiça c Negócios Intériores o' credito especial GC
26 :250$ .. para pagamento devsubsid ios que deixou de receber ll'rancisco
de Figueiredo (conde de Figueiredo) •

_ o Presidente da Republica dos-Estados Unidos do Brasil
tendo ouvido o 'Tribunalde Contas, nos termos do art.' 70. § 5",
do regulamento-approvado pelo decreto n. '2,1109, de 23 de dezembro de 1896, resolva-ávista do art. 8" da lei n. 1.841,..de 31
de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 8" da lei n.2.356,de 31
de dezembro de 1910, abrir ao Minísterio da Just-iça e Negooios
Interiores o credito especial de 26 :250$, para pagamento- dos
subsidies que, nos períodos de 16 de outubro a 3 de novembro
de 1891, de 12 de maio a 12 de novembro de 1892 e de ::I de maio
a 25 de setembro de 1893. deixou de receber Francisco de Figueiredo (conde ele Eigueiredo) , na qualidade de deputado pelo
Dístrícto Federal.
Rio de Janeiro, 29 de .março ele 1\)11, 90" ela Independencía
e 23" da Repuhlica.
HElli\IES R. DA FONSECA.'
Rivadavia da Cunha COlTêa.

j)ECRE'l'O N.

8~(j36

-

DE

2·9

DE l\L\RÇO DE

19B

Abrc ao Ministerio da Justiça c Negocios Interiores o credito especial de
1 :0688166 jinra pagamento ao substituto da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, Dr. Luiz Antonio da Silva Santos, dc dítferença de accreschuovde veuclmentoa,

o Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brazíl,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, !}.5°,
do -regulamento approvado pejo decreto n. 2.1.(09,· de 23 de dezemb'l'ode1896, resolve, {r vista do disposto no ~. \TIII d.o art, ~o
da lei n. 2.356 de 31 de dezembro de 1910, abrir ao Mínísterio
da Justiça e N~g.ociÓs Interiores o credifoespecial dt? ~ :068$ 169,
para 11a!,mmento nosubstitute-da F.aeul~ade del\Iecl~~~n~ do RlO
de Janeiro, DI'. LUIZ Antonio da ~llva ~antos, da diíf'erença de

,\L:TU;:\ DO PUDER EXECUTIVO

accresc imo de vencimentos atrnzados, no periodo de5 .de ablül
de I \)08. a :H de deznmln-o de lIJi O.
Hio de Janeiro, :29 de março de 1911, 90° da.Tndependenciu
e :2::1" da Ilcnuhlioa.
HÉR~IES R. D,\ FoNSEç,\.
Rioadaoia da Cunha Correu,

DEClmTO N. 8.037 -

DE

2\J

lJlo: '"-L\Il<,.RlJIo:J

\J LI

Abre ao Minlster!o da Justiça c Negocies Interiores o credito especial d~
823$333 IHlrnpagumento ao substituto da 7:l 'secção da Paculdude de:Mc~
dieinn dovRío de Janeiro, Dr, Antonio SattaIIlini,do accreseimo .de 20 %
de seus vencimentos.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 7°,§ 5°;
do regulamento approvado pelo decreto n.2.4.09, de- 23' de de'zembro de 1896, resolve, ti vista do disposto no n. XII do art. 3"
da Joí-n. 2.356, de BIde dezembro, do anuo passado, abrir ao
l\Iinisterio da Justiça el'{egocios Interiores o credito especiaf
de 8.23$333, para- pagamento ao .substítuto da 7° secção da,---Fa'-'
culdade de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. Antonio SattamillÍ,
do accrescimo de 20 % de seus venoimentos, no per iodo de 2'"
de abI'il a 31 de dezembro de iMO.
Rio de Janeiro, 29 de março de1\J11, 90" da Indcpendcncia
e 23° da Itepuhlíca.
Hrm~IEs

H. DA FONSECA.

Rioadaoia da Cunha COI'J'êa.

DECRETO N. 8.638 -

DE

2\J DE

I1L\IlGO DE

1911

Abre ao ':1IIinisterio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
3:825$ para pagamento de subsidias e ajudas ·de custo que deixou de
recrib'er o Dr, João J'uvsneío Ferreira de ...\ guiar.

o Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunaldé- Contas, nos termosdo art. 7", § 5",
do regulamento approvado FeIo decreto n. 2.4.09, de 23 de
.dczenrlrro de 1896, resolve ávista do art. 8" da 'lei n. 1,84.1.
de 31 de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 8" da lei
TI. 2.356, de 31 de dezembro de' 1910, abrir ao 'l\Iinistel'io da
Justíça .e Negócios Interiores o credito especial de3 :825$ para
pagamento dos subsídíos do período-de 16 de outubro a 3 de
novembro de 189i, e das ajudas de custo relativas aos auuos
de 1897, 18g8, 18g9 e 1900, que deixou de receber o DrvJoão
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Juvencio Ferreh-a de Aguiar, na qualidade de deputado federal
.
pelo Estado de Pernambuco.
Rio de J aneiro, :29 de março de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Bepublica.
HElHIES R. DA FoNSEC~\.

Ricoâaoia da Cunha

DECRETO X. 8.639 -

DE

29

DE MAnGO DE

Approva a reformados estatutos da Sociedade Anouyma

COI'/:êa

1\)11

~loinho

Santista

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendoao que. requereu a, Sociedade Anonyma Moinho
Santista, autorizada a funccíonar na Republica pelos decretos
ns.5.746, de 31 de outubro de 1905. 7.099 e 7.153, de 3 de
setembro e 22 de outubro de 1908, e devidamente representada,
rlecreta :
Artigo unico, Fica ajiprovada a reforma dos estatutos da
Sociedade AnonymaMoinho Santista, de aooôrdo com a resolução votada em assembléa geralextraordinarla, realizada em
22 de f'evereíro ultimo, ficando, porém, a mesma sociedade
ohí-ígada a cumprir as formalidadés exigidas .pela legislação,
em vigor.
Rio de Janeiro. 29 de.marco de 1911, 90° da Independencia
c :23" da Repuhlica.
HERMES

R.

DA FO~SECA.

Pedro de Toledo.

DECRETO N. 8.64.0 -

DE

29

DE ·:;\I.-\RÇO DE

'1911

Abre nq ~Iillbtel'io da )íarÍllha o :cl'ctlitode 3UO:000$ para auxiliar n teruil..
nação da coustrucção do edificio do 01u1..1 Naval, na Avenida Central.

Q Presidente da Itepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autoi-ízaoâoconfida noart , 20, n. X, da lei n , 1.356,
de 31 de dezcmln-o de. '1910.·resolve abril' ao . Ministei-io da
Mat-ínha o credito de 300 :000$ para auxiliar a terminação da
coustrucçãu do edifício do ClubXaval, na Avenida Central,
com, a condieão, porém, de tícar o dito edifício pertencendo
aCH:>aLrimonio nacional, e ao Club Naval o pleno uso e goso
perpetuo do mesmo edifício .
.Rio de Janeiro, .29 de março de 1911, 90" da Independencía
e 23° da República.
'
HERMES R. DA FONSECA.
Joaquim JIm'ques Baptista de Leão.
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DECRETO N.8.541 -DE 30 DE l\f...\.R(i:O DE 19H
Abre ao Ministeriodn Fãzendn o credito de 742-:195$559" suppleniantar li verba
- Alfandegas - do exerci cio de 1910

O Presidente d~ Republica dos Estados Unidos do Brazil,
á vista do disposto no art. 43 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro
de 19-09, resolve, de accôrdo com o art. 37 da lei n, 1.841, de 31
de dezembro de 1907, abril' ao Míníeterío da Fazenda o credito
de 742: 195$559, supplementar á verba n. 18 - Alfandegas - do
exercício de 1910, para occorner á despeza com o excesso de
porcentagens aos empregados de díversàsalrandegas, a saber:
Rio' de .Juneíro
Pernambuco
Espirito .Banto
Ceará,
Paráhyba.. .

'

.
'. ...............•
;
'
,
.
'
.

'

Florianopolis
S. Francisco

, ...•
o ••••

'

Paranaguá

,,

','"

i

.

Araoajú ..........•................. ,
.
","
,.
Sautos
~fIaceió~ ..
~
0.0 • • • • •
°
Pará
'.0 • . • • • • • • • • • '.
0_,'0··

•.••••••••

o ••

-0

0

"

.

'

.

162:403$781
33·:866$087
15:105$335
l1k146$860
11 :'266$329
20:264$759
7 :104$548
37:683$026
9:712$051
121:894$336
26:429$239
235:319$208
742:195$559

Rio de Janeiro 30 de março de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Reptiblicá:
HERl\IES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salies,

DECRETO N. 8.M2-DE 30 DE l\unço DE 1911
Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 22 :069$976, sUliplemenfnr á
verba 23" do art. 37 da lei n. 2,221, de 30 de dezembro de 1909

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização conferida: no a'rt. 38 da lei n. 2.221, de
30 de dezembro de 1909, .resolve alu-ir ao l\Iinisterio da Fatenda .o eredito. de 22 :069$976, supplsmentar á vei-ba 23' do
art. 3', da mesma lei, para 00eOI'['et' ás despezas com a commís.,
são de 2%a):>onada aos vendedores .particulares elo estampilhas
no 'exerciüío do 1910.
IUo de Jn-n~Fl'o,aO de março ele 1911, 90° da Iudependencia
e 23? da Repuhlícn,
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.
Poder Executivo-19H

23

AC:rOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 8.643 -

DE

30

DE l\HUÇO DE

1911

Abre ao -Ministerio da Fazenda o credito de 420:848$363, supplementar fi
verba n. 19 Mesas de Rendas e Collectorias do exercicio
de 1910
.

o Presidente da Bepuhlica dos Estados Unidos do Brazil.
usando da autorização conferida no art. 43 da lei n. 2.221 •• de 3U
de dezembro de 1909, resolve abrir ao Minístet-ío da Fazenda o
credito de 420 :848$363, supplementar á verba n. 19 do art. 37
da mesma lei, para occorrer a despesas com a cobrança das
rendas da União nos Estados, no exercicio de 1910.
Rio ue Janeiro, 30 de março de 1911, só- da Independencia
e 23° da Repuhlioa,
HERMES

R. DA FONSECA.

Francisco Aiítonio de Salles.

DECRETO N. 8.644 -

DE

31· DE

MARÇO DE

1911

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 42 :286$847, supplementar fi verba
- Recebedoria do Districto Federal -r-' do exercicio de 1910

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 43 da lei n. 2.221, de 30
de dezembro de 1909, resolve abrir ao Mínísterío da Fazenda o
credito de 42 :286$847, supplementar á verba 9" do art. 37 da
mesma lei, para pagamento de porcentagens ao pessoal da Recebedoria do Districto Federal, na.Importancia de 26 :286$847, e
aos cobradores, na importancia de 16: 000$, relativas ao exer..
cicia de 1910 .
.Rio de Janeiro, 30 de março de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Republíca,
HERMES R. DA FONSECA.
F-rancisco Antonio de Sclles.

DECRETO N. 8.645

-DE

31

DE MARÇO' DE

1911

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito' de 194:626$986, supplementar á verba
Alfandegas do exerciclo de 1910

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 82, n. XIII, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1!HO, resolve abrir ao Mínísterío
da Fazenda o credito de 194 :626$986, supplementar á verba
n. 18- Alf'andegas - do exercício de 1910, para occorrer ao
pagamento da desneza com o pessoal de diversas alfandegas,
em cumprimento do art. 52 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro
de 1909, a saber :

Ad'l'os
Alfandega
Alfandega
Alfandega
Alfandega
Alfandega
Alfandega
Alfandega

3lí!í

DO PODEa EXECUTIVO

do Pará ............••............
da Bahia
.
de Porto Alegre
.
de Sant'Anna do Livramento
.
de Uruguayana
;
.
do Rio Grande do Sul
"
.
de Maceió•...................... ,

88:928$239
37:549$284
18:025$297
2:715$818
9:038$553
22:052$967

i6~316$828

194:626$986

Rio de Janeiro, 31 de março de 1911 90° da Independenoía
e 23° da Repuhlioa.
.
HERM:ES R.,DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salies,
DECRETO N. 8.646 -

DE

31

DE l\fARÇO DE

1911

Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o credito 765 :000$
para adaptação, do Instituto Agricola de S. Bento das Lages ao regulamento do Ensino Agronomico, e execução do decreto n. 8.584, de 1 de
março de 1911, que creou a Escola Média ou Theorico·Pratica da Bahia

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazíl,
tendo em vista o disposto no art. 65 da lei n. 2.356, de 31 de
dezembro de 1910, e ouvido o Tribunal de Contas' na fórma do
art. 70 § 5° do respectivo regulamento, resolve' .abrir· ao -Mínisterio da Agricultura, Industria e Commercio o credito especíal de 765 :000$, para occorrer ás despezas com a adaptação
10 Instituto Agrícola de S. Bento das Lages, no Estado da Bahia
ao regulamento do Ensino Agronomíco e para execução do
decreto n. 8.584, de 1 de março do corrente armo, que creou a
Escola Média Theorico-Pratica da Bahia.
Rio de Janeiro, 31 de março de "1911,'90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Pedro de Toledo.
DECRETO N. 8.647 -

DE

31

DE l\fARÇO DE

1911

Approva o regulamento para o Hospital Central do Exercito

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil;
usando da autorização rrue lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição e deaccórdo com o disposto no art. 22, XIV, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, resolve approvar o regulamento para, o Hospitaí Central do Exercito, que com este
baixa, assignado 'pelo general da divisão Emygdio Dantas Barreto, ministro de Estiado da Guerra.
.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1911, 90 0 da Independencia
e 23° da Republica.
. HERMES

R.

DA FONSECA.

Emygdio Dantas Barreto,

xcros
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DECRETO N. 8.648 -

DE

31

DE ~L-\RCO DE

1911

Autoriza a revisão do contracto de 31 de outubro de 1910, lavraido com a
Companhia Viação Geral da Bahia, nu conformídude do decreto n, 8.321,
de 23 de outubro do mesmo anno.

o Presidente da Republica dos Estados unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 32, n. LXIII, da lei
n, 2.356, de 31 de dezembro de 1910, tendo em vista a necessidade de rever o contracto do arrendamento feito com a Companhia Viação Geral da Bahia pelo decreto n. 8.321, de 23 de
outubro de f910, e de alterar os onus recíprocos, decreta:
Artigo unico. A revisão do contracto de 31 de outubro de
191Q, lavrado na conforrríidade do decreto n. 8.321, de 23 de
outubro de 1910, constará das clausulas que com este baixam,
assignadas pelo ministro e secretario de Estado da Viação e
Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 31 de março de 19U, 90 da Independencia
e 23 da Republica.
HER1IlES R. DA FONSECA.
0

0

J. J. Seabra,

Termo de revisão do contracto de 3.1 de outubro de 1910; la-I
vrado com a Companhia Viação Geral da Bahia, na conformidade do Decreto n. 8·321, de 23 de outubro do mesmo
anno.

Aos 15 dãas do mez de abril de UH1, presentes na SeCI'etaria de Estado dos Negocies da Viação e Obras Publicas, no
Rio de Janeiro, o Senhor Doutor José Joaquim Seabra, l\Iinistro de Estado dos Negocios da Víação e Obras Publicas, por
parte do Governo Federal -dos Estados Unidos do Brazbí e o
Senhor Barão Amedée Reille, representando a Companhia
Viação Geral da Bahia, conforme procuraçã-o que exhibiu e
fica archivada nesta Secretaria de Estado, declarou o Senhor
Mlnisl.t-o que, nos termos do Decreto numero oito mi-l seiscentos e quarenta e oito de 31 de março - ultimo, ficava re.,
visto o contracto de 31 de outubro de 1910; lavrado com a
Companhia Viação Geral da Bahia, na conformidade do Deereto n. 8.321, de 23 de outubro do mesmo anno, observandose as seguintes clausulas:
I

o coutracto

tem por obíecío :
1.0 O arrendamento das estradas de ferro federaes da Bahia
constituidas pelas seguintes linhas:
a) Esteada de Ferro da Bahia ao S. Francisco, com 123 kílometros em trafego, da Bahia a Alagoinhas ;
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b) Estrada de Ferro S. Francisco, com 452 kilometros em
trafego, de Alagoínhas a Joazeiro;
c) ramal do Timbó, com 84 kilometros em trafego, de Alagoinhas a. Timbó ;
d) Estrada de Ferro Central da Bahia, com 259 kilometros
em trafego, de S. Felix a Machado Portella;
e) ramal de Queimadas a Bandeira de Mello, da Central da
Bahia, com nove kilometros em trafego;
f) ramal da Cachoeira á Feira de Sant'Anna e sub-ramal
de S. Gonçalo, da Central da Bahia, com 48 kilometros em trafego;
- g) Estrada de Fecro de Timbó a Propriâ, á medida que
fàr sendo construida pelos respectivos contractantes, recebida
pelo Governo e entregue ao trafego ;
h) prolongamentos, ramaes e ligações mencionados em: seguida, os quaes, á medida qU'8 forem sendo construidos, serão
incorporados ás estradas em trafego para formação da rêde arrendada.
2. o A construcção das seguintes obras, cujos orçamentos
serão approvados e fixados pelo Governo:
a) prolongamento da Estrada de Ferro Bahia ao S. Francisco até o Cáes do Porto da Bahia e a construcoão de uma
. estação de passageiros e mercadorias, na parte commercíal
desse porto, em local determinado pelo Governo, quando a
situação dos trabalhos do mesmo porto o permittir ;
b) reducção das bitolas das Estradas de Ferro Bahia ao
S. Francisco e Central da Bahia e ramaes a um metro entre
trilhos;
. c) modificação de obras de arte na Estrada da Bahia a Alagoinhas, alargamento dos cortes da Central da Bahia, que forem
julgados neeessacios pelo fiscal do Governo, para a passagem do
material escolhido, substituição da via permanente e do material rodante das estradas actualmente em trafego, na escala que'
fór necessaria para regular-idade ~ segurança do trafego, a juizo
do Governo;
ll) concentração das off'ioinas em pontos mais convenientes,
a juizo do Governo, tendo em vista a planta geral da rêde, depois
de unificada a bitola;
e) substituição da ponte S. João por um trecho de linha
circulando a enseada comprehendida pelo Cabrito, Cobre e São
João e suppressão do ramal de S. Gonçalo, no ramal da Feira de
Sant'Anna, pela. passagem directa desse ramal pela cidade de São
Gonçalo;
f) reparação das estradasestaduaes que foram adquiridas
pela conlpanhia e incorporadas á rêde arrendada, de accórdo
com o § 50 dessa clausula.
3. o A construcção immediata das seguintes ligações, ramaes
e prolongamentos, tambem mediante orçamentos approvados
pelo Governo:
r. Ligação do ramal da Feira de Sant'Anna, da estação da
üonceíção ou outro ponto mais conveniente, com a Estrarla
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do Centro Oeste, na estação de Buranhem, servindo a zonaassucar-eira de Iguape ,
11. Ligação da. Estrada de Ferro S. Francisco, no Bomf'ím,
á Estrada Central da Bahia, nó Sitio Novo, servindo a Campo
Formoso, Jacobina, Morro do Chapéo, Mundo Novo, Orobó e
Itaberaba, dírectamente ou por meio de ramaes, segundo o 1'8sultadosdos estudos, a juizo do Governo, quanto a Campo Formoso e. Mom-o do Chapéo .
III. Ramal da Estrada de Ferro Central da Bahia, de Bandeira de Mello até Brotas, por Andarahye Lençóes.
IV. Prolongamento da Estrada Central da Bahia, de Ma.
chado Porteira, por Ituassú, Bom Jesus dós Meíras, Caeteté,
Monte Alto e Carínhanha, com um ramal por Condeúba até .0
ponto terminal do prolongamento, por 'Montes Claros, da Es.trada Central do 'Brazfl, em Boa Vista ·d'o Tremedal ou Rio
Pardo.
V. Ligação da linha precedente, dó seu ponto terminal á
Estrada de Ferro Bahia a Minas, em Theophilo Ottoní, ficando
a mesma estrada, finda a ligação, incorporada á rêde constituida
pelo presente decreto.
VI. Ramal da linha de Timbó, servindo, Itapícurú e Cipó.
4. ° A construccão das seguintes ligações, ramaes e prolongamentos, nas mesmas condições estabelecidas no presente con·ctracto:
I. Prolongamento do ramal de Brotas até a cidade da Barra,
.sobre o rio S. Francisco, prolongando-se, após a navegação fluvial dos rios Grande e Prato, de S. Marcello, no Tio Sapão, a
.Porto Franco, no rio do Somno, atravessando
territorio do
-,
.
Jalapão ,
II. Ligação da Estrada de Nazaceth com a Central da Bahia,
da estação do Rio Fundo ou 'I'aítinga á do Pombal, servindo
S. Felippe e Conceição do Almeida.
TIl. Prolongamento do ramal de Cipó até a Estrada Paulo
Affonso, na estação de Sinimbú, passando por Pombal, Bom
Conselho, Geremoabo, atravessando o rio S. Francisco pela ca. choeira de Paulo Affonso.
.
IV. Prolongamento da Estrada de Nazareth, de Jequié até
Conquista, por Boa Nova e Poções, como natural dírectríz para
a futura ligação da Bahia com os Estados do Espirito Santo e
Rio de Janeiro.
Essas ligações, rarnaes e prolongamentos serão construidos
depois do s construcções de que trata o § 3 quando o Governo
julgar conveniente. Entretanto, o Governo reserva-se o direito
,de, antes de findo o prazo determinado para as construccões,
de que trata o § 3 determinar as construcções previstas
.neste § ia.
.

°

0

,

0

,

5. ° A aoquisição pala companhia das estradas estaduaes de
Centro-Oeste e Nazareth, nas condições seguintes:
I. Quanto á Centro-Oeste: a acquísíção deverá ser feita
dentro de um prazo de seis mezes, depois. da assignatura do
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presente coutracto, segundo as condições que deverão ser approvadas pelo Governo Federal.
Não sendo possivel estabelecer, dentro"do prazo indicado,
um accôrdo com o Governo do Estado da Bahia, com a devida
approvação do Governo Federal, a ligação do ramal da Feira de
Sant'Anna com a Estrada da Bahia ao S: Francisco, pela
Centro-Oeste, será supprimida, sendo substituída por outra
ligando directamente o ramal de Feira de San.t'AiJ.m·á Estrada
da Bahia ao S. Francisco, no ponto mais conveniente.
Ir. Quanto á de Nazareth ; a aequisição deverá ser feita
dentro de um prazo de seis mézes, depois de inauguradas as
obras das estradas previstas no § 3° dessa clausula r, segundo
as condições que deverão ser approvadas pelo Governo Federal.
Não sendo possível estabelecer, no prazo sub-indicado, um
accõrdo com o Governo do Estado da Bahia, com a devida ap- .
provação do Governo Federal, serão supprimidos o prolongamento de Jequíé até Conquista e a ligação da estação do Rio
Fundo 'ou 'I'aítinga á de Pombal, sendo suhstítuídos por um
ramal destacando-se da línlra de Condeúba e servindo o municipio de Conquista. .
TIL Após a acquísíção, as Estradas do Centro-Oeste e do
.Nazareth ficarão incorporadas, ipso facto, á rêde arrendada á
companhia pelo Governo Federal, e as reparações dessas linhas
'serão incluidas nos trabalhos previstos no § 2° dessa clausula.
6.° Colonização das terras margínaes ou proxímae ás E)Stradas de ferro, como está estabelecido no decreto n , G. 533, de
20 de junho de 1907, clausula 18" e seus paragraphos, referentes
ás linhas de concessão da Companhia S. Paulo ao Rio Grande
do Sul .
. 7.0 O fornecimento do material necessario para O, completo
estabelecimento das referidas estradas de ferro.

JI
A companhia obriga-se a executar todas as obras previstas
na clausula I, § 2", de accôrdo com os orçamentos préviamente
approvados, mediante pagamentos mensaes feitos pelo Governo
em apolices de 5 % ao anno, papel, por obras executadas, avaliadas e recebidas no mez ,
Todo o material retirado e não aproveitado nos trabalhos
pertencerá ao Governo, a quem a companhia o entregará, logo
após a terminação das obras, devidamente empilhado e relacionado.
III

Pela construecão das novas linhas ferreas, acqursrçao das
estradas de ferro sstaduaes e fornecimentos do material, de que
tratam os §§ 3°; 4°, 5" e 7° da clausula I, o Governupagará á
companhia em dinheiro papel as importancias das obras feitas
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e material fornecido de ordem sua, avaliados em medições provisorias e f'inaes, tendo por base a tabella de preços unitarios
que f'ôr adoptada e que fará parte integrante do presente contracto ,
Pagará igualmente as relativas .aos accórdos feitos com o
Governo do Estado da. Bahia, approvados pelo Governo Federal,
para as respecüvas encampações ,
IV

o Governo Federal emítl.írú títulos do valor nominal de
500 francos a "" % ele [uro amo e ;~ % de amortização annuaí,
e encarregará a companhia de negociar esses títulos por sua
conta, e logo após eíf'ectunda a negociação, a companhia
ent.regará ao Governo, como preço dos titules negociados e sem
nenhuma despeza para o Governo Federal, 83 % elo seu valor
nominal para a primeira emissão ele que se Lrata abaixo. P-ara
as outras emissões o Lypo será eslabelecído, ele commum accôrdo
entre a companhia e o Governo Federal, segundo o mercado elos
títulos brazileiros na praça de Paris. Caso o Governo Federal
e a companhia não cheguerna accôrdo sobre o typo .o Governo
poderá realizar os pagamentos em elinheiro. Os fundos serão
depositados, para os serviços dos pagamentos previstos na clausula lU, metade no Banco elo Brazil, metade na Caísse Commer.,
ciale et Industrielle de Paris ou outro banco de Paris escolhido,
de cornmum accôrdo pelo Governo .e a companhia.
A emissão dos titulas será total ou parcial, a juizo do Govemo Federal, senelo que o total de cada emissão será fixado
pelo Governo Federal, ele accôrdo com a companhia e feito com
fi devida autecedencia para a regular-idade daquelles pagarnenLos. A prímeira emissão será ele ao. 000.000 de fr-ancos e feita
pelo Governo dentro ele 30 dias depois do registro elo oontraeío
no 'Tribunal ele Contas, obrigando-se a companhia a depositar
á disposição do Governo, por antecipação da negociaç-ão da
primeira emissão, a- quantia de -15.000.000 de- francos, dentro
de oito dias depois 40 registro do respectivo contracto pelo
Tribunal ele Contas.

v
O preço do arrendamento constará :
L" Das seguintes contribuições sobre a renda 'bruta em
papel-moeda:
a) 5 ~ % da renda bruta até 3 :000$ por kílometro ;
b) 15 % elo excesso da renda bruta de 3: 000$ a 4: 000$
por lcílometro ;
c) 30 % do excesso da renda bruta de 4 :000$ a fi :000$ por
kilometro :
d) 40 % do excesso -da, renda bruta de fi :000$ a 10 :000$
por kilometro ;
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e) 50 % do excesso da renda bruta de 10 :000$ por kilometro.
2.0 Da contribuição de 20 %. da eenda liquida que exceder
a 600 :000$, papel, por anuo.
Paragrapho unico. Qualquer que seja o producto das porcentagens fixadas nesta clausula, não será pago pelo arrendamento das estradas, preço inferior ao que arrecadou o Governo
Federal em média no ultimo quínquennío, para ser pago á
caixa de resgate das apólices emittidas para encampação das
estradas de ferro da Bahia ao S. Francisco e seu ramal- e
Central da Bahia e seus ramaes ,
.

VI
Para os effeitos do contracto de arrendamento são considerados:
L Como capital inicial :
1°, valor do capitalactual da Companhia Viação Geral da
Bahia. arbitrado em 3.000 contos de réis, sujeito á verificação
pe lo Governo; .
2°, caução inicial de '500 contos de réis;
3°, capital de movimento computado em 1.000 contos. de
réis;
4°, quota para a organização da companhia, computada em
200 contos de réis:
5°, as quantias' autorizadas pelo Governo a serem levadas
a esta conta, na qual nenhuma quantia poderá ser incluida
sem que preceda, a approvação do Governo e represente despeza
por elle prévíamente autorizada.
As sommas levadas á conta do capital serão cousíderadas
. amortizadas no fim do prazo do arrendamento para applicação
do disposto na clausula. XX,XIV.
H. Como renda bruta : a somma de todas as rendas ordinarias e extraordinarias e eventuaes arrecadadas pela companhia na parte em trafego.
ITr. Como despezas de custeio: toda" as que, forem relativas ao trafego das estradas de ferro, á conservação ordiriaria
e extraordinaria das linhas, edificios e suas dependencias, á
renovação do material fixo e rodante, ás resultantes de aceídentes nas estradas, roubo, íncendios, seguros e de todos os
casos de forca maior; de administração na Europa, approvadas
'pelo Governo 181 á fiscalização por parte deste; ficando excluídas
das despesas de custeio: as multas, [os juros e as amortizações
das operações de credito.
.
IV. Como renda liquida : fi differença entre a renda bruta
e as despezas de custeio, augmentadas das contribuições pagas
pela companhia como preço de arrendamento; rios termos da
clausula precedente.
.
Determinar-se-ha ,a· extensão das estradas de-ferro arrendadas para o effeito da renda bruta kílometríca, computando

M2
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apenas a distanoía real do centro da estação Inicial ao centro
da estação terminal, sem levar em conta os desvios nem linhas
duplas.
VII
Os estudos e a locação das novas linhas, de que tratam os

§§ 3° e 4° da clausula I, serão feitos pelo Governo, de accôrdo
com § lodo art. 1° da lei n. 1.126, de 15 de novembro de 1903,
cabendo ú companhia a execução elas obras respectivas, como

empreiteiro geral.
§ L° Os planos e orçamentos conterão não só a linha ferraa
propr-iamente dita, como tambem todas .as obras de arte definitivas, estações e desvios, dependencias, officinas, -depusitos,
linhas telegraphícas, cercas, material para a installação do
trafego, material rodante, abastecimento de agua e o mais que
fôr julgado preciso para satisfazer ás exigencias do publico, elo
trafego,da conservação e da segurança publica.
§ 2." Os orçamentos serão estabelecidos" avaliando as obras
.e o material por uma tabella de preços prévíamente organizada
entre o Governo ea companhia, de accôrdo com as condições e
exígenctas da nova réde a construir.
§ 3." Os preços de unidade que não constarem da tabelIa
de preços de que trata o paragrapho anterior serão fixados por
arbitros, um nomeado pelo Governo, 'Outro pela companhia, e
o terceiro prévíamente esoolhído por esses dous.
VIII

r. O Governo iniciará os estudos das linhas incluidas no

§ 30 da clausula I, dentro do prazo de 30 dias da assígnatura

do contracto, devendo concluíl-os totalmente no prazo de 18·
mezes da mesma data.
.
Para a construccão, o Governo entregará á companhia os
estudos definitivos, inclusive a locação no terreno, por secções
nunca inferiores a 50 kilometros.
A 1" secção será entregue no prazo de tres mezes da data
do inicio dos estudos e as outras em proporção, de fórma que
no prazo de 18 mezes estej a a companhia de posse dos estudos
de toda a rêde e de modo que possa cumprir os prazos marcados
abaixo para a entrega das linhas ao trafego; quanto aos estudos
já feitos pela companhia até a data da assignatura do contracto,
serão acceitos pelo Governo, caso os julgue em condições: da
serem approvados, pagando por elles, o preço global de 800$.
por kilometro.
Não entregando o Governo os estudos nos prazos estipulados, a companhia os fará por conta, do Governo, su~eitos,
entretanto, á approvação deste, sendo esses estudos considerados approvados, si;dentro de 60 dias' da data da entrega á Repar-tição Federal de Fiscalização de Estradas de' Ferro, o Governo
nada houver resolvido respéito,
á
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n.

Par sua parte a companhia obriga-se :
A apresentar as plantas e orçamentos das obras previstas
nas lettras b, c, d e e da clausula I, § 2°, dentro de 60 dias da
assignatura deste contracto, iniciando os trabalhos 15, días
depois de approvados, de modo a ficarem suas obras concluídas
12 mezes depois da approvação das plantas e orçamentos pelo
Governo.
As obras a que se refere a lettra a, ficam dependendo de
opportunidade para serem autorizadas.
A iniciar a construcção de cada secção 60 dias depois da
entrega dos estudos respectivos pelo Governo e concluir inteiramente a construcção de toda rêde cinco anuas depois da entrega á companhia de todos os' estudos.
A construir e entregar ao trafego ao menos 200 kílometros
das linhas, dentro de dous annos da data do inicio dos trabalhos, e a entregar. aD trafego no minimo 250 kilometros cada
anno adeante,
O prazo para os estudos e a execução das linhas, a que se
refere o § 4.0 da clausula I, será opportunamente fixado pelo
Governo, de accõrdo com a companhia.
Paragrapho unico. Os prazos fixados no n. 2 da presente
clausula serão accrescidos do tempo que exceder ao fixado para
a entrega pala Governo dos estudos e locação respectiva.
IX

Os estudos definitivos de cada secção constarão dos seguintes documentos :
1.0 Planta geral 'da linha e um perfil longitudinal, com indicação dos pontos obrigados de passagem.
. O traçado será indicado por uma linha vermelha e eontínua sobre a planta geral, na escala de 112000, com indicação dos
raios de curvaturas e a configuração do terreno, representadas
por meio de curvas de nivelequidistantes de metro em metro,
e bem assim, com uma zona de 80 metros, pelo menos, para
cada lado, os campos, mabtos.. terrenos pedregosos e, sempre
que fôr possível, as divisas das propriedades particulares, as
terras devolutas e 'as minas.
Nessa planta serão indicadas as distancias kilometricas,
contadas do ponto de partida da estrada de ferro, a extensão dos
alinhamentos rectos, e bem assim, a origem, a extremidade, o
desenvolvimento, o raio e sentido das curvas.
O perfil longitudinal será feito na escala de 11200 para
as alturas e. de 112000' para 'as distancias horizontaes, mostrando respectivamente, por linhas pretas e vermelhas, o terreno natura! e as plataformas dos córtes e aterros.
Indicará por meio de tres linhas horízontaes traçadas
abaixo do plano de comparação :
1. As distancias kílometrícas, contadas ,a partir da origem
das estradas de ferro,
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11. A extensão ,e indicação das rampas e contra-r-ampas e
extensão dos patamares.
!lI. A extensão dos alinhamentos rectos e o desenvolvimento e raio das curvas.
1. ° No perfil longitudinal e na planta será indicada a posição das estações, paradas, obras de arte e vias de communicação transversaes.
2." Perfis transversaes, na escala de 11100, em numero
sufficiente para o calculo do movimento de terras.
3.° Prolectc de todas as obras de arte necessari'as para o
estabelecimento da estrada, suas estações e depenJencias, o
abastecimento de agua ás locomotívas, incluindo os typos geraes que forem adoptados,
Esses projectos se comporão de projecções horízontaes e
verticaes e de secções transversaes e longítudínaes, na escala
de 11200.
4." As plantas de todas as propriedades que fôr necessario
adquirir, por meio de desapropriação.
5." Relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros,
com as principaes dimensões, posição na linha, syslema de
.
construcção e quantidade de obra.
6.° Tabella de quantidade de exeavações necessarias para
executar-se o' projecto, com indicação da classif'ícação provavel etambem a das distancias médias dos transportes.
7." 'I'abella dos alinhamentos e dos seus desenvolvimentos,
raios das curvas, inclinação e extensão das declividades.
8." Cadernetas authenticas das notas das operações topographicas, geodesicas e astronomícas feitas nos terrenos.
9." Orçamento da despeza total do estabelecimento da estrada, dividido nas seguintes classes :
I. Estudos definitivos e locação da linha.
lI. Movimento ele terras.
IIT. Obras de ar-te correntes.
IV. Obras de arte especiaes.
V. SuperstrucLura das pontes.
VI. Via nermanente.
VII. Estações e edificios, orçada cada .uma separadamente
com os acoessoríos, officinas e abrigos das machinas e carros.
VIII. Material rodante, mencionando-se especificadamente
o numero de locomotivas e de vehiculos de todas as classes.
IX. Telegrapho electrico.
X. Cercas.
XI. Adtninistração, direcção e conducção dos trabalhos de
cons trucção.
XII. Belatorlo geral e memoria desoriptíva, não. somente
dos terrenos 'atravessados pelo traçado da estrada, mas também
da zona mais dírectamente interessada.
Neste relatorio e memoria descríptíva serão expostos, com
a possível exactídão, a estatístíca da população e da producção,
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o trarego provável da estrada, o estado, a natureza e a fertilidade do terreno, sua 'aptidão para as diversas culturas, as riquezas mineraes e florestaes, os terrenos devolutos.. a possibilidade e oonveníencia do estabelecimento de núcleos coloníaes,
caminhos convergentes á estrada, de ferro,. ou os que convier
construfr..e os pontos mais convenientes para estações.
Dos estudos definitivos serão rernettidos á companhia duas
vias, sendo uma rubricada, em todas as suas folhas, pelo engeuheiro-ohere e director da Repartição Federal de Fiscalização
das Estradas de Ferro.

x
Procurar-se-hadar ás curvas o maior raio possivel ; o raio
minimo será de 150 metros.
As curvas dirigidas em sentido contraeio deverão ser separadas por uma tangente de -i0 metros pelo menos. Os' trilhos
serão da aço e de peso de 25 kilogrammas por metro corrente.
A declividade maxíma será de 1,8 %, que só será attíngída
em casos excepcionaes.
A estrada será dividida em secções de serviços de locomotivas, procurando-se, em cada UTIla destas, uniformizaras condições technicas de modo a effectuar melhor o aproveitamento
da força dos motores.
As rampas, as contra-rampas e 'patamares serão ligados por
curvas verticaes de raio e de desenvolvimento convenientes.
Toda a rampa seguida de contra-rampa será separada desta
por um patamar da 100 metros pelo menos; nos tunneis e nas
curvas de pequeno raio se evitarão 'o mais possível os fortes
declives.
.
Sóbre as grandes pontes e viaductos metallicos, bem corno
na entrada dessas obras, procurar-se-ha não empregar curvas
de pequeno raio ou fortes declividades, afim de evitar-se a p1'oducção de vibrações nocivas ás juntas e ás articulações das
di'versas peças,

XI
A estrada será de via singular, mas terá os desvios o linhas
auxiliares que forem necessarios para o movimento dos trens.
A distancia entre as faces internas dos trilhos será de um
metro.
'
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á approvação do Governo.
As valletas longitudinaes terão as dimensões e declive neoessaeíos nara e1ar prompto escoamento ás aguas.
A inclinação dos taludes dos cortes e aterros see:i f'ixadu
em vista da altura destes e da natureza do terreno.
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XII
Nos tunneis, como nos víaductos inferiores, deverá navor
um intervallo livre nunca menor de 1m,50 de cada lado dos
trilhos.
Além disso haverá, de distancia em distancia, no interior
dos tunneis, nichos de abrigo.
As aberturas dos poços 'de construcção e ventilação aos
tunneis serão guarnecidas de um parapeito de alvenaria de dous
metros de altura e não poderão ser feitas nas vias de GOJUlTIUnícação existentes.
XIII

A companhia empregará materiaes de boa qualidade na
execução de todas as obras e seguirá as prescrípções da arte,
de modo que obtenha construcções perfeitamente solidas.
O systema e dimensões das fundações das obras de arte
serão fixados pelo Governo na, occasíão da execução, tendo-se
em attenção a natureza do terreno e as pressões supportadas.
A companhia, durante a construcção, será obrigada a ministrar os apparelhos e pessoal necessarios ás sondagens e fincamsntos de estacas de ensaio.
XIV

A companhia, de conformidade com os planos entregues
pelo Governo, construirá todos os edifícios e dependencías necessarios para que o trafego se effectue regularmente e sem
perigo para a segurança publica.
As estações conterão salas de espera, bilheteria, accommodações para o agente, armazens para mercadorias, caixa de
agua, latrina, míctorío, ,rampas de carregamento e de embarque
de anímaes, balança, relogío, lampeões, desvios, cruzamentos,
chaves, signaes e cercas, bem como deposítos frigorificos nas
estacõesíuíoíaes e nos pontos de cruzamento das linhas, a juizo
do Governo.
As estações e paradas terão mobilias apropriadas.
Os edificios das estações e paradas terão, ao lado da linha,
uma plataforma coberta para embarque e .desemharque dos
passageiros.
As estações e paradas terão dimensões de accôrdo com a
sua ímportancía.
Ã'V

O trem rodante se comporá das locomotivas, alimentadores (tenders) e carros de 1" e2" classes para passageiros, frigoríficos, restaurantes, dormitorios, carros especíaes para o
serviço do Correio, vagões de mercadorias, inclusive os de gado,
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lastro, freio e finalmente os llarros para a -eondueção de ferro,
madeira, eto., indicados no orçamento approvado.
O combustível usado nas locomotivas das estradas, dentro
de um raio de 125 kílometros, mais ou menos, da Capital, será
.
o carvão de pedra.
Todo o material será construido com os melhoramentos e
commodídades que o progresso houver introduzido no serviço
de transportes por estradas de ferro, segundo o ty;).) que Iôr
adoptado de accôrdo com o. Governo.
O Governo poderá prohibir o emprego do material que não
preencher estas condições.
A companhia deverá fornecer o trem rodante proporcionalmente á extensão de cada uma das secções em que se dividir
a estrada e que, a juizo do Governo, deva ser aberta 'aO transito
publico e, si nessa secção o trafego exigir, a juizo do fiscal por
parte do Governo, maior ou menor .numero de locomotivas,
carros de passageiros e vagões do que propore Ionalmente a ellas
cabiam, a c-ompanhia será obrigada, dentro de seis mexes depois de reconhecida aquelIa necessidade, e della scíente, a :111gmentar o numero .de locomotivas, carros de passageiros e vagões e mais material exigido pelo fiscal por parte do Governo,
comtanto que tal augmento .fique dentro dos limites estabelecidos no primeiro período desta clausula.
A companhia incorrerá na multa de 2 :.000$, para cada mez,
nos primeiros tres mezes de demora; de 5 :000$, para cada msz,
nos seguintes tres mezes de demora; 10 :000$, por mez, nos
seguintes 'mezes, 'além dos seis mezes que lhe são concedidos,
sendo rescindido o contracto, com perda da caução, si no fim
dos nove mezes não der cumprimento a essa disposição do seu
contracto.
XVI

A companhia entregará ao Governo, sem ind'emnização alguma, logo que inaugurar o trafego de cada secção, uma das
linhas telegraphicas que é obrigada a construir em toda a extensão das .estradas, responsabilizando-se ella pela guarda
dos fios, postes e apparelhos electricos pertencentes ao mesmo
Governo.
XVII

Si, durante a execução ou ainda depois da terminação dos
trabalhos, se verif'ícar- que qualquer obra não foi executada
conforme as regras de arte, o Governo poderá exigir da companhia a sua demolição ou recomposição total ou parcial, dentro
do nrazo que lhe fôr fixado. e, não o fazendo. será multada.
sendo fixado novo prazo pelo Governo. A falta de cumpri-mento, dentro do novo prazo, habilitará o Governo a fazer por
a'd'ministração as necessarias obras á custa da companhia que
incorrerá ainda na multa especial de 10:000$000.
'
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XVIII
Bimensalmente 'se procederá á medição, avaliação e pagamento das obras executadas no bimestre anterior, começando
o primeiro bimestre a ser contado do dia em que, de accôrdo
com o § 2° 'da clausula VIII, se der inicio aos trabalhos. ,
As obras executadas, durante um bimestre, serão pagas no
primeiro mez seguinte, sendo as medições e avaliações feitas
pelo Governo, no tempo conveniente.
Em cada bimestre as avaliações provisorias serão accrescidas das avaliações def'ínil.ívas de obras executadas e material
fornecido, da fórma seguinte :
a) os trabalhos preliminares de cava para fundações, de
fundações, de obras já concluidas ou encetadas que tenham sido
abandonadas por ordem do Governo, e, em geral, de qualquer
trabalho e obra, cuja medição não possa, em qualquer tempo,
ser refeita ou verificada com segurança ou exactídão, as quaes
serão definítivas :
As outras medições e avaliações bimensacs serão sempre
provisorias.
b) do material fixo importado por ordem do Governo (§ 7°
da clausula I) de aceôrdo com os projectos e especificação por
elle approvados, uma vez acceíto ;
c) do material rodante e de offícínas depois de montado e
experimentado;
d) quantias pagas pela companhia e approvadas pelo Governo para as desapropríaçõés e indemnizações de bemfeitorias necessarias á construcção da estrada e suas dependencína

XIX
Terminada a consbruccão de cada secção e recebida esta
pelo Governo para ser trafegada, far-se-hão as medições e as
avaliações definitivas dos trabalhos nella executados e do material ínmeeído dentro do prazo de tres mezes, depois de recebiijia a secção pelo Governo, effectuando-se o pagamento dos
trabalhos no mez seguinte. Nas avaliações e medições definitivas, só serão comprehendídos as obras e trabalhos executados
de inteiro accôrdo com os projectos approvados pelo Governo,
desenhos respectivos e ordens de serviço e material fixo rodante acceíto.
Não será autorizada de cada vez importação ele material
superior á quantidade correspondente á extensão da linha que
a companhia é obrigada a construir em dous annos ou a exigida
pelas necessidades do trafego das linhas existentes.
Não será expedido certificado para pagamento de material
não autorizado.

xx
A companhia é ,responsavel pela solidez e boa conservação
das obras que executar, quer durante a construoção, .quer de-
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pois, durante seis mezes para as de terra e um anno para as
de arte.
Durante o prazo de sua responaahüídade pela solidez e
conservação das obras que executar, fica a companhia obeígada
a .reparar á sua custa os damnos que soffrerem as mesmas
obras, provenientes de vicias de eonstrucção ou do emprego de
materiaes de má qualidade.
E, si se recusara Jazer essas reparações ou si não as fizer
no prazo determinado pelos engenheiros encarregados do serviço, o Governo providenciará para que sejam as mesmas reparações feitas pelo modo que lhe parecer mais acertado, sendo
debitadas á companhia aS' despezas que dahí provierem.

XXI
L-\: tomada de contas para pagamento das contribuições de
que trata. a clausula V, será feita por processo ídentíco ao que
vigorar nas estradas de ferro que gozam de garantia de juros.
§ 1.0 No pr-imeiro 'semestre de cada anuo, a renda bruta
arrecadada será considerada. provisoriamente como metade da
renda bruta annual.
.
§ 2.0 A liquidação definitiva das contribuições devidas á
Fazenda Nacional pelo arrendamento da estrada de ferro; farse-Iia na tornada de contas do segundo semestre de cada anno,
deaccàrdo com a renda bruta de todo o anno.
§ 3.0 Concluldas as tomadas de contas semestraes, a companhia recolherá ao 'I'hesouro Nacional, no prazo de 10 dias, as
.contríhuícões de arrendamento, a que se refere a clausula V,
que. tiverem sido apuradas.
§ 4.0 As contas de receita e despeza devem ser apresentadas
por cada estrada, com os respectivos documentos, devidamente
ordenados e classlficados e discriminados o respectivo material
rodante, conservação, reparação, obras c estatísticas, de accôrdo
com os modelos apresentados pelo Governo.

XXII
]i' livre ao Governo, em todo o tempo, mandar engenheíros de sua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da
construcção, afim de examinar si são elles executados com
proficiencia, msthodo e precisaactivídade.

XXIII
Um anno depois da terminação dos trabalhos, a companhia
entregará ao Governo. uma planta cadastral, com as coordenadas geographicas dos pontos importantes de toda a estrada,
bem como uma relação das estações e obras de arte e um quadro
demonstrativo elo custo ela mesma estrada.
De toela e qualquer alteração ou acquísíção ulterior será
tarnhem enviada planta ao Governo.
Poder Executivo - i9ii

24

370

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

XXIV

Toda fi rêde da viação férrea de que trata a clausula I, incluindo as estações, officíuas, depósitos e mais edificios, dependencias e bnmfeitor ias e todo o material fixo e rodante, assim
como material em serviço do almoxar-ifado, precisos para os
dííferentes misteres do trafego e devendo corresponder ás necessidades de um trimestre, reverterão para o dominio da União
sem índemnízação alguma, findo o prazo de 50 annos.: contado
da conclusão das linhas, no prazo fixado na clausula vm,
XXV

A companhia receberá a estrada de ferro e todas as suas
dependencias por inventario, ao qual será sempre nccrescentado
o material rodante a que se refere a, clausula XXVIII 'e' deduzido o material imprestável, "que f'ôr suhstdtuido de accôrdo
com a lettra c,§ 2° da clausula I, a juizo do Governo, lavrando-se o termo de entrega, do qual constará o competente recibo.
'Findo o conbraoto, a companhia entregará as estradas de
ferro, por esse inv-entario, com as modificações que houverem
soffr-ido durante o prazo do contraeto. Servirá o mesmo, ínventarío para os casos de encampação do contracto de arrendamento e occupação temporaría.
Ao material ínservivel será dado o destino que o Governo
determinar.
. O material pertencente ao Governo e existente no almoxarifado da Estrada de Ferro' da Bahia ao S. Francisco será
entregue á companhia mediante balanço, para ser pag-o pelos
justos preços em que for avaliado, de aocõrdo com o seu valor
real, para applicação á restauração da mesma estrada. Aquelle,
porém, da npplícação da bitola larga, que nã-o puder ser aproveitado pela companhia, será vendido por ordem e conta do
Governo.
X1.'YI

Na .época fixada para a terminação do arrendamento, a
estrada de ferro e suas dependencias deverão achar-se em bom
estado de conservação. Si no ultimo quinquennío do arrendamento da estrada, esta fór descurada, o Governo terá o direito
de lançar mão da renda' bruta e applical-a naquelle serviço,
oceupando, para isso, a estrada ou estradas, pelo modo estabelecido na clausula, XX;KIII.

xxvu
A companhia é obrigada 'fi custear com cuidado, durante
o tempo do arrendamento, e a manter em 'estado de pr-eencher
perfeitamente o seu destino, tanto' a estrada de ferro e' suas
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dependencias corno O material rodante,sob pena de multa de
iO 1000$ e, na reincidencia, lhe será applicada a vistoria, a que
se .ref'ere a clausula XXXIX.
No caso de interrupção do trafego, excedente de i5 dias
consecutivos, por motivo não justificado, .o Governo terá o dí-.
reíto de impor uma multa, por dia de interrupção, igual a 30 ~/:
da renda bruta média verificada para, o anno anterior, e restabelecer o trafego, correndo as despezas por conta da companhia e ocoupando, para esse fim, a estrada ou estradas onde
se der .a interrupção, de accôrdo com o estabelecido naclausula XXXIII.
XXVIIl

o Governo reserva-se o direito de fazer executar pela
companhia, durante o. prazo do arrendamento, as alterações e
novas obras, cuja necessidade e;xperiencia haja indicado em
relação á segurança publica, policia da estrada de ferro ou do
trafego.

ª

XXIX
A companhia fica obrigada a augmentar o. material rodante em qualquer época, desde que se torne insufficiente para
attender ao desenvolvimento do trafego.
.
XXX
Todas as índemnízacões e despezas motivadas pela conserCão do trafego c reparação da estrada de f l3rro correrão exclusivamente, sem execpção, por conta. da companhia.
XXXI
A companhia obriga-se a cumprir as obrigacões do regulamento de 26 de abril de i857 c, bem assim, quaesquer outras
da mesma natureza, que forem adaptadas para a segurança e
.políeia das estradas de ferro, uma vez que não contrariem as
presentes' clausulas, prestando promptamsnto á fiscalização .os
meios que forem exigidos pelo chefe para as diligencias que
julgar necessarias ao serviço e. expediente fiscaes.
XXXII
A companhia obriga-se a admittir e manter trafego mutuo
com as emprezas de viação f'errea e fluvial e, bem assim, com
a Repartição Geral dos 'I'elegraphos, na fórmadas leis e dos
regulamentos em vigor e de conformidade com as normas ado-·
ptadas na Estrada de Ferro Central do Brazil; a a estabelecer
percurso mutuocom às estradas de ferro a que fór applícavel,
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conforme as dísposíções adoptadas nas Estradas de Ferro de
Santos a Jundiahy e Paulista, submettendo os eespectívos
accôrdos á approvação do Governo.

XXXIII

o Governo poderá oeeupar provisoriamente, na sua totalidade ou em parte, a rõde de viação, obíecto do contracto, mediante índemnízação não superior á média da renda liquida dos
periodos correspondentes no quinquennío precedente á occupaCão ou nos annosanteriores, caso não haja ainda decorrido um
quínquennío, ou ainda. á média da renda liquida nos mczcs
anteriores, caso não haja ainda decorrido um anno.
XXXIV

o Governo poderá fazer a encampação do eontracto depois
de 31 de dezembro de H)40.
A indemnízação corresponderá, nesse caso, a, 25 % da renda
liquida média annual, verificada no ultimo quinquennio, multiplicado pelo numero de annos que faltarem para a terminaCão do arrendamento e mais o capital fixado nos termos da
clausula VI, deduzido delle a competente amorttzação, correspondente ao tempo decorrido desde a sua incorporação á conta
de capital até a data da encampação, calculada pela f6rma :
(1 + O,O.ô)n- 1
A=a------O,Oô

Sendo A o capital primitivo, (a) a dotação da amortização
e (n) o numero de annos a contar para cada quota desde a data
da sua Incorporação ao capital até a data da terminação do
a
contracto e - a taxa da amortização.
A

Fica entendido que a presente clausula s6 é applicavel
aos casos ordinarios e que não abroga o direito de desapronríação por utilidade publica.

x...X.XV
Durante o tempo do arrendamento o Governo não concederá nenhuma outra estrada de ferro dentro de uma zona
de 20 kilometros para cada lado do eixo da estrada' e na. mesma
direcção desta.
O Governo reserva-se o direito de conceder estradas que,
tendo o mesmo ponto de partida, e díreccão diversa, possam
approximar--se e até cruzar a linha concedida, comtanto que,
dentro da referida zona, não receba generos ou passageiros.
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XXXVI
E' concedida á companhia :
a) o direito de desapropriar, por utilidade publica" na
fórrna das leis em vigor, os terrenos e hemfeítorías necessarios
ã-construcoão da estrada ;
b) a isenção de direitos de importação e de expediente, na
fórma das leis em vigor, para o material destinado á construcção
da estrada e ao respectivo custeio, durante o prazo do aerendamento.
l::iendo í'ederaes os serviços a cargo da companhia, está
ella isenta do pagamento de impostos estaduaes ou municipaes.

XXXVII
A companhia deverá apresentar estudos para os trabalhos
de açudagern e irrigação que forem determinados pelo Governo
na zona privilegiada de que trata a clausula XXXV, tendo preferencia, em igualdade de condições, com outros concurr.entes,
para execução das obras respectivas, cujos estudos tenham sido
approvados.
Fica obrigada, além disto, a. companhia, a fazer o repovoamonto florestal das margens das suas linhas.
XXXVIII

o Governo poderá fazer, depois de ouvida a companhia,
concessão de ramaes ou desvios para fins industriaes, partindo
das estradas ou de quelquer ponto das linhas arrendadas por
conta dos interessados, que se sujeitarão ás medidas de segurança impostas pela companhia e approvadas pelo Governo.
XXXIX
Sempre que o Governo entender, mandará extraordinariamente inspeccionar o ·estado das linhas, suas dependencías e
material rodante.
O representante do Governo será acompanhado pelo da arrendataria e esses escolherão, desde logo, um desempatador,
decidindo a sorte entre os dous nOm8'3 indicados, um pelo repre:sentante do Governo e outro pelo da arrendataria, caso não
cheguem a um accôrdo. Desta ínspecção lavrar-se-Iia um
termo, consignando-se os serviços a fazer afim de assegurar a
boa conservação da estrada, regularidade do trafego, bem como
fixando-se os prazos em que elles devem ser 'e;x:ecutados.
A arrendataria fica obrigada a dar cumprimento ao que
lhe fór determinado nesse termo e nos prazos estatuidos; não
o fazendo, será multada ~e novos prazos serão marcados pelo Go-'
verno.
A falta de cumprimento dentro do novo prazo será punida
com a rescisão do contracto, a qual será declarada por decreto,
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independente de aeção ou interpellação judicial, perdendo a
companhia a caução e não tendo direito a indsmnízação alguma.
mas apenas ao pagamento do capital reconhecido pelo Governo,
deduzida a parte amortizada.
XL

A companhia obriga-se:
a) a exhihir, sempre que lhe fôr exigido, os livros de receita e despeza do custeio da estrada e seu movimento; a
prestar todos os esclarecimentos e informações que lhe forem
reclamados pelo Governo em relação ao trafego da mesma estrada pela Repartição Federal de Fiscalização das Estradas de
Ferro ou quaesquer runcciouarros deIla competentemente autorizados; e., bem assim, a entregar semestralmente áquella repartição o relataria circumstauciado dos trabalhos em construcção e da estatistíca do trafego, abrangendo as despezas do
custeio convenientemente especificadas, o peso, volume, natureza e qualidade das mercadorias 'que transportar, com declaração das distancia.s médias por eIlas percorridas, da receita de
cada uma das estações e da estatístíca dos passageiros, sendo
estes devidamente olassíf'ioarlos, podendo o Governo, quando
entender conveniente, indicar modelos para as informações
que a companhia tem de lhe prestar regularmente, inclusive
boletins mensaes, em duas vias, para cada estrada, pelos modelos a que se refere a clausula LVI;
. _
b) a acceitar, como definítiva, e sem recursos, a decisão
do Governo sobre questões que se suscitarem relativamente ao
uso reciproco .das estradas de ferro que. lhe pertencerem ou a
outra empreza, ficando entendido que qualquer accôrdo que
celebrarem não prejudicará o direito do Governo ao exame das
respectivas estipulações e á modificação destas, si entender que
são offensivas aos interesses da União;
c) a companhia sujeitará á approvação do Governo, dentro
de tres mezes da assignatura deste II ontracto, o quadro do
pessoal e 08 respectivos vencimentos e salarios. Este quadro
representará um máximo e só será preenchido de conformidade
com as necessidades do serviço, de maneira que não poderá,
em caso algum, ser augmentado sem prévia autorização dó
Governo. A nomeação do superintendente por parte da directoria deverá ser precedida da consulta e da annuencia do
Ministro da Viação e Obras Publicas.
XLI

As d'~spezas de f'lscalização da construcção serão pagas pela
.cornpanhia, por conta do Governo, e as despezas de fiscalização
da exploração serão pagas por contado custeio, nos termos da
clausula VI, recolhendo nara este fim a companhia ao 'I'hesouro
Nacional a quantia de 250 :000$ annuaes, por semestres adeantados, emquanto as' linhas estiverem em construcção, e
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100:000$, nas mesmas condições, quando todas estiverem em
trafego. Dos 2nO :000$ recolhidos durante a construcção,
100 :000$ serão por conta do custeio das linhas em trafego.
XLII

Ficará a companhia constituída em mpra, ipso jure, e
obrigada, por isso, ao pagamento dos juros de. 9 % ao anno, si
não pagar, dentro de 10 dias das tomadas de contas, as quotas
de arrendamento de que trata a clausula V, ou si não pagar,
dentro .de 10 dias do inicio do semestre, a respectiva quota
de f'iscalízação, de que trata a clausula precedente, ou si não
pagar, dentro de 10 dias da entrega' da guia de recolhimento,
as multas que lhe forem impostas de aceôrdo com este contracto ,
XLIII

As -tarlfas ou preços de transportes e ais suas ínstrucções
regulamentares e pautas serão as approvadas pelo Governo,
uma vez apresentadas pela companhia, e não poderão exceder
á media das que vigoram actualmente.
Estas tarifas serão uniformes para toda a rede da estrada
de ferro de que trata este contracto e serão differenciaes conforme as distancias.
Dentro dos seis mezes da data deste contracto, estarão em
vigor as novas tarifas organizadas de accôrdo com o disposto
no primeiro período desta clausula.
A revisão destas tar-íf'as será feita, pelo menos, de tres em
tres annos, podendo o Governo exigil-a no caso da companhia
não tomar a si a iniciativa da proposta. Será ella feita por um
representante do Governo e outro da companhia, procurando
sempre attender á reducção de fretes para as mercadorias exportadas pela zona da estrada, para as grandes distancias e para
os artigos de primeira necessidade, que sejam importados, bem
como para as machinas destinadas á índustría e agricultura.
A companhia organizará estatístícas e memorías pelas
quaes se possa bem avaliar o eff'elto das reducções das tarifas
sobre transportes das mercadorias mais importantes.
Todas as tarifas, .quer gemes, quer especiaes, serão apprnvadas pelo Governo e impressas em volume, que será posto á
venda em todas as estações.
Desde que, nos prazos fixados nesta clausula para o estahelecímento das tarifas .iniciaes6' para, a revisão destas, não
tenha a companhia feito a sua proposta, o Governo terá o direito de decretar as tarifas a vigorar provisoriamente, até que
tenha entr-ado em accôrdo com a companhia,
XLIV

Pelos preços fixados nestas tarifas, a companhia será obrigada a transportar constantemente, com cuidado, exactídão e
presteza, as mereadorias de qualquer natureza, os passageiros e
suas bagagens, os animaes domestioos e os valores que lhe
.
forem confiados.
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XLV

A companhia poderá fazer todos 'as transportes por preços
inferiores aos das tarifas approvadas pelo Governo mas de
modo geral e sem excepção, quer em prejuízo, quer em favor de
quem quer que sej a.
Estas baixas de preços se farão effectivas com consentimento do Governo, sendo o publico avisado por meio de annuncios, aff'íxados nas estações e insertos nos [ornaes.
Si a companhia fizer transporte por preço inferior aos das
tarifas, sem aquelle prévio consentimento, o Governo poderá
applicar a mesma redueção a todos os transportes de igual categoria, isto é, pertencentes á' mesma classe da tarifa; e os
preços, assim reduzidos, não tornarão a ser elevados, como no
caso do prévio consentimento do Governo, sem autorlzação
expressa deste, avisando-se o publico com um rnez, pelo menos,
de antecedencia.
XLVI

Não póde a companhia por si, agentes, empregados ou
interpostas pessoas, exercer commercio ou fazer exploracões
índustríaes de quaesquer productos transportados pelas estradas
arrendadas, sob pena de rescisão do contracto, 'a qual será de-'
claradapor decreto, independente. de acção ou ínterpellação
judicial, perdendo a companhia a caução e não tendo direito a
índemnízação alguma, mas apenas ao pagamento do capital
reconhecido pelo Governo, deduzida a parte amortizada.
Igual pena ser-Ihe-ha imposta quando se verifiquem:
1.0 Demora no pagamento das prestações por mais de
40 dias, contados do ultimo dia do semestre vencido;
2.° Desfalque da caução por mais de 30 días, contados da
notírícação para que seja completada.
'
XLVII

A companhia obriga-se a transportar gratuitamente:
1.° Os colonos e ímmígrantes, suas bagagens, rerramentas,
utensílios e ínstrumenfos agr-ícolas:
2.° As sementes e ais plantas enviadas pelo 'Governo fia
União ou do Estado e por sociedades para serem gratuitamente
distribuidas pelos lavradores, os anírnaes reproductores, introduzidos caiu o auxilio do Governo, I:> os objeetos destinados a
exposições officiaes;
3.° As malas do correio e seus conductores, o pessoal do
Governo em serviço da linha telegraphíca e o respectivo mates-íal, bem corno qualquer somma de dinheiro pertencente ao
'I'hesouro Nacional ou do Estado, sendo os transportes effectuados em carro especialmente adaptado para esse fim;
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4.· O pessoal administrativo ou fiscal em serviço das estradas "de ferro arrendadas e objectos do mesmo serviço;
5.· O material destinado aos prolongamentos e ramaes
construidos pela companhia ou á conservação das linhas arrendadas á companhia;
6.· Quanto ao prolongamento da Timbó a Propriá, haverá
redueção 'sobre os preços da tarifa de 50 % para o transporte
dos operaríos e do material necessario á respectiva construeção.
Serão transportados com abatimento:
De 50 I~ sobre os preços da tarifa, todos os generos enviados pelo Governo da União ou dos Estados para soccorros
puhlicos em caso de secca, inundação, peste, guerra ou outra
calamidade publica.
De 30 % sobre os preços da tarifa, as munições de guerra
e qualquer numero de soldados do Exercito com seus officiaes
e respectiva bagagem, quando em serviço publico.
Sempre que o Governo o exigir, conforme as círcumstanelas extraordínarias, a "companhia porá ás suas ordens todos as
meios de transporte da que dispuzer.
Neste caso o Governo, si o preferir, pagará á companhia
o que f'ôr ' convencionado pelo uso da estrada e todo o seu material, desde que não exceda o valor da renda bruta média de
periodo ídentíco nos últimos cinco annos,
XLVIII
Logo que a renda liquida exceder de 12 % do capital da
companhia, o Governo terá o direito de exigir' a reducção das
tarifas de transporte.
Estas redueções se effectuarão principalmente em tarifas
differenciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos ge·neros destinados á exportação.
XLIX
Como garantia da fiel execução deste contracto, a companhia depositará no Thesouro- Nacional a caução-de 500 :000$
em dinheiro ou em apolices federaes; esta caução se refere ao
arrendamento das linhas actuaes, sendo .que a relativa á construccão das novas linhas será estabelecida com a retenção de
5% sobre cada pagamento effectuadó pelo Governo por trabalhos de eonstrucção ou compra do material, até completar
uma quantia de 2.000: 000$. maximum dessa caução especial
que poderá ser feita em apólices.·
,
Executado o contraeto ,eJJJ. relação á construcção das linhas
uma vez entregue ao trafego publico, a companhia receberá essá
caução de retenção com o ultimo pagamento definitivo.L
Caso não seja cumprida pela companhia a clausula VIII,
.na parte relativa aos prazos para o inicio da construcção,

378

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ser.-Ihe-ha imposta a multa de 1 :000$ por mez, até aue tenha
cessado o motivo da imposição da mesma multa.
Si nos prazos marcados na mesma clausula para a conclusão das mesmas linhas, ellas não forem abertas ao trafego, a
companhia pagará, salvo caso de força maior, a juizo do Governo, a multa de 3,00$ por dia até quatro mezes, 500$ por dia
de quatro a oito mezes e 1 :000$ por dia de oito mezes em
.
diante.
.Decorridos 12 mezes da applicação das multas, a que se
refere esta cláusula, e perdurando o motivo da imposição dessas
penas, poderá o Governo, de pleno direito e independente de
interpellação ou acção judieial, declarar caduco o contracto,
sem que a companhia tenha direito a índemnização alguma.
Neste caso perderá a companhia em favor do Estado a
caução depositada para garantia do contracto.
A mesma pena de caducidade será applícada no caso de
serem interrompidos 0:3 trabalhos de oonstrucção por mais' de
90 dias.
LI

Pela ínobservancia de qualquer das presentes clausulas,
para a qual não se tenha comminado pena especial, poderá o
Governo impor a multa de 500$ até 10 :000$ e o dobro na reíncídenoía.
LU

A renda bruta da companhia e a caução feita como garantía -do arrendamento, a que se refere a clausula <XLIX,
respondem pelo pagamento das contribuições e multas estipuladas no presente contracto.
LUI

A companhia não poderá transferir o presente contracto
de construcção e de arrendamento sem prévia autorização do
Governo e. caso tenha de reorganizar-se fal-o-lia dentro do
prazo de seis mezes.
LlV

No caso de desaccôrdo entre o Governo e a companhia
sobre a ,intelligencia das presentes clausulas, será este decidido
por arhítros nomeados um pelo Governo e outro pela companhia
e o terceiro prévlamente escolhido por estes dous.

LV
A companhia, organizada de accôrdo com as leis regulamentares em vigor, terá representante legal na Bahia e no RIO
de J arteiro.
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As duvidas ou questões que 'se suscitarem entre ella e o
Governo ou entre ella e os particulares, estranhas á intelligencia das presentes clausulas, serão resolvídas de aecôrdo
com a legislação brazileira e 1>elos tríhunaes hrazfleiros.
LVI
Ficam annexas ao contraeto, como delle fazendo parte
integrante, as disposições do decreto n. 6-.533, de .2q de junho
de 1907, clausula VIII e seus paragràphos, as condições geraes,
especificações e talJellas de preços e os modelos dos boletíns
mensaes e informações, aos quaes se referem as clausulas I,
§ 6 III e YII, § 2 e final da lettra a da clausula XL deste
decreto e que são os seguintes:
0

0

,

,

ANNEXO N. 1

Clausula VIII e seus ,paragraphos do decreto n. 6.533, de 20 de
junho de 1907, a que se refere a clausula I § 6 das que
'acompanham o decreto n. 8.6.18, de 31 de março de 1911.
0

,

VUI

o povoamento das terras rnargínaes ou proximas á estrada
deverá seremprehendido e activado pela companhia, independente de qualquer iniciativa do Governo Federal ou dos Estados, de associações ou de particulares.
§ Lo O povoamento eJfectuar-se-ha mediante a localização
definitiva de familias de immigrantes, habituadas a trabalhos
de agricultura ou de industrla ngro-pecuaria, como proprietarios de lotes regularmente medidos e demarcados, situados á margem ou dentro da zona de' 20 kilometros para cada
lado do eixo da estrada, formando núcleos ou Iínhas coloníaes,
isto é, estradas de rodagem ladeadas de lotes.
§ 2. A .escolha das localidades mais apropriadas aos nucleos obedecerá a prévio estudo de todas as circumstancias essenciaes ao seu desenvolviment.o,attendendo especialmente á
benignidade do- clima e salubridade; abundancia, qualidade 'e
distrihuição dasaguas: condições orograpuicas, natureza e fertilidade das terras e sua aptidão productíva: extensão em
mattas, capoeiras, campos e culturas; área disponível e tudo
quanto seja de interesse para mais proveitosa collocação de immigrantes estrangeiros.
~ 3-.0 A escolha das localidades, feita pela companhia, fica
sujeita a estudo e informação do respectivo engenheiro chefe
da rísoalízaeão, exame e acceitação do Governo Federal.
§ 4. o O plano geral, comprehendendo a divisão das terras
em lotes. área destes, estradas de rodagem e caminhos vicinaes
por construir, e typos de casas para 03 ímmigrauter, será sub0
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mettido pela companhia á approvação do Governo Federal e
executada na conformidade do que fór approvado, sob pena de
não serem prestados .os auxílios e favores de que trata o § 17
da presente clausula.
.
§ 5.° As terras necessarias para os nucleos ou linhas coloniaes serão adquiridas pela companhia, por compra, concessão,
ou accôrdo com os Estados ou com os propríetaríos, podendo,
quando necessario, realizar-se a desapropriação clt') accôrdo
com a disposição constante do N. XIII, lettra b, do art. 35 da lei
n. 1.017, de 30 de dezembro de H)Oo.
§ 0.° Em cada lote, nas proximidades da casa de morada,
a companhia fará preparar o terreno para as primeiras culturas.
§ 7." Sempre que, a juízo do Governo Federal, a situação
do núcleo ou a quantidade de 10Les ruraes exigir o preparo de
uma séde ou futura povoação, a companhia fundal-a-ha, CO:11
os competentes 10Les urbanos e segundo o plano approvado.
§ 8." A' proporção Que os lotes ruraes forem ficando
promptos e servidos por viação regular, serão localizadas as
familias de ímmígrantes ,
§ 9." A companhia manterá, pelos meios mais convenientes
ao seu alcance, um serviço de propaganda no exterior para a
venda, dos lotes, devidamente demarcados e preparados, a ímmigrantes exercitados em trabalhos de agricultura ou de industrla agro-pecuaria, em ordem a, nos mesmos, virem estabelecer-se.
§ 10. O Governo Federal poderá autorizar ou promover,
por sua conta, a introducção de ímmigrantes destinados aos
nucleos, concedendo passagem desde o porto do paiz de origem
até o porto de destino, bem como os meios de desembarque,
hospedagem '€' transporte até a estação mais proxíma do nucleo.
§ 11. O serviço de localização, inclusive auxílios para o
primeiro estabelecimento, correrá a expensas da companhia,
que deverá fornecer aos immigrantes recern-chegados ferramentas e sementes, e proporcionar-lhes, sempre Que não houver
inconveniente, trabalhos a salarío -na estrada ou nas proxímídades do 10Le, afim de se tornar facil a manutenção dos mesmos,
fazendo-lhes, quando preciso, adiantamentos em generos alimentícíos ou em moeda, até a primeíra colheita.
§ 12. Os lotes ruraes, com as bemf.eitorias que tiverem,
serão vendidos aos ímmígrantes, mediante pagamento á vista
ou a prazo.
§ 13. O preço dos lotes e das casas e as condições de pagamento dependem da approvação do Governo Federal, que se
reserva a faculdade de exercer acção fiscal sobre tudo quanto
fór de interesse para a pr·osperidade dos colouos e relativo aos
direitos que lhes são garantidos.
§ 14. A companhia fica obrigada a facilitar o transporte
dos productos éoloniaes, concedendo. abatimento ou reducção
de fretes na razão de 50%' das tarifas em vigor, durante cinco
annos, a contar da data do estabelecimento da primeira familia
em lote do nucleo colonial, cuja fundação se realizar nas con-
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dições deste contracto, ou fôr emprehendida pela União 0:\1
pelos Estados, por associações ou por particulares, com a localização de immígrantes estrangeiros, como proprietarios.
§ 15. A companhia proporcionará aos immigrante.s localizados todos os meios ao seu alcance para o melhor beneficiamento dos productos, animando a criação e o incremento
de neauenas industrias, promoverá o estabelecimento de escolas de ínstrucçãc primaria e profissional gratuita e de
campos de experiencia e demonstração, e construirá templos
para o culto rellgíoso, professado pelos írnmígrantes ,
§ 16. Os immigrantes estruugeíros, como os nacíonaes, gozarão de inteira liberdade dentro da lei e nenhum genero de
cultura. de commercio ou industria lhes será vedado. desde
que não seja contrario á segurança, á saude e aos costumes publicos.
§ 17. O Governo Federal concederá, a titulo de auxilio, os
seguintes premies á companhia, se effectuar com regularidade
a localização de ímmigrantes, como proprletarios, nos termos
deste contracto :
10, até 200$ por casa construída em lote rural, uma vez que
seja de typo off'icialmente approvado e pertença a família de
immigrantes;
2 por familia de immigrantes, introduzida do estrangeíro, á custa da companhia, e não já residente no paíz, localizada em lote rural;
a) até 100$, quando a familia contar seis mezes de localizada;
b) até 200$, quando a familia estiver ha um anno Iocalízada e houver desenvolvídoa cultura ou criação com animo de
continuar;
30, até 5 :000$, por grupo de 50 lotes ruraes, occupados por
familias de immigrantes, que, no mesmo nucleo, e dentro de
dous annos após effectiva localização. houverem recebido os
titulos definitivos de propriedade dos respectivos lotes.
§ 18. Quando os immigrantes não forem introduzidos do
estrangeiro, á custa da companhia, obriga-se ella a localízal-os
nas mesmas condições dos que' houver introduzido, mediante a
concessão dos premias dos ns. 1 e 3 do 'paragrapho antecedente.
§ 19. E' licito' á companhia obter dos Estados inter-essados quaesquer outros favores e auxílios, além dos-que constam
do § 17.
§ 20. A companhia sujeita-se ás medidas regulamentares'
instituídas . ou mandadas observar pelo Governo Federal, em
bem do serviço de colonização.
§ 21. O Governo Federal obr-iga-se a solicitar dos governos
estaduaes cessão gratuita á empreza das terras devolutas marginaes ou próximas á estrada, para serem colonizadas nos
termos deste contracto.
§ 22. Os auxílios prestados á companhia pelo Governo Federal, para, o povoamento das terras comprehendidas na zona
privilegiada da estrada, serão limitados na medida dos recursos
para este fim consignados no orçamento.
0

,
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§ 23. A companhia apresentará, para cada secção de 100
kilometros de estrada, o plano geral de organização de cinco
nucleos coloniaes, tendo no míuímo cada um 100 lotes ruraes,
apropriados á agricultura ou á índustria agro-pecuaría.
Os prazos para preparo e constituição definitiva destes
nucleos serão de dous annos, a contar da data da approvação dos
estudos definitivos de cada trecho pelo Governo.
§ 24.. Por falta de cumprimento do disposto no paragrapho
anterior, o Governo imporá á companhia a multa de 20 :000$ e
o dobro na reincidencia.

ANNEXO N. 2
Condições geraes, tabellas de preços e especificações para li
construcção dos prolongamentos, ramaes e ligações, conforme o estabelecido na clausula VII, § 2°, do presente
contracto.
I
mSPOSIçÕES PRELIMINARES

Art. 1.0 A Companhia de Viação Geral da Bahia, devendo
ter pleno conhecimento não só das obras que coutraotou, mas
tambem das círcumstancias locaes, fica obrigada a dar-lhes inteira e cabal execução a contento da Repartíção Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro e de accôrdo com este coutracto, com as presentes condições e com as especificações que
o acompanham.
Art. 2. ° Para garantia da fiel execução deste coritracto,
depositará a companhia no Thesouro Federal as quantias já
aqui' mencionadas e que só poderão. ser levantadas depois de
preenchidas as formalidades também já mencionadas neste
mesmo contracto ,
.
.
Art.. 3. ° Em caso de inexecução deste contracto por parte
da companhia e em qualquer caso de rescisão a que ella por
seus actos -ou omissões der legar, perderá em favor do. Estado,
conforme estipulam as presentes clausulas, as cauções que tiver
feito, nos termos deste contracto ,
Art. 4.. ° Este contraoto é intransfer-ível e a companhia
.
incorrerá nas penas nelle estabelecidas si o transferir a outrem
sem. o consentimento do Governo.
II
EXECUÇÃO DAS OBRAS

Pessoal da empreittida

Art. 5.° Fica livre á companhia, independente de autorização do Governo, sub-empreitar parte das obras, ficando.
porém, mantida li -sua responsabilidade perante o Governo ~
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sendo ella, por seus representantes legalmente constituidos, a
amíca admittida a tratar com o Governo.
Os sub-empreíteíroa serão considerados piara todos os
effeitos como' meros agentes ou representantes da companhia,
que, portanto ficará sendo a unica responsavel perante o Governo por tudo quanto fizerem os sub-empreiteiros e tambem
por tudo que disser respeito aos trabalhos destes, inclusive
trabalhadores e pagamento de salat-ios ,
Art, 6." A companhia assistirá por seus representantes á
execução das obras com a frequencia que Iõr necessaría a bem
do serviço e acompanhará os engenheiros encarregados da fiscalização em suas ínspecções, sempre que estes o requisitarem.
A companhia deverá ter representantes residindo no local
dos trabalhos, podendo estes, porém, de conformidade com as
clausulas deste contracto, ser suhstítuídos por procurador idoneo
a juizo do Governo, legalmente constituído, com poderes plenos
e especiaes para resolver detinitvamente sobre a execução,
classificação e avaliação das obras, fazer pagamento aos trabalhadores.
Art. 7." Si a companhia deixar de cumprir o disposto na segunda parte da condição anterior, após aviso prévio de tres dias,
ou si os seus representantes não executarem as ordens de serviço que receberem da Fiscalização, sem que apresentem os motívos no mesmo prazo, proceder-se-Iia á revelia da companhia,
que nenhuma reclamação poderá levantar contra o que se fizer
ou contra o resultado do que se fizer ou -f'ôr approvado pela
Fiscalização.
Art , 8." A companhia terá particular cuidado na escolha do
seu pessoal, não admittindo .para administradores, feitores,
mestre de. obra e operar íos senão pessoas que se recommendem
pela sua probidade e aptidão, ficando a mesma companhia responsavel pelos damnos causados de accôrdo com a legislação
bi-azíleíra, salvo quando taes prejuízos provierem inevitavelmente de execução de ordens de servíco expedidas pela FíscaIização.
A1'[,. O." Os empregados da companhia que comruettcrem
actos de 'insubordinação, improbidade 01:1 outros que. tornem
inconveniente a sua permanencía no serviço, serão removidos
ou despedidos, cofíf'orme o exigir o engenheiro chefe da EiscaIização .
Nesta ultima disposição oomprelrendem-se tarnbem os subempreiteiros.
Em qualquer hypothese poderá haver recur.so· nara o director da Repartição Federal de Fiscalização de Estradas de
Ferro.
Art; 10. O numero de operarios de dífferentes classes e o
dos vehículos a empregar diariamente nas obras será sempre
proporcionado á quantidade de trabalho e ao tempo em que este
tiver de ser executado.
Afim de que possa a administração verificar si as obras
marcham com o conveniente impulso. a companhia fornecerá á
Fiscalização, periodicamente e nas épocas por esta fixadas, a
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relação do pessoal e do material de' serviço empregado nos
differentes trabalhos, com declaração da profissão do pessoal,
A Fiscalização poderá verificar a exactídão dessa relação
e a companhia por sua parte deverá facilitar-lhe os meios que
forem necessarios para esse fim.
Art. 11. A companhia é obrigada a ter os oneraríos de
suas 'empreitadas pagos em épocas regulares, ficando sujeita.
caso não o faça, ás penas do contracto.
Ordem ele Se1'llíço

Art. 12. Sempre que nestas condições geraes ou.nas especificações annexas se f'alla em fiscalização, entende-se o engenheiro chefe, chefe de secção ou engenheiro residente, que por.
parte do Governo têm a seu cargo a díreoção, classificação, medição 'e fiscalização das obras como representantes da Repartição
Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro.
Art. -13. Todas as ordens de serviço serão dadas pela Físcalização, por escripto.
Serão numeradas e entregues á companhia, que dellas passara- recibo e de identicomodo se procederá em relação ás
observações' ou reclamações que a companhia haja de apresentar, motivadas par estas ordens, devendo ser- apresentadas
taes observações ou reclamações dentro de tres dias uteis, con·tados do dia ern que forem entregues as referidas ordens á C0111nanhia, salvo motivo de força maior.
.
Art. 14. As ordens deserviço deverão ser immediatamente
cumpridas pela companhia; si, porém, esta entender que da
sua execução resultam-lhe prejuízos contra os quaes tenha de
reclamar, fará sustar a obra em questão e se entenderá com a
Fiscalização dentro do prazo de tres dias uteis, a que se refere
a condição anterior, correndo por conta e risco da companhia o
que ella fizer em contrario da. presente condição e sem direito a
índemnização, qualquer que seja o motivo.
Art. 15. Si a Fiscalização, não acceitando as razões apresentadas pela companhia, reiterar-lhe as ordens' de serviço e
ella não SQ- conformar com ellas, a.Fisoalízáção poderá Intimai-a
para satísfazel-as dentro de um prazo determinado. Este prazo,
salvo os casos urgentes, não será inferior a 10 dias, a contar do
da intimação.
Expirado esse prazo, si a companhia não tiver executado
as disposições prescríptas e apresentado qualquer recurso, a
Fiscalização communicarã o occorrído ao director da Repartição Federal. de Eiscalízação das Estradas de Ferro, que, si
não der provimento ao referido recurso, poderá ordenar que
sejam as obras executadas administrativamente, correndo as
despezas por conta da c-Ompanhia.
Dessa resolução poderá a companhia recorrer para o ministro da Viação, que resolverá em ultima instancia.
Para pagamento. das despesas e .ajuste de contas com a
companhia será observado o que dispõe a respeito o capitulo 30.
Art. 16. Nenhuma reclamação do empreiteiro será acceítá
quando baseada em ordens verbaes.
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Entreça do serviço á companhia

Art. 17. Os terrenos que tiverem de' ser occupados pela
estrada e suas dependencias e aquelles donde .se houver de
extruhir, por decisão da. Físcallznção, pedra para. as obras,
serão entregues ú companhia pelo processo estatuído no seu
contracto .
8a1Yo o disposto no artigo seguinte, a companhia poderá
utilizar-se desses terrenos tão somente para os í'ins designados,
devendo obter ú sua. custa. os terrenos que tenha necessidade de
occupar para outros quaesquer fins.
Art. 18. Na faixa de terreno destinada ao estabelecimento
da estrada será permittido á companhia, si assim o entender
a Fiscal ização, levantar ranchos para abrigo dos operai-los, depositas, armazene e outros misteres da empreitada.
Em tal caso essas construcções, menos o material da cobertura, as portas ·el as janellas passarão ao domínio da estrada,
sem índemnização alguma, logo que por qualquer causa 0e8sarem os trabalhos da companhia, a qual será obrigada a
desocoupal-as, e também removel-as, si assim o exigir a FIscalização, tudo no prazo de tempo que esta lhe determinar.
Art; 1!J. Antes de encetarem-se os trabalhos de cada
trecho, a companhia receberá da Fiscalização o mesmo trecho
marcado com estacas que indiquem os accídentes do terreno,
entradas dos cortes, 'e,tc., e tambem as notas do perfil longitudinal, e mais documentos a que se refere este contracto,
ficando sob a responsabilidade da mesma companhia. a conservacão das estacas, bem como as despezas que a administmção
houver de fazer pela remoção ou desarran] o das mesmas.
Art , 20. Para a execução de cada uma das obras de arte
que fizeram parte da empreitada e á medida que for necessarlo, serão fornecidas á companhia cópias authcntícns dos desenhas,' bem como as notas competentes e respectiva locnção no
terreno. Os ortgtnaes desses desenhos e notas ruln-icarlas pela
Eiscallzação e pela companhia, Iicarão archivados no escrípiaria da Fiscalização.

Alterações
Art. 21. Na execução dos trabalhos a. companhia seguirá f'lelmenle as presentes condições e especificações, as
indicações dos desenhos que lhe forem fornecidos pelo engenheiro encarregado das' obras e as ordens de serviço que por
este lhe forem dadas e não poderá fazer alteração alguma, sob
pena de demolir a obra feita e reconstruil-.a á sua custa. de per..,
feito accõrdo com as referidas condições geraes, especificações,
desenhos e ordens de serviço. Si a companhia se recusar a
cumprir esta ultima disposição, será a obra demolida e reconstruída ou reparada e modificada pela. administração da
estrada, correndo por conta da companhia as despezas, as quaes
serão deduzidas do primeiro pagamento. O engenheiro chefe
poderá dispensar a companhia dessa demolição ou reparação,
Poder Executivo - HHl
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quando, entender que, apezar da alteração feita, sem ordem
competente, a obra se acha em condições de ser acceita. Neste
caso, porém, será a companhia paga unicamente da obra realmente executada; e si esta fôr superior á ordenada não lhe será
contado o excesso que porventura apresente em ref'ereneia ao
projecto, especificações, etc. A disposição deste artigo abrange
todas as obras da empreitada, cortes, aterros, obras de arte,
edírícíos, etc.
Art. 22. Si o engenheiro chefe entender conveniente alterar a dírecção da estrada ou os projectu., das obras que houver
mandado executar, assim o ordenará por escrípto á companhia,
que o oumprírá logo que receber essa ordem, salvo quando
'recorrer para o chefe da Repartição Federal de Fiscalização das
Estradas de. Ferro.
Art. 23. Si das alterações a que se referCl a condição anterior resultar abandono de obra feita ou encetada, serão estas
medidas definitivamente tomadas, seu valor creditado á companhia, sem que tenha esta direito algum a qualquer índemnização por motivo de augrnento ou diminuição de trabalho proveniente de taes alterações.
Art. 24. As alterações que, porventura tiverem de soffrer
as obras, depois de entregues os respectivos desenhos approvados á companhia, deverão ser índícadas nestes e em ordem de
serviço e assígnadas pelo chefe. da secção, sem .0 que não
deverá a companhia executal-as, sob pena de Incorrer no que
'
dispõe o art , 21.
As mesmas alterações deverão ser mencionadas nos orígínaes a que se refere o art. 20 e serão rubricadas pela companhia e pelo engenheiro chefe.
Quando porventura venha a apparecer qualquer duvida ou
con:estação entre a companhia e os engenheiros incumbidos da.
.fiscalização da estrada, proveniente do desenho das obras, decidirá o engenheiro chefe, tendo em consideração somente o
que constar dos referidos origínaes e das ordens de serviço.
.
Andamento das obras

Art. 25. A companhia dará principio aos trabalhos dentro
do prazo de 60 dias contados da data da entrega dos estudos e
locação pelo Governo ou da em que lhe fôr communicado pela
Físcaáizaçâo, caso tenha feito os estudos nos termos deste contracto, ficando sujeita ás multas estipuladas neste mesmo contracto, pelo não cumprimento desta prescripção.
Art. 26. Os trabalhos deverão ficar concluídos dentro do
prazo de, tempo estipulado neste contracto, a contar da mesma
data referida no artigo rlnterior, ficando a companhia sujeita
ás penas ne11e estipuladas pelo excesso daqueTle prazo, salvo
força maior, a juizo do Governo.
Art. 27. A companhia encetará. os trabalhos pelos pontos
que lhe forem designados e no tempo que fôr determinado pela
Fiscalização, em ordem escripta, dando a cada um desses trabalhos maior ou menor desenvolvimento, tudo no sentido das
obras serem concluídas dentro dos prazos contractuaes,
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A marcha dos trabalhos ficará inteiramente sob a dírecção
do director da Repartição Federal de Ftscalízaçâo das Estradas
de' Ferro, segundo as informações que receber do engenheiro
encarregado da chefia dos serviços, podendo sustar qualquer
delles ou determinar que uns sejam feitos de preferencia a
outros; segundo a conveniencia do serviço, sendo a companhia
indemnizada dos prejuízos decorrentes de tal medida, avaliada
por arbitramento constituído na fórma do seu contracto a salvo
as prorogações de prazos que sei am oonsequencía de taes providencias.
Art. 28. Si, por insufficiencia de meios de execução, a
construcção de qualquer trecho ou de qualquer obra isolada
não f'ôr encetada no prazo determinado pela Fiscalização ou não
proseguir com o necessarío impulso para que fique concluida
dentro do prazo fixado pelo t}ontracto,a juizo da Fiscalização,
ordenará esta o preciso augmento de pessoal e material, que a
companhia deverá realizar dentro do prazo que lhe f'ôr fixado
pela mesma Fiscalização; si, expirado este prazo, não tiver a
companhia cumprido a ordem e não apresentar motivos justificativos que a ínhíhissem de cumpri l-a, providenciará a Fiscalização de accôrdo com este contracto ,
Si forem acceítas pela Eísoalízação as razões apresentadas
pela companhia que a inhibiram de realizar o rr-f'eridc augrnento, no prazo fixado, poderá a Fiscalização prorogal-o ;
finda, porém, esta prorogação, si não estiver cumprida a ordem.
qualquer que seja o motivo, proceder-se-ha como está determinado na primeira parte desta clausula.
'
Art. 29. Quando se dê o caso de suspensão geral ou de
abandono geral das obras ou da maior parte destas por parte
da companhia, proceder-se-ha de accôrdo com as presentes
olausules,
Si a suspensão e abandono forem parciaes,proceder-se-ha
de conformidade com o art. '15.
Considerar-se-ha abandono não só a completa falta de operariosnas obras, como tambem a do emprego de operarios em
numero tão ínsuff'íolente que demonstre por parte da comIpanhia desídia ou propósito de fugir á execução dessas obras.
Salvam-se os casos extraordínartos e independentes da
vontade da companhia, reconheeídos a juizo do Governo.
Art. 30. Si o andamento das obras f'ôr prejudicado por
qualquer Musa independente da companhia, terá elIa direito a
uma prorogação equitatíva nos prazos estipulados neste contracto; nunca, porém, se poderá esquivar á sua execução.

Modo ele execução
Arl.,31. Nenhum trabalho será executado pela .eompanhía
sem que preceda ordem escripta do chefe da secção, aquém
compete determinar o trabalho a executar e a occasião em que
deverá ser feito.
Correrão por conta e risco clacompanhia todas as obra;
Que executar sem aquella ordem ou de encontro ás já recebidas,
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ficando ella sujeita a demolü-aaá sua custa, si assim o entender conveniente o engenheiro chefe.
Art. 32, As obras serão executadas segundo as regras de·
arte; com perfeicão e solidez, a contento do 'e(D.genheiro chefe e
de eccórdo com 'este contraoto .
Art. '33. A companhia empregará materiaes de superior
qualidade, a juizo do engenheiro chefe, devendo remover á sua
custa os que forem recusados por insufficiencia de dimensões
ou por ma qualidade. A remoção será feita pela administração,
se a companhia recusar fazel-o, correndo por conta ·da mesma
todas as despezas que lhe serão debitadas.
A approvação de qualquer material a empregar em obra
exime a companhia de responsabilidade pela qualidade e emprego do mesmo material.
Art. 34. Quando a companhia tenha de demolir as obras
pertencentes á adminístração da estrada, procederá a _esse trahalho de tal modo e com tal cautela que os materiaes provenientes de demolição possam ser devidamente utilizados -.
Art. 35. Si no período de construcção dás. obras e em
qualquer tempo antes de seu recebimento definitivó, a adminístração reconhecer ou presumir que ha vícios de execução em
qualquer obra em andamento ou construida, será ella demolida
e reconstruída á custa da companhia, no caso em que se verifique a existencia de taes defeitos, e, no caso contrario, á custa
da admíuistração ,
Art. 36. As espécies ele trabalhos não provistas neste contraeto a tabella ele precos serão executadas pelá companhia me-'
diante ajuste prévio ,COm o engenheiro chefe ou com o director
da Hepartição Federal de F'iscalízação das Estradas ele Ferro.
Em caso de desaccôrdo de preço, proceder-se-há ao arbitramento, conforme os termos deste contraeto "
Art. 37, Além do mais que se designar nas especificações
ou no contraeto, correrão por conta da companhia: construcção
de ranchos, barracões e abrigos para .operarios e materiaes,
destinados ás obras, o descobrimento e abertura de pedreiras,
o fornecimento de apparelhos, ferramentas, utensílios, andaimes, címbres, iblumínação B as demais despezas accessorías
ou eventuaes que forem necessarías para execução das obras,
por se considerar que todas são comprehendídas nos preços
destas.
Art. 38. Nenhuma indemnização será concedida á companhia por prejuízo, perdas e damnos provenientes de tempo
desfavorável, mau estado ou falta de caminhos 'e bem assim
pelo que resultar da negligencia, imprevidencia, falta de recursos e erros ou má administraCão da mesma companhia ou
do seu pessoal.
Exceptuam-se os casos de forca maior, a juizo do Governo.

Disposições dioersos
. Art. 39. Todo o material que se extrahir das cavas ou de

domolíção de obras pertencentes á estrada é propriedade desta
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é será '.empregado na formação de aterros ou depositos nos
pontos que forem indicados pelos engenheiros;.
O material depositado ficará sob ia guarda eresponsabilldade ·da companhia; que delle poderá uttlízar-se tão .sómente
nas obras da estrada e quando pr,ra isso tiver ordem expressa do
engenheiro, fazendo-se no valor da obra o desconto proporcional ao valor do mesmo material.
.
Art. -lO. Serão considerados propriedade do Estqdo os míneraes, fosseis e em geral todos. os objectos de curiosidade,
valor artístico ou scientifico, que forem éncontrados nas exea-,
vações que se fizerem para formação do leito da estrada e
construcção das obras de arte ou na demolição de obras pertencentes á estrada.
'I'aes objectos deverão ser extrahidos com cuidado e a companhia as entregará ao engenheiro chefe.
Art. 41. Todo o material, ferramentas, appárelhos e o pessoal que a companhia houver de empregar nas obras, quando
tenham de ser transportados para estas pela estrada em trafego, pagarão os fretes de accôrdo com o que estipula a clausula.
do seu contraeto, devendo préviamente a companhia apresentar
ao engenheiro chefe as respectivas guias de materiaes e requisição de passe em duas vias.

Occurrencias diversas

Art. 42. Salvo os casos de recursos para o Mínister ío da
Viação e Obras Publicas, previstos em artigos anteriores, todas
as duvidas ou dívergeneías que se derem entre os engenheiros e
a companhia serão decididas em ultima instancia pelo director
da Repartição Federal de Ffscalização das Estradas de Ferro .
. Art. 43. Dado o caso de rescísão do contracto ou de retirada de qualquer obra ou trecho de toda a empreitada ou qualquer outra em que. se dê a cessação dos trabalhos, a cergo da
companhia, no todo ou em parte, proceder-se-ha á medição
final dos trabalhos por ella executados em toda a empreitada
ou no referido trecho ou obra, observando-se a respeito o que
dispõem as condições relativas a medições finaes de obras
concluídas.
.
Esse serviço ;será feito com a necessaria promptídão, afim
de que não fique retardada a applícação de novas providencias
que o Governo tenha de tomar para a continuação das obras;
e si a companhia, ;por si ou por seus representantes, faltar a
qualquer dos actos da medição final, correrão estes á revelia
da mesma companhia, de conformidade com o art. 7° e após
aviso com o prazo de cinco dias.
Quando as obras retiradas tiverem de ser continuadas adruínistrativamente por conta da companhia, poderá o engenheiro
chefe adiar a respectiva medição' final até a sua conclusão,
prescindindo neste caso o Governo do beneficio possível de qne
trata o final do art. 44.
. Art. 44. Nos casos de execução de obras por conta e risco
ela companhia, quer se proceda ao serviço por dírecta admínís-
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tração do Estado, quer por meio ~e adjudicação, o excessq de
despeza que disso resultar correra por conta da companhia e
será pago por meio de sommas que se lhe deverem e das que
tiver em deposito, sem prejuízo dos direitos. do Governo para
haver completo pagamento, quando aquellas quantias não
sejam suff'icientes .
O excesso da despezaserú contado tomando-se a differença
entre o maior custo das obras e a importancia das mesmas,
calculadas segundo os preços. do contraeto com a companhia.
Si, porém, a diíferença redundar em economia, pertencerá
esta ao Estado e a companhia não poderá pretender participação alguma.
Art. /15. No caso de fallencia da companhia, proceder-se-ha
de aecôrdo com o disposto no art. '180 da lei n. 2.024, de '17 de
dezembro de '1908.
Art. 46. Dado o caso de rescisão do eontracto por qualquer
causa dependente da companhia e nos termos do mesmo contracto, não poderá a companhia reclamar índemnização alguma
por lucros cessantes, damnos emergentes, etc.
III

Art. 47. Os trabalhos e obras feitos segundo este contracto,
assim como o material fixo, rodante e de offieinas, preciso para
as novas linhas a construir e trafegar, serão pagos pelos preços
da tabella respectiva e mais 2 % (dois por cento) sobre o total
das medições provisoria e. final, a titulo de despezas geraes e
administração.
Nesses preços estão eomprehendidos não só a mão de obra,
o romecímento de materiaes, «omo tambem todas as despesas
accessorias ou eventuaes necessaríás para a execução das obras
e os lucros da companhia.
Salvo os casos previstos pelo art. 21, as contas serão feitas
conforme a qualidade e quantidade de obra realmente executada.
.
Art. 48. Até o dia 10 do mez seguinte a cada bimestre proceder-se-ha á medição provisoria dos trabalhos e obras feitos
nesse bimestr-e anter-ior, para realizar-se o pagamento de
eccõrdo eom este contracto.
.
Nenhuma medição provisoria será feita sem que a Fíaeali-,
zação haia dado á companhia, por escripto. aviso com tres dias
de antecedencia, para que possa a mesma companhia ou seus
prenostos a ella assistir, procedendo-se, porém, á sua revelia,
se nao comparecer.
Nesse 'caso perderá a companhia o direito de reclamação e
verificação ele que trata o artigo seguinte.
Art. 49. A classificação e quantidade de serviços resul.. .
tantes elas rnedicões nrovisorias serão lançadas em livro espe . .
e íal pejos eúgenheiros que fizerem as medições.
A companhia tomará conhecimento dessas notas no escriptorío da Fiscalização, dentro do prazo de cinco días, contados,
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da data em que receber o convite em ordem de serviço, e deverá
em seguida, :authenticar a folha ou folhas' do referido livro em
que estiverem lançadas as notas, declarando, si fór caso disso
qual o motivo da impugnação de qualquer parte da medição. '
A expedição do certiticado de pagamento poderá ser retardada e transferida para o mez seguinte, emquanto a companhia não tiver authenticado o respectivo registro das medições.
A assignatura do representante da companhia no referido livro importa, por parte da mesma companhia, acceítação
das medições como boas, salvo as correccões que mais tarde
resultarem das medições finaes e resalvados os seus protestos
feitos no livro competente, ou de decisão do engenheiro chefe,
No caso de impugnação por parte da companhia, procederá o
engenheiro á nova medição e, si fór caso disso, sujeitará á decisão do director da Bepartição Federal de Fiscalização das
\Estradas de Ferro a impugnação, competentemente informada.
Fica entendido que a verificação ou nova medição será
feita sem prejuízo do serviço e não será attendida quando
exija tempo tal que demore a preparação e conclusão das contas de pagamento do mez ,
Art. 50. Exceptuadas as classificações de terrenos e das
obras, as quaes poderão ser modificadas pelo director da Repartição Federal de Fiscalização ou por engenheiro por elle
designado, serão consideradas como: definitivas 13 finaes as medições provísorias de todos os trabalhos e obras cuí a medição
final não possa ser mais tarde verificada.
Art. 51. As obras e trabalhos medidos provisoriamente em
cada mez serão pagos dentro de 30 dias contados do dia 12 do
mez seguinte áquelle a que 'se reterír a medição, deduzíndo-se
cinco por cento da importancia do serviço feito, os quaes ficarão retidos no Thesouro Federal como .caução da fiel execução deste contracto e da solidez e conservação d26 obras até
seu recebimento definitivo.
Nesses pagamentos serão deduzidas, tamhem, quaesquer
quantias que a companhia vier a dever.
Art. 52. Os resultados das medições provisorias e pagamentos mensaes em nenhum caso darão á companhia direito a
'reclamações relativas ás contas rínaes.
Art. 53. Depois de concluida cada uma das obras da empreitada, prooeder--se-ha á sua medição final e, terminada
esta, serão organizados os desenhos respectivos com. as necessarias declarações relativas á classificação dos terrenos e das
obras, distancias de transporte, quantidade e especie de materíaes fornecidos á companhia e tudo o mais que fôr preciso
para calcular-se oservíço feito.
Depois de assignados esses desenhos pelo chefe de secção,
a companhia será convidada em ordem de serviço para examinaI-os e assígnal-os no escriptorio da secção, si com elles
concordar.
Si, porém, a companhia tiver. duvidas ou reclamações a
fazer, deverá apresental-as pOL' escripto e devidamente fundamentadas ao engenheiro chefe, dentro do prazo de 15 dias, con-
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tadosda data em que houver recebido o convite; podendo tambem requerer ao engenheiro, dentro desse prazo, nova medíção final, que lhe será concedida.
Expirado o prazo de que trata essa condição perderá a
companhia O, direito a qualquer reclamação, bem como a nova
medição ou verif'ícação da primeira, que será considerada definitiva, salvo o caso previsto na c-ondição seguinte.
Antes de começar-se a medição final, será a companhia
convidada com' tres dias de antecedenoia para assistil-a,
procedendo-se á sua revelia, si não comparecer.
Art. 54. Os desenhos de que trata a eondíção anterior, não
obstante assignadospelo chefe de secção' e pela companhia, só
poderão -ter valor e servir de base para a organízeção da conta
final, depois que forem approvados pelo engenheiro chefe, o
qual poderá mandar proceder pelos mesmos ou PÜl!" outros engenheiros á nova medição de todas ou de parte das obras.
Para assistir frt essa nova medição será convidada a companhia nos termos da condiçã-o anterior.
.Art. 55. Depois de approvados pelo engenheiro chefe os
desenhos da medição final de cada obra, serão feitos no esóríptcrio teclmico os necessnrios calculas para determinar o
seu valor, sendo archivados os desenhos e' calculas paea servir
de base á organização da conta final, que só se fará depois de
concluidas, medidas e avaliadas í'ínalmente todas as obras de
cada empreitada.
A companhia será convidada para examinar e .authentícaccom a sua assignatura a conta final, si. não tiver reclamação a
apresentar.
A u-eclamacão deverá ser apresentada por escripto e devidamente fundamentada ao engenheiro-ohefe.. dentro do prazo
de 20 dias, contado da data em que a companhia tiver recebido
o convite para examinar a conta fina,1. Esgotado esse prazo,
nenhuma reclamação da companhia será acceita.
Art. 56.' Si não fôr attendida a reclamação da companhia,
nos casos de que tratam os artigos precedentes, fica-lhe livre
o recurso pUJI'a o director da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro e para o ministro da Viação e
Obras Publicas, decidindo este em ultima instancia e ficando
a companhia obrigada a sujeitar-se a essa decisão.
O recurso só será recebido dentro de 30 dias, contados da
data da respectiva decisão do engenheiro-chefe, a qual será
enviada em protocollo á companhia.
Todos os uecursos serão remettídos ao l\Iinisterio da Viação
e Obras Publicas por intermédio do engenheiro chefe e director da Repartição Federal' de Eiscadização das Estradas de
Ferro, para que subam logo coma respectiva informação.
Art. 57. O saldo demonstrado na conta final, deduzidas as
multas e despezas devidas pela companhia" ser-Ihe-ha pago
logo q':!e cesse a responeahílídade da mesma pela solidez e conservacao das o1:J,r'UJs e sejam estas recebidas definitivamente

pelo Governo.

.
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IV
CONSERVAÇ.:\O DAS OBRAS

Art. 58. A companhia é responsavel pela solidez e boa conservação das obras que executar, quer durante a construcção,
quer depois, durante seis mezes para as .de terra e um anno
para as de arte.
Art. 59. Durante o prazo de sua responsabiliâade pela solidez e conservação das obras que executar, fica, a companhia
obrigada a reparar á sua custa os damnos que soffrerem as
mesmas obras, proveníentes de vicias de oonstrucção ou do
emprego 11e matefiaes de má qualidade. E, si se recusar a fazer,
ou si o não fizer no prazo que fôr'determinado pelos engenheiros encarregados do serviço, a Fiscalização providenciará para
que sejam as mesmas reparações feitas pelo modo que lhe
parecer mais acertado, sendo. debitadas' á companhia as despezas que dahi provierem.
Art. UO. Expirado eada um. dos .prazos de ,responsabilidado da companhia, serão as respectivas obras examinadas
pelo engenhefro-chcre, acompanhado do chefe de secção e do
representante da companhia, e definitivamente acceíta por
aquelle, si as achar em perfeito estado de conservação, lavrando-se então o termo de recebimento que será assígnado pelo engenheiro-chefe, chefe de secção e pelo representante da companhia, ficando esta desde então exonerada de toda e qualquer
responsahilldade pelas obras a que se refere o termo.
Art. 61. Para as linhas de que trata o n. 4 da clausula I
deste contracto, cujo inicio de construcção depende de fixação
ulterior e caso. intervenham condições especiaes a juizo do
Governo e o solicite a companhia, poderão ser revistas as presentes condições geraes e tabella de preços nos termos dos
§§ 2° e 3°. da clausula VII deste contracto ,

Tabella de preços para os trabalhos da Rêde de Viação Ferrea
da Bahia

TRABALHOS PREPARATORIOS
1. Roçado e limpa em

capoeira.

.

.

.

2. Idem em capoeirão de

machado.

3. Idem em matta vir-

gem . . •

4•. Destocamento •

$010
$020
$040

'.

$73Q
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1\11

1\12

M3

l\IOVIMENTO DE TERRAS
Em cortes, empresti..
mos, valias e valletas:
5. Excavação em terra.
6. Idem em pedra solta.
7. Idem em rocha
Em cavas para fundações:
8. Idem para .fundações
de muralhas, pontilhões, boeiros e
edítícíos .
9. Accreseímo de preço
de excavação para
fundação de obras
de arte com necessidade de escol'lamenta para cada
metro de prorundídade. . . . .
10. Idem para cada metro de profundida-·
de abaixo do nivel
da agua. . . .
11. Terras em derivações
de rios. . . •
Em tunneis:
12. Excavação em terra
commum
13. Idem de pedra solta.
14. Idem em rocha

$900
3$000
6$400

.

1$000

1$600

1$600
1$200

18$000
20$000
34$000

ALVENARIA E TRABALHOS aONNExoS C11M
TRANSPORTE ATÉ 10
METROS, CARGA E
DESCARGA
15. Alvenaría de pedra
secca.
16. Idem ordínaría com
argamassa de 2 de
cal e 3 de areia para
alicerces.
17. Idem para cima dos

alicerces.

16$000

25$000

...-

29$000
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18. Alvenaria de apparelho com a mesma
argamassa. . . .
19. Idem idem para abobadas . . . .
20. Idem dá lajões sem
argamassa . . .
21. Idem com argamassa
de 2 de cal e 3 de
areia.
. . . .
22. Idem de tijolos communs com a mesma
"argamassa,. . .
"23. Cantaria _ com arga-"
massa dp, cimento
puro.
. . . .
24. Concreto de 2 volumes de pedra britada paDa 1 de aJrgamassa de 2 volumes
de cimento para 3
cpe areia. . . .
25. Chapa de "argamassa
de 2 de cimento e"
3 de areia.
. .
26; Rejuntamento com argamassade 2 de cimento e 3 de- areia.
27. Apparelho grosso a
ponteiro 10U picãfo
de pedra. -, ', .
28. Idem fino a escopro.
29. Argamassa n. 1 de cícimento puro .
30. Argamassa n. 2 de um
de cimento e uni de
areia .
31. Argamassa n. 3 de 2
de cimento e -3 de
areia
32. Argamass-a, n. 4 de 1
de cimento e 2 de
"areia.
33. Argamassa n. 5 de 1
de cimento e 3 de
areia.
34. Argamassa n. 6 de 1
de cimento e 4 de
areia.
.
35. Argamassa n. 7 de 1
de cal € 1 de areia.

39~

100$000
60$000
27$OCO.

31$000
40$OOt()

100$000
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l\{3

36. Argamassa n. 8 de 2
de cal e de 3 de
areia.

18$900

TRABALHOS DE MADEIRA

37. Vigas de m a d e ra
de lei, serradas ou
f a 1que j adas nas
quatro faces, em esquadria de 0,15 por
0,30 ou maior até 8
metros, assentadas
em obra.
38. As mesmas com igual
esquadria, de comprimento superior
a 8 metros, assentadas em obra'. .
39. Vigas de madeira de .
lei serradas ou falque] adas n1lJS quatro
faces com. esquadria inferior a 0:,15.
por 0,30, com qualquer comprimento,
assentadas em obra.
40. Estacas de madeira de
lei com esquadria,
0,30 por 0,30 enterradas até 8 metros,
por metro enterrado ' ..
41. Idem idem enterrad1lJS mais de 8 metros idem . . .
42. Madeira de lei em taboas de 0,025 de espessura; a p p a r elhadas
í

86$000

97$000

71$500

13$300
15$900

8$500

TRABALHOS DIVERSOS

43. Transporte dos materiaes de excavação,
por decametro de
,distancia, . . .
44. Idem de pedras para
obras de arte, .por
decametro ,d'8 distancia, por' meios
Qrdiu'ariOS . ,

$015

$024.
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45. Transportei em trem
de rastro (tonelada)
por kilometro
46. Idem de tijolo, cimento, cal e' areia para
as obras de arte,
por meios ordínarios, por decametro.
47. Idem idem em trens
de lastros (tonebadas por km
47 a. C lar r e g a m e n t o e
!d:esCflJl'ga dos materíaes ode excavação ,
48. Enchimento de vãos
com pedra quebrad31 • • • • •
49. Enrocamento com pedras jogadas . .
50. Idem com pedras arrumadas.
51. 'E/lnpedramento . .
52. Empilhamento de pe'dras.
....,
53. Pedra britada para
lastro. . . . .
54. Revestimento com leivae ao chato
55. Idem á tição
56. Esgotos com tubos de
barro Ij'e 0,30 de
diametro
57. Apiloamento de terra
em camada' de 0,20.
58. Emboco e reboco com
argamassa de 2 de
cal e 3 de areia .
59. Vigas de madeira de
lei falquejada das
duas faces oppostas
para grades de fundação, por metro
corrente Ide viga assentada. . . .

$015

$020
$010
$100
12$80;0
7~000

4$400

$700 '
11$000
1$000
1$500
18$000
$750
1$200

8$500

EDIFICIOS E DEPENDENCIAS

60. Paredes de f r o n tal
simples
61. Idem dobradas. . .
(j"J
Idem de páo a pique.

9$000

5$600
12$000
3$800
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63. Paredes de tabique
64. Capeamento de muros, platafôrma e
rampa com meio
fio, soleira de porta
e portões rente ao
calçamento e soalho.
65.. Calçamento com parallelepípedos communs. . . . .
66. Dito com pedras irreIgululres . . . .
67. Dito de maoadam.
68. Dito com tijolos.
69. D i t o c o m laljtrilhos
communs.. . .
70. Portões ínteíríços de
taboas enquadradas,
com todas 'as ferragens'. . . . .
·71. Ditos. de dous batentes de taboas enquadradas com todas as ferragens .
72. Portas lisas inteiriças
ou de dous batentes
73. Ditas com almofadas,
de dous batentes
74. Ditas, ditJas de dobrar.
75. Ditas ditas envidra
çadas na parte supeeíor .. . . .
76. Bandeiras com vidros
para portas e [anellas. . . . .
77. Caixilhos de dous batentes com vidros
para [anellas
78. Venezianas m o v e i s
para janellas
79. Ditas fixas para Jenellas, portas, portões, etc. .
80. Soalho com om,035 de
espessura, junta secC2J, barrotamento e
assentamento c o mprehendido
81. Idem, idem com junta
de meio fi'O' idem.

12$500

30$900
i4$600
5$000
10$000
9$300
7$600
46$000
50$000
27$200
36$200
36$600
29$000
27$000
18$500
27$000
29$600

13$000
13$50ú
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83.
84.

85.

Soalho, idem, idem de
macho e femea.
Forro e tecto de taboas de 0,018 assentadas. : . . .
Escadas rectas de IDIadeíra de lei com um
ou mais patamares,
assentadas
Idem de volta de madeira de lei assen. . .
tada .
Guardas com corrimão
de madeira de lei.
Travejamento de tecto
de madeira de lei.
Encaibramento e ripamento de madeira.
Pintura a ~res mãos
á colla .
Idem á oleo
Caiação a tres mãos.
Watter-cl o s e t com
cisterna (fossa fim)
e mictorio (um) .

1II2

16$800
H$OOO

80$000
112$000

~

86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.

13$500
135$000
6$100
1$000
2$200
$300
200$000

OBRAS METALLlCAS

93. Conductos e calhas de
cobre, inclusiva seu
assentamento, por
kllogramma .
94. Idem idem de zinco,
por kílogramma
'95. Idem idem de ferro
Iundddo, por kilologramma
96. Idem idem de ferro
galvanízado, posto
na obra, por kilo-

gramma.

97. Encanamento de
chumbo, inclusive
seu assentamento,
por kílogramma
98. Ferro forjado simplesmente furado,
torcido ou dobrado,
inclusive seu assentamento, pOlI" kílogramma.

:rt13

4$205
3$060
1$500

3$060
1$200

6$290
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99. Ferro em grades, madeiras e obras anaIogas, inclusive seu
assentamento p o Ir
kilggramma . . .
1.00. Ferro fundido qualquer que scj a o
modelo Id'a peca, inclusive seu assentamento, p o r kilogramma

1.$800

1.$500

COBERTURAS

101. Telhas curvas assentadas com a r g amas s,a. . . .
10;Z. Telhias chatas modelo
f.rancez ou de asbestos, assentadas. .
103. Cobertura de folhas de
zinco de 0,0005 ondulado, assentadas
na obra.
VIA PER:1IIANENTE

1.04. Dormentes de madeira
de lei de 0,18 por
0,20 por 1,80, um .
2$600
105. Dormcntes especiaes
4.$500
palra pontes, um .
1.06. -'I'rílhos ' de aço Id'e 25
klg. por metro corrente, com accessorios, tonellada. .
jl.70$000
1.07. Chaves completas para
mudança de linha,
assentadas, uma
450$000
1.08. Caixas d'água com
bomba de duplo effeito, assentadas, uma
5:000$000
1.09. Giradores assentados,
-um
. . . . . '10:000$000
1.1 O. Assentamento de trí'-lhos, inclusive desvios, lastros, excepto o de pedra, entalhe e perfuração
de Idiormemtcs. .
3$000

2$600
5$300
2$800
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111. Cerca de arame farpado de cinco fios,
com postes de madeira assentados .

1$500

'rELEGRAPHO

112-. Postes roliços de ma-

deira de lei fincados,
um
.....
113. L i n ha telegraphíoa
com fio de fenro
galvanizado de 0,004,
isoladores Capanema, a p p 'a r e 1 h o s
Morse, incluindo assentamento, porkiIometro

8$000

110$000

MATERIAL RODANTE

114. Locomotiva rnixta, typo Ten-wheell, de

115.

'116.

117.
'118.
'119.

120.
121.
122.

accôrdo com as especificações.
Idem para mercadorias typo «Consolidatíon » com oito rodas con j u g a das,
de 36 to n e 1a das,
idem.
. . ..
Carros palra passageiros de In classe com
engate automatioo,
idem. . . . .
Idem idem de 2" classe, idem idem
Idem míxtcs, idem,
idem .
Idem para correio e
bagagem, com engate automatico,um.
Idem para caegas, fechados, com engate
automatíco, idem .
Idem para anímaes,
com engate automatíco, idem . . .
Idem abertos de borda
alta com engate .automatíco

123. Idenl pranchas com
fueiros
.
Poder Execuvlvo - 11lli

38:000$000

38:000$000
17:400$000
13:400$000
16:400$000
10:400$000
7:400$000
7:400$000
5:900$000
5,:000$000
26
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M3

DAS SUPERSTRUCTURAS E PILARES METALLICOS DAS PONTES E
VIADUCTOS

MONTAGE~I

124. Armação, cravação assenbarnento e pintura \eLe superstructuras metallicas
para vãos de 1 a 5
metros, por tonelada
125. Idem p,ara vãos de 6
a 12 metros, por tonelada . . . .
126. Idem para vãos de 13
a 50 mebros, por tonelada . . . .
127. Idem para. vãos de 50
a 120 metros . .
128. Idem, cravação, fincamento no terreno e
pintura de pilares
de ferro para pontes
e víaductos, por tonelada

66$000
97$800
U9$500
152$000

91$000

Especificações annexas á tabella de preços elementares para
.a construcção das novas linhas complementaresã Rêde de
Viação Ferrea da Bahia.

ESPECIFICAÇOES

Ar,L L° Os trabalhos a executar pela companhia para preparação do leito, assentamento dos trilhos e superstructuras
metallicas {lias' pontes da via-f'errea, em cada trecho contractado, serão as seguintes:
,
1°, roçado, 'Iirrípa e deslocamento do' terreno que tiver
de ser occupado pela estrada ou por suas obras;
2.°, movimento de terras para formação do leito da estrada
e das suas dependenciase construcção das suas obras de
arte, edifícios e dependencias;
30 , enrocamentos, revestimentos e outras obras de consolidação;
4°, fornecimento do material e assentamento da via-permanente, c!')rcas, e das machínas motrizes e operatrizes para as
offieinas de reparação, caixas d'água, gyradores, etc.;
5°, assentamento da linha telegraphíca e romecimento do
material;
. .
6°, fornecímento e montagem do-material rodante;
7°. conservação das obras acima durante o tempo da construcção 13 durante todo o prazo dOI arrendamento.
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TlL"-.BAL,HOS PREPARATORIOS

Ajrt, 2,° Antes de encetar os trabalhos .de movimento de
terras deverá a companhia roçar e limpar a faixa de terreno
que tiver de ser occupada pelas cavas e aterros e mais a largura supplernentar de quatro metros para cada lado do pé dos
taludes dos aterros e cristas dos cortes.
Quando os aterros tiverem menos de um metro de altura,
os tocos e raizes serão arrancados e queimados ou 'removidos
para fóra dos limit-es fi:x!ald,os anteriormente; quando, porém, a
altura fàr superiora um metro, as arvores serão cortadas rentes com o chão, Estes serviços serãn pagos pelos preços ns. 1,
2 !3 3.

O preço n. 4 refere-se unicamente á extracção de
troncos de diametro superior a 10 centímetros, medindo-se,
'nesta caso, o destocamento 'pela superfície do terreno que fàr
revolvido para effectual-o.
,
Art. 3.° A companhia fará á sua custa e conservará emquanto fàr necessario um caminho ao longo dos trabalhos que
tiver de executar, de modo que os ponha em communícação
entre si e offereça seguro transito a cavalleiros e aos materiaes destinados á construcção.
As estivase as pontes Ide serviço desse caminho serão
feitas igualmente á custa da companhia.
II
MOVlnIEN'l'O DE 'rERRAS

Art. 4,° Os trabalhos designados sob este titulo comprehendem, além das escavações, carga e descarga dos materiaes
provenientes dessas exeavações, o seu transporte para os ater1'0s e deposítos, a formação dos mesmos aterros, o nivelamento
do leito da estrada e dependencias e a regularização dos taludes, elos cértes e aterros,
Art. 5.° Os materiaes extrahidos serão, em geral, medidos
nas cavas, bastando para isso as dimensões tornadas nas mesmas cavas e secções transversaes do terreno e do projecto,
salvo nas valletas e outras obras, em que só se tomarão as
dimensões das cavas e dos proj ectos.
Quando a medição não fàr possível por essa forma, deverá
a companhia empilhar os materiaes em montes regulares, e
sempre que Ui esse meio se recorrer, descontar-se-hão do volume apparente das pilhas ou depositos 30 a 50 por cento
para as pedras, conforme a maior ou menor regularidade do
séu empilhamento, e 10 % para as terras, quando já estiverem
depositadas pelo menos 30 dias.
O empilhamento das pedras, quando exigido pela fiscalização para esse ou para outro fim, será pago pelo preço n. 52
da tabella annexa, applícado ao volume real da pedra empilhada.
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Art. 6.° Os materíaes extrahidos a céo aberto. para execução da estrada, suas obras e dependencias serão classificados
enl tres categorias:
Terra;
Pedra solta;
Rocha.
Ficam oomprehendídos :
Na primeira, a terra vegetal, o hã'lTO, o lodo, a areia, o cas.,
oa.lho solto, o cascalho e outras pequenas pedras, fortemente
eugrazadas ou ligadas em bancos ou camadas até 20 centímetros de espessura, atravessando materias terrosas as decomposições graníticas ou de outras quaesquer rochas em estado
de adiantada desaggregação e toda a especie de materiaes, contendo em mistura pedras soltas de volume inferior 'a cinco decímetros cubícos, que possam ser excavados com pá, enxada
e picareta.'
,
Na segunda, toda a espécie de rochas destacadas, de volume superíoe a cinco decímetros cuhícos e interior 'a um metro cubico, jazendo -em massas dístíuctas ou contíguas: ocas.
calho e outras pequenas pedras fortemente engrazadas ou ligadas em bancos ou camadas de mais de 20 centímetros idle espessura ,e, igualmente, toda a especie de rochas stratif'ícadas e schístosas que puderem ser extrahidas com alavancas.;
bico de picareta, cunhas e cavadeiras de ferro, ainda que accidentalmente ha] a necessidade de applicar-se mina de fogo.
Na terceira, rochedo duro e compacto de volume superior a um metro cuhíco, que só pul(;'er ser desmontado mediante
'
emprego de mina de fogo.
Art. 7.° O producto das excavações será empregado na formação dos aterros e lastros, ou depositado fóra do leito da estrada, mas ao longo desta (príncípalmente na platatórma dos
emprestimos) , quando o material fôr pedra.
A distribuição desses materi:aes compete ao engenheirochefe da Fiscalização, mediante ordem deste, a pedra extrahída das cavas será empregada também na oonstmcção de
obras de estrada de ferro, de conformidade com o estatuido nas
condições geraes.
_
_
Art. 8.0 03 aterros terão 3"',60 de largura na platafórma e
os seus taludes a inclinação de tres de base para dous de
altura.
Os aterros serão feitos com materiaes expurgados de ramos, troncos, raizes, ete., e, sempre que a Fiscalização exigir,
serão estes materiaes dispostos em camadas horlzontaes que
abranjam toda a largura dos mesmos aterros.
Para formação dos aterros empregar-se-hão os melhores
materíaes que provierem dos cóctes e emprestimos, quando os
daquelles não bastarem ou forem de má qualidade, <Ui juizo l:1a
Fiscalização.
Art. 9.° Os cortes terão 11"',00 de largura na platatorma, inclusive as valletas, Suas paredes terão os taludes necessarios approvados pela Fiscalização.
.
Art. 10. O volume dos cõrtes será calculado pela média
das áreas das secções norrnaes ao eixo da estrada, multiplicada
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pela distancia entre as mesmas secções medidas pelo eixo da
linha. Os córtes serão medidos rigorosamente com a largura e
rõrmas, ordenadas, determinadas no artigo anterior, embora a
companhia, ainda que involuntariamente, haja dado maiores
dimensões aos mesmos cortes, salvo os casos de alteração, em
virtude ele ordem escripta da Fiscalização.
Art. 11. A companhia deverá executar com o maximo cuidado e regularidade os taludamentos dos córtes e aterros,
observando rigorosamente o alinhamento e o disposto no
art. 9", pondo em pratica todos os meios convenientes para
impedir o desmoronamento.
Nenhum preço supplementar ao das excavações se contará
pelo taluelamento dos córtes e atet-ros .
Art. 12. A largura da platafórma e inclinação dos taludes, tanto dos aterros como dos eórtes, poderá ser augmenlada ou diminuida nos legares em que a Fiscalização entender
eonveuiente .
Art. 13. A' companhia compete fazer as obnas provisorias
para esgotar as aguas que apparecerem nos córtese emprestimos, af'im de executar as excavações nas melhores condições
possiveis.
As índemnizações por esses trabalhos acham-se comprehendidas nos respectivos preços da oxcavação.
Ar!.. 14. Os desmoronamentos que occorrerem nos córtes e
aterros, nté o momento de seu recebimento definitivo, serão removidos ou preenchidos a expensas da companhia, si provierem
de incuria, não cumprimento de ordens da parte de seu pessoal,
f'alta de conservação, esgoto, etc.
Provando a companhia que o aecidente foi proveniente ele
caso de Iorça maior, julgado pela Eíscal izaoão, a remoção do
mater-ial desmoronado será pago segundo' as classif'icações e
preços da tabella, com o abatimento da 20 a 50 1101' cento, a juizo
da Fiscalização, e mais o trunspot'Le e a excavação necessár-ia
para preencher a parte desmoronada dos aterros será paga
pelos preços íutegrnes da Labella.
Art. 15. A companhia abrirá valias e fará derivações dos
rios o outros cursos do águas, 011']'['. a Ffsealização determinar.
Esses trabalhos serão pagos segundo os preços. da tahella, podendo as derivações de rios e de outros cursos de agua ser nugrnentados de 20 a 100 %, a juizo da Fisoalízação, isto em
relação á parte da excavação que se fizer com embaraço de
agua.
Art, 16. Quando houver necessidade de remover terras empregadas em aterros ou depositas e que nelles tenham estado
deposibados menos de 60 dias, pelo trabalho de remoção abonar-se-ha o competente transporte.
Si, porém, .as terras tiverem estado em deposito 60 dias ou
mais, abonar-se-ha pelo mesmo trabalho, excavaçãuem terra
com abatimento de 25 e 50 %, a juizo da Fiscalização, com o
competente- transporte.
_
Art. 17. .t~ companhia abrirá valletas e fará banquetas onde
lhe í'ôr igualmente determinado pela Fiscalização. Esses trahalhos serão pagos segundo 0$ preços da tabella,
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Art. '18: As cavas para fundação de obras :dre arte, inclusive
pontes de qualquer vão, terão as dimensões horízontaes strictamente necessarias para oonsfaunção dessas obras, não se levando em conta o excesso que a companhia houver dado, que:ç
para facilitar o trabalho, quer para fazer escoramento das
terras.
Essas cavas serão pagas pelo preço da tabella, conforma a
natureza do terreno, accrescidas, segundo occorrer-:
L° Do preço n. 9, quando houver necessidade de escoramentos.
2.° Dos preços ns. 9 e '10, para a parte da cava feita abaixo
do nivel natural de agua, progressivamente para cada metro
de profundidade.
As difficuldades que apresentarem essas excavações, assim
como o revestimento ou blindagem, escoramento e esgotos das
cavas, achando-se contempladas nos preços' declarados, nenhuma outra indemnízação será concedida, á companhia.
Exceptuam-se deste caso aquellas que pela má qualidade
elo terreno exigit'cm processos especiaes outros que os commummente empregados.
Neste easo e para taes processos o preço será prévíamente
ajustado com a Fiscalização.
Art. '19. Sobre as obras de arte e ao lado destas, em uma
largura nunca inferior a dous metros, os aterros serão feitos
em camadas. horizontaes de 20 a 30 centímetros de espessura,
com terra bem socada" Nenhum preço supplemeritar se pagará
poi- tal trabalho.
III
Ol,3RAS DE ARTE E TRABALHOS CoNNEXOS

Art. 20. A pedra a empregar, quer nas cantarias, quer nas
atvenarías, terá a necessaria resistencia. Será expurgada de
crosta decomposta e de. qualquer outra parte menos resistente,
devendo ser de boa, qualidade, sã e isenta de defeitos. Será assentada segundo o leito natural da pedreira.
Art. 21. A cantar-ia e alvenaria serão classificadas nas especíes seguintes:
La Cantaria.
2." Alvenaria ele apparelho .
3." Alvenaria de lajões .
4." Alvenaria ordinaria.
5." Alvenaria de pedras seceas.
6." Alvenaria de tijolos.
A· cantaria e as alvenariaa 1113,. 2, 3, 4 e 6 serão feitas com a
especie ele argamassa. que fór determínada em cada caso, clevendo apresentar obra massiça, sem vasío ou ínterstícío algum,
Art. 22. A cantaria compor-se-na ele blocos de pedras apparelhados em fórmas regulares, com 'faces planas e quinas
VIvas, sendo as pedras assentadas por fiadas de altura nunca
inferior a 25 centimetros.
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A altura de cada pedra será igual á da fiada de que fizer
parte; sua largura será de urna vez e meia a tres vezes a altura; ,finalmente seu comprimento de duas a cinco vezes essa
altura, conforme a natureza da pedra empregada.
As juntas vertícaes de duas fiadas consecutivas serão collocadas alternadamente, devendo ter desencontro superior a
dous terços da altura.
Entre os meios fios ou pedras correntes de cada fiada empregar-se-hão alternadamente pedras de tição ou travadouros
em numero tal que a área de sua face apparente seja, pelo
menos, um quarto da área ela face-dessa fiada.
Taes t.ravadouros terão para comprimento tres a cinco
vezes a altura, ficando em bruto, salvo si elles tiverem dous paramentos, a cauda ou parte que exceder á espessura determiI1'3da para os meios fios.
A cantaria, quando empregada para cordões e capeamento,
não ficará sujeita ás regras prescríptas relativamente ás dimeI1J8.Ões e travamento, devendo seguir-se a esse respeito o que
estiver inddoado no desenho de cada obra; quando empregada
para cunhas e arcos die testas não poderá ter menos de 20 centesimos de metro cubico.
Em abobada, a cantaria compor-se-ha de fiadas com dimensões determinadas e geralmente iguaes entre si, quanto á
largura, tomada no sentido do arco, devendo as pedras ser apparelhadas em aduelas, com os seus leitos e juntas normaes á
superfície do íntradorso ,
A cantaria será medida segundo as suas dimensões eff'ectívas, excluindo-se em cada pedra a cauda ou parte em bruto, a
qual será 00111tada na alvenaria em que estiver envolvida.
Art. 23. A cantaria destinada á formação de cunha, cordões Idie faixas, capeamento, etc., será feita de pedras apparelhadas a, picão, a ponteiro ou escopro na face apparsnts. Em
cada metro cubíco dessa cantaria empregar-se-hão cinco centesimos de argamassa,
Art. 24. As outras pedras de cantaria serão apparelhadas a
picão nos leitos, juntas lateraes e face apparente, As faces
serão bem desempenadas e o apparelho dos leitos e juntas será
tal que as pedras quando assentes não apresentem .iuntas de
mais de 'oito millimetros. No metro cubíco dessa cantaria empregar-se-ha um décimo de argamassa. A cantaria será paga
pelo. preço 23 da, tahella,
Art. 25. A alveuaría de apparelho será feita com pedras de
rõrmas l'p.rJanguIares, faceadas la. martello cortante ou a picão
nos leitos, juntas laterass 'C face apparente, sendo assentes por
fiadas de altura nunca inferior a 15 centimetros; o trabalho de
lavragem será tal que todas as faces, mesmo do lado do tardoz,
fiquem sensivelmente planas e pelo seu contacto, no 'assentamento das pedras, não produzam juntas maiores do que 12 milIimetros.
A altura de cada pedra será sensivelmente igual á da fiada
de que fizer parte, a sua largura não será inferior á altura e
seu comprimento será de duas a cinco vezes essa altura, conforme. a natureza ,d,a pedra, ·não se admittíndo, eomtudo, pedra
alguma de volume inferior a tres centesimos de metro cubico.
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Enúre os meios fios e alternadamente empregar-se-hão
travadouros em .numero tal que apresentem em sua face appa'rente, pelo menos, a quarta parte da área da respectiva fiada.
Sempre que Iôr possível, .os travadouros atravessarão a espessura do muro, devendo elles ter ordinariamente o comprimento de tres a cinco vezes a altura.
Quando essa alvenaria for empregada em abobadas, as pedras terão fórma de aduellas, cujos leitos e juntas serã:o ncrmaes á superficie do ínbradorso .
Esta alvenaria será paga pelos preços 18 e 19, segundo a
occurrencia que se der em relação frOl seu emprego.
Para cada metro eubico desta alvenar-ia empregar-se-hão
15 centeslmos de 'argamassa.
Art. 26. A alvenaria de lajões será construída cem pedras
duras desbastadas, em fru-rna de laiões, de modo a apresentarem
leitos sufí'icientemente regulares para o bom assentamento em
camadas horízontaes, devendo os lajões ter, no mínimo, a altura de 30 centímetros e o volume de 20 centesímos de metro
cubico.
Quando empregados em massíço de fundação, os lajões de
duas camadas consecutivas cruzar-se-hão entre si -e terão as
juntas desencontradas, pelo menos, de distancia igual a dous
terços da altura dacamada.
Quando em eonstrucção ou revestimento dernueos, ;fIS juntas que correm para cima serão do mesmo modo desencontradas, e entre as lages longttudiuaes de cada uma camada assentar-se-hão travadouros em quantidade tal que a área de
sua face exterior seja, pelo menos, a quarta parte da área da
respectiva camada. .
Os travadouros terão ordinar-iamente idle comprimento tres
a cinco vezes a altura e sempre que fOr pcssivel atravessarão a
espessura do mesmo.
Os la.iões serão desbastados lambem na face apparente, de
modo a compor-se convenientemente o paramento, no qual não
se mdmíttírão calços nem desigualdades pronunciadas. Em cada
metro cubico dessa alvenaria serão empregados 15 centesimos
de argamassa.
Quando essa alvenaria rór empregada em soleiras e capas
de hoeiros, as faces das juntas dos lajões serão desbastadas, de
modo a. unir-se convenientemente.
As juntas das capas serão tomadas com lascas' de pedra -e
argamassa de dous de cal e tres de ,arei,a" af'Im de ficar vedada
a passagem á terra sobreposta.
O mesmo enchimento será feito nas soleiras, quando exigido.
Pelo trabalho de encher as juntas não se pagará preço algum supplementar, por isso que se acha elle comprehendido
no preço da alvenaria.
Essa alvenaria será paga pelos preços 20 e 21 da tahella.
ArL 27. Alvenaria ordinaria - Esta, alvenaria será feita
com pedras duras e apropriadas, de tamanhos irregulares, não
se admittindo, porém, excepto para as obras de pequenas dimensões ou para calços, pedras de volume inferior a tres centesimos de metro cubíco e cuja grossura seja menor que Om,15.
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As pedras redondas e seixos rolados em caso nenhum serão
admittidos, assim tambem não se permiltírá o eIUPtego de enchimentos com pedras de criação.
As pedras serão desgalhadas e cortadas a rnartello.
Os leitos serão toscamente feitos a martello •
Depois de molhadas as pedras serão assentadas em banho
de argamassa e ahi comprimidas com malho de madeira, fazendo refluir' a argamassa até tomarem uma posição fixa, sendo
em seguida calçadas com lascas de pedra dura.
A obra serú massiça, sem vasio ou interstício algum.
Em cada metro cuhico dessa alvenaria serão empregados
32 centesimos de argamassa. Esta alvenaria será pag-a pelos
preços 16 e 17, con í'orrne l'ôr empregada em alicerces ou muros.
Art. 28.Alvena'l'ia de pedra sccca - A alvenaria de pedra
secca será executada nas mesmas condições que a alvenar-ia 01'dínaría, com 'a dif'Ierença de não levar argamassa, devendo,
portanto, ser feita com o cuidado que esta clrcumsbancia exige.
Essa- alveunr-la st'rú paga pelo preço n. 15 da tabella, Cada
metro cubicc deverá conter 68 centésimos de· pedra.
ArL. 29. Alvelwl'ia de tijolo$-EsLa alvenaria será f'eita com
tijolos duros, sonoros, bem queimados, mas não vitrificados, de
fórma rectangular, com races planas e quinas vivas. Cada tijolo terá o seguinte volume: O,27XO,13XO,06.
Os tijo los serão assentados com regularidade, não devendo
as juntas ter mais de um centimetro.
Nu 'assentamento de cada uma fiada de tijolos, serão estes
dipostos em meios fios e tições, que deverão alternar-se sobre
duas fiadas conseculivas.
A alvenaria de tijolos será pag-a pelo preço 22 da tahella.
A argamassa empregu.r-ee-ha na proporção de 20 centesimos para cada metro cubico de tijolo.
Ar]. 30. Concreto - O concreto será feito com pedras de
grande dureza, quebradas de modo que passem em um annel
de quatro centímetros de diametro e misturadas com argamassa composta de cimento e areia, que entrará na proporção
média de 50 %'
Os seixos e fragmentos de pedras para a composição do
concreto serão expurgados ele todos os detríctos, matorías terrosas e outros quaesquer corpos extranhos ,
O emprego do concreto terá logar seguidamente á sua preparação e será inutilizado Lodo aquelle que não f'ôr empregado
no mesmo dia.
O concreto será pago pelo n. 2!1 da tabella,
Art, 31. Além do que se refere á cantaria, a companhitu
fará appanelhos de paramentos onde determinar a Ffscalízação.
Conforme o acahado a dar nesse trabalho será elle pago
pelos preços ns, 27 e 28 !dia tabella.
Art. 32. Para se proceder á refeiLura das [untas, essas
serão descamadas na profundidade de dons ou tres centímetros,
devendo ser escovadas e humedeoidas na oceasíão de empregarse a argamassa, a qual será applicada sem emplastrar ou manchar a face das pedras ou tij olos,
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Este trabalho será pago pelo preço n. 26 da tabelIa.
Para cada metro quadrado de reiuntamento contam-se
cinco millesimos de metro cuhíco de argamassa.
Art. ,33. Embaço e reboco - O reboco será feito de uma só
'mão ou será jirecedído de um embaço, constituindo ambos os
trabalhos um só objecto de pagamento. O embaço e reboco terão
juntos xíous centímetros de grossura, de fórma que ambos correspondam a dous centesímos .de metro cubíco de argamassa a
empregar-se para cada metro de obra.
O preço n. 58 applica-se ao conjuncto do embaço e reboco.
ArL. 3·1. Argamassa - As argamnssas serão compostas de
cal e areia; 'd'ê cal, cimento e areia, de cimento e areia e de
cimento puro; tudo nas proporções indicadas na tabelIa de
preços ns. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.
A cal será de pedra da melhor qualidade.
A areia será de grão fino e igual de quatro a cinco (4 a 5)
decímillímetros de grossura, conforme o fim a que fôr destinada,
O cimento será da melhor qualidade e segundo as necessidades das obras; será empregado o de pega rápida, medianamente rapida ou de pega demorada.
Não seráadmittido cimento algum que, não comprimido,
pese menos de 1.300 kilogrammas por metro cubico, e que
deixe de resíduo mais de 20 :°fn de seu peso em uma peneira
de 900 malhas por centímetro quadrado.
Art. 35. Enrocamentos - Os preços ns. 49 e 50 da tabella
applícam-se ao trabalho de extrahír, carregar, descarregar,
quebrar pedra e empregal-a nos enroeamentos, jogadas ou
arrumadas.
Nos preços do enrocamento estão incluídas todas as despezas, menos a do transporte de pedra, que .será pago pelos numeras 44 e 45 da tahella,
Art. 36. O leito da estrada, das vallas, ete., bem como os
seus taludes, serão calçados, onde fôr necessario, com pedras de
cinco míllesímos a cinco centesimos de metro cuhíco, bem aleitadas, desgalhadas e toscamente affeiçoadas na forma conveniente, dispostas com cuidado, sendo as juntas cruzadas, devendo, além disso, ser batidas a malho de calceteiro.
Este trabalho será 'pago pelo n, 51· da tabelIa, no qual
estão Incluidas todas as despezas, menos o transporte da pedra.
Art. 37. Nos lagares julgados convenientes serão os taludesdas cavas e aterros revestidos comleivas postas de chapa
ou tição em fórma de ladrilho com as juntas cruzadas, devendo as leivas ficar perfeitamente assentadas como também
ser fixadas com estaquinhas, quando isso fôr neêessaric ,
LL\: este trabalho correspondem os preços ns. 54 e 55 da
tabelIa.
ArL. 38. Quando a Fiscalização determinar, serão as
pedras empilhadas em montes regulares e 'esse trabalho será
pago pelo. preço 52 da tabella, devendo ser applicado ao volume real da pedra.
Art. 39. O solo sobre que tiverem de ser assentadasfundações para as diversas obras, taes como: víaductos, pontes,
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pontilhões, boeíros, etc., será estaqueado, quando assim tõrpreciso.
As estacas serão de madeira de lei, bem sãs, bem direitas,
roliças e simplesmente descascadas ou í'alquejadas em quatro
faces, devendo, então, ser iuteiramente isentas de albumo,
As estacas roliças terüo de 0,25 a 0,30 de diametro e as
estacas lavradas a esquadria de 0,25 X 0,25 a 0,30 X 0,30, sem
contar-se o alburno ,
A cabeça de cada estaca será armada com uma braçadeira
ou annel de feno, que depois poderá servir em outras; a extremidade inferior será aguçada e calcada com uma ponteira
do mesmo metal.
Considerar-se-ha cravada uma estaca quando não 'enterrarse mais de om,Ol por applícação de 10 pancadas de um macaco
de 600 kilos, cahindo de 3m ,GO de altura, ou por applícação de 30
pancadas do mesmo macaco, cah inrlo de l m ,OO de altura. Si as
estacas depois de enterradas 12 metros não apresentarem a
néga referida, a Fiscalização poderá ajustar com 'a, companhia, ou Jazer executar por outro modo que julgar convenient.e o estaqueamento com estacas de maior comprimento.
Fica, porém, entendido que a companhia terá de fazer
a estacaria pelos preços da tabella, até o limite de 12 metros de
estaca, enterr-ada, si a Piscal ização prescindir das condições
estabelecidas sobre a nega que ellas devem apresentar.
As estacarias são pagas pelos preços ns , 40 e, 41 da
tabella. Esses preços comprehendem, além do custo das esLacas, as despezas elo seu transporte até o logar da obra, as
de preparal-as, eraval-as e aparai-as, como tambem o custo das
ponteiras e braçadeiras de ferro, e do seu assentamento -e as
demais despezas que forem necessarias para a execução das
estacarias.
Art. /10. Gradeamcnto 110m [umdação - Quando f'ôr conveniente, as estacas serão travadas e cobertas por um gradeamenta de madeira de lei, formado de longarínas presas com
entalhe 'aos topes das estacas, e de travessões unidos com entalhes e presos ús Iougariuas e ás estacas por meio de cavilhas
de' ferro de 0.025 ele. diametro. A madeira será f'alquejada
pelo menos em duas faces oppostas, formando, livre do- alhurno, a. esquadria ele 0,25 X 0,25 a 0,30 X 0,30, conrorme f'ôr
necessario para as longarmas, como para os travessões, e
0,25 X q,13 a 0,30 X 0,14 para as precintas.
Os gradeamentos serão pagos pelo preço 59 ela tabella,
o qual cornprehende, além do custo da madeira, ele seu transporte até o logar ela obra e ela sua preparação, o da arrumação
e assentamento das grades e o fornecimento das cavilhas, parafusos e arruelas.
Arl., H. Obras de madeíl'{l- As obras de madeira, conforme as suas dimensões e emprego, serão pagas pelos preços
ela tabella ele ns. 37 e 42, sem outro preço supplementar.
Art. 42. Coberturas de edifícios - As obras comprebenelL
das sob este titulo serão pagas pelos preços da tabella especificados nos ns. de 101 a 103, sem outro preço supplementar.
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Art. 43, Obras metallicas - Os trabalhos comprehendidos
sob este titulo serão pagos pelos preços da tabella de ns. 93 a
100, sem outros preços supplementares.
Al'I. !d. Yia permanente, trilhos - Os u-ílhos 11 importar
para a nova linha serão ele aço, do tyPO Vignole e ele peso
de 25 kílos por metro corrente,
Lastro
O lastro, quando f'õr feito l::'e pedra britada, será
pago pelo preço n. 53 da tabella,
Dormentes - Os doi-mentes serão de madeira de lei. notadamente ele aroeira, ipé, .cabiuna e angico vermelho,
Serão pagos pelos preços 10,1 e 105 da tahella, nos quaes
está incluida a despeza de transporte,
Assentamento da via pernumente - O assentamento da
via permanente será 'pago pelo n. 110 da tahella ,
Art. !15, Montaqeni das supe)'strllctul'jl'S e pilares metallicos das pontes, uiaductos, tanques de {erro e (furadores.
Andaimes -Na consu-uccão 1:1'os andaimes para montagem
das pontes serão escolhidas madeiras perfeitamente seccas,
rectas, sem nós, brocas, careados e outros quaesquer defeitos
que possam prejudicar sua resistencia.
Todas as peças poderão ser feitas com madeira roliça, descascada, mas apparelhadas nas juntas. As superfícies que tiverem de rícar em contado serão lavradas, de modo que a juncção das peças seja a mais perfeita possivel. Os esteios, cruzes,
travessões, ehapuzes, sublinhas, etc., serão inteiriços. Todos
os para fusos deverão ser assentados sobre arruelas..
Craoação - A cravação será feita com estampa e martellos
de cravar; estes serão de 4 a 9 kilogrammas, sendo o pt-irneiro
empregado no principio da operação e o segundo para 'termi.
nal-a ,
Todas as peças que não se ajustarem perfeitamente serão
préviamente desempenadas, Antes de cravar qualquer rebite
as chapas ou barras de feno serão batidas umas contra as outras, eom martellos de quatro kilos, de modo que haja perfeita
união e juxtaposição entre ellas, Os rebites serão colloeados
quentes: na occasíão de sua collocação a sua temperatura deverá ser de vermelho branco,
Finda a eollocação devem apresentar a côr vermelha escura. Depois de collocados os rebites devem satisfazer as seguintes condições:
a) as cabeças devem ser hemisphericas e concentricas com
o eixo;
b) chocados devem produzir um som cheio e igual para
todos;
c) as cabeças não devem apresentar fendas nem falhas;
(I) entre as cabeças e as peças que os rebites ligam não
se deve notar vasios.
Nenhuma peça será cravada desde que se reconheça ter
qualquer defeito.
Pintura - A pintura consistirá em tres mãos de tinta com
oleo de linhaça, sendo a primeira de zarcão iuglez n. 1 e as
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outras duas de alvaiade de chumbo. A camada de zarcão será
dada antes da cravação da ponte.
Não se dará uma mão de tinta antes que a anterior esteja
completamente secca. A tinta será estendida com todo o cuidado e de modo que cubra completa e uniformemente a camada anterior.
A montagem das superstructuras e pilares metallicos das
pontes, viaductos, tanques de ferro e gyradores será paga pelos
preços 12'1 a 128 da LabelIa. Nesses preços está comprehendí'do
o custo das madeiras para os andaimes e sua montagem.
.{ü't. -'16. Linha teleurapliica - A linha telegraphica. será
de ferro zincado e de quatro millimetros de espessura, e os
postes serão de madeira de lei, de ferro fundido ou de trilhos
velhos.
O assentamento da linha será pago pelos preços 112 e 113
da tabella.
Art. -'17. Cercas - As cercas com arame torcido ou farpado, com postes de madeira, para cercar a linha ou pateo da
estação, serão pagas pelo preço 111 da tabelIa.
As cercas serão feitas com moirões de madeira de lei,
distanciados no maximo de 3"',50 e 'lendo de altura fóra da
terra .1
A cerca terá cinco fios.
Art. 48. l1Iatcj'ial rodante - O material rodante será
fornecido de accôrdo com os typos ultimamente entregues pelo
Governo á Companhia Viação Geral da Bahia, ou de outros
mais aperfeiçoados, a juizo do mesmo Governo.
Art. 119. Para a construcção das obras de arte e no caso
de. faltar agua corrente ou em depositas ou em poços abertos
pela Companhia, até a profundidade de 15 metros, o seu transporte será pago pelos preços 16 e -'17 da tabella.
lU,60.
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ANNEXO N. 3
Modelos dos boletins mensaes de trafego e construcção a que se
refere o periodo final da lettrtt A) da clausula XL deste
contrÍlcto.

TRAFEGO
MODELOS
BOLETIM l\IENSAL
Mez ele •••••••••• u • • • • • • • • • • • • • • • de li) •••

Estrada de Ferro de .....••.........••....•..•.•.....••
Extensão em trafego
.
.
Total da receíta
"
)) despeza ............•..
Viajantes de P classe .... " ....
»
»
»

»))))

»

2a

••••••••••

»

o •••••••••

>,)J»

•..•••••••

.Animaes transportados
»

.

»

.

Telegrammas particulares
)}
»

»
»

.
••

0

•••

Numero
Producto
Numero
Producto
Numero
Producto
Numero
Palavras
Producto
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MERCADORIAS TRANSPORTADAS

PESO E~I
KILOGRSo

Fumo .....•.........•....•............ ,
Café ..•..•.•.•.•.•••.••..•..•...•••.•..
Assucar •••....••....•••.•...•.......•...
Borracha ..•............................
Cacáo.•......•. '" ..•....•..••.•.•...•.
Algodão.......•..•.•.•.....•.•.••.....•
Caroços de algodão •...••..•.•••..•.•..•.
»
)} mamona ..•. o•••• o...•.•.....•
Sal.
Xarque •.•.•.....••.....•.•.••.•••.••••
Bacalháo ....•..••..•..•...•...••••.....
Farinha de mandioca .•.•••.•.•.••••..••.
»
» trigo ......•.•.•..•..•.••..•.
'Milho
Feijão ...•...•... o....•'.. o...•.• o•..••.
Arroz ..•..........•.. o
.
Vinho. o
~ .....••... o..•..•.••..•..•
Vinagre ...•..•.....•. '"
o....•••..•
COUI·OS .•........ o ' o.•.•.......•...
Pelles
.
Kerozene•. ',' ................•......•...
Madeiras .........•............•...•....
Tijolos e telhas ..•.......••••••••.••..•..
Pedras ..'. •• • .••....•••...•......••.•.
.Cal •.•.........•.••..••..••......•••.••
Fazendas... ...•..•••....
.
.
Lenha ..•...............•.....•.•....•
Carvão vegetal .••.....•..............•..
)}
de pedra ...•..• ~ •...•...•.......
Ferragens ..•....•.•.•••...•.••.•.•..•...
Especiarias. . • . . .
.
'Dormentes •...•..•......•.•.•••....•...
Arame farpado ..••..•.•.......•..•.•.••
Plassava ....•.........'...••.••.......•.
Aguardente
..
Diversos•..•••.•..••••••••.•....•..••.•.
o

••••••••••••••••••••••••••••••••••

o •••••••••••••• o ••••

0- • • • •

PRODUCTO
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RECEITA DAS ESTAÇOES
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~IULTAS

,

-
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--- --Totaes . ..

-

-

-
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OBSERVAÇÕES.,

.
l\lOVIl\IENTO
NmIERO

PERCURSO

Trens mixtos ...............•...............
Idem de carga
;
.
.
Idem de lastro
Idem especiaes
.

Consumo de combustível por locomotiva-kllometro, ... kllogs,
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OFFICINAS

LOcmIO-

NO MEZ

TlVAS

CARROS DE
ilIERCA.CARROS DE DOnIAS, BAPASSAGEIROS
GAGEM,
ANli\[AES E
LASTRO

I

Em serviço do trafego n
.
Idem idem de las tI'O n •••. "• •.• , •.
Idem repal'OS geraes n ,
, ..
Idem idem ordinarios n
,.
De prornptidão para serviço n
.
Encostados
,,
.

CONSERVAÇAü
Dormentes substituídos.
,
.
Trilhos novos suhstituidos •..........•.......
Idem velhos reem pregados •. , .•••••••••••.•.
Parafusos substituídos
.
Talas de juncção substituídas..•.•.••..••••..
Grampos substituídos
..
Lastro de pedra britada
,.
Idem ordiuario [areia ou cascalho)
.
Barreiras removidas
.
Alargamento ou composição de aterros
.
Pessoal da conservação (feitoras e trabalhadores)
'"
Numero médio por kilometro ..••.....•......
Relação das madeiras empregadas nos dormentes
.
Desoarrillamentos no mez .. :
.
Idem idem.'
,
,
, .. ,
,.,
,
Idem idem
,,
," :. , , ,
,
Situações kilometrlcas dos descarrillamentos .
Vehíeulos estraga dos ..... , . , . , .. , , , . , . , . , .
Inforrhação sobre o estado da locomotiva na
óccasião do descarrlllameuto
.
Idem sobre o estado da linha (na occasíão do
descarri\lamento)
,
','
,
Dias etn que os trens partiram atrazados (com
a diífereuça do horarlo)
.
Dias em que os trens chegaram atrazados (com
a differença elo horario) .•..•.... ,
.
Causas dessas alterações •.•.••.•....•....•..
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Numero
»

»
»
n

»
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»
»
»

Numero
Datas
Causas
Numero
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LVII

Registrado no Tribunal de Contas o presente contracto,
ficam sem effeito as clausulas que baixaram com o decreto
n, 7.308, de 29 de janeiro de 1909, e modificadas as que baixaram com o decreto n , 13.321, de 23 de outubro de 1910, que
foram alteradas pelo presente contracto.
LVIII

o presente contrací (J estando sujeito ao sello proporcional
e não se podendo prefixar seu valor exacto, 'sobre o qual devo
assentar a deducção do respectivo imposto, a companhia, de
accõrdo com a regra do artigo quarto, numero dezesete, do
decreto numero tres mil quinhentos e sessenta e quatro, de
vinte e dous de janeiro de mil novecentos, pagará o referido
sello sobre o "valor das contas dos trabalhos exeeutados, por
occasíão de serem clles recebidos no 'I'hesouro Naeional. Por
assim haverem accordado e ter sido prestada no Thesouro Nacíonal a caução de duzentos contos de réis, como se verírica do
recibo do mesmo /I'hesouro Nacional, numero duzentos e oitenta
e cinco, de dez do corrente mez, caução essa que, junta á anteríorrnen te prestada, perfaz o total. de quinhentos eontos de réis,
de que trata a elausula quadr-agesima nona deste contracto, e
ter sido pago o sello de privilegio, na importancia de um conto
duzentos e sessenta e cinco mil réis, corno se verifiea do documento numero trinta e cinco, de oito t.ambeni do corrente, da.
Heeebedoría da Capital Federal, mandou o Senhor Ministro lavrar o presente termo de revisão que, depois de lido e" achado
conforme, asslgna com o Barão Amedée Reille, com as testemunhas Antonio Lourenço" Pacheco, 3° off'icíal, Moacir 'Malheiros
Fernandes Silva, 3° off'icial, e cornmígo .Hildebrando de Carvalho, 2,0 oí'ficial, que o escrevi. Sobre estampilhas do .Thesouro Nacional 110 valor total de 315$500,
Rio de Janeiro, ·15 de abril ode 1911. - José Ioaquini
Seabra, -Bal'ão Amedée Reille . -Antonio Lourenço Pacheco.
- Moacil' Malheil'os Fernandes Silva.- Hildebrando de Carvalho.
DECRETO N. 8.64.9 -

DE

31 DE MARÇO DE 1911

Abre ao 1úinisterio da" Fazenda o credito de 659 :200$, supplementar li verba
juros e amortizações dos emprestimoa internos do exercício de 1910

3",

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 38 da lei 11. 2.221, de 30
de dezembro de -1909, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na
conformídade do art. 2°, § 2°, n. 2, 'lettra c, do decreto legislati-ro n. 392, de 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao JliIinisterio da Fazenda o credito de
659 :200$, supplementará verba 3" do art. 37 da lei n.2.221,
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de 30 de dezenlbro de 1909, para occorrer á despeza conl 08
juros no exercício de 1910, das apolices emittidas ex-vi dos
decretos ns. 7.872, 'de 23 de fevereiro, 8.027, de 26 de maio,
8.098, de 16 de julho 8.154, de 18 de agosto, -e 8.286, de 6 de
outubro do anno próximo passado.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1911, 90° da Independencia
e 2BO da Repuhlíca.
HERMES R. DA FONSECA.

Ertmcisco Antonio de Salles.

EXPOSIÇ:\.O DE MOTIVOS

Sr. Presidente da Republica -----' Convencido da necessidade
urgente de apparelhar nossa marinha de guerra com os elementes indíspensave is á normalização de lodos os seus variados
ramos de serviço, voltei desde logo as minhas vistas para a
parte referente ao ensino naval, pi-inoípalrnente no que diz
respeite ao preparo do oíf icial, quer considerado nauta, quer
maehínista ou engenheiro, Penso que na Escola Naval estão
os alicerces desse complexo mecanismo, de cuja necessaria ei'ficiencía não podemos por mais tempo prescindir ; dia a dia
crescem as exigencias do serviço de guerra naval e com mais
energia exigem elJes a presença de pessoal Idoneo, capaz de
preencher completamente a missão que é ehamadn a desempenhar.
E' hoje principio íncontesteque se não devo distinguir
dií f'erenças no preparo fundamental do off'ícial combatente c
do o If'í cíaI machínísta ,
Pensando convencida mente desse modo, tratei de írmanalos durante o percurso de seus trabalhos lectívos, na Escola
Naval, já exigindo a mesma somma de conhecimentos iniciaes,
para adníissão ao primeiro anno de qualquer dos cursos escolares, já mantendo-os em estudos para-lJelos, tanto quanto o
permítta a diversidade ele seus futuros destinos a bordo,
Com e-sse ohiectívo, inclui no presente regulamento a disposição que regula a matricula em qualquer dos dous cursos
escolares, exigindo as mesmas condições i, exames prelímf..
nares, tanto para uns como para outros: bem se comprehende
que. esse meu ponto de vista exigirá um conjuncto de outras
providencias complémentares :e connexas, sabido como é que
sõ as providencias de coniuncto produzem em administração
resultados apreciaveís ,
Como uma eonsequenoia natural, o actual regulamento
dispõe que 'os alumnos machinistas, ao terminarem o curso
escolar, receberão a promoção ao noslo cI') guarda-marinha
machinísta, ficando assim em identidade de condições com os
alumnos do curso de marinha. Bem se comnrehends que essa
uuíca disposição não será o remedio suíf ícieute para alcancaro-se o desejado objectivo ; outras medidas reguladoras do assumpbo e referentes ao quadro geral dos engenheiros machinisl.as completarão, a meu ver, a solução encetada.
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Do exame de admissão ao primeiro· anuo do curso de marinha supprimi a ttígonometría espherica, convencido de que,
Rem desvantagens e antes com grande convemencra, sera ella
estudada preliminarmente na cadeira de astronomia, POI' alumnos que já conhecerem sufficientemente a geometria esphei-ica, e assim procedendo, subordinei-me á totalidade dos
programmas do ensino da astronomía, uníversatmente adoptados ,
Desejando elevar o uível scientifico do off'icial machiuísta,
entendi dever exigir-lhe a algehra superior para o ,e~ame de
admissão, conhecimento sem o qual o alumno machínista e,ncontraria vohstaculcs na sua passagem pela pruneu-a carterra
do primeiro anuo, porque não estaria devidamente apparelhado para fazer com proveito o curso conjuncto com o alumno
de marinha.
Essa ínsuf'tíciencia de preparo de álgebra completa teria
as mais graves consequencias, porque, restringindo o campo ele
acção do lente de calculo infinitesimal, prejudicaria em se··
suída o necessario desenvolvimento da cadeira de mecanica
racional; julgo não ser preciso expeuder largas considerações
para que esse ultimo inconveniente seja tomado em todo o
seu valor, tratando-se especialmente de ot'ficial-machinista,
para o qual a mecaníca racional e todas as suas appl icações
relativas. ás maehínas são um genero caracteristico e indis~
pensavel de conhecimentos.
Exame superficial e rapido das 'actuaes condições de, ensino naval nos .proporoionará immediatamente a mais completa justificativa da creação do Curso Superior de Marinha:
as materías que nelle deverão ser estudadas são as seguintes:
direito marítímo commercial e internacional e diplomacia do
mar, tactíca e esí.rategla naval: serviço interno dos navios nos
portos e em viagem; serviço de fazenda e hvgiene naval.
O ensino ele taes mater ias, destinadas á preparação do
official de cornmando, será ministrado por docentes em commissão nomeados dentre os officiaes superiores de reconhecida
competencia ou proííssionaes estrangeiros contractados , Creando esse Curso Superior de MarInhn, lemos 'o direito de esperar
os melhores resultados praticos.
E' de meu dever tratar agora' de justificar, mesmo superficialmente, as priucípaes alterações; que introduzi no plano
geral do ensino mínístrado pela Escola Naval. No primeiro
anuo escolar o ensino da geometria descriptiva retomou a posição a que tinha incontestavel direito, não só pelo seu valor
propr-io, mas tambem pêlo valor Inestimável de suas applícações na engenharia mecauica, ou mais amplamente em qualquer dos ramos de engenharia naval.
.
.
Essa restituição se fez, entretanto, sem prejudicar a topographía que, a cargo, de um substituto, será, do mesmo
modo que agora, explicada, applicada e desenvolvida. A cadeira de physíca experimenta I, .constando apenas de calor,
noções de therrno-dynamica, optica e meteorologia, poderá
parecer insufficiente, tendo-se em vista as grandes suppressões feitas; attendendo-se, porém, á circumstancia de ser a
physica um clospreparatorios exigidos para a admissão COl11prehender-so-ha então perfeitamente que a SUa presenca no
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primeiro anno escolar significará a necessidade de desenvolver
mais amplamente certos assumptos essencíaes, cujas futuras
appltcações são de provado valor.
.
A cadeira de mecanica racional foi despida de lodos os
appendiccs que a tornavam ínutil e ínexequível, e dessa fórma
poderá ella receber agora um desenvolvimento consentaneo
com a sua real importancia; precedendo o seu -estudo do' calculo das variações, não fiz mais do que subordinar-me a uma
exígencia justa e proveitosa, aliás sanccíonada em todos os
bons prograrnmas de ensino da materia.
, Mereceu de minha parte attenção especial a cadeira de
navegação, por ser talvez aquella de que em primeiro legar
se precisa,' no mar; considerando-a sob o seu duplo aspecto,
theorico e pratico, dividi os trabalhos que a ella se referem
por umlente e um substituto, os quaes, embora conjugados em
suas íuncçõasrespectivas, passam a ter exeroícios símultaueos,
mas de certa independencía relativa.
Ao lente caberá o estudo theorico fundamental, a explicação, o encadeamento dos processos empregados no mar para
a determinação da posição e da derrota do navio e,em svnthese, a exposição dos methodos geraes e particulares e mais
recursos especiaes da determinação das coordenadas gcographieas do navio.
.
Ao lente substituto de tão importante cadeira caberá a
explicáção-da Chronometria, hoje tão desenvolvida que chegou
a constituir' assumpto digno de largas considerações pelos seus
proveitosos eff'eítos: um estudo racional e completo das agulhas, seu regulamento e sua compensação a bordo 0, finalmente,
a pratica dos instrumentos de reflexão e de todos lOS calcules
nauticos relativos ás theorias anteriormente estudadas.
Dessa fórma o estudante applicado concluirá o seu tirocinio escolar possuindo um cabedal theorico-pratico capaz de
facilitar-lhe o desempenho das melindrosas funcções de encarregado da navegação.
.
A cadeira ora designada pelo nome de - Theoria do navio,
manobra 'dos navios a vela e a vapor e evoluções navaes
retornou o seu feitio primitivo, porque organizada como foi
e subordinada ao titulo de - Architeoíura naval, noções sobre
theoría do navio e construoção naval - não podia receber um
desenvolvimento compatívsl com a sua natureza, por deí'íciencia de conhecimentos dos alumnos que a tinham de cursar
e, o que é mais, por escassez De tempo consagrado aoanno
leetivo .
'
Assim pensando, julguei que será de muito maior proveíto, embora restr-ingindo o assumpto dessa cadeira, reduzrl-a ao que se me aff'igura util, pratico e viavel. Deixando
portanto, de parte tudo quanto se referir á resistencia ·dos
rnater iaes e á construcção naval propriamente dita. o novo
campo de acção desta cadeira se reduzirá ao estudo dàs noções
de theoria do navio, indispeusavals e necessarias á applíoação
das manobras geraes a vela e a. vapor, tudo seguido do estudo
di! evoluções navaes ,
. Ponto de vista análogo me fez modificar a. cadeira de ar!.I.Ih~ria e, noçõe~ d~ halistíca: o seu titulo mostrâ que o meu
intuito fOI restringir a parte referente ás longas e abstractaa
c--
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theorias da halistica racional, em benef'Icio: cio estudo theorico-pratico do material da artilharia. Esse mesmo modo de.
ver me levou a regular para o substituto desta cadeira. attríbuições que lhe obrigarão a fazer o estudo descriptivo do material de artilharia, em geral, e o seu emprego, tudo completado com a pratica dos polygtlllos de tiro.
A nova feição que procurei ímprimir ao ensino das machinas, tanto num curso corno no outro, obedece estrictamente
ao desejo de bem apparelliar os alurnnos com 'os conhecünentos
do assumpto, a par de um conveniente estudo das mater ías
subsidiarias; por esse motivo dividi os trabalhos dessa cadeira
pelo lente e o seu substituto, deixando ao primeiro a' responsabilidade do estudo indispensavel da mecanica applicada, logo
após seguidurlo das machinas a vapor e turbinas. Emquaruo
este docente se occupar com a parte da mecanica appl ícada,
o seu substituto tratará de dar as noções de resistencia de
materíaes e exporá ·'OS principios, methodos e processos constitutivos da grapho-statíca, permittíndo-se assim uma maior
vastidão de estudo em cadeira que julgo de crescente e assígnalada imporLancia.
A cadeira de elecLricidade dispensa de ser explicada em
seu objectívo, tão significativo é 'o· titulo que foi escolhido
para designai-a; ella terá como complemento necessar ío o estudo da eleotro-technica, feito com o desenvolvimento exigido
pela ímportancía e actualidade cio assumpto . A cargo de um
substituto ficará o estudo do magnetismo, a pratica das medidas e a radiotelegraphia.
Uma questão de notoria importancia exige agora ser devidamente explicada: a suppressãoda terceira cadeira do
quarto anno do curso de marinha da Escola Naval e que tinha
por' titulo Torpedos, minas, estudo dos submarinos e s'llbmel'sioeis, oceanoaraphia.
A enunciação attenta do titulo dessa cadeira nos mostra
ímmedíatamente a Impossihilidade de se lhe dar, siquer, um
desenvolvimento geral, conveniente, tal o aecumulo de assumptos de que ella se occupava: uma qualquer das suas
partes componentes, em estudo de cathedra, constituiria elemento sufficiente para, ser desenvolvido durante o anno lectivo.
Accresce ainda que debaixo de uma tão elevada fórma didactica seria fatalmente sacrificada a parte pratica, sem o
menor proveito da theor ía ,
Resolvi assim commef.l.er a uma aula o estudo deseríptívo
e pratico dos torpedos e minas, seu manejo e detalhes correspondentes á sua utilização na guerra.
Ainda se torna preciso dizer os motivos determinantes do
desenvolvimento da quinta cadeira do quarto anno do curso
de marinha, segundo o regulamento anterior.
O estudo conveniente da estrategta e de tactíca da guerra
naval não póde absolutamente caber dentro das linhas geraes
de um primeiro curso escolar; a natureza especial da materia
exige condições proprias do pessoal-alunmo que em um aspirante [amais encontrar-íamos.
Podemos mesmo dizer, sem receio de nenhuma contestação
bem fundada, que um tal assumpto sópoderá ser leccionado
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proveitosamente a um auditoria de off íóiaes affeitos á sua
profissão.
Assim pensando, organizei uma cadeira de Histeria Naval,
pela qual os alumnos conhecerão os grandes vultos e factos das
mais notáveis guerras navaes e todas as phases e minucias
concernentes á historia naval brazileira.
Dessa exposição hístoríca poderão el1es colher não só
valiosos subsidios para sua educação militar, mas lambem
poderosos elementos de raoiocinio e' de investigação, quando,
mais tarde, se occuparem com a resolução de importantes
themas estrategícos e tactieos ,
Tambem entendi conveniente modifiear o titulo da então
primeira cadeira do ,I" anno do curso de marinha. Designando-a
agora por geodesia e hydrographia," eu quiz fazer sentir a
necessidade de mlnistrar-se ao futuro official um curso su.tísractorío de geodesia, capaz de permittir-Ihe o desempenho
faeil e corrente de um cargo elevado em qualquet-commissão
de levantamento de uma carta geral. Isto significa que e meu
pensamento ampliar o estudo da geodesia, sem nenhum prejuizo para o da hydrograph a, cujo desenvolvimento poderá
ser feito em um per-iodo de tempo relativamente curto,
Na questão dos ensinos auxiliares das cadeiras, julgo
tambem necessár-io explicar 'as razões que me levaram a supprim ir alguns, conservando outros.
Nas cadeiras de calculo, descr íptiva, astronomia, geodesía
e hydrograph ia conservei esses ensinos auxiliares, porque ao
substituto de calculo caberá a parte pratica da cadeira, indispensável como um complemento ás lições do eathedratíeo,
na de descr'íptíva o ensino auxiliar será o de topograph ia, na
de geodesia caberá ao substituto o ensino e a execução dos
processos de levantamento e 'desenhos hvdrographicos e geodesícos e, finalmente, na de astronomia o ensino auxiliar versará sobre exercícios praticos, uso das ephemerides e pratica
de observatorio.
Talvez possa parecer lacuna lameutavel a suppressão do
ensino auxil iar das cacleirasde physíca, ch ímica e" mecanica
racional: .&i, porém, meditarmos sobre" o assumpto, veremos
logo que as cadeiras de physica e ohimica exigem, como ensino auxiliar proveitoso, a pratica de Iaboratorío, cuja melhor
execução edirecção serão feitas pelos preparadores respectivos
dessas cadeiras, a cujos cargos se acham os gabinetes correspondentes.
Com relação á mecanica racional, o ensino' auxiliar foi
supprímído, não só porque as redueções feitas nesta cadeira
tornavam possível a sua exposição pelo lente, mas tambem
porque dessa fórma se consegu irá a unidade de vista no estudo
dessa sciencia, facto que difficilmente se dará, quando o curso
rór simultaneamente feito por mais de um docente.
São essas as observações preliminares a que me julgava
obrigado para justificar o meu modo de ver no assumpto ;
antes, porém, de concluir, preciso ainda fazer algumas ref'erencías a certas disposições e artigos do presente regulamento
referentes á .parte. administrativa, tudo, a meu ver, destinado a
corrigir falhas e lacunas que reclamavam prornpta reparação.
foi assim que ampliei as runcções de víoe-tlírector e COll1~
í
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mandante do corpo de alumnos, procurando transtormal-o em
uma entidade otlicial de f'uncções proprías ~ definidas e que,
de facto, estivesse no pleno exercicio de um commando, sem
restrícções dos poderes iuhererites a esta funcção ,
Penso, deante do exposto, haver fielmente traçado em
linhas hem definidas, embora sufficientemente geraes, o plano
de ensino que julgo o mais conveniente e mais de accôrdo com
as necessidades do momento; preciso se torna, porém, ac-'
centuar que da execução criteriosa desse plano, como de qualquer projecto, dependerá o exito por todos nós almejado.
Nos limites da presente exposição de motivos, não cabe
nem devo tratar da organízação e detalhe dos programmas de
ensino; esse trabalho complementar, essa honrosisstma ineumbencia, tenho certeza que será brilhantemente realizada
pelo illustrado corpo docente da Escola Naval, de cuja indiscutivel competencia dou aqui um publico e valioso testemunho,
porque representa a opinião daque lle com quem esse corpo
manteve as mais intimas e apreclaveis relações officiaes, como
director que fui da Escola Naval.
Certo de que continuaremos ainda na mais perfeita communhão de ideias, ouso esperar confiante esse ultimo e valioso
contingente, que julgo indispensavel para a perfeita e completa realização do presente regulamento.
HER~IES

R. DA

FONSEC,\'

Joaquim Morqvee Baptista de Leão.

DECRETO N.

8.ô50-DE

4 DE

ABRlI. DE

1911

Dá novo regulamento ti Escola Naval

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
resolve, usando da autorização contida no decreto legislativo
n . 2.370, de 11 de janeiro ultimo, approvar e mandar executar
o regulamento para a Escola Naval 9ue a este acompanha,
assignado pelo contra-almirante Joaquim Marques Baptista de
Leão, Ministro de Estado dos Negocias da Marinha.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 1911, 90° da Independencia
e 23°: da Republíca .
HER.\IES R. DA FONSECA.
Joaquim Marque« Baptista de Leão.
TITULO I
Da organização da escola

CAPITULO I
DA ESCOLA E SEUS FINS

.

ArL i. ~ A Escola Naval tem por fim a preparação theopratwf\ dos Jovens que se destinarem ao serviço da

rica e
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Armada Nacional e obtiverem praça de aspirante a official
de marinha ou de aspirante a official machínísta, e a instrucção superior dos officiaes do Corpo da Armada.
Art. 2." Os aspirantes a offícia! de marinha e a official
maehínísta serão alumnos internos e em numero limitado pela
lei que fixa annualmente a força naval.
ArL 3." Os alumnos do curso superior de marinha serão
capitães-tenentes da Armada, com tempo de embarque completo.
Art. 4." A directoria da Escola Naval será subordinada
ao superintendente geral do ensino naval.
CAPITULO II
DO ENSINO

Art. 5." O ensino da Escola Naval comprehende o curso
de marinha, o curso de machlnas e o curso superior de marinha, funccionando no mesmo edificio e sob a [urísdicção
de um só director.
Art. 6." A duração dos estudos escolares nestes cursos
será de cinco annos no curso ele marinha, de quatro no de
maohínas e de um anno lectívo no curso superior de marinha.
Paragrapho unico , O ultimo anuo dos cursos de marinha
e machinas será de applicação, a bordo do navio ou navios
para esse fim designados pelo Ministro da Marinha.
Art.. 7." As materias ele ensino em caela um dos cursos
de marinha e machinas serão distríhuídas na ordem seguinte:
CURSO DE ASPIRANTES A OFFICBES DE i\IARlNHA
PRndEIRO ANNO

l' cadeira - Geometria analytica, calculo differencial e
integral; tres horas por seinana, pelo lente cathedratico.
Ensino auxiliar - Repetições e applteações praticas; tres
horas por semana, por um dos substitutos da secção.
2' cadeira - Geometria descriptiva, noções de perspectiva e sombras, planos cotados; tres horas por semana, pelo
lente cathedratico.
Ensino auxiliar - 'I'opographia, levantamento e desenho
de cartas respectivas; tres horas por semana, por um dos substitutos da secção.
3' cadeira - Phvsica experimental (calor e noções de thermodynamioa e optica) e meteorologia; tres horas por semana,
pelo lente cathedratico.
1" aula - Apparelho dos navios a vela e a vapor; duas
horas por semana, pelo adíuneto ,
2' aula - Navegação estimada; duas horas por semana,
pelo adjuneto .
3' aula - Desenho de aguadas e de proj ecções: duas horas
por semana em um mesmo dia, pelo adíuncto .
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SEGUNDO ANNO

i" cadeira -Mecanica racional, precedida de calculo das
var-iações: treshoras por semana, pelo lente cathedratico.
2" cadeira
Astronomia, precedida de trigonometria espherica; ires horas por semana, pelo lente cathedratico.
Ensino auxiliar '------ Exercicios praticas, calculo de ephemei-ides e uso dos Instrumentos astronomicos; tres horas por
semana, por um cios substitutos da secção,
,
8" cadeira - Chimica inorganica e organica, noções de
metallurgía e estudo dos explosivos; ires horas por semana,
pelo lente cathedratico. '
Aula - Pratica da Iíngua .franceza e da technologia ,naval
íranceza: dus horas por semana, pelo adjuncto.
TERCEIRO ANNO

'1 a cadeira - Navegação: ires horas por semana, pelo lente
cathedratieo ,
Ensino auxiliar - Chronometria, agulhas e instrumentos
de reflexão e pralicade calculas nauticos: tres horas por semana, por um dos substitutos da eecção.
2" cadeira - Electricidade (curso completo e especialmente
apparelhos motores, geradores e transformadoresj : tres horas
por semana, pelo cathedratico.
Ensino auxiliar -l\Iagnetometria e usados instrumentos.
Pratica das medidas electricas. Radíotelegt'aphia, especialmente
manipulação e recepção auditiva; tres horas por semana, pelo
substituto.
;3" cadeira - Nações de theoría do navio, manobra dos
navios a vela e a.vapor, evoluções navaes: tres horas por semana, pelo lente cathedratico.
Aula - Pratica da língua íngleza e da technologia naval
íngleza; duas horas por semana, pelo adiuncto .
QUARTO ANNO

'1 a cadeira -l\Iachinas a vapor e turbinas, precedido de
noções de mecanica app licada ás machinas; tres horas por
semana, pelo lente eathedratico ,
Ensino auxiliar - Grapho-statica e noções sobre resistencia dos materiaes; tres horas por semana, por um dos substitutos da secção.
2" cadeira - Artilharia e noções de balistica; trns horas
por semana, pelo lente caLhedratico.
. Enxíno auxiliar - Material de artilharia e seu emprego'
pratica de polvgono de .tíro; tres horas por semana, por un~
dos substitutos da secção.
3" cadeira - Geodesia e hydrograph ía: tres horas por semana,pelo lente cathedratico.
Ensino auxiliar - Levantamento e desenho de cartas hydrbgraphícas e geodesícas; tres horas por semana, por um dos
substitutos da secção.
'
.
4" cadeira - Hístoría naval; tres horas por semana, pelo
lente cathedratico.
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1" aula - Torpedos e minas; ires horas por semana, pelo
adjuncto ,
~a aula - Desenho e projectos de machínas: duas horas
por semana em um mesmo dia, pelo adiuncto , "

CURSO DE ASPIRANTES A QFFICL-\,ES l\IACHINIST,AS
PRIMEIRO ANND

1a cadeira - A 1" cadeira eÍo 10 anno do curso de marinha, em' commum com os alumnos cIo mesmo curso: tres
horas por semana, pelo lente cathedratíco .
Ensino auxíl iar - O ensino auxiliar cIa 1" cadeira do 1°
anno do curso de marinha, em commum com os alumnos do
mesmo curso; tres horas por semana, por um cIos substitutos
da secção.
2" cadeira ~ A 2" cadeira do 1° armo cIo curso de marinha,
em cornmum com os alumnos cIo mesmo curso; tres horas por
semana, pelo lente ca thedratíco .
.
3" eadeira - A 3" cadeira' cIo 10 anno cIo curso de marinha,
em commum com os alumnos do mesmo curso; tres horas 1101'
semana, pelo lente eathedratíco ,
Aula
A 3" aula do 10 anno cIo curso de marinha, em
cornmum com os alumnos cIo mesmo curso; duas horas por
semana em um mesmo dia, pelo acIjuncto.
SEGUNDO ANNa

1" cadeira - A 1" cadeira do 2° anno cIo curso cIe marinha,
em commum com os alumnos cIo mesmo curso; ires horas por
semana, pelo lente cathedratíco .
2" cadeira - A 3" cadeira do 2° anno do curso cIe marinha,
em commum com os alumnos cIo mesmo curso;' tres horas por
semana, pelo lente cathedratíco .
1" aula -!\Iachinas a vapor, de ar' comprimido, hydrau.,
Iícas e a petroleo ; motores cIe explosão, sua nomenclatura,
descrípção e funccionamento; Ires horas por semana, pelo

adíuncto .

2" aula - A aula do 2 anno do curso de marinha, em
commum com os alumnos do mesmo curso; cIuas horas por
semana, pelo acIjuncto.
0

TERCEIRO ANNa

1" cadeira '-- A 2" cadeira cIo 3 anno cIo curso de marinha" em commum com os alumnos do' mesmo curso; tres horas
por semana, pelo lente cathecIratico.
Ensino auxiliar -10 ensino auxiliar cIa 2" cadeira dei 3°
anno cIo curso de marinha, em commum com os alumnos do
mesmo curso; ires horas por semana, pelo substituto. .
2" cadeira - A 1" cacIeira 'do 4° anno do curso cIe marinha, em commum com os alumnos cIo mesmo curso; tres
horas por-semana, pelo lente çathedratíco
0

f
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Ensino auxiliar - O ensino auxiliar da In cadeira do 4"
anuo do curso de marinha, em commum com os alumnos elo
mesmo curso; tres horas por semana, por l!m dos substitutos.
i" aula - Pratica de direcção, funcclOnamento, conservação e rE)paração das machinas e caldeiras, combustíveis e
lubrificantes; tres horas por semana, pelo adiuncto .
2" aula - A aula do 3" anno elo curso de marinha, em
commum com os alumnos do mesmo curso; duas horas por
semana, pelo adjuncto .
.
3" aula - A 2" aula elo I~o anuo do curso de marinha, em
commum com 'os alumnos do mesmo curso; duas horas por
semana. em um mesmo dia. pelo adjuncto .
Art. 8. ° As cadeiras que fazem parte dos cursos de marinha e machinas formarão as seguintes secções:
1" secção ---:. I" e 3" elo 3° anno ,e 2"e 4" do !~o anno do
curso de marinha (quatro lentes eathedraticos e dous lentes
substitutos) .
2" secção - 3" elo 1" anno, 3" do 2° anno e 2" elo 3° anno
do curso de marinha (tres lentes eathedraticos e um lente
substituto) .
3" secção - 1" do 1° anuo, 1" do 2" anno e 1" do 4° armo
do curso de marinha (tres lentes cathedraticos () dous lentes
substitutos) .
-í" secção - 2" do L" anno. 2" elo 2" anuo e 3" elo 4" armo
do curso ele marinha (tres lentes cathédraticos e tres Ieutes
substitutos) .
Art. g'." Os alumnos dos cursos de marinha e maohinas
f'arão em todos os armas, em commum, os seguintes exercicios geraes :
Gvmnastica;
Natação;
Esgrima ele flore te e espada;
Esgrima de bayoneta;
Exercício de infantaria;
Exercício ele artilharia ele campanha e metralhadoras:
Exercicio ele escaleres, a veja e a remos:
Exercicio ele tiro ao alvocoÍn armas portáteis.
Paragrapho unfco , Estes exercícios serão dirigidos:
Os de gymnastíca e natação, pelo mestre:
Os de esgrima de flore te e espada, pelo mestre;
Os de escaleres, de esgrima de bayoueta, infantaria, arLilhar-ia e tiro ao alvo com armas portáteis, por off'iciaes da
escola, designados pelo dírector ,
ArL 10. Uma vez por semana, á tarde, haverá o seguinte exercicio :
.
Para os alumnos elo curso ele marinha, bordejos no navio'
ao serviço da escola, sob a direcção elo docente ela 1" aula elo
1" anno elo mesmo curso.
Para os alumnos do curso ele machíuas, exercicios nas
tnach íuas das torpedeiras ou navios a vapor ao serviço da
escola, e, na falta desses navios, nas lanchas do mesmo estahelecimento, servindo como foguistas os alumnos elo 10 anno
como ajudantes machiuístas os do 2° anuo ri corno machinistas
os elo 3° anuo, sob a direcção elos docentes da 1" aula elo 2° anno
e do da In aula elo 3° anuo do curso de machínas.
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Art. 11. Todos os tempos vagos que, por qualquer motivo tiverem os alumnos do curso de machínas, serão. empregados pelos mesmos em trabalhos na off'ieina da' escola, sob
a dírecção do engenheiro maehinista encarregado da mesma,
e distribuidos do seguinte modo:
: De ferreiro, serralheiro, caldeireiro de ferro e cobre, no
iO anno;
De montagem e modelação, no 2 anno;
De electricidade, no 3°.
0

CURSO SUPERIOR DE MARINHA
Art. 12·:' O curso superior de marinha comprehende as
seguintes materías:
.
Cadeira - Direito marítímo commercial e internacional,
diplomacia do mar; tres horas por semana,pelo lente cathedratíco ,
Ensino· auxiliar - Legislação naval e convenções marítimas internacionaes, precedida do estudo. da Constituição Federal; tres horas por semana, pelo substituto.
i' aula - Tactica e estrategía naval, serviços de estadomaior e preparação para a guerra; tres horas por semana,
pelo. adjuncto ,
2' aula - Defesa de costas (fortificações, torpedos e minas,
submarinos e submersiveis); tres horas por semana, pelo
_
adjuricto.
3' aula - Administração e organização naval, serviço interno dos navios nos portos e em viagem, serviço de fazenda;
tres horas por semana, pelo adjuncto.
.
4" aula - Hygiene naval; duas horas por semana, pelo
adjunoto ,
Art. i3. Para o ensino do curso superior de marinha
haverá um lente cathedratíco, um lente substituto para a
cadeira e quatro adjunctos.
Art. 14. A distribuição do tempo para o ensino theorico e
pratico das níaterias estudadas na escola será regulada pela
tabella que annualmente fôr organizada, segundo o disposto
neste regulamento, tendo em vista que:
1 cada lição não exceda a uma hora;
2 o interval!o entre duas lições consecutivas não 'Seja
menor que J.5 minutos;
.
3', os exercícios não se prolonguem por mais de uma hora,
nem os trabalhos praticas por mais de duas.
Paragrapho unico. 10 ensino das cadeiras só poderá ter
lagar no segundo tempo de que trata0 art. 38 deste regulamento.
Art. 15. Os programmas de ensino das cadeiras e aulas
serão apresentados ànnualmeute ao director pelos respectivos
docentes, que os submetterâ á approvação da Congregação, convocada 'para este fim-na segunda quinzena de março.
Paragrapho uníco. Aos programmas das cadeiras devem
vir annexos os programmas dos respectivos ensinos auxiliares.
ArL i6. O ensino será gradual e súccessivo, não podendo.
em caso algum, qualquer alumno passar de um para outro
0

,

0
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anno, sem ter cursado e obtido approvação em todas as materias do anno anterior.
Art. 17. 'Quando possível e houver conveniencia, os alumnos, acompanhados dos respectivos docentes, visitarãooffiemas, fortalezas, fabricas, laboratoriosen~vios, devendo os
commandantes ou directores desses estabelecímentos concorrer
com as suas explicações para que taes visitas se tornem de
utilidade.
CAPITULO IH
l\L\TERIAL

PAR..~

ENSINO

Art.. 18. Para a Instrucção theorica dos alumnos haverá
'na escola:
UÍlla híbliotheca com sala de leitura annexa á mesma;
Um gabinete de physica :
Um gabinete de electricirlade:
Um lahoratorio .com os necessaríos apparelhose reactivos
para manipulações chimicas;
Um gabinete com modelos de descriptiva e instrumentos
de topographia, cle geodesia e de hydrographíu:
Um gabinete de mecanica applicada e machinas;
Um gabinete de torpedos e minas;
Um observatorio astronomico com espaço bastante para
installação-dos instrumentos astronómícos, de navegação e de
meteorologia;
Um ou mais canhões convenientemente installados, para
exorcicio de tiro ao alvo, e um gabinete para' apparelhos electro-balísticos;
.
Uma sala contendo modelos de navios, machinas, caldeiras,
canhões, munições e tudo mais que possa interessar ao ensino;
Uma sala com to cio o iarmamento portátil, ohiectos para
o ensino cle natação, esgrima e gymnastíca:
Canhões de campanha com os respectivos petrechos, reparos, palamentas e munições para exercicio e pratica de tiro;
Um ou mais tubos para o lançamento de torpedos e uma
machina de comprimir ar comaccumuladores para o carregamento dos mesmos torpedos;
Uma oí'ticina para a instrucção pratica de machínas;
Escalares, em numerá sufficiente, para evoluções a vela
e fi remo;
Lanchas a vapor para exerclcios -dos alumnos e outros
serviços:
'I'orpedeiras, navio ou navios destacados para o iservíço
da ·escola.
CAPITULO IV
DAS 1\IATRICULAS

Art. 19. Serão somente matriculados na Escola Naval
além dos aspirant!'Js_ dos cursos de marinha e machinas, oS
paisanos nas condições do art. 69 e seu paragrapho uníeo e
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os capitães-tenentes mandados matricular pelo superintendente
do ensino, na Iórma do art.32.
Art. 20. Nenhum candidato será admittido á matricula
nos cursos de marinha e machínas, sem provar:
1", que é braztleíro ;
2", que foi vaccinado com resultado aproveitavel:
3°, que sua idade está comprehendida entre 1'L e 18 annos;
11" , que, além.rle não ter defeitos physícos, dispõe de saude
e robustez necessarias á vida do mar;
5°, que tem bons antecedentes de conducta, provados por
attestados dos directores dos estabelecimentos de instrucção
que tenha frequentado;
6°, que, finalmente, está approvado no Collegio Militar,
ou nos exames de adrn issão prestados perautecornmissões nomeadas pelo Ministro da Marinha nas seguintes materías :
Portuguez,' Iraucez, inglez, geographia geral e especialmente do Braz íl, cosrnographla, historia geral e especialmente
do Brazil, arithmetica, álgebra, geometria, trigonometria reel.ilinea, desenho geometrico elementar, physíca, chímíca : e
historia natural.
Art. 21. Além das condições estabelecidas no artigo antecedente para os candidatos á matricula nos cursos \Ie marinha
e machinas; haverá concurso de admissão, consistindo em
provas escriptas e oraes sobre álgebra, geometria, trigonometria rectilinea e álgebra supet-ioi', e em provas oraes e graphicas de desenho geometríco elemqntar, que será feito na Escola Naval, de accórdo com o programma especíalmente organizado pela Congregação e por ella modificado quando julgar
de conveniencía .
Art. 22. A insoripção dos candidatos á matr-ícula para os
cursos de marinha e de machíuas será feita em Ii\TQ especial,
mediante requerimento feito ao director, assignado pelo pae,
mãe viuva, tutor ou correspondente dos mesmos candidatos e
instruido dos documentos que comprovem todas as condições
do art, 20.
Art. 23. Os siguatarios dos requerimentos dos candidatos á
matricula deverão declarar:
.
1", qual o CÚl'SO a que se destina o candidato;
2", que se obrigam a índemnízar ao Estado os prejuízos e
damuos causados á Fazenda Nacional pelos alumnos, assim
como a completar trimensalmente as peças de fardamento e
demais ohiectos.ique forem marcados no enxoval, e se estragarem ou se extraviarem.
Art , 24. As matriculas nos cursos de marinha e machinas
serão abertas depois de terminados os trabalhos do anno lectivo
e que se conheça o numero de vagas existentes, de acoôrrío
com a lei de fixação da força naval para o exercícío seguinte
e se encenarão em 31 de janeiro.
'
Paragrapho unico. Na cidade do Rio de Janeiro. os requerimentos de matricula serão feitos ao dírector da' escola ,e; a:
eUe entregues desde a data da. abertura até o.respectivo orçamento, e nos Estados, serao dirigidos, 'ínstruidos com as certidões de que trata o "art. 20, ao governador ou presidente,
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que os remetterá ao director da escola em tempo de chegar
ás mãos deste, até a data do encerramento.
_
Art. 25. Os concursos de que trata o art. 21 começarao no
primeiro' dia util de fevereiro.
§ 1. o As commissões examinadoras destes ~oncursos compor-se-hão de um presidente e quatro examinadores, sendo
um de algebra, um de álgebra superior, um .de geometria e
de tríaonometr ía rectilinea e um de desenho lInear.
§ O2 . o lOs pontos para estes concursos serão em numero de
oito, devendo cada ponto conter mais de uma parte do programma de cada materia.
. _
.
Estes pontos serão confeccionados pela oommissao no dia
da prova escrípta e antes de começar esta prova.
§ 3. o O ponto da prova escripta será commum para todos
os candidatos e tirado com duas horas de antecedencía, e 'O
ponto para a prova oral será pessoal e tirado com o mesmo
tempo de antecedencia.
.
. _
§ 1. o Antes de terem começo as provas oraes, a eommissao
se reunirá para julgar as provas escriptas e graphicas ,
§ 5. o O gráo de merecimento do eonjuncto das duas provas,
escripta e graphica, de cada candidato, será mencionad-o' na
prova eSCl.\!ipta do mesmo pelo presidente e todos os examlnadores, cada um dos quaes authentíoará com a sua assígnatura
o grão que conferir.
.
§ 6. o O gráo de merecimento da prova oral será igualmente mencionado na mesma prova escripta e authenticado
do mesmo modo .
. § 7. o A média dos gráos conferidos por cada um dos examinadores, em julgamento .das provas escrípta e graphica e
da prova oral, dará o gráo de habilitação do candidato, gráo
este que o presidente da commíssão mencionará ainda na
mesma prova escripta, authenticando-o com a sua assígnatura,
§ 8. o. Será considerado inhabilitado o candidato que tiver
.maioria de gráos zero em qualquer das provas e tambem o
que obtiver média inferior ou igual a tres. .
§ 9. o 'I'ermínadàs estas provas, a commissão se reunirá
para proceder á classificação dos candidatos, de accôrdo com
a média por elles obtida.
Art. 26. Os concursos e classificação dos candidatos á
matricula no curso de machinas serão feitos do mesmo modo
.
estabelecido no art. 25. Art. 27. E' condição de preferencia á matricula, nos
cursos de marinha e machinas, a melhor collocação nas classificações dos concursos, cabendo aos classificados que tenham
o diploma de agrimensor pelo Collegio Militar, sempre um
terço das vagas existentes.
'
Art. 28. Para o preenchimento da condição estatuída no
n. 1. do art. 20, serão os candidatos á matricula nos cursos de
marinha e machínas .ínspeccíonados por uma junta de saude,
p~esldlda pelo více-dírector da escola e composta de dons medICOS do ~esmo estabelecimento, a qual terá em vista as· rezras
estahelecidas no annexo n. 1.
o
. Paragrapho uníco . Da opinião desta-Junta poderão os candídatos considerados incapazes para a VIela do mar appellar
poder Executivo - i9U
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para uma outra, que deverá s~r, composta ,do ínspector de saude
naval e de dous medícos, oíficíaes superiores, para ISSO desígnados pelo Estado Ma10r, á requísíção do superintendente do
ensino.
.
Art. 29. Findas as provas do concurso, de que trata o
art. 2i, e organizadas as respectivas elassífícações, serão estas
remettídas ao Ministro da Marinha; que designará oQS candidatos que deverão ser admittidos á matricula e ter praça,
Art. 30. A matricula nos annos sucoessívos dos cursos de
marinha e machínas será feita pelo secretario da escola, independente de petição, bastando apenas approvação em todas
as materias do anno anterior.
.Ant; 3i. Os candidatos á matricula nos cursos de 'marinha
e machínas, que não se apresentarem ás provas de concurso no
tempo determinado, perderão direito á matricula; e os que,
tendo sido admittidos á matricula, 'não se apresentarem na
escola no dia marcado, não justificando sua ausenoía dentro
de oito dias, serão, por proposta do díreétor e decisão do Ministro da Marinha, substituidos pelos que, nas 'listas de elassíricação, se seguirem ao ultimo admíttído.
Art. 32. As matriculas no curso superior de marinha
serão -f'eitas na segunda quinzena de marco pelo secretario da
escola, de accôrdo com a relação dos alumnos offíciaes mandados matricular pelo superintendente do ensino, tendo - em
vista a proposta do chefe do Estado Maior.
Paragrapho uníco , O numero de matriculados no curso
superior de marinha não deverá exceder a 20, annualmente,
CAPITULO V
REGIMEN OÓS CURSOS

Art. 33. O anuo lectívo para 'todos os cursos começará
no primeiro dia util do mez de abril e terminará a i5 de
novembro.
'
Art. 34. Durante o anno Iectívo só serão feriados, além
.dos domingos, os dias de gala, de luto nacíonal ou outros
decretados pelo Governo.
.
Art. 35. 10 director convocará a Congregação na segunda
quinzena do mez de marco, afim de serem apprnvados os pro':'
grammas do ensino e os licraríos das aulas e exercícios, que
serão, organizados pelá secretaria da escola.
Art; 36. As férias do corpo docente começarão no dia
em que terminarem todos os trabalhos do anno lectívo e
acabarão a 3i de marco, sendo interrompidas pelos exarhes
do art. 63, si os houver, e por qualquer necessidade de serviço
publico urgente.
. Art. 37. A secretaria da escola trabalha com a administração desde o principio até o fim do anno mas ,pelo tempo
das férias escolares, poderá o díreotor conceder ~os seus empreg-ados, alternadamente, de i5a 30 dias de licença.
Art. 38. O tempo .lêctiv'Ü será -assim distribuido:
i tempo ~ das 7 as 8 da manhã;
O

,
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2° tempo -

das 9. SO da manhã ás 2.39 da tarde;
.
tempo - das 4 ás 5 da tarde, ou ate o pôr do sol, SI
Iôr neeessarlo.
ArL . 39. O Governo poderá adiar a abertura das aulas o
prorogar o encerramento dellas, quando as oírcumstancias o
exigirem.
3~

CAPITULO VI
DA FREQUENCIA E FALTA DOS ALUMNOS

Art. 40. O porteiro, coadjuvado pelos eontínuos, observará
diariamente a frequencia dos alumnos, notando-lhes as faltas
em uma caderneta, que no fim" de cada lição será examinada,
corrigida e rubricada pelo respectivo docente na pagma do dia.
Art. 41. Incorre em falta não justificada:
1°, o alumno que não comparecer á lição exactamente á
hora marcada no horario;
2°, o alumno que sahir da aula sem permissão do docente,
ou declarar ao mesmo não ter preparado a lição marcada;
3°, o alumno que, por má conducta, fôr mandado retirar-se
da aula por ordem do docente.
Art. 42. São justificadas as faltas occorrídas :
1°, por motivo de molestia, devidamente comprovado;
2°, por impossibilidade de travessia até a escola, na oecasião em que nella se deva apresentar.
Paragrapho uníco . A justificação será feita a-o díreetor,
no decurso de tres dias, mediante eommunícação esorípta do
pae, mãe viuva, tutor ou correspondente do alumno.
Art.. 43. Em caso de moléstia poderá o díreetor mandar
inspeccíonar enfermo por um dos medicos do estabelecimento.
Art. 44. As faltas dadas em qualquer cadeira, aula ou
exeroíeío serão computadas por inteiro.
Paragrapho uníco , Em "caso algum serão sommadas as
faltas dadas em uma com as faltas dadas em outra cadeira,
aula ou exercícío .
o

ó

CAPITULO VII
)08 EXAMES

Art. 45. Encerradas as aulas em cada curso, o secretario
da escola publicará nó estabelecimento um mappa, authentíeado com a sua assígnatura e contendo os nomes dos alumnos habilitados para os exames.
Art. 46. Tres dias depois do encerramento das aulas, em
cada curso, os membros do corpo docente eriv iarão ao director
da escola o programma dos pontos para 03 exames das materias que lecoíonarem ,
Art. n. Reunida a Congregação no dia designado pelo direotor, que não excederá a 1 de dezembro, ser-lhe-hão apresentados os programmas parcíaes de que trata o artigo anterior.
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Art. 48. Dous dias Depois da sessão a que se refere o
artigo anterior, será apresentado, em detalhe, o plano dós
exames, os quaes começarão no primeiro dia utíl depois de
3 de dezembro.
Art. /19. Taes planos serão affixados no estabelecimento,
para conhecimento de todos os alumnos.
Art. 50. O dírector designará a turma de examinandos
para cada dia e a ordem que se deverá seguir nos exames,
assim como deliberará sobre quaesquer outras medidas indispensaveis á marcha regular, dos mesmos.
Art. 51. As notas numerícas inensaes de aproveitamento,
assim como os gráos correspondentes ás approvações em Lodos
os cursos serão representados, para as cadeiras, de um a 10,
sendo de um a cinco simplesmente, de, seis a nove plenamente
e 10 dístíncção; e para as aulas, ·de um a cinco, sendo um e
dous simplesmente, tres e quatro plenamente e cinco dístínoção ,
Art. 52. No tocante ao ensino a que se referem os arts. 9°,
10 e 11 as notas numeríoas de approvação serão representadas
por: um, simplesmente; dous, plenamente, e tres, dístíncção,
e serão dadas:
i 0, para os exeroioíos geraes, no fim do 3° anuo, para os
alumnos do curso de machínas e, no fim do 4° anno, para os
alumnos do de marinha;
2°, para os exercícíosparcíaes, ao terminar 'o anno lectivo .
Art. 53. Cada commissão examinadora compôr-se-ha de
tres docentes,' entrando sempre em sua composição o que tiver
regido a materia.
Paragrapho unico. Os presidentes de todas as commissões
examinadoras serão lentes cathedraticos.
Art. 54. Os exames das cadeiras constarão de duas provas,
uma escripta e outra oral.
_
§ i. ° As provas escr íptas de cada cadeira serão feitas em
primeiro logar e em commum para todos os alumnos dessa
cadeira.
§ 2. ° As provas oraes serão feitas por turmas de alumnos,
.
enio numero será marcado pela Congregação.
§ 3. ° Cada uma das provas, escripta e oral, será dividida
em duas partes, uma theorica e 'outra pratica, -sobre ponto
tirado á sorte pelo examinando na presença de um docente,
designado para este fim na ordem de antiguidade.
§ 4. ° O ponto para a prova escripta de cada cadeira será
tirado á sorte com duas horas de antecedencia e será commum
para todos os alumnos dessa cadeira, e o ponto para prova
oral será singular para cada alumno da turma e tirado igualmente á sorte com a mesma antecedencia.
.
Art. 55. Os exames das aulas serão somente oraes e prestados sobre pontos tirados á sorte com antecedenoía de uma
hora.
Paragrapho uníoo , Nas aulas de desenho, o alumno que
tiver média inferior a um, antes de ser admittido á prova oral,
será suhmettído a uma prova gruphica sobre o assumpbo ensinado durante o anno .
Art. 56. Nos exercícios e trabalhos praticos dos arts. 9°,
10 e 11 a approvação será conferida pela média das notas

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

437

obtidas pelos alumnos durante o anno, nesses exercícios e trabalhos.
Paragrapho unico. O alumno que em qualquer destes
exercicios ou trabalhos tiver média inferior a um, será. submettido a uma prova pratica ou prova oral, conforme a na':"
tureza do trabalho ou exercicio de que se trate; prova esta
que será prestada perante uma commissão de tres examinadores, docentes de qualquer categoria.
Art. 57. Os pontos não poderão conter materia que não
tenha sido leccionada durante o anuo, ainda que faça: parte
do programma de ensino.
Art. 58. O tempo concedido para o exame. escripto será
de tres horas para cadeira de curso, e o de prova oral, de
uma hora no maximo, para cada alumno, competindo nesse
caso 20 minutos para cada uma das arguições ,
Art. 59. Findos os exames, proceder.-se-ha ao julgamento
por escrutínio secreto, ou, si algum examinador o exigir, por
votação nominal, da qual será lavrado termo. .
Art. 60. No caso de julgamento por escrutinio secreto,
a totalidade ou maior numero de espheras brancas approva;
a totalidade 'ou o maior numero de esplieras pretas reprova.
§ 1. o Quando o examinando fôr approvadopor unanimidade no primeiro escrutínio, será este repetido, e conferirse-lia a nota de approvado plenamente, si obtiver a totalidade
de espheras brancas, e a de approvado simplesmente, si tiver
uma ou mais espheras pretas.
§ 2. o No caso de approvação plena, si houver proposta
de qualquer examinador, repetir-se-ha o escmtínío para o
fim de conferir-se ao alumno a nota de approvado com dístíneção, a qual se verificará pela totalidade de espheras brancas.
§ 3. o Ao alumno approvado conferir-se-ha, em seguida,
por indicação do regente do ensino, um dos grãos correspondentes á approvação obtida.
Art. 61. O resultado dos exames será no mesmo dia lançado em livro propr ío, na secretaria da escola, assígnado pela
commissão examinadora, que não poderá adiar a sua assignatura, e .iámaís poderá ser alterado.
Art. 62. As notas conferidas pela média de aproveitamento nos exercícios e trabalhos referidos nos arts. 9°, 10
e i i serão tambem exaradas no mesmo livro, por termo especial, assígnado pelo secretarío e pelo docente que as tiver
conferido.
Art. 63. Sómente serão permittidos em março os seguintes exames:
a) para os alumnos nas condições do art. 71;
b) para os alumnos que nos exames do fim do armo foram
reprovados em uma aula sómente.
Paragrapho unico. Fóra destes casos, não será permiltido,
absolutamente, exame em março.
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CAPITULO

vrn

DAS VIAGENS DE INSTRUCÇÃO

ArL 64. Terminados os exames, os aspirantes deverão
embarcar annualmente, todos ou por turmas, no navio ou nos
navios ao -servíco ou á disposição da escola, afim de seguirem
viagem.
Art. 65. A viagem será obrigatoria, perdendo 20 pontos
o alumno que 'deixar de fazel-a por motivo de moléstia, eomprovado. segundo as disposições deste regulamento, e durará
o espaço de tampo que mediar entre a data da terminação dos
exames e a da abertura das aulas.
Art. 66. Durante a viagem, .os aspirantes terão aulas
praticas de navegação, sígnaes, manobras, sondagens, artilharia, torpedos, eollocação de minas submarinas, tiro ao alvo
e machinas a vapor, sob a direcção de officiaes instructores,
nomeados -em commissão pelo '1\finistro da Marinha, sobre proposta do chefe do Estado Maior e cuío serviço será regulado
por ínstrucçõesdo superintendente do ensino approvadaspelo
Ministro da Marinha.
Art .. 67. Haverá em cada viagem tresinstructores, sendo
um de navegaçãovoutro de artilharia e torpedos, minas e tiro
ao alvo, e outro ainda de maehínas a vapor.
Paragrapho uníco , Esses officiaes instructores serão,
sempre que fôr possível, officiaes diplomados pelas escolas
profissionaes.
Art. 68. Terminada a viagem, o commandants e os ínstructores apresentarão "relatórios concernentes, já ao aproveitamento e conducta de cada um dos aspirantes, j á ao modo
por que foram executadas as ínstruccões recebidas.
CAPITULO IX
DA CONSERVAÇÃO E DA ELIMINAÇÃO DA MATRICULA

Art. 69. O aspirante que nos exames de fim de anno f'ôr
reprovado em uma cadeira ou duas aulas repetirá o anno: o
reprovado em mais de uma cadeira ou em mais de duas aulas
terá baixa da praça, podendo o Governo -pe;rmittir ciuerepHa
o anno como alumno paisano, uma s6 vez durante o curso, e,
si fôr approvado, reintegral-o na praça.
Paragrapho unico. O alumno renrovado em uma sõ aula
deverá prestar novo exame em marco; si fôr novamente 1'0provado, terá baixa de praça, podendo, nas mesmas condições
deste artigo repetir o anno como alumno paisano P. ser reíntegradc na praça, si fôr approvado.
Art. 70. O aspirante reprovado em algum dos exercícios
ou trabalhos' praticos nos exames de fim de armo 011 de fim
de curso, deverá repetil-os em março.
§ L° Si, porém, de novo reprovado, poderá matrtcular-ue
no anno immediatamente superior, mas não fará exame das
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materias deste anno, emquanto não fôr approvado no alludido
exercicio ou trabalho.
§. 2. o Si, ainda, fôr de novo reprovado, perderá dez pontos
na classificação do anno em que estiver.
§ 3. o Si em março fôr de novo reprovado, será eliminado
da matrícula.
Art. 71.0 aspirante que por motivo de molestía, comprovado pela Junta organizada para esse fim, deixar de fazer
exame no fim do anno. será submettido a exame em março.
Art. 72,. Será considerado reprovado e, por consequencia,
com baixa de praça e eliminação. da matrícula:
1°, todo aspirante que, por qualquer motivo, deixar de
fazer exame em março;
2°, todo aspirante. que entregar a prova escripta em
branco ou, sob qualquer pretexto, não responder aos examinadores na prova oral;
3°, todo aspirante que, por occasião da prova eseripta Ou
graphíca, recorrer a apontamentos seus <ou alheios, ou acceítar
auxilio estranho, verbal ou escriptci, relativamente ás questões
formuladas pelos examinadores;
'r" todo aspirante que, designado para exame, não comparecer a tirar ponto, nem [ustif'ionr .seu não comparecimento
dentro de 48 horas:
5°, f'ínalmente, todo aspirante que, depois de tirar ponto,
não comparecer a exame, salvo o caso de enfermidade, provada
desde logo pelo medico da escola é aíf'írmada pela [unta composta segundo as disposições deste regulamento.
Paragrapho uníco , No caso do n. 4 deste art. 72, poderá
o díreetor, uma vez justífícada a ausencía, permittir que o
alumno faça parte da ultima turma de exn.minandos.
Art.. 73. Todo aspirante, que, na mesma cadeira ou aula,
der 40 faltas ,iústificaclas, perderá a matricula, podendo repetir o armo, uma vez em todo o curso, como alumno paisano;
mas, si der 15 faltas não ,justificadas. será eliminado da matricula pelo dírector .
Art. 7 fL Os alumnos que cursarem como paisanos, ficam
suieitos á disciplina do estabelecimento.
Art.. 75. Será considerado reprovado o off'Icial, alurnno
do curso superior de marinha, que:
1°. entregar a prova esorípta em branco ou, sob qualquer
pretexto, não responder aos examinadores na prova oral;
2°, por oocasíão da prova escripta, recorrer a apontamentos seus ou alheios, 011 acceitar auxilio estranho, verbal
ou escrípto, relat.ivament.e ás questões formuladas pelos examinadores:
3~, d~s!gnado parE- exame, não comparecer a tirar pont.o,
Hem just.ifícat' seu nao oompareeirnento dentro de 18 horas:
f.o, depois de tirar ponto, não comparecer a exame. salvo
caso ele enfermidade, provada desde logo, pelo medico da escola
e af'fírmada pela .iunta composta sezundo as disposições deste
regulamento .
.Paragt-apho "uníeo. Np . caso do n. 4 deste artigo, poderá
o director, urna vez Jústíficada a ausencia, permittir que o
alumno faça parte da ultima turma de examinandos.
Arf.. 76. Todo official, alumno do curso superior de ma-
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rinha que na mesma cadeira ou aula der 40 faltas justificadas
ou: 2Ó não justificadas, perderá a matricula, podendo ~epetir
o curso no anno seguinte, quando as faltas forem JustifIcadas,
e depois de decorridos dous annos, si tiver tido faltas não
justificadas.
CAPITULO X
DAS CLASSIFICAÇÕES

Art.. 77. As classíficações dos aspirantes, no respectivo
corpo, serão feitas de anno para anuo, .tendo-se em vista: ,
1°, as médias e grãos das approvações obtidas, não só no
ultimo armo que elles tiverem cursado" como tambem nos
annos anteriores;
2°, os grãos attinentes ao comportamento durante o anno,
na escola, assim expressos:'
Conducta exemplar, 10; conducta boa, 6; conducta regular,
3; conducta má, O;
3°, iOS gráos concernentes ao• comportamento e ao aproveitamento durante a viagem de ínstrucção annual, segundo
os modos ora indicados:
Aproveitamento excellente, 10; aproveitamento bom, 6;
aproveitamento regular,' 3; aproveitamento nenhum, O;conducta exemplar, 10; conducta boa, 6; conduota regular, 3; conducta má, O.
Paragrapho unico. Os gráos referentes ao aproveitamento
e ao comportamento na viagem serão dados pelo director, tendo
em consideração as informações prestadas pelo commandante
ou commandantes dos navios em que tenham feito esta viagem.
Art. 78. A classificação de anno para anno será feita
depois de terminada a viagem de instrucção .
ArL 79: Em todas as clasaíf'Icações, as médias serão
computadas com àseuas fracções.
Paragrapho unico. Nos exercíoíos e trabalhos praticos,
em que a 'approvação é dada pelas médias, para o grão da
referida approvação serão desprezadas; as f'racções inferiores
a % e 'Computadas como uma unidade as fracções 1/2 e superiores a esta.
Art. 80. As classíf'ioacões serão puhlíoadas em ordem do
dia, podendo o alumno que se julgar prejudicado reclamar
contra a lesão de seus direitos, recorrendo para o superintendente do ensino. dentro do prazo de 3q dias.
CAPITULO XI
DO CORPO DE ASPIRANTES

Art. 81. O corpo de aspirantes é constituído por todos
os alumnos do curso de marinha e do curso de machínas, sob
o commando do- vice-director .
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Art. 82. Os aspirantes ficarão sujeitos ao Codigo Penal,
no tocante aos crimes que praticarem, e ás penas' estatuidas
no presente regulamento, quanto ás faltas disciplinares que
commetterem.
Paragrapho uníco, Quando embarcados, lhes serão applicaveis as disposições não só do Codigo Penal, como tambem
do Codigo Disciplinar da Armada.
Art. 83. Os aspirantes terão ·direito:
1°, quando aquartelados, ao soldo e ás rações estabelecidos
nas tabellas em vigor;
2°, quando embarcados, á ração de porão e aos vencimentos
estabelecidos nas leis em vigor.
Art. 84. Os aspirantes a officiaes de marinhn, approvades em todas as materias do 4° anno, cinco dias depois de
terminados todos os exames, quando feita a classificação que
os colloque por ordem de merecimento, serão promovidos a
guardas-marinha; e os aspirantes a officiaes machínístas, passado o mesmo tempo, .approvados em todas as materias do
3° anno e, depois de feita tambem a classificação que os colloque nessa respectiva ordem, serão promovidos a guardasmarinha machinistas.
.'
\
Art. 85. Será computado como de serviço militar, para
todos os effeitos legaes, o tempo que os aspirantes estudarem
com aproveitamento, isto é, sem repetição de anno.
Art. 86. Nenhum aspirante poderá ter baixa a pedido,
sem índemntzar :as despesas feitas pel-o Estado, servindo de
base para o calculo o quociente da divisão da quantia por elle
despendida, durante cada anno que o alumno tiver cursado,
pelo numero de alumnos matriculados nesses annos.
A:rt. 87. Os distínctívos para o corpo de' aspirantes constarão:
No curso de aspirantes. a otríctaesde marinha:
1°, para o 1° anuo, de estrellas bordadas a ouro, ele dous
centímetros de diametro ;
2°, para o 2° anuo, de ancoras bordadas a prata, de 38
millimetros de comprimento entre os extremos da cruze do
annete, tendo, no centro da haste, sobreposta, uma estrella bordada a ouro, de 12 millimetros de eliametro;
30, para o 30 anno, de duas ancoras cruzadas, bordadas a
prata, com as mesmas dimensões da primeira, e 35 millimetros
de abertura entre as cruzes, tendo, no ponto de intersecção,
sobreposta, uma estrella bordada a ouro, -de 12 millimetros
de diametro;
4 para o 4 anno,de duas ancoras cruzadas, bordadas
a ouro, com as mesmas dimensões da primeira e 35 millimetros
de abertura entre as cruzes, tendo, no ponto de intersecção,
sobreposta, uma estrélla bordada a prata, igualmente de 12
millimetros de diametro; prega-dos ou collocados todos estes
distinctivos no lado externo de cada manga do dolman a 14
centimetros da costura superior.
No curso de aspirantes a officiaes machinistas:
1°, para o 1° anno, de uma helice bordada a prata;
2 para o 2 anno, de uma helice bordada a ouro;
0

0

,

0

0
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3°, para o 3° anno, de uma helice bordada a ouro, .com
uma sstrella bordada a prata, sobreposta á helice;pregados
ou oolloeados estes dístinctívos no lado externo de cada manga
do dolman, a 14 centímetros da costura superior, e que serão
de dimensões proporcionaes ás dimensões das estrellas.
,Estas helíces ssrãoeollocadas tambem na gola dos dolmans,
no lagar em que são collocadas as ancoras para os aspirantes
do curso de marinha.
Art. SS. Os uniformes dos aspirantes serão os determinados no plano em vigor para os officiaes da Armada.
Art. S9. A divisão do corpo de aspirantes, bem como a
especificacão de enxoval que devam possuir, será feita e organizada de accôrdo com o disposto no regimento interno da
escola.
CAPITULO XII
DAS PENAS E RECOMPENSAS

Art.. 90. As penas a que estão sujeitos os alumnos aspirantes e paisanos são:
1", reprehensão particular;
2', reprehensão, em presença dos alumnos, na aula ou
exercício:
3', retirada da aula ou exerci cio, com ponto mareado;
Ijo, impedimento na escola;
5', reprehensão motivada em ordem do dia;
6°, prisão simples, pôr um a oito dias, em reclusão apropriada;
7", prisão rigorosa, por 10 dias, em reclusão apropriada;
S", exclusão da escola.
Art. 91. Qualquer membro do corpo docente tem competencía para impôr aos alumnosde qualquer curso, por faltas
praticadas durante a aula, exercício ou trabalho pratico, as
penas constantes dos ns , 1, 2 e 3 do artigo antecedente.
Paragrapho uníco, Quem infligir a pena de retirada da
aula, exercícío ou trabalho pratico com ponto marcado, deverá, assim que findar a mesma aula, exercício ou trabalho,
dar parte ao více-dírector, ou, na ausencia, a quem suas vezes
fizer, não- só de seu aeto, como tambem do motivo que o
determinou, afim de que, por intermedio de um ou outro,
tenha o director conhecimento do que houver incorrido.
Art. 92. Todo alumno aspirante ou paisano que, escrevendo sabbatina, thema ou qualquer outro exercicio, recorrer
a apontamentos seus ou alheios, ou acceitar auxilio estranho,
verbal ou eserípto, relativament.e ao ponto arguído, além da
nota zero no trabalho plagiado, será, attentas RS oírcumstancías,
passivel de alguma das penas estatuídas no art. 90, com excepção apenas da de exclusão da escola.
Art, 93. O vioe-director poderá reprehender qualquer
alumno e ordenar a prisão, no caso de transgressões disciplinares.
Art. 94. Em acto flagrante de falta commettída contra
a ordem, a disciplina ou a moralidade. 'Os officiae§ de serviço
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na escola
assim no'
lecimento,
parte por

poderão advertir os trangressores ou prendel-os,
alojamento. como em alguma das salas do' estabea ordem dó vice-director, sí a falta fór grave, dando
eseripto á mesma. autoridade.
§ 1. o Si, porém, o oorrectivo empregado consistir em
simples admoestaçãovbastaré oommuníeacão verbal, para ulterior deliberação do alludido víee-direetor ,
§ 2. o Antes do cumprimento de qualquer pena, fóra do
caso de flagrancia, ao alumno será permittida uma explicação
pessoal perante o vice-director.
.
Art. 95. Tres prisões rigorosas em um anno, ou cinco
durante o curso, sujeitam o alumno á pena de exclusão.
Paragrapho uníoo , Independente destas prisões, a pena
de exclusão poderá ser imposta, quando, a juizo do ministro,
a falta commettida fôr de tal monta que torne a presença do
ínfraotor nocíva á disciplina e á boa ordem do estabelecimento.
ArL. 96. As penas de reprehensão, motivadas em ordem
do dia, impedimento na escola e prisão simples e rigorosa, são
da eompetencia do vice-director; e.a pena de exclusão, privativa do Ministro da Marinha, sobre proposta do director.
§ '1. o A' prisão rigorosa, como qualquer outra prisão, não
dispensa o alumno de comparecer ás aulas, exercicios, trabalhos pratícos e estudos em commum ,
§ 2. o Todas as penas infligidas aos alumnos serão registradas em livro próprio, a cargo do ajudante do corpo.
§ 3. o Ao alumno paisano que estiver cumprindo. a pena
de jn-isão no estabelecimento, abonar-se-ha ração igual à cios
aspirantes.
Art. 97. Todo alumno que .estragar ou lançar ao mar
moveis, instrumentos, utensílios ou, em summa, qualquer ob[ecto pertencente ao Estado, sobre ser obrigado a indemnízar
a Fazenda Nacional, incorrerá, segundo as oírcumstancías, em
nlgi-ma das penas comminadas no presente capitulo.
Art. 98. Em recompensa ao merecimento e á boa conducta do aspirante que, em cada anno dos respectivos cursos,
venha a ocoupar o primeiro logar na respectiva classificação,
se lhe concederá o uso de duas estrel1as de ouro, de propriedade
e feitas a expensas da escola, de 2 centímetros de díarnetro,
eolloeadas, uma de cada lado da gola dos dolmans.
Paragrapho unico , No. principio do anno leetívo, caso o
aspirante que as tenha adquirido não continue a oocupar o
logar que permitta o seu uso, este as entregará ao commandante do corpo de alumnos, para que, por sua vez. de novo as
entregue áquelle que venha a ficar em semelhante logar ,
At-t, 99. Ao aspirante do curso de marinha. que occupar
o n. '1 na classificação feita ao terminar o 4 anno. será concedida a medalha' « Greenhalgh », de accôrdo com' o regulamento do mesmo premio, sujeito ás necessarias modificações.
ArL '100. O aspirante de ambos os cursos que. em todos.
os aunns, tenha sempre oeeupado o n. '1 das respectivas classificações, terá o retrato collooado em sala especial do estaheJecimento.
Art.1 0'1. Aos sabbados, á tarde, o ajudante' fará a leitura
de todos os artigos deste capitulo, em formatura do corpo
de aspirantes.
0
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CAPITUDO XIII
DOS GUARDAS-l\{ARINHA E DOS GUARDAS-l\iARINHA MACIIINISTAS

Art. 102. Os aspirantes promovidos a guardas-marinha e
a guardas-marinha machinistas 'serão immediatamente emharcados. continuando sujeitos ao superintendente do ensino.
afim de seguirem o curso de applioação de que trata o art. 6
deste regulamento.
Art. 103. Os guardas-marinha e os guardas-marinha machínístas estarão sujeitos tanto ás disposições do Codigo Penal,
como do Oodígo Disciplinar.
Art. 104. E' computado como tempo de serviço militar,
para Lodos os effeitos Iegaes, 'O tempo que os guardas-marinha
e os guardas-marinha machinistas permanecerem nesses 'postos.
Art. 105. Para o ensino neste anno do curso haverá a
horda:
10 um ínstructor de navegação, manobras e sígnaes:
. 2·; um ínstructor de artilharia,' electrícídade, torpedos e
mmas;
.
3°, um instructor de machínas,
,§ 1. ° Estes officiaes ínstructores serão nomeados pelo
Ministro' da Marinha; devendo a nomeação rêcahír em officiaes
da Armada, que possuam diplomas das escolas proríssíonaes,
ou que tenham estudado no estrangeiro taes especialidades,
e o official machínísta que seja dos mais dístínetosdo quadro.
§ 2. ° No ensino que ministrarem devem observar rigorosamente o disposto nas instrucções annualmente dadas pela
Superintendencia do Ensino com a approvação prévia do Ministro da Marinha, para este fim entregues ao commandante
do navio, que será o superintendente e o dírector dos estudos a
bordo, e exercerá no dito navio as mesmas attribuíções que
este regulamento confere ao vice-director da: escola.
Art. 106. Estas ínstrucções devem indicar:
1°, a ordem e a natureza do serviço dos guardas-marinha
e guardas-marinha machínístas a horda:
2°, o desenvolvimento, maior ou menor, que osinstruetores deverão dar ao ,ensino das materias do anno;
3°, o programma das horas de ensino, de estudo e das
que forem destinadas para os exercicios militares, ohservações
e serviços ds diversa natureza a que possam ser obrigados os
guardas-marinha a bordo;
4°, os trabalhos, plantas, derrotas, relatarias, registros de
observações meteorologtcas e oceanographicas, descripções e
quaesquer estudos que os guardas-marinha e os guardas-marinha machínístas devam apresentar no fim da viagem como
prova de suas aptidões;
5°, os portos, arsenaes, estaleiros, fabricas, officinas e
quaesquer outros estabelecimentos militares e maritimos que
os guardas-marinha e guardas-marinha màchinístas devam visitar, acompanhados dos respectivos ínstruetores;
0
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6°, tudo mais, emfim, que fôr de reconheeida utilidade
á ínstrucção e á disciplina dos guardas-marinha e guardasmarinha machínístas.
Art. 107. Finda a viagem, que durará o tempo determinado pelo Ministre da Marinha, mas que não deverá exceder
de oito mezes, serão 0::3 guardas-marinha e guardas-marinha
machínistas obrigados a exames praticas de todas as materias
estudadas a bordo, exame que deverá ser feito na escola por
uma commíssão de docentes, que tenham, durante o anno,
estado na regencía das referidas materías ,
§ 1. ° O guarda-marinha ou guarda-marínlia maehínista
reprovado em algum desses exames fará novamente o curso
pratico no anno seguinte.
§ 2. ~ Sendo submettido a novos exames e approvado, será
classificado na turma com a qual repetíu o curso pratico, pela
fórma . estabelecida neste regulamento.
§ 3. ° No caso de reprovação na repetição dos exames praticos o guarda-marinha ou guarda-marinha machínista será
demittido do serviço.
Art. 108. Os instructores são obrigados a dar a cada
guarda-marinha e a cada guarda-marinha machínísta, no fim
da viagem, uma nota de O a 10, que indique o grão de aproveitamento por estes obtido nas materias que ensinaram.
Paragrapho unico. Estas notas,jnntas ás notas dos seus
exames nas materias estudadas a bordo, serão tomadas em consideração para uma revisão da olassírieação feita na escola,
ao serem promovidos.
Art. 109. Feita esta ultima olassificação, serão os guardasmarinha confirmados com a denomínação xle 2° tenentes, e
como taes sujeitos á jur-isdicção do Estado Maior da Armada,
e os guardas-marinha machínístas serão incorporados ou adrnittidos ao respectivo corpo de machinístas, aptos á promoCão a 2° tenente engenheiro machínísta, quando houver vaga.
Art. 110. Os officiaes ínstructores, para facilidade do
ensino, serão dispensados do serviço de quartos a bordo, quer
em viagem, quer no porto, e do serviço de divisão no porto'.
Art. 111. Os guardas-marinha servirão de auxiliares dos
quartos e do serviço de divisão a bordo e os guardas-marinha
machinistas servirão de auxiliares no serviço de machínas,
sendo o detalhe feito pelo commandante do navio.
5

CAPITUDO XIV
DOS OFFICIAES

ALU~INOS

DO CURSO SUPERIOR DE MARINHA

Art. 112. São deveres dos off'iciaes alumnos:
1°, comparecer diariamente á escola antes do 1° tempo
de aula, só podendo retirar-se depois' de terminado o ultimo
tempo;
2°, assistir ás aulas DO respectivo curso e fazer as sabbatinas, quando marcadas pelo docente;
3°, arranchar no estabelecimento.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 113. Durante o curso os off'ieiaes alumnos não poderão ser distrahidos para servíço algum extranho ao ensino.
Art. 114. Os off'ícíaes alumnos são unicamente passíveís
das penas a que se refere o art. 91 e das estabelecidas nos
Codígos Penal e Disciplinar da Armada.
CAPITULO XV
DO PESSOAL DO ENSINO

Art. 115. O corpo docente da Escola Naval compõe-se de
lentes eathedratícos, lentes substitutos, adjunctos, mestres e
preparadores.
Art. 116. Para as vagas que se derem no corpo docente
só poderão concorrer officiaes da Armada ou outras pessoas
que sejam approvadas nos cursos respectivos da Escola Naval.
§ L" Para os legares de lentes ou substitutos da 'la secção
e de adíunctos das 'la e 2a aulas do '10 anuo, da aula do 2° anno
e da aula do 4° anno do curso de marinha só poderão ser'
nomeados off'iciaes da Armada.
§ 2. o Para os logares de adiunctos da P aula do 2° anno
e 'la aula do 3° anno do curso de machínas tambem poderão
ser nomeados sngenh eiras maehínístas.
§ 3. ° Os legares de preparadores só poderão ser exercidos
por officiaes da Armada.
Art. 117. Os lentes cathedratícos, lentes substitutos e
adjunctos são vitalícios, desde a data da posse e exercíeío, e
não poderão perder seus lagares senão na fórma das leis penaes
e díspoaíções deste regulamento.
Paragrapho uníco, Os preparadores poderão ser demíttidos por falta de cumprimento dos deveres do seu cargo, comprovada em processo, ou na fórma das leis penaes edísposições
deste regulamento.
Art.,118; Os lentes oathedratícos, substitutos ou adíunotos, que deixarem de comparecer, para exercer as respectivas
funcções, por espaço de um mez, sem que justifiquem as suas
faltas, serão passíveis das penas de suspensão e multas comminadas no Código Penal em seu art. 211, § 1°.
Art. 119. Si a ausencia exceder de tres mezes, sem communícação alguma, reputar-se-há ter renunciado o magisterio
e seus legares serão julgados vagos pelo Governo.
Art. '120. O membro do corpo docente que dentro de um
mez não comparecer para tomar posse,' sem communícar a
razão justificativa da demora, perderá o direito ao legar para
que foi nomeado, sendo-lhe a pena imposta pelo Governo.
Art. '12'1. Para o desempenho do ensino na Escola Naval
haverá:
'10, H lentes cathedratícos;
2°, 9 lentes substitutos;
3°,13 adíunotos:
4°, 2 mestres;
5°, 2 preparadores.
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CAPITUUO XVI
DAS HONRAS E PREOEDENOIAS

Al't. 122. Os lentes cathadratíeos terão as honras do posto
de capitãode fragata, os lentes substitutos e os adjunctos terão
as honras do posto de capitão de "corveta e os mestres as
honras do posto de capitão-tenente.
§ 1. ° Os docentes que pertencerem ao Corpo da Armada
ou classes annexas usarão os seus respectivos uniformes, com
as divisas que lhes dá direito este regulamento ou com as
de seu posto, quando este fôr superior á graduação que lhe
é concedida, tendo uma estrel1a dourada collocada dez centimetros acima das mesmas divisas.
§ 2. ° Os docentes que forem civis usarão os mesmos uniformes que os do Corpo da Armada, sem a volta no galão superior das divisas.
Art. 123. O uniforme é obrigatorío em todos os actos
escolares, sendo que nos actos solemnes, de posse do director,
do vice-director e membros do magísterío, bem como nos concursos, será usado o segundo uniforme.
Art. 124. Em todos os actos escolares os lentes cathedratícos têm precedencia sobre os substitutos e estes sobre os
adiunctos, mestres e preparadores.
Paragrapho unico. A precedencia entre os docentes de
uma mesma categoria será contada da data da posse l sendo
esta do mesmo dia da data da nomeação e, na igualdade de
ambas, precede a maior graduação ou antiguidade militar.
Art. 125. Os preparadores em todos os actos escolares
usarão dos uniformes correspondentes a seus postos no Corpo
da Armada.
Art. 126. Os docentes nomeados anteriormente ao regulamento que baixou com o decreto n. 6.345, de 31 de janeiro
de 1907, conservarão as mesmas honras e precedencias que
lhes garantia o regulamento anterior.
CAPITULO XVII
DOS DEVERES DO PESSOAL DE ENSINO

Art. 127. Os lentes serão obrigados, na regeneía de suas
cadeiras, a:
1°, comparecer ás aulas e dar lições nos dias e horas marrados nO horario:
2°, exercer a: fiscalização immediata das aulas e do procedimento que dentro dellas tiverem os alumnos, impondo a
estes as penas marcadas no art. 91;
3°, interrogar ou chamar. á lição os alumnos, quando julgarem conveniente, afim de ajuizarem do seu aproveitamento;
'1°, marcar, com 24 horas de antecedencia, as sabbatinas,
habilitando 'Ü alumno a este genero de provas para 08 exames,
e fornecer á directoria, mensalmente, as ínrormaçõesprecísas
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sobre o aproveitamento dos alumnos, a partir de um mez depois
da abertura das aulas;
5", requisitar do díreetor todos os objectos precisos ao
ensino de sua cadeira;
6°, apresentar á Congregação, na época propria, o programrna de ensino de sua cadeira;
7°, limitar-se escrupulosamente ao ensino dentro dos limites .traçados pelo referido programma;
8°, satisfazer as ordens do director concernentes, ja á
disciplina, já ao ensino, já finalmente aos exames dos alumnos e dos pilotos e machinistas mercantes, nas épocas extraordinarias, afim de que não so.ffra o serviço, nos casos previstos neste regulamento;
9°, comparecer ás reuniões da Congregação, quando fôr
convidado pelo director, e satisfazer as íncumhencías que lhes
são próprias:
-10, comparecer aos exames para que forem designados nos
dias e horas marcados;
11, comparecer aos aetos para provimento dos lagares do
concurso, não só para o magfsterío, como tarnhem para quaesquer outras provas para que forem designados;
12, determinar a execução dos trabalhos praticas, relativos á sua cadeira, bem como as excursões scientificas precisas ao ensino dos alumnos;
-13, conferir as notas que merecerem os alumnos, os pilotos e machinistas mercantes examinados;
14, conferir nos concursos as notas que merecerem os coneurrentes, classificando, por ordem -de merecimento relativo,
os que devem ser íncluidos na proposta ao Governo.
Art. 128. E' dever dos substitutos:
1°, observar restricta e rigor-osamente o programma do
ensino auxiliar da cadeira de que fôr incumbido;
2°, substituir, em ordem de antiguidade, 'os lentes em suas
faltas e impedimentos e mutuamente substituírem-se em suas
secções, continuando a exercer as proprias runccões:
3°, satisfazer as obrigações prescríptas aos lentes, de conformidade com os ns. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 13 do artigo anterior;
4°, auxiliar o lente nos trabalhos de laboratorio ou observatorio e nas excursões scíentírícas, ou dirígfl-as, quando para
isso forem designados;
5°, apresentar ao respectivo lente cathedratico o programms de ensino auxiliar de que fôr incumbido, para ser
annexo ao prograrnma da cadeira e approvado pela Congregação;
6°, comparecer ás sessões da Congregação, quando se tratar de approvação de horat-íos, programmas de ensino e serviço de exames.
Art. 129. E' dever dos adiunctos :
1", proporcionar o ensino das materias cujas aulas regerem;
2°, substituírem-se mutuamente, de accôrdo com o disposto neste regulamento;

449

ACTOS DO PODER EXI;;CU'l'I \'0

3°, satisfazer as obrigações prescriptas aos lentes nos numeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 13 do art. 127 ;
4", comparecer ás sessões da Congregação, quando se tratar de approvação de horarios, programmas de ensino e serviço de exames.
Art. 130. Aos preparadores cabe:
1", comparecer diariamente antes das horas das aulas, afim
de dispor, segundo as determinações dos lentes, tudo quanto
for necessacío para as demonstrações, trabalhos, analyses e
exercícios pratícos ;
2°, demorar-se no gabinete ou laboratorio o tempo preciso
para o cabal desempenho das funcções a seu cargo;
3°, assistir. ás aulas theoricns e praticas, realizando as demonstracões experimentaes determinadas pelo lente ou substituto por indicação daquelle ;
4", dispor quanto lhe fôr determinado para investigações
precisas ;010 ensino e executar os trabalhos praticas que lhes
í'orem determinados pelo lente, mesmo no períodõ das férias;
[j", exercitar os alumnos no manejo dos apparelhos e instrumentos, guiando-os em trabalhos praticas 'no lahoratorio,
segundo as instrucções do cathedratico, duas horas por semana ;
6", fiscalizar qunesquer trabalhos que o" alumnos tenham
elo executar no respectivo gabinete ou Iahoratorío, por ordem
elos lentes;
7°, zelar pelo asseio do gabinete ou do laboratorio que
na ar a seu cargo, bem como pela conservação de seus ínsírumentes e apparelhos; sendo obrigados a substituir os que se
inutilizarem por negligencia ou erro de off'ioío ;
8°, ter um livro especial, rubricado pelo dírector, em que
relacione todos os ohiectos pertencentes ao gabinete e laboratarío ;
9", registrar em livro especial, tamhem rubricado pelo director,: todo e qualquer pedido, com a declaração da data da
requisição, da entrada e da descarga.
Art. 131. E' dever dos actuaes professores, emquanto por
vaga, em virtude de jubilação, abandono, desistencia ou fallecimento dos respectivos serventuaríos, não forem substituldos
por adjunctos, satisfazer as prescrípções estabelecidas' para os
adj unctos no art. 129.
Art. 132. E' dever dos mestres observaras programmas
approvados e as ínstruccões e ordens do dírector- e fiscalizar
o procedimento dos alumnos durante as aulas a seu cargo, informando o dírector do aproveitamento de cada um, de accõrdo com o disposto neste regulamento.
CAPITULO XVIII
lHS SUBSTITUIÇÕES NO PESSOAL DO ENSINO

Art. 133. Nos casos de falta de comparecimento por mais
de tres dias dos membros do corpo docente ao exercicio das
respectivas f'uncções se observarão as seguintes regras:
§ L" Os lentes serão substituídos pelos substitutos da
respectiva secção em ordein de antiguidade:
Poder Executivo - 1011
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§2. Nâ falta 'de sulJsLiLuLos da secção serãoconviêlados
lentes da mesma secção, e 'c'aso estnsdecf inom do eonvíto, serão
convidados outros docentes tl.ll escola ou, Iinalmeule, dar-se-lia
o prov imento iul.erno .;
§ 3." Os adjunetos da aula do 2" anno eda aula xlu B"
anuo do curso de marinha mutuamente se 'Substituirão;
.§ 4."OsadjUn6tosdas 1"e 2"aulas do 1" anno c da In aula
do 4" anno 'do cursurle marinha mutuamente se substituirão:
§ 5." Os adjunctos da 3" aula do 1" anuo e 2"allla cio 4"
3" uuno do cu l'SO de maoh inas mutuamente se substituirão:
§ '6." 0':1 adjunetos da 1a aula do 2" anuo 'e da I" aula do
3" uuno cio cursode machtnas mutuamente se substituirãc:
i; 7." 'Os mestres mutuamente sesuhstituirão;
,
§8." 'Os preparadores mutuamente se substituirão ;
§ U." 0" adjunctos das 1" e 2"a'lllas do curso superior de
marinha mutuamente se substituirão ou serão substituidos por
nff'icial superior do Corpo da Armada, designado p010 Ministro
da Marinha;
§ 10. 'O ndjuncto da 3"aula do curso superior de marinha
será suhsüituido POl' um orríeral super-ior 'do Corpoda Armada,
designado pelo Ministro da lVIarinha·;
§ 11. O ad] unoto ela 4" aularlo curso superior de mnrínlra
será substituido por 11m offfóial do 'Corpo de Saúde ela Armada, designado pelo l\Hnisti'odal\íarinlm.
ArL. 134. NosLas substituições, a qualquer. membro rio
corpo docente apenas serájrermíttido. nccumular raacxercícto
da :pt'opl'ia funoção o de uma só outra.
0

CAPITULO XIX
DAS

NO.i\lEAI)ÕE:;, VEN<..:l.MEN'l'Oti, TE.MPO DE seuvroo, F,\LTAS
LIGENÇASDO PESSOAL ·DO ENSINo

E

Art. 135. As nomeações para os cargos 'de lente cathedratíco, lente' 'Substituto, ad,iuncto, mestre c preparador serão
feiLas vordecl'eto, precedente para as de substituto, adjuncto
e }li'eparüdol'oscoücursos de .que trata o Tit'ulo II deste regulurnento .

"

ArL. 136. Os vencimentos elo pessoul do ensino e mais funcciounrioerla Esoola Naval são reguladoa jiela tahella annexa
a este J.'cgulamento e pelas disposições da lei n. :2. 2UO, ele ,13
elo ciezembrode HHO.
.
ArL. 137. Nenhum vencírnento sei'li pago pela verba Escola Naval a qualquer membro do magrsterto, quandn umpregado 'em commíssão que o araste elo ensino escolar.
ArL. 138. A peroepção cdas rgratíf'icações ela tabella dos
vencimentos da Escola Naval terá lagar pelo serviço ele magisterio c durante as férias.
Paragt-apho uni co. Sem estar' eui serviço xle magtstcrto,
qualquer docente sõ percebera integralmente os seus vencimeu tos se t'ôr ímpedído porscrvi!)o publico eobrigatorio por
lei.
Art. 139. Qualquer membro do magisterioque, além do
desempenho de seu cargo, reger interinamente, em virtude de
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impedimento ou falta do respectivo docente, a cadeira ou aula
qu lhe í'aculta este regulamento, terá direito a um accrescímo
de vencimentos igual ao ,quedeixard:e' receber substitnldo .
A.I1L. 110.Us lcutese,athedl'aLicos,os Ieutes suhstitutos,
acHunctose mestres que se tornarem ínvalídos ,e .coníarem mais
de dez aunesde SI~t"\'lÇ,O terão ,clü:eito.á jubila~:ão IlOS seguintes
termos:
§ 1.0 Os que contarem 25 annos de.eervíco effectivono
mugisterío, ou 30 annos de servíços geraes, terão direito á jubilação com ordenado por inteiro;
§2." Os que contarem 30 arunosde servícc eíf'ectivo, ou 36
de serviços gemes, terão direito á juhílação com todos os vencimentos;
.
§ 3.° Os que contarem menos <de 25 annos cleexercicio
Lerão direito ao ordenado proporcional ao tempo de serviço;
§ .4." As gratirieações concedidas por antiguidade e serviços prestados na trirma do art. 151 aoompanharãó os "eucíruentos do jubilado;
§ 5:" Si para o calculo da jubilação concorrerem serviços
cle magister'io e serviços geraes, faI'-se-hao eomuuto pela
fÓl'm'l estabelecida no § lodo artigo unico cio decreto legislativo n. 230. de 7 de dezembro de 1894.
Art. :t'41.0s membros do corpo docente contarão como
tOIll,pO de serviço efJecUyo '110 magtsterto, }Iara os eHoitosde
accrescimo de vencimentos ou jubilacão:
1", o tempo ,.de serviço Imblico em commissões scíentí-

°

í'ícas ;

.

2", o uumero de faltas por motivo' de mclestia, não excedentes de 20 por anno ou 60 portriennio ;
.
;)"', todo o tempo de suspensão judicial, quando o docente
fl)l' .i,ulgado tnnooeut«:
/1°, eervíço gratuito e obrígatorío por lei;
5", serviçude guerra;
6°, tempo de .servíço -de Instructor, 'de preparador e de magislerio publico.
,Art. 142.0 .tempo de serviços prestados interinamente: no
magi:;[.el'io, .cm .estabelecímento .ol'JieiaI de .iusti-uoção, será .Ieyado em .conta üimbcm para .a jubHaoãoe qrara .esscsaccnescimos.
Art. el43. Conta-se ,para a jubilação e pelo dobro todo o
tempo em .que qualquer membro do corpo docente fôr iempregadoclll operações .activns de guerra, si não fôr oomputadopara
outros effeitos. .
.
Art. 144. As licenças de 15 dias a um anno 'serão concedidaaaos membros do rnagísterdoe demais pessoal ,de ensino
por portaria do Ministro da Marinha, em caso de moléstia provada .ou por outro qualquer motivo justo e 'attendivel, mediante
P'·(j.uCl'illlellto Ínl'ol'll1ado ,pelo -direobor -da .escola, oas «Ie monos
de el5 dias, por esta. autoridade.
§ Lo A licença concedida por motivo de molestia ,dá di~
·pcif.o ;ú :per:eepção -de «iudeuadnabé -seis unezes .u -de metade .por
mais de seis mezes até um anno, e por outro -qualquer motivo
dará lagar ao desconto da quarta parte do ordenado até tres
mezes, .da metade por maisdetres até 'seis, das tres quartas
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partes por mais de seis até nove, e todo ordenado dahi por
deante.
§ 2." A licença em caso algum dará direito á gratificação
do exercido do cargo; não se podendo, porém, fazer desconto
algum dos acorescímos de vencimentos obtidos por antiguidade.
Art. 145. O tempo de prorogação de urna licença, concedida uma ou mais vezes dentro de um anno, será contado do
dia em que terminar a primeira, afim de ser feito o desconto
de que trata o § 1 do artigo anterior.
Art . 1116. Esgotado o tempo máximo, dentro do qual poderão ser concedidas as licenças' com vencimentos, a nenhum
f'unccionario será permitt.ida nova licença, com ordenado ou
parte delle, sem que haja decorrido o prazo de um anno, contado ela data em que houver expirado o ultimo.
Paragrapho uníco . O membro do magisteiio poderá gcsar
onde lho aprouver a licença qUB lhe f'ôr concedida; esta, porém,
ficará sem ef'reito si della não se aproveitar dentro de uin mez,
contado ela data da' concessão.
ArL. 1117. Não poderá obter licença alguma o m0111])['O do
magísterío que não tiver entrado em exercício do lagar em que
haja sido provido.
Art. H8. Quando a licença, por motivo de molestía, prolongar-se além de dous aunos, o licenciado, depois de ínspeecionado pela junta medica da Armada e julgado Invalido, será
jubilado na Iórma do art. HO e seus paragraphos e si tiver
menos de 10 annos de serviço perderá o logar ,
Art. 14!). O membro elo magtsterío licenciado poderá renunciar o resto do tempo ele licença que houver obtido, uma
vez que entrar Immediatamente no exercício de seu cargo; mas,
si não tiver Jeito a renuncia antes de começarem: as férias, S0
depois de terminada a licença, poderá apresentar-se.
Art. 150. Durante o tempo feriado, o pessoal do corpo docente e administrativo, salvo os IunccionarIos que estiverem em
gozo de licença, perceberão, integralmente, os seus vencímentós
sem embargo de quaesquer impedimentos occasíonaes que occorrerem no anuo lectivo ,
Art. 151. Os lentes cathedraticos, lentes substítutos, ad[unctos e mestres que houverem bem cumpr-ido. suas f'uncções
nas condições- determinadas pelo art. IH e seus paragraphos
terão periodicamente direito, mediante íntormacão da diredoria, a 'um acoreseímo de vencimentos 110S seguintes tsrmoa:
Os que contarem fie serviço effectivo 10 annos, 5% ;
'15 annos, 10% ; 20 annos, 20 % ; 25 annos, 33 %'; 30 annos,
f10% ; de accõrdo com o art.. 3 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900.
A porcentagem acima marcada será calculada sobre os vencimentos do docente.
Art. 152. Haverá um livro de ponto em que se lançarão
as faltas de comparecimento dos membros do magísterío ás
aulas, ou a qualquer acto do serviço da escola.
Art. 153. Incorre em falta, como si não tivesse vindo á
aula, o membro do magísterío que comparecer 15 minutos depois ela hora marcada.
Art. 154. As faltas commettidasem um mez só poderão
ser justificadas perante o director até o dia 5 do' mez seguinte.
0

0
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§ U Serão dispensados em um mez :
a) até duas faltas justificadas, ao docente a quem com-

petirem tres lições por semana;
b) uma falta justifieada, ao docente a quem competirem
duas lições por 'semana ;
c) nenhuma, ao docente a quem competir uma só lição
por semana.
§ 2.0 Pelas demais faltas além das previstas no paragrapho anterior, perderá o docente a gratificação correspondente
fi cada dia que faltar,
Art. 155. A folha de pagamento do corpo docente, que se
rernetter á competente repartição fiscal, mencionará as faltas
para que se façam os devidos descontos mensalmente.
, Art. 156, As faltas elos docentes ás sessões da Congregação ou a quaesquer actos ou runcções a que forem obrigados
por este regulamento, serão contadas como as que derem nas
aulas.
§ U Coincidindo no mesmo dia trabalho de aula e Congregação, a abstenção de um destes importará em uma falta.
§ 2.° O trabalho da Congregação prefere a qualquer outro.
Art. 157. Incorre em falta o docente que, sem .iust~ficaoflo
apreciada pelo dírector, se retirar da sessão da Congregação
antes de terminados os 'trabalhos da mesma,
CAPI'TIULO

X,'{

DA CONGREGAÇÃO

Art. 158. A Congregação compôr-se-ha :
1°, do dírector, como presidente;
2°, do více-dírector, corno vice-presidente;
3°, do secretario da escola, como secretario;
4°, dos lentes e dos substitutos em exercícío de lente:",
Art. ,159. Quando se tratar de approvação de horat-ios,
programmas de ensino e serviço de exames, tomarão parte na
Congregação os lentes substitutos: e adjunctos.
Art. 160. São attrihuíções da Congregação:
1°, organizar programmas para os concursos '(lo.." cargos
do corpo docente ;
2°, approvar os programmns de ensino e jiontos de exame;
3°, eleger as commíssões para o exame de trabalhos e obras
e para interpor parecer sobre todos os assumptos suhmetttdos
á sua apreciação;
.
4°, designar os compendíos e livros de texto para o curso
e propôr ao Governo a impressão dos que forem aeceítos
quando apresentados por docentes, da escola ou officiaes da Armada 'e classes annexas;
5°, designar biennalmente os suhstítutos auxiliares da:~
diversas cadeíras, de modo que 'em cada secção os substitutos
se a I temem ;
6°, eleger todas as commíssões que forem reclamadas pelas
exigencías do ensino e necessidades dos coneursos ,
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7°, informar ao Governo sobre a permuta de cadeiras ou
IWÜ'(\ lentes ou adíunetos, quanno requerida por estes.
Art. :16:1 ..As: deliherações da Congregação serão tomadas
por malorta dos mernhros presentes, em votação nominal ou
symbolica, salvo quando tratar-se de questões de interesse
pessoal, caso em que' se votará por escrutino secreto.
Art. :162. As deliberações da Congregação, quando contrarias á opinião do director, não obrigam este li execução
dellas, senão por decisão do Ministro da Marinha, para quem
o director sempre recorrerá em taes casos.
Art. :165'. A Congregação não poderá funccionar sem quo
se reuna maís da metade do numero total de seus membros.
Art. 164. O director, como presidente, além do voto nas
deliberações, tem o de desempate.
O vice-director, qualquer que sej a .(1 sua patente, é 'sempre
vice-presidente da Congregação e nesta qualidade tem voto nas
suas deliberações.
AI't. :105. Nos impedimentos do dírector, o víoe-dírector
assume a presidencía da Congregação,
Art. Hi6. Os avisos para a reunião da Congregação serão
feitos por escripto a cada um dos membros da mesma Congregação, designando o dia, a hora. e o assumpto, si não houver
nisso íneonveniente, e si este nãó tiver' sido préviamente dado.
AI'I.. Hi7. As sessões. da Congregação não se prolongnrãn
por mais de: duas horas, reservando-se a ultima meia hora
para apresentação e discussão, no caso de urgencia, de qualquer proposta ou indicação.
Art. :168. A nenhum membro da Congregação será permittído usar da palavra mais de 20 minutos cada vez, nem mais
de duas vezes na mesma discussão, exceptuando-se os propunentcs de qualquer projecto é os relatores de eornmissões, que,
poderão usar deIla até tres vezes,
Art. :169. O docente que se afastar, em sessão, das boas
normas e das conveniencias, será chamado á ordem até duas
vezes pelo p,'esidenle. que. sinão consegui!' contal-n, o convidará a retirar-se da sala e, em ultimo caso. levantará a
sessão, dando parte do occorrido ao Ministro da "Marinha, que
o' poderá suspender até tres mezes, conforme a gravidade do
seu proceder.
aulas

CAPITDO XXI
DO pnOYI:\LENTO DOS C,\HG.OS DO. CORPO DOCENTE

Art. '170. O cargq de lente cathedratieo será provido por
aecesso do lente substituto mais antigo da secção' em que' se
der a vaga.
. ArL. J 7:1. O~ cargos qe lente substituto, ndiuncto e preparador serao providos mediante concurso, o qual será regulado
pelos dispositivos que se conteem no titulo segundd deste .rezulamento..
Art. '172. O cargo de mestre será provido por livre escolha
do Governo.
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CAPITULO XXII
DOS PILOTDS E :NgCHINÜJTAS PARA A MARINHA MERCAN'I'E

ArL 173. De dous em dous meses, durante o. anuo lectívo,
terão logar na Escola Naval os exames dos candidatos ás cartas
de pilotos e maohinístas para a marinha mercante, sendo no
primeiro dia utíl de cada mez para os primeiros e no começo
da segunda quinzena para os segundos.
.
I'aeagl'apho uníco. O director providenciará de modo a
que, com estes exames, não sejam prejudicadas as aulas da
escola.
Art. :l74. Os candidatos ás cartas de ~os 'c' l O R pilotos, de
capitão de longo CU;I'SO, de maohínístas e de aludantes-machtn i.SLaS deverão. requerer ao dírector na época propría, instruindo iS:EiUS reuuer-ímentos .com as certidões de idade, de ídentídade, das viagens feitas e do pagamento das taxa-s e emolumentos relativos á carta que desejarem obter.
.
§ 1.0 Ao candidato a qualquer das cartas de piloto ou capitão de longo curso será exigida a apresentação de derrotas
índivíduaes das viagens por elle feita-s, em época nunca anteíor a tres annos, derrotas estas que devem ser rubricadas
pelo eommandante ou eapítão do navio onde trvec emaarcado,
e ler a seguinte duração:
a) para 2° piloto, tres mezes rie mar a vela ou seis mezes
a vapor;
b) para 1° piloto, seis mezes de mar a vela ou um anno
ay~~~

.

c) para capitão de longo curso, uDJi anno a vela oudous

annos a vapor, em navegação de alto mar.
§ 2." Ao candidato a qualquer das cartas de machínistas
S('l'Ú exigida certidão nas condições do paragrapho anterior.
rubricada pelo eommandantee pelo chef'e de maehínas do na-,
vio ando tiver' servido e da seguinte duração:
a) para njudante-machinísta, seis mezes ele viagem como
auxiliar elo serviço das maeh inas e orücinas elo navio:
b) para machínísta, 'Um anno de viagem como ajudante
no servir.o xlas maolriuns e conhecimento de todas as outras
maoh inas e mar-hínlsmos auxiliares e ínstallações existentes a
bordo.
.
Art. 175. As matérias exigidas para cada uma destas
em-tas sorão ns sogu intes :
a) para 2" piloto -11oções praí.ioas ele arithmetioa, 151'0meu-in e u-igonometria, indispensaveís ao eonhccimento :das
duas pi-imeit-ns taboas do :\'01'10, navegação estimada. uso elas
carla-R, npparelhos dos navios, manobras dos navios a vela e a·
vapor . Cod ig0 internaeion~1 de signaes e o comrnum a íodns
nsbarrns u 1101'10" do Bra~II ;
b) [Iam 1" pilotoul'iLhmelica. geometrln, teigonomett-ía
rectilineae espheticn, noções de astronomia. navegnção astronomtca, policia de navegação marItima.e Huvíal ;
c) para eapitão de longo CUI'SO navegncão astronomica
completa, manhínas. especialmente as emnregadas na navega-
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ção, meteorologia náutica, roteiros, direito internacional maritimo e commercial, hygiene naval;
d) para aiudante-niachínísta - arithmetica, algebra, geometria e í.rigonouustrta, nomenclatura de machínas, 1'el.'1'.1menta- e caldeiras, pratica de machinas a vapor, noções de
physica, chimica e electrícídade ;
e) para machínista machinas a vapor, de ar comprimido, hydraulicas, eleotrieas, e turbinas, conhecimento completo de seu funccionameuto, direcção, reparo e conservação,
e nocões sobre sua theoría .
Paragrapho unico. Será obrigado ao exame de todas as
materías marcadas nae lettras, a, b e c deste artigo o candidato que requerer carta de capitão de longo curso sem a de
'1° piloto; ao de todas as materias marcadas nas lettras a e b,
o que requerer exame de 1° piloto sem ter carta de 2° dito ;e,
finalmente, ao de todas as materias marcadas nas lettras c e,
o que requerer carta de machinista. 'sem ter a de ajudante.
Art. '176. Estes exames i~erão prestados .em coniuncto perante uma rcommíssão de cinco docentes nomeados na conformidade deste regulamento, presidida sempre por, uni lente
catbedratico, e constarão de duas provas, uma escriptn que
deve conter questõessobre todas as materias, e outra oral.
Art. 177. Aos caudídatos approvados serão passadas, mediante requerimento, as respectivas cartas, segundo o modelo
adoptado por este regulamento, as quaes serão assignadas pelo
director da escola c registradas nas 'estações competentes, depois de pagos os devidos emolumentos.
Art. '178. Todo candidato á carta de piloto ou de maehinísta, quando inhahíl itado, :~Ó poderá prestar novo exame seis
mezes depois de sua inhabilitação, mediante novo pagamento
das taxas e emolumentos devidos.
Art.179. Os pilotos e machínistas estrangeiros que falarem e escreverem o portuguez, poderão reval idar as cartas
que' tiverem, desde que ullas sejam authenticadas pelo respectivo consulado, comtanto que se sujeitem aos exames determinados por este regulamento.
Art.. 180. No CRSO do artigo anterior, essesexames serão
feitos perante urna oommissão examinadora composta de quatro docentes nomeados pelo díreetor, que será o presidente,
com direito de voto.
Art. 181. Os attestados de habilitação precisos á ínstrucção do', requer-imentos dos candidatos a qualquer espécie destas cartas, poderão ser dados pelos estabelecímentos de instrucção .secundada, reeonlrecídcs de utilidade pelo Governo Feâ

doral.
Arl.182. Os exames dos candirlatos ú carta de piloto ou
machinístas, como Lambem os dos que- quizerem revalidação
de cartas, serão lavrados por termo e em livro especial, assígnados pelo secretario e pela commissão examinadora.
Art , 183. Nos Estados, salvo :n do Parú,onde ha umaascola de machinístas, qualquer candidato ú carta de praticante
machinista, si estiver nas condições nrescríutas por este regulamento. na falta absoluta de officiaes de marinha e machinístas da marinha de guerra, poderá ser examinado por uma
commíssão de proríssicnaes, que se cíngírão ao disposto neste
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regulamento e aos programmas organizados para os exames
pela Congregação da Escola Naval.
Art. 184. O resultado dos exames feitos nessas condicões
será rernottido á Secrelaria da Marinha, para que possa o
candidato obter a referida carta que, além da assígnaturu do
Ministro, terá a do capitão {lo porto, que (\ a quem compete
nomear a ('0Il1Il11s.::ão examinadora c' ao mesmo tempo presidíl-a.
Paragrapho unico , Estas cartas, nestes Estados, pagarão
também, 'antes ele ser registradas, os respectivo,'. emolumentos.
Art. 185. Com a maior brevidade, li Congregação organizará os progrnmmas para cada um dos exames a que se refere
este capitulo, progt-ammas que 'só poderão ser alterados hionnalmente.
Atr , 186. Antes de começar a prova eser ipta de qualquer
dos oxames a que se refere este capitulo, a commissão tendo
em vista o respectivo programma, organizará oito pontos que
servirão para as provas oscriptas e oral.
Paragrapho unico. Estes pontos serão sorteados com duas
horas de anlecedencia. de accõrdo com as normas estabelecidas
para os outros exames ele que trata este regulamento.

TITULO II

Dos concursos para provimentos de cargos do corpo docente
CAPITULO XXIII
REGRM; OERAES DO PHOVDJEC{l'O POR COl\CURSO

Art. 187. Tres 'dias depois da verificação da vaga. mandará o dírector annunciar nas folhas de maís circulação a
abertura da Insorípção para o concurso, fixando o prazo ele
quatro mezes para o encerramento da mesma ínscripção .
A publicação do edital será renovada e pelo mesmo modo
r<;j)pt,ida em cada um DOS ultimos oito días do alludido prazo.
Si este expirar no decurso das férias, f'ar-se-ha o oncerramento á' 2 horas da tarde do terceiro dia util que se seguir á terminação daquelle decurso.
Art. 188. No caso de haver mais de uma vaga, a Congregação resolverá qual a ordem em quedevem ser postas a concurso.
O prazo da inscr ipção do segundo comeeara a correr 15
dias depois da abertura da inscr-ípção do primeiro e, assim
por deante, de sorte, que haja um concutso especial para cada
vaga.
Art. 189. Os concursos terão Iogar perante a Congregação,
que se comporá somente dos lentes eathedraticcs e dos substitutos em exercício de cathedraticos ,
Art. 190. Em todos os actos do concurso presidirá a Congregação o director da escola.
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Art. 1M. A Congregação apresentará ao Governn os eoneurrentes que houverem obtido maioria de votos na -relativfdade do merecimento, para que seja nomeado um da classítícação nos rlnus primeiros lognrcs,
CAPITULO XXIV
DAS CONDIÇÕES PARA O CONCURSO

Art. 192.. O candidato que quizer inserever-sc rru a secretaria assígnar o seu no 111':')' no livro destinndo li inseripção
dos concurrentos. ;'\esté livro o secretario lavrnrú para cada
concurso um termo de abertura e nu 1,1'0 de encerramento, no
tempo nronrío, os quaes se1'110 asslgnados pelo director ..
ArL 193. Na mesma occasião da inscripção poderão os
candidatos npreseutar quaesquer documentos quo julgae~m
eouvententes, como titulas de habilitação ou prova de 's'~l'\'iços
prestados ti scíencin e ao Estado, passanrlo-Ihes o socretano um
recibo, no qual declare o numero e a natureza de taes doeUI1WntoR.
Arf., :l!H. A ínscrípção poderá fazer-se por procurnoâo,
si o candidato tiver justo impedimento.
Art.. 195. No dia fixado para o encerramento da ínscripção, reunír-se-ha a Congregação, ás 2 horas da tarde, e, lidos
pelo secretario os, nomes dos candidatos e os documentos 1'<;Spectívos, será decidido, por maioria de votos, si existem todas
as condições scientlf'icas e mcraes nos concurrentes, correndo
a votação nominal sobre cada. um. Nessa occasíão . lavrará o
secretario o termo de encerramento, que será logo assígnarío
pelo director.
ArL 196. O díreetor fará 'extrahír pelo secretario duas
listas dos candidatos habilitados pela Congregação, uma das
quaes mandará publicar e a outra. remetterã ao Governo.
Art. '197. Findo o prazo da ínserípção, nenhum candidato
será a alla admíttído,
A.rt. 198. Si, terminado o prazo, nínguem se houver inscripto, a Congregação deverá espaçal-o por igual tempo, e si,
terminado o novo prazo, ninguem se apresentar, o Governo poderá fazer, por proposta da Congregação, a nomieaoão de entre
as pessoa-s que rennam as condições exigidas por este regulamento.
ArL l(J9. Si não fôr possível para os actos do concurso
reunir-se a Congregação, por falta de numero de lentes. o <lirector o communicará ao Governo, para ser autorizado :a, convidar os lentes juhilados que puderem comparecer; na falta
destes, os lentes de outras escolas superiores; e de tudo dará
ímmediamente parteao Governo.
Art. 200. Si algum concurrente fôr accommettídc de moIestia antes de tirar o ponto, de modo que fique ínhahilitado
para fazer qualquer das provas, poderá justificar o iIw>edimento perante a. Congregação que, si o julgar legitimo, espaçará o acto até oito dias.
Da decisão em contrario poderá haver recurso para o Govemo, interposto dentro de 24 horas.
- - - .'
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Art, 2Q1. Havendo um s6 candidato. o concurso será
adiado pelo tempo que á Congregação pareoer suff'íoíente. até
30 dias.
•
.
ArL 202. No caso de já haver tirado o ponto, dar-se-há
outro em occasião opportuna, observando-se novamente o pronessa respectivo.
ArL 203. O candidato que, mesmo por motivo de molestia, ,;(~ rctu-ar. de qualquel'uas !·H'OY<1S lle[lQi;; de comeeadas,
OH não completar o tempo marcado para a prova oral, ficará
exclu ido do concurso.
ArL 204. As provas de concurso para o logar de lente
substituto são:
.
'1 these .e dissertação ;
20; prova eserípta ;
3°, prelecção ;
4", prova pratica.
ArL 205. As provas de concurso para o lagar de adjuncto
3ão:
'1", arguíção oral;
,2", prova eserípfa ;
3", prelecção;
fi" prcva pratica.
Art. 20G. As provas de concurso para o lagar de preparador são :
1°. argu ição oral;
')0' prova escríptd ;
3"; prova pratica. 0

CAPITüLO XXV
DA THESE E DISSER'rAQ.1.0 DE

ooxotmso

Art. 207, No dia seguinte ao do encerramento das ínserípeões ead(l. um' dos candidatos apre,wI1!.ar'lÍ l1f\, secretaria do
estahelecimcn t.ol 00 excmplat-cs de um tr-abalho m-iginnl impresso, comprehénderido trss proposições sobracada uma das
matarias da cadeira onde se deI' a vaga, e uma dissertação,
também lÍ escolha do oandítado. sobre uma das mesmas materias,
.
.
Art.. 208. No dia da entrega das theses, o secretario lavrará um, termo, que o director assígnará, declarando quaes
os oadidatos que as apresentaram.
Art . 200. Serão excluídos do concurso os que não apresentarem as theses no dia marcado.
Art. 210. Logo depoís de lavrado Q. termo a que se refere
o art. 195, o secretar-io mandará entregar a todos os candídatos
um exemplar elas theses de seus competidores, e remetterá um
Exemplar a cada membro do corro docente.
Art. 21J. O secretario offfcíará Igualmente aos candidatos, participando, com antecedencia de 48 horas, o dia, o
lagar e hora em que deve erreotuar-se cada uma das provas
do concurso,
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Art. 212. Oito dias uteís, depois da apresentação das theses
realizar-se-Ira a desefa.
Art.213. A defesa-das theses ·será feita por arguíção reciproca entre os candidatos e, no caso de haver um só candidato,
serri pile arguirlo [J0i' cinco lentes eleitos pela Congregação.
. Art. 214. No caso de arguíção reciproca nas theses de' concurso ou de argu ição feita pelos lentes, nenhuma arguição e
a respectiva defesa poderão durar mais de uma hora .
. Art.. 215. Si o numero de concurrentes exceder de dous,
continuará a argu ição nos. dias seguintes.
Art. 216. A arguíção será sempre feita segundo a ordem
da ínscripção dos candidatos, e em presença. da Oongregação.
Art. 2-17. Concluída 'a. defesa, reunir-se-ha a Congregação no mesmo dia, para julgar do merecimento dessa' prova,
subscrevendo cada membro com seu nome, na relação que lhe
fór dada. pelo secretario, contendo os, nomes dos candidatos,
as seguintes lettras : B, que quer dizer boa; S, que quer dizer
sof'Ir ível ; M, que quer dizer medíocre ; N S, não satisfez.
Encerrar-se-hão taes relações, cujas notas serão secretas,
r-m urna urna .corn tresohaves uma das quaes f'icará com o director, outra com o secretario, outra com o mais antigo dos
lentes cathedraticos que tiverem assistido ú prova.. sendo depois a urna sellada com o sinete da Escola e a rubricados tres
claviculat-ios.

CAPI'DULO XXVI
DA PROVA

ESGRIPTA

Art. 218. No segundo dia util, depois da defesa de these,
reunida a Congregação, uma commissão de lentes,eleita pela
mesma, formulará uma lista de 20 pontos sobre cada uma das
materias tla mesma cadeira.
Art. 2Hl. Em seguida suhmetterá á Congregação os pontos
que houver organizado; e, approvados os substíjutos pela referida Congregação, serão pelo director numerados, escrevendo
o secretario os numeras correspondentes em pequenas tiras de
papel, iguaes em tamanho e fórma, as quaes, depois de dobradas, serão lançadas em uma. urna.
ArL 220. Lançará em seguida em outra urna tiras de papel
com os nomes dos lentes que se acharem presentes; dessa
urna o lente mais antigo extrahirá oito tiras, escrevendo-se
os nomes dos lentes á proporção que forem sorteados.
Art. 221. Serão logo depois admíttídos os candidatos; o
nrlmeíro na ordem de ínscrtpção tirará um numero de urna
dos pontos e, lido pelo director em voz alta o ponto <correapondente, o secretario' dará uma cópia delle a cada candidato.
Art, 222. Os candidatos recolher-se-hão immediatamente
a uma sala, onde terão, para díssertnr sobro o ponto sorteado.
o prazo de quatro horas e deixando em cada meia folha de
papel uma pagina em branco.
Art. 22·S'. A cada hora deste trabalho assistirão dous
lentes dos oito sorteados, na ordem em que estiverem seus no-
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mes, afim de observar-se o silencio necessnrto 'e evitar-se que
qualquer dos eOnel1l'l'cntcs consulte livros ou papeis que lhe
possam servir' de adiutorío, ou tenha communícação com quem
quer que seja.
Art. 22<Í. Terminado O prazo, serão todas as folhas da
prova do cada um rubricadas no verso pelos dous lentes que
tiverem assistido ao trabalho da ultima hora e pelos outros
candida tos.
Art. 225. 'Fechada e lacrada cada uma das provas e escrtpto no envolucro o nome do 'seu autor, serão todas '.'!leerradas pelo secretario tem uma urna de Ires chaves, uma das
quaes será guardada pelo díreetor e-as outras duas pelos dous
lentes ~, que se retere o artigo antecedente.
Art; :3:36. A urna será Lambem sellada com osello do estaheleoimento, impresso em lacre sobre uma tira de papel rubricada pelo directór e pelos. dous referidos lentes.
CAPITiULO XXVII
DA PRELECÇ.:\.O

"\l't. 227. ':\0 segundo dia util, depois ela prova escripta,
reunir-sé-ha a Congregação e observar-sc-ha quanto a esta
prova o processo. indicado nos arb.· 218 e 2Hl, mnnos quanto
ao numero de pontos, que será de 30.
Art.228. Aprelecoão 'Se realizará em plena publicidade,
2-í. horas depois de tirado o ponto, dando-se ao candidato o
espaço de lima hora para fazel-a, sempre .na ordem da insorípção , Emquanto f'allar um candidato, os que se lhe seguirem
esturão recolhidos a uma sala, de onde não possam ouvil-o e
onde estarão íncommunioaveís.
Art ..229 . No caso de haver mais de tres candidatos, serão
estes divididos em duas ou mais turmas, que tirarão pontos
díversos.
Art. 230. A divisão elas turmas se fará por sorte no dia
em que a primeira deva tirar o ponto.
Art. 23LA turma designada pela sorte para 2" legar tirará o ponto no dia da prelecção da 1', seguindo-se em tudo
as mesmas disposições.
Art. 232. Terminadas, diariamente, as prelecções, a Congregação 'reunir-se-ha no mesmo dia, arim de julgar na fórma
elo art. :? 17, para o que haverá uma terceira urna
CAPITULO XXVIII
DA PROVA PRATICA

ArL 233. Dous dias uteis depois da prelecção oral, 1'0uuir-ee-ha a Oougi-egução para organizar os noutos ela prova
pratica, seguindo o que foi indicado nos arts. 218 e 219, menos
quanto ao numero de pontos, que será de 30, e eleger, do mesmo
modo que se fez para' formular os pontos da prova escripta,
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uma outra commissãn de Ires membros, para formular a questão a resolver I} í'iscalízar II elaboração da prova.
Art. 234. A prova praticaconsistírá emexperiencias, ana
lyses, manipulações, maneio de instrumentos, projectos de maCIl iuas, proulemus e ap]l'llcações numarícas ,
Art. 235. Depois que accmmíssãe nomeada para essa
prova verificar quo, os pontos estão de accôrdo com o disposto
nos arts. 218 e iH), o secretario convidará ocandídato ínsci-lpto
em primeiro logar para, em presença dGS demais, trraro ponto,
(lue servirá para todos.
.
Art. 236. Feito .ísto retirar-se-hão os candidatos, e a commissão, actocontinuo, organ.isarri uma -questâo pratica illllJor'tante, relativa ao ponto sorteado, devendo Um dos membros
da mesma counnissão. deno is de serem e'lles adrnibtidos na
sala, ler a questão em voz alta c pausada, para todos terem
scíenoia della, seguindo-se tmmediatarp;ente a sua elaboração.
ArL. 237. A prova pratica não durará mais de cinco 110l'a'3.
terminará no mesmo dia e será commum a todos os candidatas.
Art. 238. A commíssão apresentará por escrípto á Congregação sua aprecíação sobre ,0 merãto relativo das provas exhihidas, bem assim todas as círcumstancías que possam interessar ao julgamento.
Art. 239. A prova pratica será feita simultaneamente
pelos candidatos, provideuciandu-se de maneira que clles não
tenham communrcacão entre si ou com quem iqucrvquo sclu.
AI't. 240. O relatormque cada um dos candidatos apresentãr, Justificando' os seus calcules e observações, será rubrícado jiola ccmmissão e por todos os outros candidatos.
Art. 241. Durante a exhibição destaprova, poderão tam'bem iuspecoional-aos outros membros da Congregação que não
fizerem parte da commíssão ,
Art. 24.2. O Julgamento sobre o merito desta prova será
ideútíco ao das outras, para o que haverá uma 4" urna.
.\I"L. ~B. Xo concurso para provimento do Iogar' ·de suhstítu to da .Feleira do curso superior de marinha, não haverá
prova pratíca.
. Art. 24.4. Nos concursos .paraprovimento dos legares de
adiunctos das t aula do i- anno, .p aula do 2" anno e Ido
::JU 'anuo do I'·Ul'SO de mai-ínha, nãohaveni .]lrova pr'atiea.
Art. 2/15. Nos concursos ·para provtrnento dos Jogares de
adíunctos das 3" aula do 1" anuo e 1" do S'O anno do ·curso de
marí nha a prova pratica vcenstará da execução de épuras e
proiectos.
CAPITULO XXIX
DA

AllGUIfJ.3;.O

GEllAL

Art. 240. Nos concursos para os cargos de adjuncto e preparadoru provade Lhesc e cl issertução será su!J&tituiéla por uma
prova de argu í(;.ão oral reita nor uma commíssão de cinco
membros, eleita pela Congregação.
Art. 247. Oito dias depois de encerrada a ínscrlpção, re-
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unir-se-Iia a Cougt-egnção para eleger a commíssão de que trata
o 'artigo anterior c para organizar os pontos para a prova de
arguição, segundo o disposto nos arts. 2J8e 219.
Art , 248. Eleita a 00111111issão examinadora eapprovados
os pontos, dar-se-haínícto ú arguíção, sendo os caudidatos chamados segundo a ordem de inscripção .
. ArL, :24H. A nrgu ioão de cada um cios cxaruiuadorcs não puderá exceder de vinte minutos.
Al·L. 250. Si o numero de candidatos exceder de dous a
arguição continuará 110S dias seguintes.
ArL. 251. Terminada dim'iamenLe a <trguição,a Uf)ngregação rcuulr-sc-hu no mesmo dia afim de julgar na í'érma do
artigo 217, para o que haverá .uma urna especial.
CAPITULO XXX
DO J1JLWI.:MENTO DOS CONCURSOS

Art. 252. 'Concluídu a ultima prova, reunir-se-há a Congregação no .prim.eiro dia util. em sessão publica, e na sua presença abrtc-sc-ua a uma dás :J)rovas escriptase, recebendo
nada candidato a que lhe' uertcncer, a lerá em voz alta,g'uardada a ordom da íuscripção.
Art. 253. O candidato que nessa ordem se seguir ao que
estiver lendo velará sobre a fidelidade da leitura, fiscalizando
o lYFimciro íuscrípto a do ultimo. Si houver um 'só candidato,
a í'iscalizução caberá a um dos lentes que o dírector designar.
1\1'1. 251. Coueluida a leitura, a commissão de que trata o
art. 23i:l, em sessão secreta, examinará minuciosamente cada
uma das alludídas provas e smíttirã parecer sobre eilas de
modo ídentíco. ao prescrípto no art. 238.
Art; 255. A Oongregação, após a leitura desse parecer, julgani do met-if.o das nrovas eserIptas, na í'órma-do art., 217.
AI'L. 256. Em seguida osecretario~lerá, depois de se abrirem todas as urnas, as notas obtidas pelos candidatos nas
quatro provas, mencionando os nomes dos membros que as conferiram, afim de proceder á apuração das mesmas notas.
Art. . 257. 'I'ermínnda a apuração, só serão considerados
hnhilitados os candidatos que reunirem maioría tabsoluta de
notas boas,
Paragrupho uuico . Quando, porém, houver um di oandidato, o numero de' notas 'boas exigidas para a habilitação será
de dons terços.
Art. 258. o docente 'que não presenciar algumas das provas não poderá julgar e as suas notas nas outras provas não
serão levadas em conta de julgamento.
Art. 259 . A classificação dos-candidatos habilitados Jar'so-ha sogundoo numero de notas boas que cada.rum delles
obtido.
§ 1." Siambo3 tiverem igual numero de notas boas, isto

!;(!UV!H'

li, si houver empate, será melhor classificado o candidato que
reunir maior. numero de notas soffriveis.
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§ 2.° Si houver novo empate, serã melhor olasstríeado o
candidato. que tiver exeiTido na escola, com as melhores referencías, cargo de ínstructor e especialmente o de ínstructor
das materias que constituam o argumento da cadeira.
§ 3." Verificado novo empate, decidirá o dírector, com o
voto de qualidade.
Art. 260. Feita a' classificação, o secretario lavrará em
seguida uma acta em que se achem referidas toda" as círcuinstaueías occorridas ,
ArL 261. No dia seguinte. reunir-se-ha a Congregação
para, nos termos do art. 191, assígnar o off'icio da proposta.
Art, 262. Este oí'ficío será acompanhado da cópia authentica das actas do processo do COl1('UrSO, das provas escriptas,
do relatorío dos ooncurrentes, dos pareceres das commíssões
a 'que se referem os arts. 258 '3.25 11 e, além disto, ele uma informação do dírector, ou de- quem fizer as suas vezes, sobre
todas as circumstaucias occorrídas, com especial menção da
maneira por que se, houveram os eoncurrentes 'durante as
provas, de quaesquer titulas de hahilítação que tenham apresentado e dos serviços que porventura hajam prestado.
Art. 263. 'Emi todos os actos do COUCUl'5Q o dírector deverá exigir' moderação e cortczia entre os argueutes ;suspender a palavra por algum tempo; advertir e lmpõr silencio
áquellc que se exceder, e mesmo suspender' a oontinuação ele
qualquer aeto do concurso, dando immediatamente parte ao
Governo do occorrido ,
Art. 26/1. Os aclos de exhihíção das provas não poderão
realizar-se sem que, estej a presente a maioria dos membros
da Congregação.
TITULO IH

Da administração da escola
CAPITULO XXXI
DO PESSO.·\L AD.:\IlNISTR,\TIVO

ArL 265. O pessoal administrativo, civil e militar do
estabelecimento se comporá de:
ldir'odor, otf'icial general .da Armada ;
1 vioc-director, capitão de mal' e guerra ou de fragata,
quo será, o commandante do corpo de aspirantes;
1 off'icial superior, com attribuições de iimmedjato de
navio;
1 a] udante de ordens do director, capítão-benente ;
1 ajudante do corpo de aspirantes, capitão-tenente;
(J off'ieiaes do- Corpo da Armada oHiciaes de serviço da
escola, capitães-tenentes;
2 preparadores ;
1 machinista encarregado da of'í'Ioina de machinas do estabelecimento ;
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3 medicas;
1 commíssarío ;
1 suh-commissarío ;
1 secretario;
2 los officiaes de secretaria;
2 2°s officiaes ;
J porteiro;
1 ajudante dó porte.iro ;
5 continuos ;
4 conservadores para os gabinetes e Iaboralorios ;
4 serventes para. o" gabinetes e laboratorios,
Haverá' o seguinte pessoal auxiliar:
'J mestre;
1 contra-mestre ;
1 fiel;
1 escrevente;
1 armeiro;
1 fiel de torpedos;
2 fieis de artilharia;
1 serralheiro :
~!, oarnínteiros :
2 enfermeiros;
1 servente 'eiufermeiro :
'Í machínístas sub-ajudante
8 foguistas;
4 operarios da direotoria de machíuas do arsenal, sendo
dous de 1"' classe e dons de 2", destacados para o serviço das
orrícinas e da escola;
2 operarios da directoria de torpedos e eleotrícidade, sendo
um de 1" classe e o outro de 2", destacados para o serviço da
offieina e da 'escola;
2 cperarios da directoria de artilharia do arsenal, sendo
um de 1" classe e o. ouí.ro de 2", destacados para o serviço da
officina e da escola:
3 patrões;
.
1 roupeiro;
1 ajudante 'de roupeiro ;
1 despenseiro ;
10 serventes de copa;
12 copeiros ;
1 cozinheiro:
2 a.iudantea de cozinha;
2 corneteiros;
40_ marinheiros contractados .
CAPITULO

xxxn

DO DTRECTon DA ESCOLA

Art , 266, O díreetor é -a primeira autoridade do estabelecimento . Exerce superfor íuspecção sobre a execução dos
progr arnrnas, dos cursos, dos exames e dQ ensino em. geral ;
regula e determina, de conformidade com o presente regulaPoder ,Executivo -
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mente e ordens do Governo, tudo que pertencer á mesma escola.
ArL. 267. Em seus impedimentos será suhstituidn pelo
vice-director.
Art. 268. O dírector só recebe ordens do superintendente
do ensino.
ArL. 26!). O dírector, no exercício de suas funcções, se
conuuuníca elir,,,etamente com o vice-director no que fôr concernente ao serviço militar e escolar elo estalielecimento.
Art. :no. Oc!ireetor· é responsável tanto pela execução
ele todas as disposições contidas neste regulamento, como pelo
cumprimento do regimento interno e ordens que· o Governo
[ulgue conveniente determinar para a escola.
Art. 271. Além das attríhuíções que lhe são conferidas
por este regulamento, incumbe-lhe:
l~, eorresponder-se dírectamente, em objecto de serviço,
com qualquer autoridade civil ou militar, exceptuando-se os
ministros e governadores de Estados ;
2°, nomear, de entre os empregados da administração, na
falta ou impedimento de qualquer delles, quem os substitua
interinamente, communicando ao superíntendente do ensino,
si o provimento do emprego não fôr de 'sua eompetencia ;
3°, determinar e regularizar o serviço da secretaria -B da
hihliotheca ;
.
4°, requisitar os instrumentos, apparelhos, modelos, armas
e quaesquer artefactos neoessaríos ao ensíno;
5°, autorizar, tendo em vista as respectivas verbas, a
acquisíção do que fôr necessario ao expediente da bibliotheca
e seeretaría, inclusive a de livros para o augmento da híhliotheca;
6°, impôr, correccional e admínístrativamente, as seguintes penas:
a) reprehensão simples e suspensão até oito dias, por negligencia ou falta de cumprimento dos deveres, aos empregados não docentes sob suas ordens ;
b) reprehensão em ordem do dia ou prisão até oito dias,
1)01' desobediencia e insubordinação, ou por falta contra a moralidade e disciplina, tambem aos empregados não docentes
sob suas ordens;
c) providenciar na fórma do código dos institutos de ensino secundario e superior, em relação aos· docentes que se
afastarem do cumprimento de seus deveres.
7°, convocar, presidir, adiar, prorogar e' suspender as sessões da Congregação quando julgar' conveniente, devendo, no
caso de suspensão, ímmedíatamente fazer a necessaría communicação ao ministro;
8", marcar a hora das sessões da Congregação, de modo
que não seja prejudicado o serviço lectivo;
go, assígnar com os membros presentes as actas das sessões,
fazendo tomar o ponto dos ausentes, 'ainda que tenham dado
aula no mesmo dia;
10, assistir, sempre que julgar conveniente, o serviço 1ectívo ;
11 presidir aos- concursos que se façam na escola e nelles
votar ;'
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12, nomear os docentes que devem compór as mesas examínadaras;
13, ínrormar ao superintendente do ensino sobre a pontualidade; e correeção dos funccionarios da escola, inclusive os
do magísterío ;
14, fazer tomar o ponto de todo o pessoal, diariamente ;
15, 'dar baixa aos alumnos que, por eífeito das díspoeíções
do presente regulamento, tenham de ser eliminados da mátricula;
16, communicar ao superintendente do ensino, quando porventura chegue ao seu conhecimento, o facto de qualquer docente ter curso de matería que seja leccionada na Escola Naval,
salvo em outro estabelecimento officialou equiparado, afim
de que, uma vezprovado semelhante facto por inquerito determinado pelo Ministro da Marinha, este o suspende do exercicio
de suas funcções na fórma do disposto no codigo dos ínstítutos
de ensino secundarío e superior;
-17, communícar ao superintendente do ensino toda é qualquer vaga que iO;e der no corpo docente da escola;
18, designar, observadas as disposições do presente regulauiento, o membro do magisterío que deva substituir a qualquer outro no caso de ausencia de algum delles;
19. com excepção do pes-soal do ensino, dar licença aos
empregados da escola, sem perdas de vencimentos, não excedendo de oito dias de uma vez, nem de 30 em um anuo;
20, propõr ao superintendente do ensino quaesquer medidas uteis ao ensino, de modo que este acompanhe os progressos da época, sobretudo na parte profissional ;
21, manter e fazer manter, tanto no estabelecimento como
nos navios á disposição da escola e a serviço do ensino, a maior
ordem e regularidade, de modo a ser por todos observada amais
rigorosa disciplina;
22, fiscalizar o díspendio de todas as quantias- recebidas
para as despezas do estabelecimento, despesas que só poderão
ser feitas sob expressa ordem sua;
2S', rubricar os pedidos para as despezas da escola e as
folhas do pessoal do ensino e demais empregados, que devem
mensalmente ser enviadas á repartição fiscal ;
24, fazer reverter o saldo do rancho dos aspirantes, 'Si o
houver, em beneficio do estabelecimento e do proprio rancho;
25, propôr ao superintendente. do eneino, quando julgar
conveniente, as modificações necessarías ao regimento interno
da escola, afim de tel-o sempre em harmonia com o disposto no
presente regulamento ;
26, apresentar anuualmente ao superintendente do teillsino,
até o fim de fevereiro, um relatorio mínucioso sobre todos os
serviços a seu cargo e oecurrencias, em gnral, havidas até a
data de 31 de dezembro.
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CAPI1'PLO

X~\In

DO V!cE-DIRECTOR E C01l1:MANDANTE DO CORPO DE ASPIRANTES

Art. 272. O commandante do corpo de aspirantes é o r"Jsponsavel pela educação militar e disciplina do !'~reJ'ido
corpo.
Art. 273. Ao vícc-director, commandante do corpo' de aspirantes compete:
10, substituir o director, em todas as suas Iuncções ;
2°, auxiliar o dírector, sempre que elle exigir, ainda
mesmo estando elle presente:
3°, comparecer ás sessões da Congregação;
4", receber e transmittir as ordens do dírector, informal-o
de todas as occurrencías que se derem no estabelecimento, de
talhar o ·.'crviço militar do mesmo ; _ .
5", applicar .todo o zelo e esforço para que os empregados
que lhe. são subordinados c os alumnos se conduzam com toda
disciplina;
6°, resolver, sob sua responsahilidade, toda- questão urgente, que não possa esperar pelo director, devendo ímmedíaLamente dar parte a este da deliberação tomada;
7°, propôr ao director· as providencias que Iulgar mecessai-ias para melhorar o systema de administração, a disciplina,
o fornecimento e a escrípturação do estabelecimento;
8°, apresentar semestralmente ao director uma exposição
resumida- dos serviços a seu cargo;
g", verificar todos os documentos de receita e despeza
relativos ú escola, asaígnal-os e fazer chegar ás mãos do director;
10, policiar o estabelecimento e fiscalizar todo o serviço,
para que este se faça deconf'ormtdade com o que se achar prescrípto nas ordens do dia, regulamentos e ínstrucções dadas
pelo director e pelo ministro;
11, prescrever, depois de approvado pelo dírector, o serviço dos officiaes dá Armada que o têm de auxiliar no desempenho das funcções de commandante do corpo;
'12, ímpôr aos alumnos e ofí'iciaessob as suas ordens as
penas de sua alçada, de accôrdo com o disposto neste regulamento e no Codjgo Disciplinar da Armada.
Art. 274. O vice-director é a uníca autoridade do estabeleeimento, fóra dos casos de urgencia, que se commuuica
verbal e dlrectamente com o director, em ohjecto de serviço militar.
Art. 275. O vice-director terá direito a alojamento decentemente mobiliado e deverá perncitar mo estabelecimento,
pelo menos duas vezes por semana.
Art. 276. O vice-director, o immediato e o oommissario
são os responsavels pelos valores depositados no cofre da escola.
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CAPITULO XXXIV
DO

OFFWI,~TJ

SUPERIOR I?-T?-fEDTATO AO VWE-DIRECTOn

Art. 277. Ao off'icial superior immediato ao více-director
cumpre:
1°, substituir o vice-dírector :
2", auxiliar o více-director em todas as attrihu ições que
lhe são prescriptas neste regulamento;
3°, exercer todas as runcções que pelas leis em vigor competem ao official immediato.
Art. 278. O ofl'ieial superior immediato ao vice-diredor terá um quarto mobiliado e deverá pernoitar no estabelecimento, pelo menos duas vezes por semana.
CAPITULO XXXV
DOS OFFICIAES DA ARMADA AO SERVIÇO DA ESCOLA

Ar-t. 279. Incumbe aos officiaes ao serviço da escola :
-1°, auxiliar o director, více-director e o immediato na

manutenção da disciplina militar e ínspecção do comportamente dos alumnos no recreio, nos alojamentos, sala de estudos, refeitorios e em todo e qualquer legar a que os mesm03 alumnos devam comparecer reunidos;
2°, desempenhar todas as obrigações que lhes forem
marcadas no detalhe de serviço organizado pelo vice-di-

rector ;

3°, dar parte ao immec1iato de tudo o que occorrer ;
4", dirigir os alumnos nos exercícios e trabalhos praticos
de que forem encarregados por designação do director ;
5°, fazer serviço de estado ao estabelecimento, de accõrdo com as disposições em vigor na Armada.

CAPITULO XXXVI
DO AJUDANTE DO CORPO

Art. 280. Ao ajuda.nte, além das attribuições analogas
ás de ajudante de corpo de organização militar, compete:
1°, fiscalizar constantemente os uniformes, livros e mais
ohlectos pertencentes a03 alumnos :
2°, verificar diariamente, em parada, 'as faltas dos alum110S e tomar conhecimento das causas, dando noticia ao vice-director de todas as occurrencias díarias sobre suas lneum-

hencías ;

3°, ínspeccíonar diariamente os alojamentos, refeitorioq

e Hajas de estudo i
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4°, ler as ordens do dia, conforme a determinação do vice-director, em presença do corpo de aspirantes;
5°, assdstír frequenúemente ás refeições dos aspirantes;
6°, detalhar o serviço dos aspirante", de accôrdo com as
ordens do vice-director, escripturando diariamente os respectivos livros;
7°, commandar os exercicios gJeil'aes ou a ielles assistir,
quando fôr necessarío ;
8°, commandar o corpo de aspirantes, quando em formatura fora da escola:
s-, demorar-se 'no estabelecimento o maior tempo pos-

sível,

CAPITULO XXXVII
DO ENGENHEIRO

JM:_:\CHINISTA

ENCARREGADO DA OFFICINA

Art. 281. Compete. ao engenheíro machinísta encarregado da officina da escola:
1°, zelar pela limpeza, conservação e efficiencia das machínas e utensilios da officina;
2°, dirigir a execução dos trabalhos que tenham de ser
feitos na officina, desde que sejam ordenados pelo vice-director;
3°, inspecoionar as maehínas das lanchas e outras que
existirem no estabelecimetno, providenciando para sua reparação quando se fizer necessarío ;
4°, dirigir os trabalhos praticas dos alumnos na officina,
auxiliando os respectivos docentes, sempre que lhe seja ordenado pelo vice-director ;
5°, exercer todas as funcções que pelas disposições em
vigor competem ao engenheiro. machinísta, chefe de machínas.
CAPITULO XXXVIII
DOS MEDICOS

Art. 282. Compete aos medicas:
-1°, prestar os serviços da sua profissão a todos os empre-

gados da escola ou nella residentes;
2°, examinar a qualidade dos medíeámentos que receitar,
antes da sua applícação, dando parte ao vice-director de qualquer abuso que encontrar, não só a este respeito como em relação ás dietas e mais serviços da enfermaria;
3°, fazer a estatística mensal e annual dos enrermos a seu
cargo, com as respectivas observações ;
4°, examinar diariamente os aspirantes e praças que derem parte de doente, eornmunícando o resultado ao vice-director;
5°, examinar mensalmente o estado sanitario dos alumnos e praças, declarando, por escripto, o nome dos que, por
enfermidade, se acharem impossibilitados para o servíco da
marinha de guerra;
.
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6°, visitar e inspeccionar os aspirantes em suas residenrias, ou no hospital, sempre que lhes fôr determinado pelo
director, a quem communicarão o resultado de taes inspecções,
por intermedio do vice-director ;
7°, das instrucções e pedir as providencias necessarías
para que o serviço de enfermaria <se faça DO melhor modo possivel ;
8°, participar ao vice-director qualquer indicio de molestía 'contagiosa ou epidemia que se manifestar no estabelecimento, indicando os meios para atalhar o mal;
.
9°, revaccinar os alumnos e as praças, quando fôr conveniente esta medida prophylactica ;
10, dar ínstrucções, por eseripto, aos enfermeiros sobre a
applicação dos remédios, dietas e o mais qUlel convier ao tratamento dos doentes;
11, examinar todos os viveres fornecidos á escola, os quaes
só poderão ser acceítos com a sua anprovação ;
12, ínspeccionar os candidatos á matricula ou quaesquer
outras pessoas designadas pelo c1irector.
CAPITULO XXXIX
DO COM:MISSARTO E DO SUB-COMMISSARIO

Art. 283. Incumbe ao commissario:
1°, fazer a escr-ípturação da receita e despesa e mais serV1()OS que lhe competem, de conformidade com as disposições
em vigor;
2°, inspeccionar diariamente o estado dos paíóes e o serviço das cozinhas, pelos quaes é o principal responsavel ;
3°, ter a seu cargo todo armamento ,e artefactos para o
ensino dos alumnos nos exercícios de artilharia, machinas,
ferramentas, infantaria, gymnastica, esgrima e natação, bem
assim a mobilia que não pertencer ás aulas, todo o trem de
mesa e cozinha do estabelecimento e o serviço concernente á
mesa dos alumnos ;
4°, fazer mensalmente o pret dos aspirantes e de todo pessoal da escola, com excepcão dos membros do magisterIo e
empregados da secretaria;
5°, ter sob sua guarda uma das chaves do cofre.
Art. 284. Incumbe ao suh-commissarío auxiliar o commissario na escripturação de cadernetas subsidiarias r. outros
serviços de que Q. mesmo o encarregue.
CAPITULO XI
DO sECRETARIO

Art. 285. Ao secretario compete:
1°, redigir, expedir e receber a correspondencia official,
sob as ordens do dírector e conforme suas instrucções ;
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2°, receber, informar e encaminhar todos os requerimentos e papeis dírígtdos á directoria da escola.;
3°, assistir ás sessões da Congregação;
4°, lavrar e subscrever com os examinadores e ao membros os termos dos exames dos alumnos e actas dos concursos,
podendo ser auxiliado nesse serviço por um dos empregados
da secretar ia ;
5°, escripturar os livros das actas da Congregação e dos
assentamentos, .i.á dos membros do magisterio, já do pessoal
30b suas immediatas ordens;
6°, fazer mensalmente as folhas do pagamento do corpo
docente e dos empregados da secretaria e rernettel-as á repartição fiscal;
7°, cumprir e fazer cumprir pelos seus subalternos as
ordens do director, distr íbu ir o serviço que deve ser desempenhado pelos referidos subalternos, podendo, com Iícença do
director, prorogar a hora do expediente, sempre que f'ôr preciso ;
8°, propôr ao dlrector tudo quanto f'ôr a bem do serviço
da secretaria e da celeridade do expediente;
go, preparar os esclarecimentos que devam servir de base
aos relatorio do director e instruir com os necessarios documentos os negocias que subirem ao conhecimento da mesma
autoridade;
:lO, organizar annualmente a relação dos aspirantes matriculados nos annos successívos, por ordem de merecimento.
CAPITULO XLI
DOS PRIMEIROS OFFICL-\ES

Art. 286. Compete ao 1° official mais antigo:
1°. auxiliar o secretario e suhstituil-o em suas faltas e
impedimentos;
2°, escripturar o livro mestre dos aspirantes;
3° fazer a escripturaçãoe demais serviços concernentes
ao CUl~So superior' de marinha.
Art. 287. Compete ao 1° official mais moderno:
1° auxiliar o secretario em todos OS sem trabalhos e
'substituir o l° oft'icia I mais antigo em suas faltas e impedimentos;
2° guardar e conservar a híhliotheca a seu cargo, aprcsent.an'do annualmente ao dírector antes da abertura das aulas
o catalogo da hihlíotheca, com as alterações que tiver soffrido
no anno anterior;
3° guardar e conservar os modelos e instrumentos não
per.teneelltes ao laboratorio. ou gabinete, apresentando ann~
almente ao díreetor, antes da abertura das aulas, o ínventarío
do exíetente ;
4° não emprestar modelos, instrumentos ou livro algum
ás pessoas extranhas ao estabelecimento;
5° só emprestar modelos, instrumentos ou livros mediante r'ecibo por prazo nunca maior de 35 dias i
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6°, dar parte de qualquer extravio de Iívros, instrumentos
ou modelos a seu cargo, afim de que o responsavel indemnize
o Estado do prejuízo.

CAPITULO XLII
DOS SEGUNDOS OFFICIAES

Art. 288. Ao 2° official mais antigo compete:
1°, auxiliar o secretario 'e substituir o 1" official mais
moderno ern suas faltas e impedimentos ;
2°, guardar e conservar sob sua immediata responsabilidade todos os papeis que sejam archívados ;
3", classificar os papeis archivados, de fórma que se torne
f'acíl qualquer consulta;
4", extrahír as eertidõea dos documentos a seu cargo,
quando ordenado por despacho do director.
Art. 289. Compete ao 2° official mais moderno:
1°, auxiliar o secretar-io e substituir o 2° official mais
antigo;
2", registrar a correspondencia escolar";
3", inventariar os livros e material da secretarta e portaria:
4°, auxiliar aos demais off'iciaes, segundo as determinações do secretario.

CAPITULO XLIII
DO PORTEIRO E SEU AJUDANTE

Art. 200. Compete ao porteiro:
1°, tomar o ponto dos alumnos em livro para esse fim
destinado e todo.') os dias apresental-o ao respectivo docente
que o authentieará ;
2°, declarar diariamente ao vica-dlrector quaes as aulas
que não funceiounrarn ;
3", velar pelo asseio das salas de aula, bem como pela
respectiva mobilia e mais mater-ial de ensino da escola;
4°, detalhar o serviço dos continuas, de conformidade com
as ordens do secretario;
5°, receber os requertmentos e papeis das partes para dar
a conveniente direccão ;
6°, ter a seu cargo toda a mobilia das aulas.
Art. 291. O ajudante do porteiro substituirá o porteiro
e o auxiliará nos serviços do seu cargo.

CAPITULO XLIV
DOS CONTINUOS E CONSERVADORES

Art. 292. Compete aos contínuos :
1°, substituir o aiudante do porteiro, mediante designação

do dírector :
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2°, coadj'uvaro 'Porteiro na tomada do ponto dos alu-

mnos;

3°, preparar as salas das aulas para as lições;
4° entregar a correspondencía da escola .
ir, diariamente e por escala, receber' na Secretaria de
Estado a correspondencía para a escola.
Art. 293. Compete qÜ'S conservadores zelar pelo asseio do
gabinete, cuidar da conservação e bom estado dos instrumentos e apparelhos dos gabinetes e laboratorios respectívos.vcumprindo todas as determinações do preparador.

5°;

OAPITULO . XLV
DOS SERVENTES, ROUPEIROS E DESPENSEIROS

Art. 294. Aos 'serventes, roupeíros e despenseíros cumpre especialmente a cada um o asseio dos gabinetes, a limpeza
e boa ,ordem, dos alojamentos, da rouparía e o serviço da
copa.
OAPITULO XLVI
DAS NOMEAÇÕES, VENCIMENTOS E VANTAGENS
DA ADMINISTRAÇ.:\O

DOS E:MPREGADOS

Art. 295. Serão nomeados por decreto, o díreetor, o vicedírector, o official immediato, o secretario e os primeiros .e.
segundos offícíaes da secretaria ; por portaria do l\HniSitro da
Marinha, o porteiro; por portaria do dírector, os demais empregados; sendo que os lagares de conservador de gabinete e
laboratorio são de accesso dos r.e5lpectivos serventes.
Art. 296. Os vencimentos dos empregados de que trata
o artigo anterior são os fixados na tahella que acompanha o
presente regulamento.
Art. 297. Aos empregados da administração' são extensivas as disposições relativas aos membros do magisterío nos
casos de fáltas e licenças. Taes empregados ficarão sujeitos
ao regimen escolar.
Art. 298. Os empregados da secretaria terão direito a
gratificações addícíonaes, periodicas, na mesma proporção das
estabelecidas no art. 151.
CAPITULO XLVII
DO PROVIMENTO DOS LOGARES DA SECRETARL<\

Art. 299. O cargo de secretario é de livre escolha dei Governo, entne os officiaes reformados da Armada, os primeiros
officiaes da secretaria da escola ou pessôa ídonea, que .iá
tenha exercido commissão de ensino em' estabelecimento official.
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Art. 300. O cargo de primeiro otfícíal será provido por
accesso e, os de segundo official serão providos por pessôa
idonea, a juizo do Ministro da Marinha.
CAPITULO XL vrrr
DISPOSIÇÕES GER.AES

Art. 301. A correspondencía entre o director e os membros docentes será feita por meio de ofoficio ; a daquelle, com
os demais empregados, por portaria.
Art. 302. O director tomará posse do seu cargo perante
a Congregação.
Para esse fim enviará uma communicação a quem estiver exercendo o cargo de director.
Este convocará a Congregação para o primeiro dia util e
participará. ao nomeado o dia e hora em que deverá comparecer para ser-lhe: dada a posse.
No dia e hora indicados, recebido o novo director á porta
da sala das sessões da Congregação, pelo director em exercicio
e lentes presentes, tomará assento á cadeira do presidente da
Congregação e, lido pelo secretario o acto da nomeação, tomará posse, do que se lavrará um termo, que será assígnado
por elle e pelos, ditos lentes.
Tomará logo depois o lagar que lhe compete e dar-se-lia
por terminado oaeto de posse, que será communícado ao superintendente do ensino.
,Art. 303. Proceder-se-ha de. modo analogo em relação
á posse do vice-director, que será recehido á porta da Congregação por uma commíssão de tres docentes nomeados pelo
director.
.i
I . -.{
Art. 304. Os lentes tomarão posse dos. seus cargos em'
sessão de Congregação, que :;8r:.í convocada para e:Õ.'58 í'im, em
dia e hora designados pelo director e serão reeehídos á porta
da sala das sessões por uma commissão de tres docentes nomeados pelo mesmo.
Lavrados os termos, que serão assígnados pelo director
e pelos nomeados, virão estes tomar assento nos lagares qUI€!
lhes competirem.
Art. 305. Si em qualquer dos casos dos artigos antecedentes não puder reunir-se maioria da Congregação, verificar-se-ha o acto de posse com os lentes presentes, qualquer
que seja o numero, e disto se fará menção na acta e se dará
parte ao superintendente do ensíno ,
Art; 306. Si, apezar' do disposto no artigo anterior, não
fôr possível reunir-se a Congregação, tomarão posse os tentes
perante -a directoria do estabelecimento.
Paragrapho uníco . Os empregados tomarão posse perante
o director do estabelecimentu.,
- Art. 307. No periodo das férias escolares, a posse do director e dos lentes se fará perante a directoria do estabelecimento.
Art. S'08. Poderá o Ministro da Marinha, como recompensa ao merecímeuto, mandar um docente vitalício HlII via-
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gem de ínstrucção :aos paízes mais adeantados, concedendolhe os meios necessaríos á sua subsistencia, transporte e pesquizas.
. .Paragrapho uníco , Aesco.lha desse docente será f~ita pelo
Mínístro da Mar-inha, competindo a este dar as devidas instrucções.
'
Art. 309. Não poderão servir de examinadores os docentes que tiverem com os. examinados parentesco até segundo gráo, nas linhas ascendentes ou descendentes o una linha'
transversal.
Nas questões de interesse particular não podem votar conJunetamente docentes que tenhamentl"f', si o referido parentesco.,
Art. 310. Quando, entre dous ou mais docentes, se ver if'icar o impedimento de que trata o artigo antecedente, só
será admittido a votar o mais antigo.
Quando o mesmo impedimento se verificar entre o director e algum ou alguns docentes, votará apenas o director ..
Art. 311. Os membros do corpo docente podem exercer
commissões do Governo, relativas ao ensino, ou de caracter
technico.
Art. 312. No caso de suppressão de cadeiras, aulas e' ou- tros cargos de ensino, os docentes vltalicíos serão considerados
em disponibilidade com os vencimentos Integraes.
Paragrapho unico. Perceberão igualmente taes vencimentos, durante qualquer interrupção que soff'rer o ensino das
respectiva disciplinas, por deliberação do Governo.
AI'L. 313.' Os docentes' militares e vítalicios que por graduação, promoção ou ref'orrna, attingtrem posto super íon ao
de capitão de mar e guerra, ficarão desde logo considerados
avulsos, abrindo vaga, mas conservando lodos os seus direitos
e vantagens.
"
Art. 314. Os cargos de ad.iunctos das aulas do curso superior de marinha serão providos em cornmíssão por officiaes
superiores ou por profissíonaes estrangeiros contractados.
Art. 315. Os docente", vitalícios que pertencerem ao
quadro activo da Armada ou classes annexas serão transferidos para o quadro extraordinar-io, conservando as, respectivas patentes e sendo promovidos somente por antiguidade.
Art. 316. Os membros do corpo docente de nomeação e
pôsse anterior a este regulamento conservam todos os direitos
que lhes foram assegurados pelas leis e regulamentos anteriores.
Art. 317. A matricula no curso superior de marinha, que
é obrigatoria aós capitães-tenentes, poderá ser facultada a
qualquer oJficial superior por ordem do Ministro da Marinha.
CAPITULO XLIX
DISPOSIÇÕES 'I'RANSITORIAS

Art. 318. Os docentes que regiam o ensino das 2" aula do
10 anno do curso' de marinha e 1ndo 4° anno do mesmo curso,
tia i A aula do ~Q
do curso do marinha, das 2" flu!a do

anno
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-l) anno do curso de marinha e 1" do 4· anno do mesmo curso,
1" aula do 3° anuo do curso de machinas, do regulamento
anterior, passarão a ter exercício, respectivamente, na t" aula
do 1° anuo do curso de marinha, na 2" aula do 10 anno do
curso de machinas e 1" aula do 2° anno do curso de machinas
e na 1" do 3· anno do curso de machínas, conservando, corno
lentes substitutos, seus direitos de' accesso ás cadei ras que
pertenceram á antiga secção techníca, respeitada a rest.r'ioçâo
estabelecida no final do art. 2·05 do regulamento' que baixou
com o decreto n. 7.886, de 10 de março de 1910, na vigenuia
do qual lhes foram outorgados taes direitos.
Art. 319. O docente que regia o ensino auxiliar da 3" cadeira do 4° anuo do curso de marinha passará a ter' exercicio na 1" aula do '1° auno do mesmo curso, conservando,
como lente substituto, seus d-ireitos de accesso ás cadeiras que
pertenceram á antiga secção techníca .
Art. 320. O actual lente substituto da secção' juridica
continuará como substituto da cadeira do curso superior de
marinha, com exeroiein no respectivo ensino auxiliar.
Art. 321. O docente que regia o ensino da 3" aula do 5'"
anno do curso de marinha, do regulamento anterior, 'será provido vitaliciamente no cargo de adjuncto da 1[" aula do curso
suueríor de marinha, mediante apostílla no respectivo titulo.
A,rt. 322. Os docentes que regiam o 'Onsino da 3" aula do
1· anno do curso de marinha. da 2" aula do 2° armo do CUÍ'SO
de marinha, da 4" aula do 1° anno do curso de marinha e da
2" aula do 4" armo do curso de' marinha, do regulamento anterior, passarão a ter exercício, respectivamente, na aula do
2° anno do curso de marinha, na aula do 3 anno do curso de
marinha, na 3" aula do 10 anuo do curso de marinha e na 2"
aula do 4" armo do curso ele marinha.
Art. 323. Quando por qualquer motivo vagar a 4" aula
do curso superior de marinha, o Governo providenciará para
o seu .provímento, em commissão, na rórma estabelecida' neste
regulamento.
'
Art. 324. Para entrar em vigor desde já o presente regulamento se observará o seguinte:
a) os alumnos que no corrente armo forem nmtrículados
no segundo anno do curso de marinha cursarão o ensino auxiliar da 2'" cadeira do 1" armo e a 2" aula do 10 armo do
curso de marinha em commum com os alumnos deste ultimo
anno;
b) os alumnos que no corrente anuo forem matriculados
no 4" anuo do curso de marinha cursarão a 3" cadeira do 3·
anno do curso de marinha, ficando dispensados de cursar as la
e 2" cadeiras e ala aula do 4" armo;
Art. 325. Os actuaes alumnos dos cursos de marinha e
de machinas da escola ficam sujeitos ás disposições do presente regulamento no 'que se referir ao novo plano de ensino
e para os casos de baixa de praça, não só por motivo de reprovação, como por perda do anno por faltas.
Art. 326. Trinta dias depois de promulgado o presente
regulamento, o dírector da escola 'Sujeitará á approvação do

e da

0
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Governo um proíectode regimento interno para a mesma eacola.
.
Art. 327. A Congregação na sua primeira reunião, de
accõrdo com o que determina o presente regulamento, designará as cadeiras em que deverão servir os actuaes substitutos de secção. .
•
Art. 328. Emquanto não fôr organizada a superíntendencía do ensino, compete ao Miúísterfo da Marinha o exercicio das. attribuições que este regulamento confere ao chefe
daquella repartição.
.
Art. 329. Revogam-se as disposições em contrario.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Joaçuini Marques Baptista de Leão.
Tabella de vencimentos do pessoal que o presente regulamento determina para o serviço da Escola Naval
1 director, official general ..............•
1 více-dírector, capitão de mar e guerra ou
capitão de fragata .......................
1 ajudante de, ordens, capitão-tenente .......
14 lentes cathedratieos:
6:400$000
Ordenado ...............................
5':200$000
Gratificação ..........................
9 lentes substitutos:
4:000$000
Ordenado .......................... '.
2:000$000
Gratificação .......................
13 adíunctos:
4:000$000
Ordenado ..............................
2:000$000
Gratificação .......................
.2 preparadores:
2:400$000
Ordenado ...............
1:200$000
Gratificação ....................... '
2 mestres:
2:400$000
Ordenado ..............................
1:200$000
Gratificação .......................
1 secretario:
5:600$000
Ordenádo ..............................
2 :'800$000
Gratificação .......................
2 primeiros officiaes:
4:000$000
Ordenado ..............................
2:000$000
. Gratificação .......................
2 segundos off'íciaes : .
2:800$000
Ordenado ...............
1:400$000
Gratificação
1 porteiro:
2:40,0$000
Ordenado ..........................
1:200$000
Gratificação .......................
1 ajudante d;f.'i porteiro:
2:000$000
Ordenado ...............
1:000$000
Gratificação .......................
4 conservadores:
1:600$000
Ordenado ...........................
.
.
..

0.0

..................

'

s
$

s
89:600$000
4.4:800$000
36':000$000
18:000$000
52:000$000
26:000$000
4:800$000
2:400$000
4:800$000
2:400$000
$
8:400$000
8:000$000
4:000$000
5:600$00Õ
2:800$000

s

3:600$000
$
3:000$000

$
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Gratificação
.. .
800$000
5 contínuos :
'l : 600$000
Ordenado
.. . . . . . . . .
Gratificação
,.
800$000
4 serventes para gabinetes e
laboratorios
1 : 440$000
J of'Iicial superior ímmedíato . .
.
1 ajudante do corpo, official subalterno., ..
li orrícíaes de serviço, capitães-tenentes ....
1 engenheiromaohinista encarregado da offi-

cina

3 medicos

,

'

1 commíssar-ío
,.,
1 suh-commisarin
1 mestre

,

,

,

,

1 contra-mestre
1 carpinteiro de 1" classe. . . . .
1 carpinteiro de 2" classe. . . . .
1 fiel de 1" classc............
1 escrevente de 2" classei.....
1 serralheiro de ln classe ... ,
1 fiel de artilharia...........
1 fiel de torpedos...........
1 armeiro de In classe ... , .. ,
4 machinistas contractados...
8 Ioguistas contractados .....
1 roupeíro
,........
1 ajudante de roupeiro.......
1 despenseiro
,
,.,..
1 cozinheiro
.. . . . .
2 ajudante de cozinha.
10 copeiros
1'0 serventes de copa.........
3 patrões
40 marinheiros contractados...
l 'Servente de .eufermaría
2 corneteiros ..... , ... ',' . . . .

:li
$

.
.
.
.
.

$

$
$
$
$
$
$

.
.
.
.

.

3: 000$000
1 :080$000
.
.
.
.
900$000
810$000
630$000
3:600$000
960$000
.
$

~

9:600$000
12:000$000
5:760$000
$

s
$

s

s

.$

$'

$

s
$
$

s

s$
$
$
$

12:000$000
8:640$000
1:200$000
1:000$000
1:200$000
1:800$000
1:800$000
8 :100$000
6:300$000
10:800$000
38:600$000
1:000$000
$

OBSERVAÇÕES

Os lentes cathedraticos, lentes substitutos, adiunctos, preparadores e mestres que forem militares perceberão, além dos
vencimentos da presente tabella, somente o soldo de suas patentes.
Só terá direito á ração em generos upessoal aquartellado
no estabelecimento.
Continúa em vigor a tabella annexa ao regulamento approvado pelo decreto n. 7,886, de 10 de março de 1910, para
o pagamento dos vencimentos dos cargos existentes na vigencia daquelle regulamento e que são alterados. pela presente tabella, emquanto essas alterações não foremapprovada-s pelo
Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 19B. - Joaquim Ma?'qt!es
Baptista ele Leão.
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Annexo n. 1
1. Para o preenchimento da condição estatuída no numero 4 do art. 19 serão' os candidatos á matricula ínspeocíonados .por uma junta de saude, sob a presídencía do vice-director da escola e composta de dous medicas do serviço da
mesma.
2. Da opinião desta junta poderão os candidatos considerados como incapazes do serviço para a vida do mar appellar
para o de uma outra junta, le, que deverá ser composta do inspector de saude naval e de dous medicos, officiaes superiores,
para isso designados pelo Ministro da Marinha.
3. São defeitos physicos e enfermidades que ínutüízum
para a vida do mal':
Cachexia reconhecida, diathese ou presdisposiçâo ;
Intelligencía fraca, desordenada;
l\Iolestia cutanea ou transmissível ;
Curvatura anormal da espinha dorsal, tortícolís ou qualquel' enfermidade;
-,
Inactividade de qualquer das extremidades ou grandes articulações, seja qual Iór a causa;
Epilepsia ou outras nevroses, dentro de cinco annos ;
Enfraquecimento da audição ou moléstia dos .ouvidos ;
Corr-imento nasal chronieo, ozena, polypos ou grande hyfm·trophiadas amydalas ;
Embaraço da palavra, a ponto de impedir o cumprimento
dos deveres;
l\Iolestia do coração ou dos pulmões, ou indícação positiva
de propensão para .a aff'ecções cardíacas ou pulmonares;
Remia completa ou incompleta ou testículo detido em seu
tralecto descendente;'
Varícocele, sarcocele, hydrocele, estreitamento, f'istula, hemoi-rhnídes.ou vai-lcss dos membros inferiores;
l\Iolestias dos órgãos genito-uriuarios ;
Ulceras chronlcas, grandes joanetes ou outrasdeformidades;
Perda de muitos dentes ou dentes em geral doentes;
4. A estatura e o per-ímetro thoraxíco de cada candidato
podem ser respectivamente menores de l m,55 e Om,SO ; mas de"em estar de harmonia com o desenvolvimento do corpo, de
maneira a fazer crer que aos 20 annos completos sejam estas
as dimensões para taes medidas do corpo.
5. Os candidatos á matricula devem ler correctamente a
olho nú e sem o menor esforço os caracteres typographicos de
mm, 22,5 da escala de' SneHe,n, á distancia de .12 metros, com a
visão binocular e a seis metros com a visão monocular ..
6. Devem -possuir tambem perfeito senso, chromatíoo, isto
é, faculdade completa de distinguir as cõres, faculdade que
será posta a prova á .luz natural e á luz diffusa com os coloridos (processo Holmgreen) e escala chronometríca de .Wecker, é' em ambiente escuro, com pharóes coloridos de intensidade differente.
.

Pilotos e machinistas para a Marinha Mercante

'Filho de ........•.. ,...•••..•••

MODELO DE CAH'l'A A QUl;; SE nm'EHE ES'l'E llEGULAi.VJ:EN'l'O

(Armas ela. Itepublica )
MINISTERIü DA MARINHA

Natu ral do

.

Em nome do Governo ela Repuhlioa dos Estados Unidos
elo Braztl,
" .'.. .Direetor ela Escola Naval:
Idade
.
Faz saber aos quo esta CAnTA virem quo, ií vista elos
e;;n.n10S a que ..•.•....•........•.•.••••_•• _•••.• • ••••_•.••_..... CÔl' •••••.•••..•.•.••••.•••
••••••••••

•••••••••••

o' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cnhe llos .............•.•.••

o tom por approvado para exercer as f'uncções 'CIe
.
_
ela Mminha Mercante: pelo quo gozará (]r Barba
todos os pt-ivilegios o isenções que [ustamente lhe pertencerem. E esta carta, que leva. o sello desta escola e vae por mim Estatura
assignada, de conformidade com o art.
do regulamento vigente, :l'icarú registrada nos livros competentes.
Signaes .partloulares
Dada no Rio de Janeiro,
Unidos do Brazdl, em
E eu
.

Capital Federal

dos

Estados
.

Sel'lldario da Escoln Naval, a fiz.
Carta por que haveis por approvado
para exerceras Iunoções de
declara.

Assignaturn do candidato
.
como acima se

.
.
.
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DECRETO N. 8.651 -

DE

5

DE ABRIL DE

i9B

Concede as vantagens e regalias de paquete paro. o vap\or «R'ich..rd Paul»
de proprledade de Richard Paul

O Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que requerereu Bíchard Paul, propríetarío do
vapor Richarâ Poui, decreta:
Artigo uníco , São concedidas a Richard 'Paul as vantagens e
regalias de paquete pará o vapor Richarâ Paul, que' faz, via;..
gens regulares entre os portos da Republioa, sendo observadas
as clausulas que a esta acompanham, assignadas pelo ministro e Secretario de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911, 90°"da Independência
e 23° da Bepuhlíca,
HERMES

R. DA FONSECA.

J. J. Seabra.

Clausulas a que se refere o decreto n, 8.EllSi, desta data

R.'ichard Paul é obrigado a transportar gratuitamente no
seu vapor as malas do Correio e' seus conductores, fazendo-as
conduzir de terra para bordo e vice-versa ou ontregal-as aos
agentes do Correio devidamente autorizados a reoebel-as, fazendo-se o recebimento e a entrega mediante recibo.

n
Obriga-se a transportar, sem Gnus algum para a União,
qualquer somma em dinheiro ou em valores, pertencentes
ou destinados ao Thesouro Nacional.
O commandante dó, vapor receberá os volumes encontrados na fôrma das ínstrucções . do .Thesouro Nacional de 4 de
setembro de: 1865, sem proceder á contagem e conferencia
das sommas, assígnando prévíamente os .conhecímsntos de
embarque, segundo os estylos commercíaes.:

trt
Obr-iga-se mais :
1°, a dar transpoi-te gratuitc ás sementes, mudas de plaiitas ohiectos dia historiattatural, destinados aos jardins puhlícos ou museus da Repuhlíea ;
2°, a dar ao Governo, gratuitamente, uma passagem de ré
e outra de prôa em cada viagem;
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3°, a conceder transporte com abatimento de 50 % sobre
os preços ordinarios para a força publica ou escolta conduzindo presos c -com o ele 30 % para qualquer outro transporte
por conta do Governo Feelerale dos Estados;
4°, a estabelecer camaras frigorificas para o transporte
de carnes, peíxese outros generos de facil deterioração.
Rio de Janeiro, 5 de abril dê 1911. - J. J. Seabra.

DECRETO N. 8.652 -

DE 5 DE

ABRIL

DE 1911

Approva os estudos definitivos e o respectivo orçamento do trecho de ~Iontri.
Santo a S. Sebastião do Paraiso, 4' secção da linha de Monte Bello a
Santa Rita de Oasaia, da Rêde de Viaçiío Sul Mineira, na extensão de
54.300 metros

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
attendendo ao que requereu a Companhia Mogyana de Estradas
ele Ferro e Navegação, decreta:
.
Artigo uníco. Ficam approvados os estudos definitivos e o
respectivo orçamento, na importancia total de 3.278 :771$528,
elo trecho de Monte Santo a S. Sebastião do Paraiso, 4' secção
da linha de Monte Bello a Santa Rita de Cassia, da RMe de
Viação Sul Mineira, na extensão de 54.300 metros, de accôrdo
com as plantas e mais documentos que com este baixam, rubricados pelo dírector geral de Viação e Obras Publicas da respectiva Secretaria de Estado.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911, 90° da Independeneía.
e '23° da Repuhlica.
R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.

HERMES

DECRETO N. 8.653-DE 5 DE

ABRIL

DE 1911

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito 'de 301$030 para pagamento devido a
Joaquim José Martins, em v'-rtude de sentença judieiaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 2.257,
ele 15 ele setembro de 1910, resolve abril' ao Míuísterío da Fazenda o credito de 301$030, para pagamento devido, em virtude de sentença judiciaria, à Joaquim José Martins, conforme
o precatorio expedido pelo Juizo dos Feitos da SaudePublica.
em 11 de agosto de 1909.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911, 90° da Independencía e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.'
Francisco Antonio de Salle.s..
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DECRETO N. 8.654 -

DE 5 DE

ABRIL

DE 1911

Âpproya " no,a. tubella do numero, classe e venchncntos dos empregados da
Caixa Economiea nutonoma do Estado do Rio Grande do Sul

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que propoz o Conselho Fiscal da Caixa Economíou autonoma do Rio Grande do Sul, de accórdo com o art. 53,
n. 3, do regulamentoapprovado pelo decreto n. 9;738, de 2 de
abril de 1887, decreta:
Art. L° Fica approvada a tahella, que.a este acompanha,
do numero, classe e vencimentos dos empregados do mesmo estabelecimento.
Art. 2.° Não poderão ser admittídos coadjuvantes ou collaboradores sem autorização do Minister io da Fazenda.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrarío.,
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911, 90° da Independenoia e
23° da Bepublíca.
HERMES R. DA FONSEGA.
Francisco Antonio de Sallcs.

DECRETO N. 8. (j55 - DE 5

DE ABHII. D~;

1911

Abre ao ~Iillisterio da J usfi.~a e Negoelos Interiores o .credito especial de
106 :000$, pa-ra oecorrer as despezas com o monumento destinado fi guarda
dos restos mortaes do ex-Presidente da Republien Dr. Affonso Augusto 1>10reira Penna, e COUl outras providencias.

o Presidente da Republica dos 'Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2. fl09, de 23 de
dezembro de 1896, c usando da autorização concedida pelo decreto legislativo n. 2.182, de 16 de dezembro de 1909, resolve
abrir ao Mínisterlo da Justiça c Negocios Interiores acredito
especial de JO(j :000$, para occorrerás despezas com o monumento destinado á guarda dos restos mortaes do ex-Presidente
da Republica Dr. Afonso Augusto Moreira Penna e com os premias instituidos deaccôrdo com o citado decreto n.2 .182.
Rio de Janeiro, 5 de abril ele 1\Hl, 90° ela Independencia e
23° da Bepuhlica,
HEH:\IES R. DA FONSECA,
Itiotulauia da Cunha Corréa.
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DECRETO N. 8.656 -

DE 5 DE ABRIL DE 1911

Abre ao :llinisterio da Justiça e Negocias Interiores o credí to especial de
2 :124$ para pagamento ao lente da Faculdade dc Mediciua do Rio de
Janeiro, Dr, João da Costa Lima c Castro, de differeuça de accrescimo
de vencimcntos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o 'I'rIhuual de Contas, nos termos do art. 70, § 5",
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de
dezembro de 1896, resolve ú vista do disposto no n. VIII dó
art. 3° da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interlores .o credito especial de
2: 124$, para pagamento, ao lente da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, Dr. João da Costa Lima e Castro, da differença de accrescímo de vencimentos, no período de 1 de janeiro a 31 de. dezembro cle 1910.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911, 90° da Inclependencia
e 23° da Republíca.
HERMES R. DA Fo.NSECA.
Bioadaoia da Cumha COI'1'êa.

DECHE'l'O N. 8.657 Abre

DE 5 DE ABRIL DE 1911

Mínisterto da ~Tustiça e Negocias Interiores o credito especial de
840$777 para. pagamento ao lente da Escola Polytechnica, Dr. Eugenio
Tisserandot, de differ'ença de aecrcseimo de vencimentos
30

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5",
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de
dezembro de j 896, resolve, ú vista. do disposto no n. VIII do
art. 3" ela lei n. :2.356, ele 31 de dezembro ele 1910, abril' ao
Ministerio ela Justiça e Negocias Interiores o credito especial
ele 840$777, para pagamento, ao lente" da Escola Polytechnícn,
Dr . Eugenio 'I'isserandot, ele dif'Ierença de accrescimo de vencimentos, no periodo de 6 ele julho a 31 ele dezembro de 1911.
Rio de Janeiro, 5 ele abril de 1911, 90" ela Independencia
e 23° da Repuhlíca.
HERMES R, DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa.

DECRETO N. 8. 658 ~ DE 5 DE ABHlL DE 1911
Abrc_ ao _l\Iillisterio da J'ustiça e Negocios Interiores o credito especial de
~ :34,,$031 para pagamento ao lente da Faculdade de Medicina do Rio
de Juneiro, Dr. Luiz da. Cunha Feijó Junior, de differença de accrescimo
de vencimentos

o Pr~sidente .ela Repuhlíea elos Estados Unidos do Brazi l,
tendo ouvido o 'I'rlbuual de Contas, nos termos do art. 70. ~ 5"
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, ele 23 elJ
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dezembro de 1896, resolve, á vista do disposto no n. vnr do
art. '3° da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abrir ao
Miníster-io da Justiça e Negocies Interiores o credito especial
de' 5 :345$031, para pagamento, ao lente da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, DI'. Luiz da Cunha Feijó Junior, da
differença de accrescimo de vencimentos no período de 17 de
maio de 1901 a 31 de dezembro de 1907.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corréa.

SR. PRESIDENTE

Em vinte annos de vida republicana a ínstruceão publica
tem sido repetidamente remodelada. Longe estou de me associar
aos censores das frequentes reformas do ensino que, _no minímo, traduzem o louvavel intento de melhorar um ramo de serviço, cuja evolução se accentua sempre, á luz das descobertas
recentes, ao influxo de doutrinas progressivas, com o auxilio
tios novos methodos e systemas , Póde-se affirmar que, - em
vez de reparos, a acção revisora dos governos faz jús ao reconhecimento nacional.
Não se comprehenderia a immobilidade dos programmas de
ensino, dos processos de educação.
O que entre nós é visto de través, como fructo de instabilidade criminosa ou de lastimavel incoherencia, nos centros cultos
da Europa e dos Estados Unidos é applaudído e animado, porque, na ancia de aperfeiçoamento que as devora, as nações,
ciosas de seu futuro, não se aferram ao culto mystíco das tradições, não estacionam, não retrocedem. Lá, como aqui, as reformas se têm succedido com pequenos intervallos.
.:
Os paizes adiantados julgam, e com razão, repousarem na
boa qualidade da ínstrucção conferida aos cidadãos a sua segurança interna e externa, a conservação das glorias conquistadas
e a conquista de outras, o desenvolvimento das suas lettras,
sciencias e artes.
Como na época de agitação fecunda que a humanidade atravessa não ha dia que, ao surgir. não traga o sello de uma surpreza scientifica, artistica ou litteraria, dentro de lapso curto
as instituições de ensino sentem-se envelhecidas e impotentes
para a realização de um destino util', reclamando, consequentemente, a decretação de medidas que as rejuvenesçam e habilitem aos prestimos de seu alto ministerio.
Decorre dahi a proliferação dos eongresos, das entrevistas, das conferencias, dos projeetos, dos livros, das monographías que. se dedicam ao assumpto e cuja acção tende ao
ohíeoto da reforma.
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Na França, que, ha poucos annos, refundiu o seu ensino secundario de f6rma tão perfeita que serviu dle modelo aos
outros paizes, agora se avoluma uma corrente de novos ideaes,
orientados pela cultura medica, que, dentro em pouco, imprimirá feição diversa ás escolas. - «A hygiene, díssj, A. Mathieu,
penetra largamente a pedagogia, não sámente a educação physica e a educação moral penetra até o jardim, li primeira vista
vedado, da educação intellectual .»
Como. em seis lustros, se arruinou a velha concepção didactíca, roteírada pelos classícos greco-latinos e conhecedora
ele um unioo instrumento ele aprendizado - os exorctcios mneumonicos!
Se não temesse a attrncção do paradoxo, concluiria asseverando que, ao ter inicio a execução de um plano de ensino,
elle já precisa ser reformado.
Examinando, retrospectivamente, as dírecções que, em trinta annos, a questão elo ensino tem tomado no Brazil, nota-se
que, apezar de se delinear em curvas mais ou menos sinuosas,
ella se encaminha no sentido da plena liberdade espiritual.
.
Nem se oomprehenderia a possibilidade de um rumo diverso. Phenomeno social ligado á serie de outros da mesma especie, a ínstruocão deveria soffrer a influencia das doutrinas
liberaes, que começaram na abolição e terminaram na Republica, com o corcllario de todas as suas medidas.
Postos de lado os retoques, as emendas ou amplãações que
constituem as pequenas reformas, - grande numero de11as de
caracter pessoal, reaooíonarío, - tres grandes marcos attestam
movimentos decisivos e assígnalam as tendenoias da época:
a reforma de 1879, a de 1891, a de 1901.
Não me hei de occupar com a analyse e interpretação dos
pequenos movimentos reformistas, alguns, como disse, limitados ao amparo de interesses individuaes feridos pelas arestas
das renovações em bloco e outros, parciaes, ampliatívos, rectif'ioadores de pontos omissos, não merecem attenção . Ao lado
de11es, dignos da sympathia piedosa consagrada ás flores mortas
em botão, ajustam-se as tentativas mallogradas, os proíeetos
frustros, que, aliás, representam um grande papel- o de propaganddstas de ideias, cujo ineditismo irrita os escravos da
rotina, mas cuj a víctoría terá o seu dia.
Com as organizações completas e systematieas me deterei
um pouco, procurando descobrir, na traça de cada uma, esse
fio de liberdade que julgo aviventar as concepções dídactíoas ,
Da approximação e confronto elas datasresalta uma conclusão immediata; de década em década, o legislador tem sido
forçado, para se collocar- á altura das exigencías da vida contemporanea, a refundir as instituições do ensino.
Reformas clímatericas condensam e consubstanciam, em
suas linhas, as aspirações de decennios de lutas em busca da
perfeição.

Onde ou em que se encontravam, em 1879, os empecilhos
á marcha ascensional do progresso? A reforma de então, substituindo o ensino obrigatorio pelo ensino livre, parece re-
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sponder, summariamente, á pergunta. A liherdads de frequencía, a que se reduziu o ensino -livre, fo-i a morte do nuujisiet:
dixit . De um golpe desappareceu o reinado do professor, como
mais tarde, e quasi em virtude desse primeiro assomo de reivindicta, de uma assentada, aluíram o dominio do senhor de
escravos e os fundamentos da monarchia.
O Império caminhava de olhos vendados ao sabor das círcumstancías. As corporações docentes foram, em todos os
tempos, a guarda das instituições: pela qualidade do ensino,
moldado nas conveniencias do Estado, e pelo prestigio do mestre, a que se entrega a cera virgem das intelligencias, para
nelle ser impresso um cunho proprío, os governos preparam'
o futuro da politica nacional'. O ensino liore, quebrando o encanto da palavra prof'essoral, levantou aos olhos da mocidade
uma ponta do véo que envolvia a emancipação das C011sciencias. As escolas transformaram-se em sementeiras de alioIíoíonístas e de republícauos ; foi da ef'Iervescencia dos centros
academícos, onde o ultimo laço da submissão - a passiva obediencia ás doutrinas dos mestres - se rompeu, que promanaram as grandes e gloriosas Jornadas de 1888 c 1889.
Em 1891 coube ti .Repuhllca a YCZ de regular os destinos da
instrucção publica. Benjamin Constant apparecia cercado da
dupla aureolade professor sem preconceitos e de estadista inspirado pela revolução, para cujo trinmpho a mocidade concorrera grandemente. Fez-se :;t reí'ormn ,
A livre frequencia, nos institutos officiaes privilegiados,
não bastava á sêde de expansão; a lei consagrou um novo dispositivo - a equiparação dos institutos particulares aos off'icíaes , 'Não pretendo, nem devo fazer o inventario das equiparações. O desvirtuamento do regímen não destrõe. o que de
bom lhe é intrínseco. Ao lado da dispensa de ponto nas faculdades, o que enfraqueceu o dogmatismo do rnagisterio, li nova
medida trouxe a confirmação de que não é mónopolío dos estabelecimentos officiaes, como já não era dos seus lentes, a distribuição do ensino.
Dez annos decorreram após o regímen implantado por
Benjamin Constant , As rodas da entrosagem gastaram-se; a
sobrecarga das materias, principalmente, prejudicou em grande
parte a obra do estadista republicano. A nova reforma impunha-se, e fez-se, conservando, unicamente, o que já era patrimonio da liberdade.
O Código de Ensino de 1901 visava corrigir os erros e defeitos da lei anterior. Julgando ter sido convertida a liberdade
de f'requencia em licença de vadiar, o Codlgo tentou estabelecer, de uma maneira suave, o ponto para os estudantes.
Não o conseguiu.
O legislador olvidava o aspecto principal do problema.
Como toda reaccão energica, a proclamação da Repuhlica, para
a qual a mocidade conti-íbuh-a, ultrapassara os limites da normalidade em que maís tarde o Estado se devia encerrar.
.
A primeira eonsequencia foi a inversão dos papeis entre
os actores do scenarío anterior a 1889; o maçister dixit cedeu o
Jogar ao disciuuliis dieit . E o caso occorrido em S. Paulo com
o grande professor Justino de Andrade foi o primeiro passo
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para a situação de anarch ia e de indisciplina que reinou, desde
então, confessada por todos, docentes e discentes. E' positivo
que o discípulos dixit devia acabar, mas o processo do Codigo
não era o mais feliz. Se é verdade que o Código envidou meios
de cohibir o mal entendido direito de que se apossaram os estudantes, - a deserção completa das aulas, - não é menos certo
que, dominado pelas injuneçôes do espírito republicano, ajuntou á livre frequencia, respeitada em parte, aos institutos equíparados, uma nova medida - a livre docencia - que significa,
nada mais, nada menos, do que a permissão ao ahnnno para escolher o seu mestre e a garantia a qualquer cidadão habilitado
para leccionar no recinto dos estabelecimentos officiaes. Foi
esta uma conquista da liberdade que entrou na legislação do
ensino e della não mais sahirá, apezar da livrc-docencía, sob o
regimen do Código, descounexo e íncohcrente em seus dispositivos, não ter dado todos os í'ructos que esperavam.
Assumi o compromisso de gerir a pasta do l\Iinisterio do
Interior, com que a confiança de V. Ex. me distinguiu, quando se
encerrava exactamente um cyclo de dez aIUlOS. De 1901 a 1911
o Código de Ensino c as suas íuterrn-ctaoõcs aniquilaram-se pelo
uso. A nação tem reclamado e reclama um paradeiro ás ínsurf'icíeucias e ao desmantelo da lei vigente. O Poder Legislativo,
cuja cooperação f'óra solicitada pelo meu antecessor, Dr , Tavares de Lyra. não satisfez os reclamos do meu esforçado collega, restringindo-se agora a votação da autorização constante
do § TI e suas lcttras do art 2" d,\ lei n. ~,35(i, de 31 de dezeníbro de HHO.
Os termos da autorlzação, ora concedida pelo Congresso,
coincidem, em seu l incamcuto, com as ideias -aveutadas acerca
do assumpto no Manifesto Inaugural que, a 15 de novembro ultimo, V. Ex. dirigiu á Nação.
De accôrdo perfeito com essas idéias e promessas, procurei
orientar o trabalho que ora off'ereço ao exame e approvação de
V. Ex.
A reforma simples e pura das instituições existentes não
bastava. Urgia dotar o ensino com uma organização que introduzisse 110VOS estímulos ao desenvolvimento das corporações
dídactíoas, sem prejuízo das normas administrativas, sem desperdícío da fortuna publica, sem preterição da disciplina e da
híeraroh ía ; uma organização despida de ruidosos apparelhos e
embebida desse principio de liberdade que se presente na bistoria da pedagogia brazileira.
E esta consegui, sem sobrecarregar o Thesouro Nacional,
pois o augmento de despeza que da presente organização resulta não excederá a 4.0 :000$, excesso largamente compensado
pelo melhor apparelhamento dos corpos docentes e pela cessação, no futuro, elos acerescímos ele vencimentos aos professores.
A liberdade de frequencia, estabelecida como faculdade coucedida ao alumno ele frequentar o curso que lhe aprouver e não
como até agora se comprehendeu, a liberdade de não fj'equenta1~
curso algum, a livre-docencia, foram accrescídos da abolição de
privilegio de qualquer especie concedida aos institutos ereados
pela União, cuja autonomia dielactica e administrativa foi, por
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seu turno, assegurada, cessando, de facto, a intervenção do Estado, que só, mediatamente, e emquanto concorrer com auxilios materíaes, fará sentir a sua accão junto ás corporações do
ensino superior e fundamental.
Não me cingi a sornmar as parcellas de independencia. Na
Lei Organica e nos regulamentos especiaes que a acompanham
agasalhei esquecidos compromissos republicanos. Foi sempre
um anhelo da burguesia a aristocratização pelos titulos; perdidas as fornadas das condecorações e dos outros ornatos de fidalguia medieva, o titulo academico transformou-se no sonho
dourado de quasí todas as famílias brazileiras. Os resultados
foram a avalanche de matriculas nos cursos superiores e as ímmensas levas annuaes de doutores e bachareis. Taes diplomas,
pela presente organização, são substituidos por modestos e democraticos certificados, attestando a assistencia e o aproveitamento nos cursos respectivos.
Conferindo ás faculdades do ensino superior o direito de,
por um exame de admissão, seleccionarem os candidatos á matricula em seus cursos, libertei o ensino fundamental, desopprtmindo-o da condição subalterna de mero preparatorio para o
assalto ás academias.
Adoptei, por se me afigurar productor de optimos fructos,
systema da docencia allemã com todas as suas consequenelas - exames por secções, abolição dos concursos, estagio dos
professores, creação de taxas inherentes ás necessidades do
regímen ,
Nas faculdades superiores e no, Collegio Pedro II transformei, creei e extingui cadeiras, com a preoccupação de infundir umor-íterío pratico ao estudo das disciplinas, de maneira
que se formem professores bons e convencidos de sua alta missão
'e se preparem cidadãos capazes de elevar o nível intellectual
da Republica.
Ao ensino fundamental consagrei especial attenção . Diminuindo o numero de materias e o numero das horas de aula em nenhuma serie haverá mais de 21 horas de aula por semana, - modificando as exigenoías do exame de admissão, estatuindo a passagem por simples promoção, espero ver afastada
a sobrecarga que tanto prejudicava e desmoraldzava o ensino
secundario. As noções scientificas e Iitterariaa deverão ser mínístradas com segurança e sem desperdicio de theorias. E' preciso que não mais se verifique a exactidão do axioma: - o
que os meninos aprendem, com mais certeza, nos collegíos, é
aquillo que os mestres não lhes ensinam,
Confinado o curso fundamental nas l'indes de um programma bem dosado e despido de superfluidade, julguei desnecessario dividil-o em dous cvclos, á semelhança do que alhures se
tem feito. Os cidadãos desta democracia devem receber a
mesma instrucção integral.
Para não romper, de vez, antigos habitos, deixo de propor
a extíneção total do Internato do Collegío Pedro lI, círcumscripto, aliás, pelo meu voto, ás quatro primeiras serias. Sou
francamente contrario aos internatos do Estado, maximé para
jovens maiores de 16 annos. Os inconvenientes são manifestos.
Em 1910, para citar um caso, o meu antecessor, por so-
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licitação do actual director do Internato Bernardo de Vasconcellos, expediu um aviso determinando fossem transferidos para
o Externato os alumnos gratuitos de 16 annos e aquelles de
desenvolvimento physíoo exaggerado ou procedimento irregular.
Nas entrelinhas se percebe o movel da providencia. E',
comtudo, mais leal e mais consentaneo com a pedagogia, amputar as duas ultimas series do Internato do que transformar o
Externato num estabelecimento onde, ao juizo exclusivo do
director, venham pagar, no cumprimento de uma pena desconhecida do regulamento, os indisciplinados e os machacazes.
Além do mais, o custeio da 5" e 6" series do Internato attínge
annualmente á quantia de 86 :000$; ora, o numero escasso de
alumnos que nellas se matriculam - em 19'10 havia tres na
6& eeríe - não justifica uma despesa tão pesada.
Com um patrimonio unico, com congregação una, não se
comprehende que as duas secções do Collegio se denominem diversamente. A' minha sinceridade republicana sempre repugnou
esse tributo de justiça bipartida com que o Governo quiz reverenciar a obra do ex-Imperador. Não comprehendo homenagens pela metade. E o proprío Bernardo de Vasconcellos,
que teve a iniciativa de celebrar, com a fundação do Collegio,
o anníversarío do seu rei, descontente ficaria com a mutilação
da sua vontade, se resuscítasse. O seu espirito de vassallo da
velha escola repelliria a associação do seu nome num monumento elevado, por suas mãos, ao vulto que, assim, elle procurava recommendar á posteridade. Em vez de o lisonjear, a
lembrança o magoaria.
A presente organização assiguala e tem em vista uma
suave e natural passagem da vigente off'ieíalízação do ensino
para a sua completa desofficialização, corollarío fundamental do
principio da liberdade prof'issional, consagrado na Constituição
da Republica.
Liberta a consciencia aoademíca da oppressão dos mestres,
arredada destes a tutela governamental, em cujo passivo se
inscrevem todas as culpas da situação periclitante a que chegaram as instituições do ensino, acredito dar um passo para
frente com a actual organização.
O que prcduzir o futuro cahirá sob a responsabilidade
exclusiva das congregações.
Mas nutro a convicção de que DS membros dos coryos
docentes, cornpenetrados do seu alto papel, não desmentirão a
nomeada que os precede, nem faltarão
confiança que o paiz,
pelo seu Governo, deposita no seu patriotismo e no seu saber.
« Pouco importa, sublinhou Boutmy, a materia que um homem
superior ensinar aos jovens. O essencial é que o homem seja
superior. »
Eis, em esoorço, o meu plano concretizado na trama da
Ler Organica e nos regulamentos annexos. Entrego a ossatura
de um organismo complexo a mãos habeis que a saberão vestir,
distribuindo com esmero as partes plastíoas, de fórma que, dos
relevos e contornos da figura, resalte uma impressão de força
e de belleza.
Rio, 29 de março de i9B. - Rivadavia da Cunha Corrêa.
-á
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DECRETO N. 8.659 -

DE

5

DE ABRIJ. DE

1911

Approvll. li. lei Organíca do Ensino Superior e do Fundamental na Repnblicll.

O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. 3". n. lI, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro' de H110, resolve approvar, para os
institutos de ensino creados pela União e actualmente dependentes do l\Iinisterio da Justiça e Negócios Interiores, a Lei
Organica do Ensino Superior e do Fundamental na Republica,
que a este acompanha, aseiguada pelo ministro de Estado da
Justiça e Negocias Interiores.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911, no" da Independencia e
23" da Hepuhlica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Riiuulaci« da Cunha Corréa.

Lei Organica do Ensino Superior e do Fundamental na Republlca
a ~ue se refere o decreto nl 8.659, desta data
Organização do ensino - Autonomia didactica e administrativa -Institutos de ensino superior e fundamental - O Conselho
Superior do Ensino - O patrimonio, sua constituição e apptícação.

ArL. L" A instrueção superior e fundamental, diffundidas
pelos institutos creados pela União, não gosarão de privilegio
de qualquer especie.
ArL. 2." Os institutos, até agora subordinados ao Mínísterío
do Interior, serão, de ora em diante, considerados corporações
autonomas, tanto do ponto de vista didactico, como do administrativo.
Art. 3." Aos institutos federaes de ensino superior e fundamental é attribuida, como ás corporações de mão morta, personalidadejuridica, para receberem doações, legados e outros
bens e admínístrarem seus patrímoníos, não podendo, comtudo, sem autoT.ização do Governo, alíenal-os.
Art. 4." Nas faculdades de medicina do Rio de Janeiro e
da Bahia será ministrada cultura medica: nas faculdades de
direito de S. Paulo e de Pernambuco, a das lettras jur-ídicas: na
Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, a de mathematica superior e engenharia, com todas as suas modalfdades; no' Collegio Pedro II se ensinarão as disciplinas do curso fundamental,
com o seu desenvolvimento litterat-io e scientifico.
Art. 5." O Conselho Superior do Enslno, creado pela presente lei, suhsti tuirá a runcção fiscal do Estado; estabelecerá
as Iigações necessarias e impreseindíveis no regímen de transição, que vae da off'ícialização completa do ensino, ora vi-
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gente, á sua total independencla futura, entre a União e os
estabelecimentos de ensino.
ArL. 6." Pela completa autonomia didactica que lhes é conl'ei-ida, cabe aos institutos a organização dos programmas de
seus cursos, devendo os do Collegio Pedro II revesttr-se de
caracter pratico e libertar-se da condição subalterna de meio
prcnaratorío para as academias.
.Art. 7." A personalidade j uridica investe as corporações
docentes da gerencia dos patrimonios respectivos, cuja constítuição se obterá da seguinte rõrma :
a) com os donativos e legados que lhes forem destinados;
ú) com as subvenções votadas pelo Congresso Federal;
Cl com os edifícios de propriedade do Estado, nos quacs
í'uneoionarem os institutos;
d) com o material de ensino existente nos institutos, lahoratcrios, bibliothecas e o que para elles ror. adquirido;
c) com ás taxas de matricula, de certidões, de hihliotheca,
de certificados e das que, por força desta lei, venham a reverter
para o dito patrimonio ;
f) com as porcentagens das taxas de frequencia dos
cursos, das ínscripções em exames, etc., etc.
Art. 8." As doações e legados, destinados a determinados
fins, serão applicados segundo os designios dos doadores,
Art. 9." Os rendimentos do patrirnonio de cada instituto
são destinados ao custeio do ensino, ao melhoramento dos edifícios, á constante reforma do material escolar, á dístrthuícão
ele premies e outras obras de utilidade pedagogica.
ArL. 10. O patrimoniode cada ínstítuíção será administrado pelo respectivo director, de accôrdo com as Uougtegações,
e com o Conselho Superior de Ensino,

COllIO SE CONSTITUE o CONSELHO SUPERIOR DO ENSINO SUAS
A'I'TRIBUlÇÕES- FUNCÇÕES E DEVERES DO PHESIDEN'rE DO
CONSELHO - DA SECRETARIA DO CONSELHO

Art, 11. Os institutos a que se refere esta lei ficarão soh
a fiscalização de um Conselho deliberativo e consultivo, com
séde na Capital da Republica e fuuccionando no edifício de
um delles,
Al't. 1~. O Conselho SuperiOl'de Ensino compor-se-lia dos
directores das faculdades de medicina do Rio de Janeiro e
da Bahia, dê direito de S. Paulo e de Pernambuco, da Escola
Polytechníca do Rio de Janeiro, do díreetordo Collegio Pedro II
e de um docente de cada um dos estabelecimentos citados.
Paragrapho unico. O presidente do Conselho Superior
será nomeado livremente pelo Governo. Os docentes serão
indicadospor eleição das Congregações e o mandato delles será
híennal,
Art. 13. Ao Conselho Superior de Ensino compete:
a)
autorizar as despezas extraordinarias, não previstas
no orçamento actual ;
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b) tornar conhecimento e julgar em grau de recurso as
resoluções das Congregações ou dos directores;
c) providenciar acerca dos factos e occurrencias levados
ao seu conhecimento por intermedio das directorias ;
ri) suspender um ou mais cursos, desde que o exigirem a
ordem e a disciplina;
e) ímpôr as penas disciplinares de sua competencia, enumeradas no capitulo desta lei, concernente ao assumpto;
f) informar ao Governo sobre a conveniencia da creação,
transformação ou suppressão de cadeiras ;
g) representar ao Governo sobre a conveniencía da demissão do presidente, quando este se mostrar incompativel com
o exercicio de suas Iuncções. Em tal caso, o seu substituto
oecupará a presidencia do Conselho, até que o Governo resolva
o incidente;
h) responder a todas as consultas e prestar- todas as informações pedidas pelo Ministerio do Interior;i) determinar a ínspecção sanitaria do docente que lhe
pareça estae invalido para o serviço ;
j) promover a reforma e melhoramentos necessarios ao
ensino, suhmettendo-os á approvação do Governo, desde que
exijam augmento de despeza ;
.
_li) resolver, finalmente, com plena autoriomia, todas as
questões de interesse para os institutos de ensino, nos casos
não previstos pela presente lei.
Art. 14. As sessões ordínaoias do Conselho se realizarão de
1 a 20 de fevereiro e de 1 a 10 de agosto; as extraordinarias,
que serão convocadas s6mente em caso de assumpto urgente,
se realizarão com qualquer numero, ouvida a opinião, pOi'
escrípto, dos membros ausentes.
Art. 15. O presidente do Conselho Superior de Ensino deverá ser- pessoa de alto e reconhecido valor moral e scíentífico, fami'liarizada com os problemas do ensino.
Art. 16. Quando a nomeação do presidente do Conselho
recahir em professor de um dos institutos, ficará dispensado
do serviço dos exames e do comparecimento ás sessões de
Congregação, sem prsjuizo de seus vencimentos.
Art. 17. O presidente do Conselho tomará posse perante
os membros do Conselho.
Art. 18. A elle incumbe:
a) entender-se dírectamente com o Governo sobre as
neeessidades do ensino :
b) enviar, com a devida antecedencia, o orçamento anuual de cada instituto ao Governo Federal ;
c) apresentar, no fim de cada anno, um relatorío com a
discriminação -do emprego das subvenções;
d) conceder, em caso de molestiàou motivo attendivel,
licença, até tres mezes, aos docentes efunccionarios administrativos;
e) visitar com assiduidade cada um dos institutos ;
f) ímpõrns penas disciplinares de sua competencià ;
fi) convocar o Conselho ordínaría e extraordinariamente.
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Art. 19. O substituto do presidente, em seus impedimentos. será o membro mais antigo do Conselho.
Art. 20. O expediente do Conselho será feito pela sua secretaria, que terá, como runocíonaríos, um 'secretario dous
amanuenses e um continuo.
DIRECTORES -PROCESSO DE SUA ESCOLHA, SUAS ATTRIBUIÇÕES, SUAS
RELAÇÕES COM' A CONGREGAÇÃO, SEUS DEVERES - DURAÇÃO DCl
SEU MANDA1'O

Art. 2'1. Oada instituto de ensino será dirigido por um director eleito pela Oongregação para um periodo de dous annos.
Art. 22. Em seus Impeddmentos O director será substituido
pelo více-director, que será sempre o dírector do período anterior.
Paragrapho uníco. No Collegio Pedro II, além do vicedirecton, que será como nos institutos de ensino superior, O
director do uãtímo hiennío, cujas runcções se limitarão a
substituir o director nos impedimentos e faltas, haverá um
chefe de disciplina para cada secção, de livre escolha e nomeáção do director.
Art. 23. O substituto do vice-director será o protessor
mais antigo.
ATt. 24. A eleição se realizará na ultima sessão da Congregação do segundo periodo lectívo do anno em que se tiver de
prover o cargo, obedecendo ao seguinte processo :
a) a eleição se fará por escrutinio, com cedula assígnada
ou não;
b) cada um dos professores lançará a cedula em uma urna
fechada, cuja abertura será feita depois pelo secretario, com a
fiscalização do dírector em exercicio ;
c) retiradas as cédulas e contadas, si o numero dellas
corresponder ao dos votantes, proceder-se-há á leíturai dos
nomes nellas contidos:
d) proclamado o computo dos votos, si não houver maioria
absoluta no primeiro escrutínio, os tres nomes mais votados
serão submetticlos a novo escrutínio, sendo proclamado director
o mais votado; no caso de empate, a sorte deeídirá;
e) si o eleito tiver razões para não acceitar o cargo, as manifestará ú Congregação, que procederá a nova escolha .
. Art. 25. Só são elegíveís para o cargo de director os professores ordínar-íos.
Paragrapho uníco, O dírector do período immediatamente
anterior é inelegível.
Art. 26. O dírector eleito tomará posse de seu cargo no
primeiro dia util de janeiro, passando-lhe o antecessor a: adnrínístração do estabelecimento e os respectivos sellos,
Art. 27. A posse será dada ao novo director em sessão solemne da Congregação, especialmente convocada para tal fim
pelo dírector em exercício: Lida pelo secretario a acta da sessão
da eleição, lavrar-se-na o termo de posse, que será assígnado
pelo novo director e pelos membros presentes á sessão,. enviando-se cópia do aoto ao presidente do Conselho Superior do
.
Ensino.
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§ L" Todos os professores, mestres e demais Iuucciuuarjos
se aprescntarâo ao novo di redor dentro de um prazo umxirno
de tres dias.
§ 2.° Após a posse, o novo director cxamiuarú a contabilldade e tornará conhecimento do estado da caixa do estabelecimento em presença do thcsoureiro, luvrandn-se um termo do
que for encontrado. 'I'res cópias serão tiradas desse termo ; lima
ficarú em poder do tliesourciro e as outras duas serão entregues,
respectivamente, ao director, cujo mandato termina, e áqucllo
que inicia a gestão.
Art. 28. Toda a parte administrativa ficará 'a cargo do diredor, havendo recurso das suas deliberações para o Oousclhu
Superior de Ensino.
Paragrapho único. Ficando a parte dídactica entregue ((
competencia exclusiva das Congregações, o director poderá,
entretanto, appellar de qualquer resolução, quando a julgar
prejudicial ao ensino, para o Conselho Superior,que dít-Im irá
o conflícto, mantendo a medida impugnada pelo director ou
rejeitando-a.

Art. 29. Aos direetores dos institutos compete =
a) convocar as sessões das Congregações, ÚS quucs presidirão; adiar ou resolver, usando do voto de qualidade, as
questões em caso de empute ; .
b) administrar o patrírnonío do ínstitu tO,ue accôrdo e0IlJ
a Congregação e com o Conselho Supel'ÍoI' de Ensino;
c) velar pel'a exacta observancia das prescrípções regulamontares concernentes ú mahioula, cursos, exames, etc.;
d} conceder licença a docentes e funccionarios .admín istrativos até 15 dias;
e) ímpôr as penas disciplinares de sua comnetenoía e fiscalizar a sxecução das penas que forem infligidas a discentes
e docentes pelas outras autoridades;
f) designar, nas faculdades de direito e no Collogio
Pedro U, um professor ordinario para as substituições tempo-

rarias ;

g) resolver as duvidas acerca de requerimentos c reprcsentações que, por seu Intermédio, devam ser encaminhados ;
h) assígnar e carimbar, com o seno do instituto, os certificados, certidões eattestadoa ;
i) propôr ao Governo a nomeação do secretario, sub-secrotario, thesouríeíro, almoxarire, bibliothecario, sub-blhliotlrecario e amanuenses ;
j) nomear, licenciar e demittir, na fôrma da presente lei,
todos os demaís f'unccíonarlos do estabeleclmcnto sob sua
guarda;
li) assignar os Utulos expedidos aos livres docentes ;
l) visitar e í'i<õcalizar aulas e lnboratorios ;
1n)pedir ti Congregação licença para oontractarju-orjsslonaes estrangeiros para o ensino e solicitar do Governo, por
íutermedio do presidente do Conselho, a respectíva autorização;
n) fi:.tar e autorizar as despezas, fiscalizando as quantias
pagas;
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o) receber dos cofres da União, em notas bi-rnensaes, as
subvenções votadas para o custeio do estabelecimento que dirige. '
Ar'L 30. No dia 31dedezembl'O de cada armo, o director
remetterá ao presidente do Conselho Superior do Ensino um
relatório circumstancia.do referente ao armo, no qual se saliente a marcha do ensino.
CON STITUIÇÃO DOS COHPOS DOCENTES - PHOFESSORES OI1DINARIOS,
EXTRAORDINARIOS,
EFFECTl\;OS
E
HONORARlOS,
::-'IESTRES,
LIVRES DOCENTES E AUXILIARES DO ENSINO SEUS DIREITOS
E DEVERES.

Art. 31. A corporação docente ele cada instituto de ensino
superior será composta :
.
a) ele professores ordinaríos ;
b) de professores extraorelinarios errectívos ;
c) ele professores extraordinarios honoraríos:
d) de mestres;
e) de livres, docentes.
Paragrapho unico. A do Oollegio Pedro II será formada
simplesmente pelos professores orelinarios e pelos mestres.
Art. 32. Ao professor ordinario compete:
ala regencia ela cadeira para a qual f'ôr nomeado;
b) a organizaçâo do programma elo seu curso, que será
suhmettido em cada períódo lectívo ao exame e approvação
ela Congregação ;
c) fazer parte das mesas exam inadoras ;
ri)
'auxiliar o díreetor na manutenção da disciplina escolar;
e) dir-iair livremente, si assim u eniêuu;;r:, qualquer curso
que se prenda ao ensino ministrado pela faculdade;
I) passar os attestados de f'requencla aos discentes que
aeompanharem os seus cursos:
(J) indicar os seus assistentes, preparadores e deínaís auxiliares.
Art. 33. Aos professores extraordinarios compete :
a) reger os cursos que lhes couberem; os que lhes forem
designados pela Congregação, referentes ás materías que, professarem c os cursos complementares, obedecendo aos programmas approvados, na fúrma da lei;
b) substituir os prof'essorea orelinarios nos seus imtpeelimentos;
c) dirigir livremente qualquer CUl1S0, nas condições ela
lettra e do artigo anterior;
d) passar os attestados de Irequenoia.
AeL 34. O titulo de professor extraordínar!o honorarío
será conferido pelas Congregações, si assim o julgarem, a
homens de notorio saber e amor ao magisterfo que, ele um
modo indirecto, possam contríbuír para o desenvolvimento do
ensino: os honorarios poderão professar na, faculdade,' em
cursos livres, independente de qualquer prova.
Poder Executivo - i91i
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Art,35. Os professores ordinarios e oxtraordínarios effeetivos serão vitalicios desde a posse.
Al'L. 36. Os professores extraordiunríos effecLivos serão
nomeados pelo Governo, que os escolherá dentre os tres nomes
propostos em votação unínominal, pela Congregação, mediante
concurso de títulos e obras.
Paragrapho uníco, A Congregação póde, em casos especiaes, indicar um só nome; é necessarío, porém, que o nome
proposto reuna unanimidade de votos,
Art. 37. Os professores extraordinarios houoraríos serão
nomeados pelo Governo, sob proposta da Congregação.
Art. 38. A vaga de professor ordinario será preenchida
com a nomeação do professor extraordinarío effectívo da cadeira ou da secção respectívn, e, na falta deste, por outro professor ordiuario ou por um extrnordinario ou por um livre
docente. indicado na fórma do art. 36.
Paragrapho uníco, No Collegío Pedro II a nomeação de professor ordínario se fará com a escolha, por parte do Governo,
de um entre tres nomes que lhe forem apresentados pela Congregação, depois de uma eleição que se effeotuaráuos termos
do regulamento .especíal,
ArL. 39. Os auxiliares do ensino são os preparadores, os
assistentes, as parteiras e os internos de clíníca, cujas nomeações e deveres serão definidos nos regulamentos especiaes.
ArL. !tO. Os programmas dos, cursos que se devam realizar
em cada instituto serão apresentados na ultima sessão da Congregação do período lectívo anterior, afim de serem discutidos
e approvados.
'
Art, Id. Nenhum professor poderá encerrar os seus cursos
antes da época fixada em lei.
ArL. 4.2. Toda vez que um professor tiver de se ausentar
por mais clf\ tres dias da séde da faculdade, ou estiver ímpedido, por força maior, de Iecctonar, deverá of'fioí an ao díreotor.
Paragrapho unico. O professor ordinario, impedido temporaríamente, será substituído pelo assistente ou preparador
por elle indicado. Quando o impedimento duran um período
Iectívo ou mais, a substituição será 'feita pelo professor extraordínacío crrectrvo, e, na falta deste, por, um livre docente designado pelo dire.ctor. Nas faculdades de direito e para as cadeíms que não tenham assistente ou preparador, as substituições serão sempre pelo professor extraordinario effect.ivo e, na
í'alta deste, por um livre docente ou outro professor orídínarío
designado pelo díreotor. No Oollegío Pedro lI, a substituição
obtida pela designação de um outro professor ordinario ou,
na. falta deste, por um extranho nomeado pelo direetor,
Art. 4.3. O professor ordínm-ío ou extraondínario effectivo
que, contando mais de 10 annos de serviço, invalidar, terá direito á jubilação nos seguintes termos :
a) com ordenado proporcional ao tempo de serviço, o que
contar menos dé25 annos de exercicio effectivo no magisteria;
b) com ordenado por inteiro, o que contar 25 annos de serviço. effectivo no magísterio ou 30 lle serviços geraes, sendo
entre estes, 20, pelo menos', no magísterío ;
,
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c) com todos os vencimentos o que contar 30 annos de
exercício effectivo no magísterío, ou 40. de servicos geraes,
sendo entre estes, no magisterio, não menos de 25.
LIVRE DOCENCIA -

SUA

HABILITAÇ.:{O MAGISTERIO

ELEMENTOS PARA

o

SEU

Art; ·U. O candidato ii livre docencia requererá á 0011gregação, um mez antes do inicio do período lectivo, a sua
nomeação, instruindo
requerimento com os seguintes documentos:
a) tantos exemplares de trabalho original, especialmente
elaborado para obter a habilítação, quantos forem os docentes
da faculdade:
b) no caso de ter publicado outros trabalhos. um exemplar de cada um;
.
c) prova da sua idoneidade moral.
Art. 45. O trabalho, destinado á prova de hahílítação, será
confiado ao estudo de uma cornmissãõrle tros docentes eleitos
pela Congregação por voto unínorninal, a qual, dentro de 10
dias, apresentará um relatorto minucioso sobre o valo!' e originalidade do referido trabalho.
•
Art. 46. A Congregação, por maioria de votos, approvará
ou rejeitará as conclusões do T'eJatorio.
Paragrapho unico. No caso do voto da Congregação ser
desfavoravel ao candidato, tem este recurso para o Conselho
Superior.
Art. 47. Os livres docentes não serão estipendiados pelo
Governo, mas receberão na thesouraria «'O instituto as taxas
de frequencia dos alumnos matriculados nos seus cursos, deduzida a respectiva porcentagem para a faculdade.
.ArJ 1:8. Os ~~vres docentes e os professores extraordinarios
honorarios terão um representante commum na Congregação,
com todas as regalias dos outros membros
ArL 49. Os livres docentes têm o direito de se utilizar, nos
cursos feito'> nos. estabelecimentos, dos apparelhos nelles existentes, com a condição, porém, de se responsabilizarem pela
sua conservação.
Paragrapho unico. Por conta dos. livres docentes correrão
as despezas feitas com o materíal empregado nas demonstrações e com o pessoal que os auxiliar.

°

DAS

CONGRBGAÇÕESl---,- SUA COl\IPOSIÇÁO -"S1o:U8 FINS E
ÇÕES - NORl\L4.S GERAES PAIt,\ AS SUAS SESSÕES

A'rrRI-

Art. 50. As Congregações se compõem:
a) dos professores ordinarios ;
b) dos professores extraordinaríos efí'ectivos ;
c) de um representante dos extraordínaríos honoraríos e
livres docentes, eleito annualmente.
Paragrapho unico. Os mestres. dos institutos superiores e
do Collegio Pedro II só tomarão parte nas Congregações quando
se tratar de assumpto que se refira aos seus cursos.
Art. 51. A Congregação não poderá exercer as suas í'un-
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cções sem a presença de maie de metade de seus membros em .

exercício, excepto nos casos das sessões solemnes, que se effe-

ctuarão com qualquer numero.

Art. 52.. Si, até meia hora depois da marcada, não se reunir a maioria dos membros convocados, o dlrectorfarâ lavrar
urna acta que assignaraá com os presentes.
.
Art. 53. Aherta a sessão, o secretario procederá á leitura
ela ultima acta, que será assignada pelo dírector e pelos membros presentes. O dírector dará então um resumo do objecto da
reunião e o porá em discussão, dando a palavra aos membros
da Congregação na ordem em que a pedirem,
Art. 54. Finda a discussão de cada matei-in, o director a
suj citará á votação. A votação serúnomínal ou symbolica. Si a
Congregação resolver, a, requerimento de 'algum de seus membros, que a votação seja nominal, a chamada começará jicln
mais moderno.
Par agrapho runíeo. Si se tratar de assumpto de interesse
pessoal de qualqueu membro, esse poderá tomae parte na discussão, mas não poderá votar, nem assistir á votação.
ArL. 55. O docente que assistir á sessão da Congregação,
não poderá deixar de votar, salvo si apresentar e justifiearos
motivos que tem para abster-se, motivos sobre cuja acceitahilidade a Congregação decidirá.
Art. 56. Si a Congregação resolver, que fiquem em segredo
algumas das suas. decisões, será lavrada acta especial, lacrada
e carimbada com o sel'lo do instituto.' Sobre a capa o secretario
fará u declaração de que O' ohiecto é secreto, indicando o dia
em que assim se deliberou.
1\.1't. 57. Esgotado o ohíecto especial da sessão, ficará aos
membros da Congregação o direito de proporem o que entenderem conveniente á boa execução do regulamento e ao. aperfeiçoamento do ensino.
·~_c-_--'----__
Art , 58. Si, por falta de tempo, não puder alguma das questões suscitadas ser decidida na mesma sessão, o director adiará
fi rnatería para outra sessão,
. Art. 59. Da acta constarão por extenso as indicações propostas e. o resultado das votações, e, por extracto, os requerimentos das partes e as deliberações tornadas.
.
Art. 60. A' Congregaçãc compete
eleger o dírector, na fórma do art. 24 ;
approvar; os programmas de ensino;
propor ao Conselho Superior, por intermedio do díreetor, as medidas aconselhadas para o aperfeiçoamento do ensino :
.
í:l) conferir os premios instituídos por particulares e os que
[ulgar conveniente crear ; nesolver sobre commissões. scíentíf'icas, livre docencia e outros assumptos mencionados nos artigos respectivos desta lei ;
e) organizar as mesas examinadoras;
f) auxiliar o dírector na, manutenção da disciplina escolar;
g) eleger o representante. da Congregação no Conselho Superior do Ensino;
h) resolver; sobre os casos em que for consultada pelo
(L)

b)
c)
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director e sobre a applícação das penas que caibam aos docentes
por' ínfracção da Lei Organíca, quando ellas importarem na
perda do cargo;
i) lançar taxas;
.i) rever as disposições ragulamentares..
'Art. 61. A Congregação se oorresponderá com o Conselho
Superior de Ensino por íntermedio do seu dírector.
DO REGIMEN ESCOLAR - PERIODOS LECTIVOS, FÉRIAS, :MATRICULA E
INSCRIPçAo NOS CURSOS DOS INSTITUTOS, NOS CURSOS LIVRES
E NO COLLEGIO PEDRO II - FORMALIDADES A PREENCHER'l'AXAS A PAGAR - ÉPOCAS DE EX--I.:MES

Art. 62. O anno escolar será dividido em dous períodos, a
saber:
1 período : de 1 de abril, abertura dos cursos, a 31 de
julho, seguido de 15 dias de férias;
,
2 período : de'15 de agosto a 31 de dezembro, encerrandose os CUI'SüS 'a 3D de novembro.
Paragrapho unico. Os exames se realizarão' no ultimo mez
do segundo período escolar, isto é, de 1 a 31 de dezembro,
seguindo-se tres mezes de férias.
Art. 63. A matricula terá legar nos 15 dias que antecedem
á abertura dos cursos.
Art. 64. Para requerer matricula nos institutos de ensino
superior os candidatos deverão provar
a) idade minima de 16 annos ;
b) idoneidade moral.
Art. 65. Para concessão da matricula, o candidate, passará
por um exame que habilite a um juizo de conjuncto sobre o seu
desenvolvimento intel1ectual e capacidade para emprehender
efficazmente o estudo das matei-ias que constituem o ensino ela
faculdade.
,
§ I. O exame de 'admissão a que se refere este artigo eonstará ele prova escripta em vernaculo, que' revele a cultura
mental que se quer verificar e de uma prova oral sobre línguas
e sciencias ;
,
§ H. A Commissão examinadora será composta, a juizo da
Congregação, de professores do proprio instituto ou de pessoas
estranhas, escolhidas pela Congregação, sob a presideucia ele
um daquelles professores, com 'a fiscalização, em ambos os
casos, do dírector e de um representante elo Conselho Superior;
§ UI. O exame ele admissão se realizará de 1 a 25 de março;
§ IV. Taxas especiaes ele exame de admissão serão cobradas, sendo do seu producto pagas as díarías elos examinadores.
ATt. M. Logo após matriculado, o alunmo receberá um
cartão de identidade com as indicações e dizeres necessarios
para que seja re.conhe.cido como estudante.
Art. 67. No começo de cada periodo leetivo serão affixados,
em legar apropriado, no recinto da faculdade, os programmas
dos cursos de toda a corporação docente.
0

0
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Art. 68. O docente depositará na secretaria tantas listas
quantos os cursos por el1e projectados, indicando a matería
del1es e a taxa de sua frequencia, para que nellas se inscrevam
os alumnos que pretenderem frequental-os.
Art. 69. Para matricular-se, o alumno terá de contribuir
CODl as seguintes taxas:
1", taxa de matricula;
2" taxa de frequencia dos cursos, por anuo escolar.
pàragrapho uni co. Os cursos privados serão remunerados,
de accôrdo com as condições estabelecidas pelos professores e
livres docentes.
Art. 70. No fim de cada periodo lectivo os alumnos apresentarão aos professores' e livres docentes, a cujos cursos
assistiram, suas cadernetas, para que nel1as attestem a frequencía.

Art. 71. A qualquer alumno é permittido transferir, no fim
de cada periodo lectívo, a matricula para .qualquer faculdade do
paiz, mediante requerimento ao dírector, que' autorizará a
.transferencia na respectiva caderneta.
. Art. 72. O alumno deverá communícar á secretaria a sua
residencia e mudanças.
Art. 73. Para requerer matricula no Collegío Pedro TI os
paes ou tutores dos menores provarão:
a) que o candidato tem 12 annos de idade, no mínimo, e,
para a secção do Internato, 14 annos, no maxímo;
b) que se acha habilitado a emprehender o estudo das
materias do curso fundamental. Para isto o candidato se sujeitará a um exame de admissão, que constará de prova escripta
em que revele conhecimento da .Iíngua vernacula (dictado,
analyses lexícologica e syntactíca) e prova oral, que versará
sobre leitura com interpretação do texto, rudimentos da língua
f'ranceza, de chorographía e de historia do Brazil, e toda-a Parte
pratica da arithmetica elementar.
§ r. Os candidatos pagarão taxa de matricula e taxa de
curso, que serão fixadas no regulamento do Collegío.
§ TI. O regulamento determinará. o numero de alumuos
gratuitos de cada.secção do estabelecimento.
nrSTRIBUIç.:\O DAS :i\IATERIAS DOS CURSOS - PROCESSO DE EX.AMES
- NATUREZA DAS PROVAS -MESAS JULGADORAS - DOCUJ\'IENTOS NECESSARIOS
/"

ArE. 74. As materias dos institutos serão diatríbuídas e

Ieceíonadas por series, obedecendo a sua reunião e gradação ao

nexo scientifico que as ligarem, indo do mais simples ao mais
complexo.
Art. 75. As mater ías serão' professadas em conferencias
aulas theorícas e praticas, de accôrdo com as necessidadespe~
dagogíoas. As Congregações, na ultima sessão que preceder á
abertura dos cursos, organizarão os hórarios.
. Art. 76. Para effeito dos exames, ellas serão grupadas de
f'órma qu~ o alumno só passe por tres jn-ovas: preliminar
liasíca e final.
. . , .
.,

ACTOS DO PODER. EXECUTIVO

Paragraphc único. No üollegío Pedro TI os alumnos passarão de uma serie para outra por simples promoçao e por
exames finaes.
Art. 77. Nos institutos superiores as provas serão oraes e
praticas, e no Collegio Pedro lI, nos exames finaes, haverá,
além dessas duas provas, a escripta.
Art. 78. As mesas examinadoras serão constituidas, nos
institutos superiores, pelos professores ordínaríos e extraordinarios effecLivos e pelos livres docentes que leccíonarem, sob
a presídencin do mais antigo; no Collegio Pedro II as_mesas
dos exames finaes, que se realizarão no Externato, serao formadas pelos dous professores da disciplina nas duas secções,
sob a presirlencia do dírector ou do vice-director ou de um
professor; caso a disciplina só tenha um professor no estabelecimento, a Congregação designará um outro para completar
a commissão .iulgadora.
Ar], 79. Para requerer ínsor.ipção de exame, o candidato
apresentará:
a) caderneta de í'requencia provando ter assistido a 30
lições por período lectívo, no mínimo;
b) taxa de exame .
Art. 80. No Collegio Pedro II não poderá fazer exames
finaes e ser promovido o estudante que tiver 20 faltas .em cada
periodo lectivo.
Paragrapho uníeo , As médias bimensaes de aproveitamento e as notas de conducta garantirão a promoção e concorrerão para o julgamento, nos exames fínaes ,
Art. 81. Os profissionaes estrangeiros que queiram obter
certificados de curso nas faculdades brazileiras se sujeitarão
ás dísposíções regulamentares.
DA ·POLICIA ACADEMICA - PENAS DISCIPLINARES CONCERNENTES
CORPO~~ÇÃo DISCENTE E AO CORPO DOCENTE

A

Art. 82. A policia academica têm por fim manter no seio
da corporação academíca a ordem e à moral.
.
Art. 83. Ao director, á Congregação e ao Conselho Superior
do Ensino càberá providenciar sobre a policia academica.
Art. 84. As penas disciplinares são as seguintes: a) adverteJ?-cia partjcular, feita pelo dírecton: b )'advertencia publica,
feita pelo dírector, em presença de certo numero de docentes:
c} suspensão por um ou mais periodos lectivos; d.) expulsão
da faculdade; e) exclusão dos estudos em todas as faculdades
brazileiras.
.
§ 'I. As penas disciplinares indicadas em a e b serão da [urisdicção do director; as de c, d, e, da [ur.isdícção dasCongregaçoes, com recurso para o Conselho Superior do Ensino .
. § Ir. Estas penas não isentam os delínquentes das penas do
COdIgO Penal em que houverem incorrido.
. Art..85. Incorrerão nas penas commínadas pelo artigo antenor, alíneas a e b:
. a) os alumnos que faltarem ao respeito que devem ao
díreetor ou a qualquer membro dacorporação docente;
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b) por desobediencia ás prescripções feitas pelo direetor ou
qualquer membro da corporação docente;
c) por offensa á honra de seus collegas:
.
cl) por perturbação da ordem, procedimento deshonesto nas
aulas ou no recinto da faculdade;
e) por ínscr-ípção de qualquer especie nas paredes do edíficio da faculdade ou destruição dos annuncíos nellas aff'ixados:
f) por damnos causados nos instrumentos, apparelhos, modelos, mappas, livros, preparações e moveis, sendo que nestes
casos o alumno, além da pena disciplinar, terá de indemnizar o
damno ou restituir o objecto por elIe prejudicado;
g) os que dirigirem aos funccionarios injurias verbaes ou
por escrípto,
.
.
Art. 86. Incorrerão nas penas do art. 81! , alineas c,d e e,
conforme .a gravidade do caso:
a) os alumnos que reincidirem nos delictos especifieados
no artigo anterior;
b) os que praticarem actos immoraes dentro do estabelecimento;
c) os que dirigirem injurias verbaes ou escriptas ao director ou a. algum membro do corpo docente;
cl) os que aggredirem -e dírector, ou qualquer membro da
corporação docente, ou os runcoíonaríos do ensino;
e) os que commetterem delictos e crimes sujeitos ás penas
.
do Codigo Penal.
Art. 87. Se o director julgar que o delíeto merece as penas
indicadas nas alineas c, e e do art. 84, mandará abrir inquerito, tomando por termo as razões allegadas pelo delinquente e
os depoimentos das testemunhas do facto. Esse ínqueríto será
cornmunícado á Congregação e remettido ao Conselho Superior
do Ensino.
'
Art. 88. A convocação para o ínqueríto disciplinar será
feita pelo dírector, por escrípto.
.
Art. 89. Durante o andamento do 'processo, não só o acousado não poderá ausentar-se da séde da faculdade, como ao
dírector não será permittido transferiJ-o para outro instituto.
Art. 90. Nos casos em que a pena for imposta pela Congregação e conrírrnada pelo Conselho, será o julgamento communícado por escripto aodelinquente, com as razões em que tiver
sido fundada.
.
.
Art. 91. Os professores, mestres, livres docentes eauxiliares do ensino ficarão sujeitos ás penalidades constituídas
pela simples advertencia, suspensão e perda do exerciciodo
ca):'go.
.
.t\rt. 92. Incorrerão em culpa e ficarão sujeitos áquellas
penalidades os membros do magísterío : .
a) que não apresentarem os seus programmas em tempo
opportuno;
. ,b) que faltarem ás sessões da Congregação, sem motivo
justíf'ícado ;
c) que deixarem de comparecer, para desempenho de seus
deveres, por espaço de oito (lias, sem justificação;
d) que faltarem com o respeito ao director, ás demaísauâ
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toridades do ensino, aos seus coIlegas e á propr-ia dignidade do
corpo discente;
e) que abandonarem as suas funcções por mais de seis
mezes, ou que dellas se afastarem, em exercício de outros cargos
estranhos ao magisterio, durante oito periodos lectivos.
, Paragrapho unico. Os docentes que incorrerem nas culpas
definidas nas lettras a. b e c ficarão sujeitos, além de descontos
em folha de pagamento, á advertencia applicada pelo director;
os que incorrerem na da lettra d soffrerão a pena de suspensão,
de oito a 30 dias, imposta pela Congregação; e os que incorrerem na culpa da lettra e perderão o cargo, o que será reconhecido e declarado pelo Conselho Superior.
Art. 93. Das penas. que forem applícadas pelo director e
pela Congregação, o aecusado terá recurso para o Conselho Superior do Ensino.
'
DO PESSOAL ADlI'IlNISTRA.TIVO

Art. 94. Nos estabelecimentos de ensino haverá os seguintes
funcoionaríos :
a) um secretario;
b) um sub-secretario:
c) um thesoureiro;
d) um bibliothecario;
e) um sub-bibliothecario;
f) amanuenses;
g) um porteiro;
h) conservadores;
i) bedéis;
j) ínspeotores de alumnos;
k) serventes e outros empregados inferiores.
Paragrapho unico. Os regulamentos especíaes de cada instituto fixarão o' numero de empregados de cada uma das categorias especificadas no artigo precedente, deixando, no emtanto,
aos directores respectivos a faculdade de admittirem tantos
empregados inferiores quantos exigir o serviço e permíttirem
as verbas.
'
Art. 95. Compete ao secretario:
a) organizar a escrípturação do estabelecimento;
b) superintender -o serviço da secretaria, de que é o chefe
natural, fazendo as distribuições de serviço pelos seus auxiliares;
c) redígíre fazer expedir a correspondencia official da directoria, inclusive os convites para as sessões da COngregação'
d) comparecer ás sessões da Congregação, cujas actas .ja~
vrarà;
e) lavrar os termos de posse do director e de todo o pessoal
do instituto;
f) passar as certidões, transferencias e outros documentos
,
que devam ser assígnados pelo director;
g) informar, por escrípto, todas as petições que tiverem
de ser submettidas ao despacho do director ou da Congregação'
h) prestar, nas sessões da Congregação, asinformaçães qu~
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lhe forem exigidas, para o que o dírector lhe dará a palavra
quando julgar conveniente.
Art. 96. Os actos do secretario ficarão sob a ímmedíata inspecção do díreotor.
.
_
.
Art. 97. Sob as ordens do secretario estarao os demais
funccíonaríos da secretaria.
Paragrapho uníco. Em falta o~ ausencía ~o. secretario, seEá
elle substituido pelo sub-secretar-ío, seu auxiliar na execuçao
dos serviços da secretaria.
Art. 98. Ao thesoureiro compete:
a) organizar a contabilidade do instituto, a qual deverá ter
sempre em dia;
b) receber dos alumnos e de quaesquer outras pessoas as
quantias devidas e escríptural-as ;
c) descontar as porcentagens destinadas á administração;
d) entregar aos respectivos docentes, no começo do segundo mez de cada período lectivo, a ímportancia das taxas que
lhes competir;
.
.
e) fazer a folha dos vencimentos de todo o pessoal docente
e administrativo, apresentando-a ao dírector, no ultimo dia de
cada mez; para ser por elle visada;
f) pagar as referldas folhas; .
_
(J) informar ao dírector, no ultimo dia de cada mez, sobre
o estado da, caixa do instituto e apresentar-lhe todas as contas
a pagar, para que as confira e rubrique;
h) commuulcar-Ihe à natureza e importancia de despesas
necessar ías; que só deverão ser feitas por autorização expressa
do director.
Paragrapho unico.No Internato do Collegío Pedro II o
thesoureiro lerá um auxiliar, o almoxarife, cujas attríhuícões
constarão do regulamento especial.
Art. 99. Nos casos do grande aff'luencía de serviço, o thesoureiro poderá pedir ao director um auxiliar.
Art. 100. O thesoureiro usará de um carimbo especial nos
actos em que tiver de pôr a sua assignatura.
Art. 101. O thesoureiro só poderá ser empossado no cargo
depois que houver prestado a fiança fixada no regulamento
Art. 102. Ao bíblíothecàrío compete:
- . a) conservar-se na bibliotheca, emquanto estiver _alia
aberta durante o dia;
b) cuidar da conservação das obras;
c) organizar os catalogos de cinco em cinco ànnos, segundo
os processos mais aperfeiçoados e de aeoôrdo tambem com as
ínstrucções que o dírector do instituto lhe transmittir;
d) apresentar o balancete mensal das despezas da biblio,theca;
e) propôr, por si ou por indicação dos docentes, a compra
de o.bra~ e a assignatura de jornaes, dando- preferencia ás
publicações per iodínas que versarem sobre materia ensinada
no instituto, e procurando sempre completar as collecções das
obras existentes:
f)

empregar o maiorcuídado.para que não haja duplicatas
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inuteis e se mantenha harmonia na encadernação dos tomos .de
uma mesma obra;
{f) providenciar para que as obras sejam entnegues aos
consultantes sem perda de tempo;
h) fazer observar o maior silencio nas salas de leitura,
providenciando para que 'se retirem as pessoas que perturbem
a ordem, recorrendo aodirector, quando não for attendido;
i) apresentar mensalmente 'ao direetor uma lista dos leitores da bibliotheca, das obras consultadas e das que deixarem
de ser fornecidas por não existirem; outrosim, umarelação das
obras que mensalmente entrarem para a híbliothecn, acompanhada de breve noticia sobre cada uma;
j) organizar e remetter annualmente ao dírector um relatorio dos trabalhos da bibliotheca, o estado das obras e dos
moveis, indicando as modificações que julgar convenientes;
. li) dar ao director noticia de todas as publicações novas
feitas no paiz e no estrangeiro;
l) manter a ordem e a díscíplína na bibliotheca, notando
a 'hora da entrada e snhida dos funccionarios de sua jurisdicção;
1n) o hibliothecario se encarregará de promover a troca
dos trabalhos do- respectivo instituto e as obras em duplicata
com os estabelecimentos congenetes, nacíonaes e estrangeiros.
Paragrapho unico. Em falta ou auseneía do bihliothecario,
será el1e substituido pelo suh-hibliothecario, seu auxiliar na
execução dos serviços da bibliotheca.
Art. 103. Aos amanuenses compete fazer todos os trabalhos de escr-ípturação ordenados pelos seus superiores.
Art. 104. Compete ao porteiro, que terá restdencía no
edificio do instituto:
·a) ter sob sua guarda as chaves do edificio e de todos os
compartimentos;
b) cuidar do asseio interno da casa, fiscalizando os serventes encarregados desse serviço;
c) zelar pela conservação dos moveis e ohiectos que estiverem fóra da secretaria e da bibliotheca;
cl) entregar ao secretario uma relação dos moveis e
ohiectos confiados á sua guarda e cumprir quaesquer ordens
relativas ao serviço, que lhe forem dadas pelo director ou pelo
secretario.
.ArL. 105. Aos conservadores compete:
a) ter sob sua guarda ,e responsahilidade o material tecnnico e scíentíf'íco dos laboratorios e gabinetes e cuidar da
conservação dos apparelhos, instrumentos, drogas etc.'
b) fiscalizar o trabalho dos serventes, fazendo ohs~rvar o
maior asseio no recinto, nos moveis e mais objectos .
c) verificar se, tíndos os trabalhos, os lahoral,oriós ou salas
confiadas á sua guarda estão em necessarias condições de segurança;
d) prevenir opportunamente ao chefe do laboratorio de
tudo quanto faltar nelle ;
e) proceder, no fim do anno lectívo, a um inventario do
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material existente no lahoratorIo ou gabinete, apresentando
esse inventario ao seu chefe, que o remetterá ao director ;
1) cujnprír as ordens de seus chefes e dos. assistentes elos
labora torios ;
a) dar por si e a expensas suas pessoa .idonea e da sua
confiança, quando não puder comparecer á repartição, por
motivo justo;
h) responder pelos objeetos que desapparecerem ou se
deteriorarem pOI' negligencia ou leviandade, assim como por
todas as perdas e damnos occorridos no laboratorio ou gabinete, se não houver denunciado, em tempo, o autor deIles.
Art. 10CL Ao bedel compete auxiliar os serviços das aulas,
entendendo-se com os professores ,e seus auxiliares, ficando
sob sua guarda as cadernetas de ponto, listas e mais utensílios
necessarios á docencia.
Art. 107. Aos inspectores de alumnos compete. manter o
silencio nas aulas e nas vísínhanças do local em que se estiver procedendo a algum acto escolar e auxiliar os conservadores
e bedeis em suas funcções.
,
Paragrapho unico. No Collegio Pedro II, sob a direeção
do chefe de disciplina, os inspectores se encarregarão de manter a ordem interna.
LIGENÇAS E FALTAS

Art. 108. As licenças de mais de tres mezes a um anno
serão concedidas por portaria do ministro, em caso de molestia
provada ou por outro qualquer motivo attendivel, mediante
requerimento convenientemente informado pelo director.
.
§ r. A Iicença concedida por motivo de moles tia dá direito
á percepção do ordenado até seis mezes e de 'metade por mais
de seis mezes até um anno ; e por outro qualquer motivo
obriga ao desconto da quarta parte do ordenado até tres mezes,
da metade por mais de tres até seis, das tres quartas pai-tés por
mais de seis até nove, e de todo o ordenado dahi por diante.
§ rr. A licença não dará direito em caso algum á gratificação do exereíeío do cargo; não se poderá, porém, fazer
qualquer desconto nos accrescimos de vencimentos obtidos por
antiguidade; .
Art. 109. O tempo de prorogação de Iícença concedida
dentro de um anno será contado do dia em que terminou a
primeira, afim de ser feito o desconto de que trata o § I do
artigo anterior.
Art. 110. Esgotado o tempo maxímo dentro do qual poderão ser concedidas as licenças com vencimento, a nenhum
funcoíonarlo é permittida nova licença com ordenado ou parte
deIle antes de decorrido o prazo de um anno, contado da data
em que houver expirado o ultimo.
Art. 111. O membro do magíster-ío poderá gosar onde lhe
aprouver a licença que lhe for concedida; esta, porém, ficará
sem effeito se della não se aproveitar dentro de um rnez.
contado da data da concessão.
.
Art. 112. Não poderá obter licença alguma o membro do
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rnagisterio que não tiver entrado em exercício.. do lagar em
que haja sido provido.
ArL 113. Nos Estados o prazo da licença começará a correr
do dia em que tiver o devido - Cumpra-se.
Art. 114. O membro do magísterío licenciado poderá renunciar ao resto do tempo que tiver obtido, uma vez que
entre immediatamente no exercicio do seu cargo; mas,· se
não tiver feito renuncia antes de começarem as férias, só
depois de terminada a licença poderá apresentar-se.
ArL 115. As disposições dos artigos antecedentes. applícam-se igualmente aos funccionarios que percebem simples
gratificação.
ArL 116. Aos funccionarios contractados, que requererem
licença, serão applicadas as disposições referentes aos effedivas, quando do assumpto não cogitarem os respectivos eontraotos.
Art. 117. 'A presença dos membros do corpo docente será
verificada pela sua assígnatura nas cadernetas das aulas e nas
aetas da Congregação,
Paragrapho uni co . A presença dos empregados do serviço administrativo será verificada pela sua assignatura no
livro do ponto, indicando a hora da entrada e a da sahida ; a
dos auxiliares do ensino se verificará na caderneta das aulas.
ArL 118. O thesoureiro, á vista das notas das cadernetas,
das que haja tomado sobre quaesquer actos escolares, e do livro
do ponto, organizará no fim de cada mez a lista completa das
faltas e a apresentará ao dírector, que, attendendo aos motivos,
poderá considerar Justif'Icadas até tres para os professores
ou mestres que derem menos de cinco lições por semana, até
o dobro para os demais e o pessoal administrativo.
Art. 119. As faltas devem ser justificadas até o ultimo dia
do mez.
.
Arc. 120. As faltas dos professores ás sessões da Congregação ou a quaesquer actos a que forem obrigados velas regulamentos serão contadas como as que derem nas aulas.
'
Art. 121. Si, por motivo de força maior, coincidirem as
horas de aula e da Congregação, o serviço desta terá prereren,
cia, importando em falta a ausencía do professor ou mestre;
não coincidindo, a ausencia a qualquer dos serviços será tambem considerada como falta.
Art .122. Terão direito só ao ordenado os professores 01.'dínarios e extraordínarlos efí'ectivos .e os auxiliares do ensino
que faltarem por motivo justificado.
Art. 123. O dírector estará sujeito ás prescripções dos
artigos supra.
DOS CERTIFICADOS CONFERIDOS PELOS INSTITUTOS

Art. '124. O estudante que terminar as provas escolares
receberá, mediante o pagamento da taxa respectiva, o certificado que lhe competir, de accôrdo com os regulamentos es-

pecíaes,

.

ACTOS DO PODER EXECUTNO
DA INSTRUCÇ.:\O MILITAR

Arb. 125. Continuam em vigor as instrucções expedidas
pelo Mínísterío do Interior para execução do disposto no
art. 170 do regulamento annexo ao decreto n. 4.947, de 8 de
maio de 1908.
DISPOSIÇÕ.ES . GBRAES E 'l'HANSITOHIAS

Art. 126. Ao corpo docente e ao pessoal administrativo de
cada um dos estabelecimentos que passam a ser emancipados,
o Governo garantirú as regalias moraes e materíaes a que
têm direito pelas leis até agora. em vigor.
Paragrapho uuíco , Das subvenções votadas pelo Congresso
Nacional e entregues aos institutos de ensino será deduztda .a
parte referente aos actuaes docentes e funccionarios, que continuarão a receber os seus vencimentos no Thesouro Nacional.
Art. '127. Os docentes e funccionarios, nomeados na vigencía do regimen escolar crendo pela presente lei, receberão
os seus vencimentos na thesouraria do. instituto a que pertencerem.
Paragrapho unico. Para este effeito e demais despesas;
o Governo entregará aos institutos de ensino, emquanto os
patrímonios delles não bastarem ú satisfação das necessidades
materíaes e pedagogícas, e sob o titulo de subvenção, as quantias necessarías e votadas em lei.
Art. 128~ Ficam abolidas asgmtificações addicionaes
sobre os ordenados pagos aos membros do corpo docente, resalvados os direitos dos actuaes.
Paragrapho unico. Os actuaes lentes, que passam a ser
professores ordinar íos .e extraordínaríos eff'ectívos, só receberão as quotas correspondentes ás taxas de cursos geraes, se
abrirem mão do direito ú percepção das gratificações addícionaes,
Art. 129. Os professores do Collegio Pedro Il, que poderão ter cursos particulares fóra do estabelecimento,não
terão direito á parte das taxas .dos cursos.
Art. 130. Os membros actuaes do ruagisterío contarão
corno l.ernpo de serviço nelle, para os effeitos da jubilação:
a) o tempo intercorrente de .servíço gratuito e obrigatorio por lei ;
.
b) o de serviço publico em oommíssões scie-ntificas ;
c) o de serviço de guerra;
d) de serviço auxiliar de ensino, inclusive o de. interno
de clínica:
e) . o numero de faltas não excedentes de 20 por anno e
.
motivadas por molestias ;
f) o tempo de suspensão judicial, quando o funccionario
fôr julgado ínnocente ;
g) o tempo do exercício de membro do Poder Legislativo
federal ou estadoal, o de agente diplomatico extraordinario, o
de ministro da União e o de Presidente ou Vice-Presidente da
Bepublica ou de Estado.
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Art.. 131. Os vencimentos do presidente, 'dos empregados
da secretaria do Conselho Superior do Ensino e do thesoureiro
dos institutos serão os consignados na tabella annexa ,
Paragrapho uni co . Aos membros do Conselho Superior,
além do transporte para aquelles que residirem fóra da séde,
o Governo concederá um subsidio díarío durante as sessões.
Art. 132. Os aotuaes substitutos serão nomeados para os
cargos de professores extraordínaríos eíf'ectivos de urna das
cadeiras de sua secção. .
.
Art. '133. Os actuaes lentes ,e substitutos, que não forem
aproveitados na organização do ensino Instituída pela presente
-lei, serão considerados em disponibilidade com todos os seu"
vencimentos, vantagens, direitos e regalias, como se em exercido estivessem.
Art. 13.1. O disposto na segunda parte 'da lettra c du
art. tJ2 não se applica aos lentes eathedraticos e substitutos
e aos professores cuja nomeação precedeu á presente lei.
Art. 135. l\!tém das taxas de exame de admissão, os alumnos pagarão taxas de matricula, de curso, de exame, de híbliotheca e de certificado.
Paragrapho unico . As Congregações organizarão, na primeira sessão que se seguir á promulgação desta lei, a tahella
das taxas supra e elegerão os directores.
Art. 13ü. As primeiras nomeações para os lugares des
corpos docentes e administrativos, creados em virtude desta
lei, serão feitas por livre escolha do Governo.
Art. 137. A organização instituida pela presente lei, apezar
de entrar em execução desde já, só se applioa integralmente
aos alumnos que se matricularam, em 19B, nas primeiras
_series dos respectivos cursos superiores.
Art., 138. As Congregações dos institutos de ensino, por
força da autonomia 'administrativa e didactica que lhles é: garantida pela presente lei, ficam com a liberdade de modificar
ou reformar as disposições regulamentares e. as ínherenles á
intima economia delles.
Art. 139. Aquelle ou aquelles dos institutos comprehendi,
dos no art. 4° que, dispondo de recursos proprios e surrícíentes,
prescindirem de subvenção do Governo, ficarão, por esse facto,
isen tos de toda e qualquer dependencia ou fiscalização official,
mediata ou immedinta.
Art. 140. Revogam-se as disposições em ·contrario.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 19B. - Bioadaoia da Cunha
Corréa.

Tabella de vencimentos a que se refere o art. 131 da presente
Lei Organica

Presidente do' Conselho Superior
do Ensíno :
Ordenado
.
Gratificação
.

13:333$334
6:666$666

20:000$000

ll:l.2
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Secretario do Conselho:
Ordenado
Gratificação
,

Amanuense :
Ordenado: .,
Gratificação
Continuo:
Ordenado.
Gratificação

,

,

.
o

.
.

0:0 • • • o • • • • • • • • o • • • •
o

•

o

••••••••• o •••••

'I'hesoureiro dos institutos:
Ordenado ..
o' • • • • • • • • •
Gratificação
,
.
,0 • • • • • •

6:400$000
3:200$000

9:600$000

2:400$000
1:200$000

3:600$000

1:600$000
800$000

2:400$000

4:800$000
2:400$000

7:200$000

Rio de Janeiro, 5 de abril de 191J . Corréa.
.

DECRETO N. 8.660 -

DE

5

Riuadaoia da Cunha

DE ABRIL DE

1\Hl

Approva o regulamento para o Collegio Pedro II

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização concedida pelo art. 3°, n, lI, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, resolve approvar, para
o ColJegio Pedro lI, o regulamento que a este acompanha,
assignado pelo ministro de Estado da Justiça e Negocies Interiores.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911, 90° da Independencia
e 23" da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Riuadaoia da Cunha Corrêa.

Regulamento do Col1egio Pedro lI, a que se refere o decreto
n, 8.660, desta data
DA OHGANIZAÇ.lO SCIENTIFICA DO INSTITl.1TO E SEU OBJECTIVO

Art. 1.0 O GoJlegio Pedro II tem por fim proporcionar uma
cultura geral de caracter essencialmente pratico, applicavel
a todas as exigencias da vida, e diffundir o ensino das scíencias o das lettras, libertando-o da -preoccupação subalterna de
curso preparatorio.
Paragrapho uni co. As materias serão leccionadasem seis
serres.
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Art. 2.° O Collegio Pedro TI será dividido em duas secções :
Externato e Internato.
.
Paragrapho unico. No Internato do Collegio Pedro II só
runccíonarão as quatro primeiras series, sendo licito aos alumnos que as concluírem continuarem no Externato o estudo
das duas ultimas.
Art. 3." Serão ensinadas as seguintes disciplinas:
Portuguez, estudo pratico e litterario.
Francez, estudo pratico e litterario.
Inglez ou allemão (á escolha do estudante), estudo pratico e litterario.
.
Geographla geral, chorographía do Brazil e noções de eosmographia.
.
l\Iathematica elementar.
Physíca e chimica.
Historia natural.
Noções dehygiene.
Instrucção civica e noções geraes de direito,
Latim e sua litteratura.
Grego e suà litteratura.
Historia universal, especialmente da America e do Brazfl.
Desenho e gymnastica.
Art. !1.0 Haverá em cada estabelecimento: um professor
de portuguez, um de francez, um de inglez, um de allemão,
dous de mathematíca elementar, um de geographia, chorographia e noções de cosrnographía, um mestre de desenho e
um mestre de gvmnastica. No Externato haverá mais: um
professor de physíca.e chímica, um de historia natural, um de
latim e sua litteratura, um .de grego e sua lítteratura, um de
história universal, especialmente da America e. do Brazil, um
de noções de hygíene e um de instrucção civica e noções geraes
de direito.
Art. 5.° Haverá' um preparador para cada gabinete de
physica e chimica e de historia natural.
DOS PROGRA:i\Il\IAS DE ENSINO

Art. 6." O ensino será regulado por programmas. approvades pela Congregação, na fórma do art. 60 da Lei Organica
e de accôrdo com O preceituado no. artigo seguinte do presente
regulamento.
.
i
Art. 7.° Os programmas deverão attender ás seguintes li.nhas geraes : .
.'
a) o estudo da .grammatica portugueza nas primeiras séries
será descrintivo ou pratico. O trabalho do alumno se desenvolverá com o auxilio de exercicios em que a.Ieítura, a dicção..
o pénsarnento e a redacção se aperfeiçoem gradativamente. O
emprego dos vocabulos, a reducção da prosa litteraria á linguagem cornmum, a transformação do verso em prosa litteraria.
ou vulgar, as composições variadas e successívamente .mais
difficeis, que versarão sobre conhecimentos adquiridos ou assumptos de lítteratura portugueza e de litteratura nacional,
explicados anteriormente, fornecerão o ensino para .o aprendizado do vernaculo. A grammatica lnstoricaconstituli-á o ohiePoder Execntivo-191i
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cto da quarta serie. Em summa, o estudo doportuguez e de
sua Iítteratura se fará de fórma que o alumno, ao terminal-o'
não só esteja apto a exprimir-se, oralmente ou por escripto:
com correoção, mas tambem conheça o movimento litterario,
clássico e contemporaneo de Portugal e do Brazil.
.
b) Ao estudo das línguas vivas será dada feição eminentemente pratica. Os exercicios de conversação e os de .cornposição "Versarão sobre assumptos scientificos, artístícos e
hístoricos: as dissertações sobre themas Iitterarios reclamarão
cuidado dos docentes euma parte desenvolvida nos programmas
das ultimas set-ies em que J1S línguas forem leccionadas. No
fim do curso os alumnos deverão estar habilitados a fallar e
a escrever duas línguas estrangeiras e familiarizados com a
evolução litteraria dellas.
.
c) O latim e o grego serão encarados do. ponto de vista
litterario e philologico . A comprehensão e traducção dos elassícos mais cornmuns, os principaes períodos litterarios, as intimas relações que ligam as duas línguas mortas ao nosso vernaculo e ás outras línguas vivas offerecerão o assumpto das
aulas.
d) O curso de mathematica elementar dotará os estudantes de um meio poderoso de cultura mental, tendente a
desenvolver o racíocínío e a proporcional' noções índispensaveis na vida pratica. De accõrdo com taes preceitos, o estudo
da arithmetica abrangerá na primeira seria o svsterna decimal
de numeração, as operações sobre inteiros e rracções, suas transformações, dizimas periodicas, fazendo-se uso do calculo mental;
na segunda serie virão as proporções e suas applicações, progressões e Iogan-itlunos, e o estudada álgebra que se estenderá ás
equações do primeiro gráo ; na terceira serie se completará o
estudo da álgebra elementar e se iniciará o da geometria com
o desenvolvimento relativo á egualdade, á semelhança, á equivalencía, á reetificação da oircumferencia, á avaliação dás áreas
e dos volumes, tudo com applícações praticas; á quartaserie
caberão o desenvolvimento da algebra com o estudo do binomio
de Newton, com a determinação dos prmcípios geraes da composição das equações e sua resolução numerica pelos methodos
mais simples e praticos, o estudo da geometria, que englobará
o' das secções conícas com o traçado e principaes propriedades
das curvas correspondentes, e o ensino da trigonometria rectílinea. Um dos lentes se encarregará da 1" e 3" series, o outro
da 2" e 4", e se revesarãounnualmentc .
e) As sciencias physico-chímícas e naturaes se restringirão. ás noções succintas sobre osphenomenos de que tratam.
O, ensino dellas será quasí intuitivo, despido de doutrinas e
theorias, sendo destinada a mõr parte dos progi-ammas ás demonstrações e experiencias, ás classií'icações morphologicas e
á connexão dos factos naturaes. A physíca desenvolvida elucidará os factos do dominio da gravidade, do calor, da acustíca,
da óptica, da electricidade e do magnetismo. O ensino da ch imica começará pelo do mineral e passará ao da organíca. Fará
objeeto da primeira parte, depois do estudo da nomenclatura
c notação chimicas, do das leis da combinação e do da doutrina
atomíca, o dos.principaes metalloides e metaes e dos respectivos
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compostos. A segunda parte tratará da composição, constituição
e classificação dos, corpos organíeos, (las formulas organícas,
dos radieaes, das seríes organicas e das f'uncções chimicas em
geral. A história natural cornprehenderá na mineralogia o estudo dà erystallízação e suas leis, o dos systernas crvstallinos,
o exame de mineraes, seus caracteres morphologicos, a designação das espécies mmeraes e sua classificação. Na geologia se
discriminarão as rochas, segundo a sua origem, composição mí-,
ueralogíca e estructura, e se explicará a formação dos extractos
sedimentares e a chronologia geologica. Na botaníca, além da
parte geral desta scíencía, se rarã o estudo das mais importantes
familias vegetaes, servindo como exemplares para isso plantas
fj'cscas das especies mais cornmuus . i\a zoologia, das noções
relativas aos tecidos, órgãos, apparelhos, systemas e funcções
dos animaes, passará o alumno ao estudo das especies e sua
taxinornia, á succínta descripção dos typos da serie animal.
L~ biologia geral servirá da íntroducção ao estudo das duas ultírnas partes.
f) No ensino da geographia o intuito fundamental será a
descripção methodica e racional da superficie da terra, por
meio de desenhos, na pedra e no papel, copiados, mas nunca
trasf'oliados, e de exercícios de memoria referentes ás cinco
partes do mundo, aos paízes da America, especialmente ao Brazil, e aos da Europa, com a preoccupação de evitar minucias,
nomenclaturas extensas, dados estatisticos exaggerados e tudo
Quanto possa sobrecarregar, quer no estudo da geographia physica, quer no da geographía política e do ramo economico. Na
1" serie rar-se-ha o estudo da geographia physica, particularmente do Brazil ; na 2" o da geographia politica geral e, em
particular, do Brazil ; na 3" o da choí-ographia do Braztl, propriamente dita, e o das noções de cosrnograph.ia.
(J) O estudo da histeria será feito do ponto de vista da historia dacivílísação, com especial desenvolvimento da parte referente á América e ao Brazil. Serão mencionados, sem jámais
descer a mínudencías, os acontecimentos politicos, scientificos,
Jitterarios e artístícos de cada época memoravel; serão ex":
postas as causas que determinaram o progresso ou o estacionamento da cívílísação nos grandes períodos historicos, apreciados os homens que concorreram para as revoluções benetícas
ou perniciosas da humanidade, agrupando-se em torno delles
os factos característicos das phases em que dominaram o espíríto publico.
h) O programma de hygiene deverá conf'erirao estudante
as prmcipaes noções da hygiene individual, da hvgiene collectíva, da hygiene profissional, das molestias contagiosas, das
enfermidades adquiridas no oontacto com os animaes. Não se
esquecerão tambem as grandes linhas da prophylaxía e os primeiros cuidados de que devem ser cercados os feridos, os asphyxíados, os enfermos,. etc.
i) A ínstrucção CÍvica deve preparar os jovens para desempenharem, com razão 'e moralidade, a sua tarefa social. Os
principios de direito exigidos versarão-sobre os direitos do cidadão, os seus deveres e prerogativas e sobre os actos juridicos
maisusuaes;
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j) O desenho na prímeira serie comprehendera desenho a
mão livre, 'Com applícação especial ao ornato geometrico plano;
na .segunda, estudos dos solidos geometrícos, acompanhados dos
princíplos praticos da execução. das sombras e ornatos em
relevo; na terceira, desenho linear geometríco, elementos de
perspectiva pratica á vista; na quarta elementos de desenho
geometrico ou representação real dos corpos.
Ir) as aulas de gymnastica terão por fim robustecer os organismos, devendo o mestre adestrar os alumnos nos exercicios
que constituem a educação physica.
.
Art , 8." A Cougregação organizará o horarío 1IJ:a primeira
sessão annual, de fórma que as horas de aulas semanaes ohedeçam a seguinte tabella:

"a

2 a serie

serie

Aríthmetíca
:. . . .
Geographía
'.'
Portuguez , . . .. .. . . .. .. .
:Francez... .... .... .....
Desenho................
Gymnastica. . . . . . . . . . . . .

4
3
3
3
3
3
19

Arithmetica e algehra..
Geographia. . . . . . . . . . .
Porfugúez , . . . . . . . . . . .
:Francez .. ,...........
Inglez ou allemão.....
Desenho .. : . . . . . . . . . . .
Gymnastica. . . . . . . . . . .

I

Geometria
Algehra
.
Geographía , . . . . . . . . . . . .
Portuguez , . . . . . . . . . . . . .
:Francez...
..
Inglez ou allemão.......
Desenho................
Gymnastíca... '.' . . . . . . . .

4
3
3
3
3
2

1:1

3

22
4a

3" serie

4
3
3
3
.3

serie

Algehra, Geometria 'C\
Trigonometria.. . . . . .
Portuguez . . . . . . . . . . . .
Inglez ou allemão.....
Desenho..............
Gymnastica .. . . . . . . . . •

6
3
4
4
,3

20

3

21

oa. sel'íe
HygIene................
Latim..................
Grego
:
..
Historia universaL..... .
Phvsica e chimíca . . . . . .
Historia natural........

serie
3
;)
3
li

3
3

21

Latim
Grego
Historia universal
Physioa e chimica
Historia natural
Instrucçâo civica

.
.
.
.
.
.

5
3

.4

3
3
3

2:1

Art. 9." O alurnno póde optar pelo estudo do inglez ou do

állemão ; o estudo do f'rancez é ohrígatorio.
Art. 10. Ao. concluir a 6" serie, será entregue ao alumno,

após o pagamento da taxa, o certificado do curso fundamental.
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Art. H. Encerradas as aulas, será iniciado o processo de
julgamento dos alumnos, que se fará - por materia, em cada
serie.
Art. 12. Haverá promoções e exames finaes.
Art. 13. Quando o estudo de uma disciplina se prolongar
por duas ou mais series, o seu exame final se realizará na
ultima. A passagem, em uma mesma disciplina, da serieou
serIes anteriores para a ultima, em que for leocionada, será
concedida por simples promoção.
§ 1.0 Para a promoção bastará uma média annual favoraveí,
demonstração de aproveitamento intellectual e de Dom comportamento. O director e os professores de cada serie, depois
de confrontarem as notas alcançadas, conferirão, ou não, o
acccssit. Será pelo secretario lavrado o termo correspondente.
§ 2.° Os exames finaes de línguas vivas e mortas e de mathernatica constarão de prova escrípta e prova oral; os exames
ele geographia e histeria, de-prova oral; os exames de scíencias
naturaes, de physica e ehimíca, de prova pratico-oral; o de
desenho, de prova graphica. Não haverá exame de hygiene,
instrucção civíca, gymnastica e instrucção militar. As commissões julgadoras funccionarão no Externato do Collegío Pedro n,
sob a presidencia do director ou do vice-dírector, servindo de
examinadores os professores da disciplina no Internato e no
Externato.
§ 3." Haverá um só dia para as provas escripta e graphica,
que durarão no maxírno duas horas; ás provas oraes os alumnos
concorrerão em turmas successivas cujo numero será determinado pelas necessidades do ensino.
Art. 14. A prova escripta de portuguez e a de f'rancez
constarão de uma dissertação sobre thema litterario e 'soíentírico, artístico ou hístorioo, sorteado de uma lista elaborada pela
cornmíssão. Na prova de inglez ou de al!emão a dissertação
será substituída pela interpretação, em portuguez, de um trecho de autor contemporaneo com o texto á vista. Em uma folha
de papel em branco, devidamente rubricada, o examinando pedirá á commissão examinadora os subsidios de que carecer para
a prova.
Art. 15. As provas escriptas de latim e de grego constarão
da traducção de trechos faceis, sorteados de um dos autores
manuseados pelo candidato e tambem sorteado. A cada alumno
serão fornecidos subsidios, como nas provas escriptas de linguas vivas.
Art. 1ü. As provas escriptas de mathematica elementar versarão sobre o desenvolvimento methodico e pratico de quatro
questões sorteadas dentre doze formuladas, no acto de começar
a prova, pela commissão examinadora.
Art. 17. As provas oraes de línguas serão feitas com o auxilio de textos sorteados de autores contemporaneos, não incluidos nos programmas, A sorte designará a obra do autor, a
pagina e o trecho. Na prova oral de portuguez o examinando
revelará o conhecimento qUE\ tem da formação do vernáculo,
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elas modificações por que tem passado, das condições de sua
pureza e do valor de seus elassícos.
Art. 18. As provas oraes de geographía e de historia versarão sobre pontos sorteados de uma lista organizada pela commissão no momento do exame; Os pontos serão em numero de
30, abrangendo cada um varias partes da disciplina.
Art. 19. O exame pratico-oral de sciencias phvsicas e nat.uraes constará de uma prova pratica, para a qual a commissão
organizará uma lista de 20 pontos, dentre os quaes um será
sorteado. Em seguida realizar-se-ha a prova oral, com exposição pelo candidato earguição pelo professor, ácerca de um
ponto, tambem sorteado, de outra lista "de 30, composta no momento e abrangendo as varias partes da disciplina.
Art. 20. As provas oraes de línguas durarão 20 minutos:
as de hístoria e geographía, 30 minutos; a pratíco-oral de
sciencias, o tempo que a commissão julgar necessario.
Art. 21. O exame de admissão á 1° seri e, definido na Lei
Organica, far-se-ha perante uma commissão composta de tres
professores designados pelo díreotor. Constará de prova oral e
prova escripta em que os candidatos deverão exhibir regular
calligraphia.
Art; 22. As notas de julgamento são: além do accessit (com
gráos) , approvado, approvado plenamente, approvado com dístínceão e reprovado.
DA AD~IISSÃO DOS ALUMNOS

Art. 23. Os ·paes e os' encarregados dos matriculandos deverão apresentar ao dírector, do dia 1 ao dia 15 de março dn
cada armo, os requerimentos instruidos com todos os documentos justificativos das condições em que "se acham os
candidatos á matricula, de accordo com as exigencias da Lei
Organíca ,
"
.
Art. 24. Os candidatos approvados nos exames de admíssâo
serão classificados pela respectiva commíssão examinadora por
ordem de merecimento e, de accordocom esse julgamento,
serão pelo director preenchidas as vagas existentes no quadro
dos alumnos.
§ j." Tendo em vista a classificação determinada neste artigo e quando se tratar de matriculandos gratuitos, reconhecidamente pobres, deverá o director,na escolha dos candidatos,
atfender ás seguintes condições de preferencia :
a) serem os candidatos orphãos de pae e mãe;
b) . serem orphãos de pae ;
c) serem filhos de funccionarios federaes.
§ 2.° Como alumnos gratuitos não serão admittidos mais de
dous irmãos, nas duas primeiras condições, nem' mais de um
filho de funccionario federal.
Art. 25. E' fixado em 200 o numero de alumnos do" Internato, sendo 70 gratuitos. No Externato a matricula será limitada a 50 alumnos para cada serie do curso; o numero total de
gratuitos não exc.!'!cltH'áde 100; -. "- ,.. " . "
.-
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Paragrapho uníco. Si o numero dos candidatos á matricula gratuita for superior ao das vagas, poderão eIles ser admittidos, como contribuintes até que aquellas lhes possam
caber, uma vez verificada a pobreza.
Art. 26. Os alumnos contribuintes pagarão annualmente:
no Internato, a quantia dê 18$ no acto da matricula e mais a de
OÚO$ em quatro prestações' trimensaes adiantadas; no Externato, 36$ por trimestre e mais 18$ no acto .da matricula.
Art. 27. Exceptuada a matricula, as contrihutções poderão
ser pagas em prestações mensaes, quando os alumnos forem
filhos de funccionarios publicas.
Art. 28. Os alumnos contribuintes do Internato deverão
entrar com o enxoval marcado no regimento interno, o qual
será renovado á proporção do uso, bem como, no principio de
cada anuo, com os livros adoptados, ficando a cargo do estabeleeimento a lavagem e engommado da roupa não só delles, mas
tambem dos gratuitos.
Art. :W. Aos alumnos (gratuitos do Internato serão fornecidos, por conta do estabelecimento, enxoval igual ao do conlribuinte e os livros de estudo.
At-t, 30. A todos os alumnos do Internato serão fornecidos
pelo estabelecimento papel, penna, tinta e mais ohlectos necessartos para 08 trabalhos das aulas.
DO PROV1MEN'l'O DAS C,\DEIRAS VAGAS

Art. 3,1. Verificada a vaga de um legar de professor ordinario, serri aberta, por sessenta dias, na seeretarla do Collegto
Pedro n. a inscripcão para os candidatos,
§ Lo Os 'candidatos deverão apresentar o sen requerimento
:i Congregação. acompanhado das obras ,e titulas que ampararem a sua candidatura.
§ 2.0 Encerrada a ínscripção, a Congregação elegerá uma
cornmíssão de t.res professores para examinar os documentos
apresentados e redigir um relatorio ácerca do valor delles, A,'
leitura do parecer segulr-ee-hun eleição da lista que deve ser
enviada ao Governo. A votação será uninomínal. A lista será
n-Inlice e organizarla com os nomes dos candidatos mais votados. A Congregação póde enviar ao Governo o nome de um sô
candidato, nos termos do paragraphc unico do art. 36' da Lei
Organtca.
DO REGIMEN ESCOLAR

Art. 32. Nenhuma pessoa estranha ao sstabelecímento terá
nelle entrada sem prévia líeença do dírector ou do chefe da disciplina.
Art.. 33. E' vedado aos alumnos occuparem-se, no estabelecimento, com, a formação de quaesquer assocíacões,' com a
rodaeeão de periorlicos ou outros trabalhos que possam distrahíl-os de seus estudos regulares, bem como se entregarem á
leitura de livros e jornaes que prejudiquem os bons costumes
e o cumprimento de seus deveres oollegiaes, organizarem rifas,
collectas ou subscrípções, seja qual for o motivo.
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Art. 34. .Os alumnos do Internato, em -regra 'geral, poderão
ter sahída aos sabbados, depois das' aulas, devendo recolher-se
ao estabelecimento no dia e hora que lhes forem determinado".
Xár; poderão sahír siuão acompanhados por seus paes ou encarregados ou por pessoas que os mesmos indicarem, salvo autorízaoão especial delles e o consentimento expresso do director. Só poderão ser visitados durante as horas do recreio,
sendo que essa visita só será admittida quando se tratar dos
paes ou pessoas competentemente autorizadas.
Art. 35. São permittidos como jogos escolares: a barra, a
amarella, o toot-bali, a petéca, o jogo da bola, o cricket, o
launi-tenis, o croket, corridas, saltos e -outros, . que, a juizo do
director e por proposta do instructor de gymnastica, concorram
para desenvolver a força e destreza dos alumnos, sem pôr 'em
risco a saude ~
Art. 36. Os meios disciplinares, sempre proporcionados á
gravidade das faltas" serão os seguintes:
a) notas más nas listas das aulas;
b) reprehensão ou exclusão momentanea da aula;
c) privação de recreio, com reclusão do alumno em sala
privada e tarefa de cópia de autor manuseado em aula;
d) privação de sahida, no Internato;
e) reprehensão em particular- ou perante os alumnos reunidos da serie QU de todo o estabelecimento;
f) exclusão do Collegio por tres a oito. dias com, ponto
duplo;
,
g) suspensão dos estudos por um a dous annos ou eliminação' do Collegio, nos casos de insubordinação, parede ou
pratica de actos ímmoraes .
.
Art. 37. As duas primeiras penas serão impostas pelos
professores; a 3n e 4" pelo director e pelo chefe de disciplina:
á 511. e a 6" sómente pelo director; a 7n pelo director, mediante
inquerito e processo summario, com recurso, no prazo de oito
dias, para o Conselho Superior do Ensino.
DA FREQUENCIA

Art. 38. A presença dos alumnos nas aulas será verificada
pelos inspectores. O professor mandará marcar ponto ao
alumno que, sem licença, se retirar da aula.
, Art. 39.' Ao alumno que, por motivo justificado, faltar a
mais de uma aula ou trabalho no mesmo dia, se marcará um
só ponto.
Art. 40. A justificação das faltas' commettídas- pelos
alumnos será feita perante o director.
Art. 41. Deverão as faltas dos alumnos ser notadas cuidadosamente, afim de que se cumpra -o dísposto: no . artigo seguinte. '
Art. 42. O alumno que der 40 faltas durante o anno escolar, ainda que sejam ellas justificadas, perderá o anno e será
excluído do estabelecimento. Poderá, porém, matricular-seno
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anuo seguinte, caso o mereça .por seu procedimento e appll-.
cação.
Paragrapho unico. Por uma falta não justificada marcarse-hão dois pontos.
DAS RECO:i\-lPENSAS
~rt.

43. As recompensas conferidas aos alumnos serão:
boas notas nas listas das aulas;
licenças excepcionaes, no Internato, para sahída ;
bancos de honra, de que haverá até seis em cada aula,
obtidos em concursos hi-mensaes ;
d) premios, de que haverá até tres em cada serie, ordinalmente numerados e conferidos aos melhores dentre os alumnos
que tiverem obtido dístincção na respectiva promoção ou no
exame final.
§ L° A primeira destas recompensas será conferida pelos
professores e mestres; a segunda pelo director; a terceira
tamhem pelo director,' por proposta dos professores; a ultima
pela Congregação.
§ 2.° Os alumnos que obtiverem a terceira recompensa
terão nas respectivas aulas legares especiaes.
a)
b)
c)

DOS PROFESSORES, DOS -:MESTRES, DOS PREPARADORES, DOS INSTRUCTORES MILITARES E DOS CHEFES DE DISCIPLINA

Art. 44. Compete aos professores e aos mestres, ·além do
disposto na Lei Organíca do Ensino :
a) começar e concluir o ensino da cadeira ou aula a seu
cargo por uma serie de lições tendentes a ligar o assumpto ao
.
das disciplinas anteriores e sub sequentes ;
. b) marcar com 48 horas de antecedencia, pelo menos, a
materia das sabbatinas escriptas; /
c) marcar, de dois em dois mezes, um concurso sobre
questões da materiaensinada, julgar as provas desse concurso,
e á vista do resultado propor ao director, com a remessa das
provas, os seis melhores alumnos da sua aula, merecedores de
Bancos de Honra.
Art. 45. Os mestres de gymnastica serão nomeados por
portaria do direêtor, cabendo-lhes dir-igir, em horas apropriadas, a pratica dessa disciplina.
Art. 46. Em cada secção do Collegio haverá, em obediencia
ao disposto no art. 5f: deste regulamento,exercicios militares
sob a direoçâo de um official do Exercito, designado pelo ministro da Guerra, á requisição do director.
DO PESSOAL ADMINISTRATIVO

Art. !17. O pessoal administrativo do -Collezío Pedro Il
constará de:
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i sub-secretario;

1 thesoureiro;
2 bibliothecarios;
5 amanuenses;
2 chefes de disciplina;
2 preparadores;
2 bedeis;
20 inspectores de alumnos;
2 conservadores de gabinetes;
2 conservadores de bibliotheca;
2 porteiros;
'1 almoxarife;
1 ajudante de almoxarife;
1 medico;
1 enfermeiro;
'I roupeiro;
1 ajudante de roupeiro;
cozinheiros, ajudantes e serventes neeessarios.
§ I. O secretario funccionará no Externato, assim como o
thesoureiro; o sub-secretario e o almoxarife, no Internato,
mas como auxiliares do secretario e do thesoureiro. O jnedíco,
o enfermeiro, o Toupeiro,os eozinheiros e os ajudantes sao
íunccíonarios privativos do Internato. Os outros empregados
serão distribuídos, por metade, a uma e outra secção.
§ H. O thesoureiro do Oollegio Pedro H terá a seu cargo
toda a contabilidade do estabelecimento e será auxiliado por
um amanuense, que exercerá as suas runcções no Externato.
§ IH. A fiança do thesoureíro será arbitrada pela Congregação, entre cinco e dez contos de réis.
DO CHEFE DE DISCIPLINA.

Art. 48. Os chefes de disciplina serão nomeados pelo director.
Paragrapho unico. Incumbe-lhes:
a) receber directamente as ordens do director e dar-lhe
parte da execução dellas:
b) receber dos professores, do mestre de desenho e dos
inspectores, para entregai-as aodirector, íntormações diarias
relativas ao procedimento e appllcação dos alumnos, e í'iscahzar as notas que devam ser transportadas para cadernetas
escolares;
,
c) vigiar pessoalmente, com a maior frequencia, no Internato, o deitar e levantar dos alumnos;
d) distribuir, segundo instrucções do díeector, o serviço
que deve ser desempenhado pelos inspectores de alumnos, cujo
ponto encerrará, para que o bedel registre as faltas em livro
especial:
e) instruir, com os necessarios esclarecimentos, todos QS
negocíos que subirem ao conhecimento do director,. relativos
á parte disciplinar do estabelecimento;
f) communicar ao dírector as faltas dos empregados sob
sua vígilancia, podendo propor a suspensão delles até i 5 dias,
no caso de falta grave;
(J) propor ao director tudo quanto lhe parecer conveniente ao bom andamento e progresso do estabelecímentó,
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-DOS PREPARADORES

Art. 49. Os preparadores serão nomeados pelo director.
§ I. Incumbe-lhes:
a) ter todos os ohiectos do gabinete catalogados e dispostos na melhor ordem e estado de asseio;
b) preparar as' collecções conforme as instrucções do professor;
.
c) cumprir o que pelo lente 1hes for ordenado relativamente ás demonstrações praticas nas aulas.
§ n. Cada preparador terá, para auxilíal-o, um conservador
nomeado pelo dírector, e que fará o inventario do seu gabinete
ao tomar posse do cargo.
DO MEDICO

Art.. 50. O medico será nomeado pelodirector.
§ r. Incumbe-lhe:
a) visitar ao menos uma vez por dia o Internato, propondo todas as medidas que lhe parecerem convenientes á

hygíeue ;

b) comparecer no estabelecimento todas as vezes que fôr
reclamada a sua presença, quer para os alumnos, quer para
os empregados internos;
c) examinar os candidatos á. admissão, verificando si satísfazem as condições hygienicas para isso exigidas, .devendo
administrar a vaccina aos que não exhibirem certificado della
nu não apresentarem cicatrizes de vaccina regular;
d) examinar periodicamente todos os alumnos, informando
sobre o estado de saude de cada um, ao director, afim de que
este possa fazel-o aos paes ou encarregados;
e) fazer remover immediatamente os alumnos aecommettídos de moléstias infecto-contagiosas, os quaes, sQP nenhum pretexto, poderão ser tratados no estabelecimento;
f) examinar a qualidade dos generos alimentícios forne.
cidos ao Internato;
(J) ter sob a sua dírecção os empregados da enfermaria.
§ Il. Na enfermaria só poderão ser tratadas moles tias
simples ou accidentaes. Em pharmacia a ella annexa deverão
existir sempre 'medicamentos e apparelhos apropriados ás
primeiras applicações, nos casos de epidemia, bem como nos
accídeutes communs na vida eollegial, taes como luxações,
rracturas, contusões, incisões, queimaduras, etc.
DOS INSPECTORES DE

ALU~INOS

Art. 51. Os inspectores de alumnos serão nomeados pelo

dírector,

§ 'I. Incumbe-lhes:
a) vigiar com todo

o zelo e solicitude o procedimento e

applícação dos alumnos, usando de moderação e delicadeza,

aconselhando paternalmente e dando constantes
ê;Kl'l)11plc}ê do cumprimento pontual do dever;

e

evidentes
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b) cumprir todas as ordens que lhes forem dadas pelo
chefe de disciplina;
c) apresentar ao chefe de disciplina um relatorio diario
do que 'houveraconteoído na classe; especialmente no que se
referir ao procedimento e applícação dos alumnos;
d) ,tomar conhecimento dos trabalhos prescriptos aos
alumnos pelos professores, afim de preparar com antecedencia
o que for necessario;
_
e) acompanhar os alumnos á entrada e sahida das aulas,
e attentamente observai-os nas salas de estudos e durante as
horas de recreio, animando-os em seus trabalhos, e dirigindo-os em seus jogos;
f) examinar· os livros e as mesas de estudo dos alumnos,
não perdendo occasíão de pôr em relevo os deveres inherentes
ao asseio e civilidade;
.
g) observar, além do que se passar na classe a seu cargo,
tudo quanto de irregular occorrer no movimento geral dos
alumnos;
h) não se ausentar da classe a seu cargo, salvo caso de
urgencia;
i) presidir, no Internato, ás mesas do refeitorio, instruindo os alumnos nas regras de civilidade e usos de boa sociedade,
relativos ao acto da refeição;
i) não se recolher, no 'Internato, ao respectivo' compartimento nos dormitorios, sem que estejam todos os alumnos
accommodados.
.
. § Il., O numero de .inspectores de alurnnosserá sempre
superior ao das classes, de modo que possam elles ser substítuidos sem prejuízo da disciplina do estabelecimento.
§ nr. Os inspectores que não tiverem divisão a seu cargo
alternarão no serviço geral do estabelecimento.

DOS BEDEIS

Art. 52.. Os bedeis ~erão nomeados pelo director.
§ r. Incumbe-lhes:
a) ter sob sua guarda as cadernetas das aulas, nas quaes
mencionarão, em cada dia,
comparecimento ou não comparecimento .dos preparadores, bem como o não comparecimento
dos professores e mestres, os quaes rubricarão as ditas cadernetas nos dias em ,que comparecerem;
b) .tomar mensalmente, com escrupuloso cuidado, as notas
relativas ás faltas dos professores e mestres, preparadores e
inspectores, transmittindo ao thesoureiro os devidos apontamentos;
c) organizar as listas de cada aula, apresental-as aos professores e mestres, na occasião em que entrem estes para a
classe;
.
d) ter sob seu cuidado papel, pennas, tinta e mais obiectos
necessarios para o uso dos alumnos, fornecendo-os desde que
sejam pedidos pelos inspectores, do que tomarão nota em livro
para esse fim destínado ;

°
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e) apresentar diariamente ao director as notas relativas
faltas dos professores e mestres.
§ n. Os bedeis serão suhstituidos, nos seus impedimentos,
por inspectores designados pelo director.

ás

DOS EuIPREGADOS INTERNOS

Art. 53. Os porteiros serão nomeados pelo director.
Paragrapho unico. Incumbe-lhes, além do disposto da Lei
Organica do Ensino:
a) tomar, no Internato, nota do dia e hora, em livro
especial, da entrada e sahida dos alumnos;
b) acompanhar o almoxarife na organização do inven-,
tarío.
Art. 54. O enfermeiro será nomeado pelo dírector,
Paragrapho uníco, Incumbe-lhe:
a) ter todo o cuidado com o asseio e boa disposição da
enfermaria; "
b) cumprir exactamente o que forprescripto pelas receitas medicas;
c) tratar - com toda a delicadeza e carinho os alumnos
doentes;
â) levar ao conhecimento do director os pedidos de medicamentos e dietas, rubricados pelo medico;
e) observar com a maior solicitude os factos que se passarem durante a ausencia do medico, dando a este communicação exacta de quanto tiver observado no doente;
f) notar no livro da enfermaria o dia em que os alumnos
nella entram ou sahem, consignando o diagnostico formulado
pelo medico na papeleta dos alumnos doentes.
Art. 55. O roupeiro será nomeado pelo director.
§ I. Incumbe-lhe:
a) receber o enxoval dos alumnos e verificar si se acha
de accordo com as prescripções regulamentares:
b) não acceitar peça alguma do enxoval que não esteja
marcada com o numero designado;
c) tomar escrupuloso cuidado com a roupa dos alumnos,
depositada nos armarios da rouparia;
d.) entregar, mediante rol, ao encarregado da lavagem e
engommado, a roupa dos alumnos e bem assim as pecas do
uso do refeitorio, copa, cozinha e enfermaria;
e) receber a roupa lavada e engommada, verificando si
está de accordo com o rol e si se acha tratada com cuidado
E asseio;
1) assentar em livro próprio o recebimento do enxoval dos
alumnos:
(J) entregar ao alumno que se retirar do Internato as
peças do enxoval que nessa occcasião possuir; sendo que ao
alunmo gratuito não será entregue, ao retirar-se, a roupa de
cama, do "que tudo lavrará nota em livro para este fim destinado.
S 11. O roupeiro terá para auxiliai-o um ajudante nomeado pelo director.
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Art. 56. O almoxaríf'e será nomeado por. portaria do mínístro ,
§ r. Incumbe-lhe:
a) receber os objectos que entrarem para a despensa, fazendo delles relação no livro de carga, e notar lia livro de
descarga os que della sahírem para a cozinha e cópa ; sendo
obrigado a lançar em.um livro especial a quantidade dos generos alirnentieios que se furem gastando diariamente:
b ) pesar os generos e bem assim a . quantidade delles
neeessaría para a alimentação quotidiana dos alumnos e pessoaI administrativo;
.
c) apresentar 'ao thesoureiro um balancete quinzenal dos
generos consumidos;
d.) fazer as despezas e os pagamentos ordenados vela
tliesoureiro ;
e) apresentar ao thesoureíro as contas dos roruecedorss
no principio de cada mez;
f) receber do thesoureiro as quantias necessarias para
as despesas de prompto pagamento, no Internato, das quaes
prestará contas.
§ lI. O almoxarife, responsável não só' pelo serviço ela
despensa, como tambem pelos da cópa e coztnha; terá para auxiliai-o um ajudante nomeado pelo dírector.
ArL 57. Os cozinheiros, seus auxiliares e os serventes
serão nomeados pejo director e as' obrigações que lhes competem serão especificadas no regimento interno.
DA INSTRUCÇ.:\O l\IlLI'rAIl

ArL. 58. 00ntinuam em vigor as ínstrucções expedidas
pelo Ministet-io do Interior para execução do disposto no
art. 170 do regulamento annexo ao decreto n. 6.947, de 8 de
maio de 1908.
DISPOSiÇÕES GERAES

E 'l'RANSI'fORIAS

ÂrL. 59, Ficam creadas, no Externato, as cadeiras de noções de hygiene e a de ínstrucção cívíca e noções geraes de
drreito.
.
ArL. 00. Em virtude do disposto na Lei Organíca e neste
regulamento, ficarão em disponibilidade os lentes cathedraticos dos actuaes 5" e o" annos, inclusive os de latim, grego e
historià universal, do Internato, e os de litteratura, logíca,
mecanica e astronomia, do Externato.
Art. oi. Os alumnos que se matricularem este anuo na
I" série do Collegio Pedro lI, serão dispensados das exigencias
introduzidas no exame de admissão pela Lei Organíca e por
este regulamento.
,
Paragrapho uníco. Em sessão deste anno, que preceder a
abertura das aulas, ou for convocada para o efi'eito especial
deste paragrapho, a Congregação adaptará os programrnas
de ensino, ás alterações pertínentes a este regulamento.
Art. ot. Revogam-se as dísposícões em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911. - Biotuiaoia da Cunha
Corrêa.
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Taballa de vencimento~ do Dessoal administrativo do Golle~io Pedro lI, a une
snefeN oart. 47 do reznlamento aDDrovado Delo decreto n. 8.660,
.desta data

~\

Cargos

Ol'd
d \ Gratifica-\vencimon-' To t a lona os
ções
tos
geral
\

10:000$000
4:800$000 2:'\'00$000
3:2008000 1:600$000
4:800$000 2:400$000
3:2008000 1:600S0S0
2:400$000 1:200$000
3:200$000 1 :600$00 ,
1:600$000
800$000
2. Bedeis ........ , ... 2:400$000 1:200$000
20 I II S P e c t o r e s de
alumnos ........ 1:600$000
800$000
2 Conservadores de
gabinetes ..... , ..
8008000
400$000
2 Conservadores
de
bibliotheca ......
800$000
400$000
:2 Porteiros.......... 1:600$000
800S000
:I Almoxarlfe .... '" . 2:400S000 1:200$000
1 Ajudante do almoxarife....... " ...
800$000
400$000
1 Jledieo ............ 2:'\'00$000 1:200$000
1 Enfermeiro ......... 1:600$000
800$000
1 Roupeiro.......... 1:000$000
800S000
1 Ajudante do roupeiro ..•..... , ..
8005000 , 400$000
..II'CCtOl': .........
1,'D'
1 ~ecrctarlO .........
l!Sub-secretario .....
1 Thesoureiro .. , ...•
:2 Bibliotliecarios.....
!j Amanuenses ......
:2 Chefes de disciplina
2. Preparadores......

10:000$000
7:200$000 7:200$000
4:800$000 4:1l00$000
i:200$000 7:200$000
4:800$000 9:600$000
3:600$000 18:000$000
4:800$000 9:600$000
2:'\'00$000 4:800$000
3:000gooo 7:200$000
2:400$000 48:000$000
1:200$00~

2:400$000

:1:200$000 2:400$000
2:400$000 4:800$000
3:600$000 3:600$00a
1:200$000
3:000$000
2:400$000
2:4008000

1:200$000
3:600$000
2:400$000
:2:400$000

1:200$000 1:200$000

Rio de Janeiro, 5 de abril de 191!.-llivadaVia da Cunha Corréa.

DECRETO N. 8.661-DE 5

DE

ABRIL

DE

19H

.\pprova o regulamento das faculdades de medicina

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazíl,
'lisando da autorização concedida pelo art. 3°, n. II, da lei numero ·2.356, de 31 de dezembro de 1910, resolve approvar, para
as faculdades de medicina; o regulamento ' que a este acompanha, assignado pelo ministro de Estado da Justiça e Negocias Interiores.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911, 90· da Independencía
e %3° da Bepublíca.
HERMES R. DA FONSECA.
Rioadauia da Cunha Corrêa,
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DAS FACULDADES DE :i'lIEDICINA,

SEUS FINS E DENO.MINAÇÃO

Art. 1." As faculdades de medícína serão regidas pela Lei
Drganíea do Ensino e por este regulamento, e designadas pelo
nome da cidade em que funccíonarem,
Art. 2. ° Haverá nas faculdades medicas os. seguintes
eursos :
1°, o de sciencias medicas e círurgicas ;
2°, o de pharmacia;
3°, o de odontologia;
4°, o de obstetrícia,
DAS j);IATRICULAS

Airt. 3.° Para matricular-se, o candidato apresentará os
seguintes documentos:
"
a) certidão de idade, provando ter no mínimo 16 annos ;
b) attestado de idoneidade moral;
c) certificado de approvação no exame de admissão ;
d) recibo da taxa de matricula.
Art. 4.° O candidato será submettido a um exame de
admissão definido na Lei Organica com o desenvolvimento das
scíenoias auxiliares da medicina.
Paragrapho uníco, Para ser suhmettido ao exame de admissão apresentará, com o requerimento ao díreotor, o reeíbo da taxa do 'respectivo exame.
Art. 5.° Depois de matriculado, o alumno pagará a taxa
que lhe permitte assistir aos cursos geraes,
DO CURSO DESOIENClAS MEDICAS E ClRURGICAS

Art. 6.0 As matérias constantes do curso de scienoías me-.
dicas e círurgícas são as seguintes:
- Physíca medica ;
.Chimíca medica;
Historia natural medica com desenvolvimento da parasitología ;
Anatomia descriptiva ;
Anatomia míoroscopíca ;
Anatomia medíco-círurgíca, operações e apparelhos ;
Physiología ;
Microbiologia;
Pharmacología ;
'I'herapeutíoa (clínica e experimental)
Anatomia e histologia pathologieas ;
Pathologia geral ;
Hygiene;
Medicina legal e toxícología ;
Clínica medica;
Clínica -cirurgíca ;
Clínica obstétrica ;Clínica ophtalmologica ;
Clinica tgynecologioa ,;
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Clinica pediatrrca mernoa e nygíene infantil ;
Clínica pediatrica oírurgica e orthopedia;
Clínica syphiligeaphíca e dermatologiea ;
Clinica psyohíatríoa e de molestías nervosas ;
Clinica oto-rhíno-Iaryngologtea.
.
Art. 7.° Os professores extraordinarios effectivos das clinicas medica e cirurgica, além dos outros deveres regulamentares; farão, respectivamente, cursos de pathología interna I§
de pathologia externa, durante dous períodos Iectívos. .
Art. 8;° As clínicas especíaes ~ ophtalmologlca, derrnatologica e syphilígraphica, pedíatríca medica e hygiene infantil, cirurgia' infantil e orthopedía, gynecologica e oto-Iaryngologiaea, serão regidas por professores ertraordinarioseffectivos.
Art. 9.° Haverá tres cadeiras de cliníca medica e tres
de clínica eirurgica,
.
Art. 10. Para o effeito da frequencia, o curso medico
será dividido em seis annos escolares, com dous períodos lectívos cada um; para o effeito da coordenação em que as
materias devem ser estudadas, em seis séries, conrespondentes
aos seis annos escolares; para o effeito dos exames, em tres
secções, correspondendo a primeira ao exame preliminar, a segunda ao exame basico e a terceira ao exame final.
Art. 11. A séríação do curso medíco-círurgíco obedecerá
á seguinte ordem:
Primeira série
Physica medica;
Clinica medica;
Historía natural medica.

Setnuula série
Anatomia descríptiva (1" parte) .;
Anatomia míoroscopíca ;
Physiologia (1" parte).

Terceira séri«
Anatomia descríptiva (2" parte)
Physiología (2" parte) ;
Microbiologia.
Quarta série
Pharmacología. ;
Anatomia e histologia pathologícas ;
Anatomia medíco-círugíca com operações e apparelhos :
Clinica níedíca (com Oi curso de pathologia interna) ;
Clinica eirurgioa (com o curso de pathologia externa) ;
Clinica ophtalmologica ;
Clínica oto-rhino-laryngologica;
Clinica dermatologíca e syphiligraphica.
Executivo _ i9i!

3\
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Quinta série

Patliologia geral ;
'I'herapeutíca ;
Clinica cirurgica ;
Clinica medica;
Clinica pediatrica medica e hygiene infantil ;
Clíníca pediatrica círurgíca e orthopedía..
Sexta sél'ie

Hygiene ;

Medicina legal e toxícología ;
Clinica medica;
Clínica círurgica ;
Clinica obstetrica;
Clinica gynecologica ,
Clinica psychiatrica e de moles tias nervosas,
Art. 12. Os candidatos ao estudo de medicina que ohtíverem matricula iniciarão' o seu curso pelas materias que
compõem a·1" secção ou curso desciencias phvsióo-ohímícas
e naturaes, frequentando as respectivas aulas durante dous
períodos lectívos, no minimo, e dellas prestando um exame
que será denominado - prova preliminar.
Art. 13. Approvado nas materias de que trata o artigo
precedente, passará o alumno ao estudo das matérias que
compõem a 2" secção, ou curso medico basico,prestando
dellas, ao cabo de quatro periodos lectivosde frequencia, um
exame, cuio conjunoto se denominará -'- prova básica.
Art. 14. Sómente depois de approvado nesse exame, é que
começará o alumno a frequentar as aulas das cadeiras que
formam a 3" e ultima secção, tendo para isso seis periodos lectívos, no mínimo, após os quaes será admittido ao exame
final do curso medico.
.
Art. 15. O alumno que obtiver approvação no exame final
receberá, depois de paga a respectiva taxa, o certificado do
curso de scíencias medico-cirurgicas.
Art. 16. A8 lado' dos cursos geraes das differentes materias de todo oourso de sciencias medicas e círurgícas, haverá tautos cursos privados quantos forem propostos e approvados pela Congregação,' na ultima sessão do período lectívo ou na que preceder: á abertura dos cursos.
DAS AULAS Ellf

GEfu~

.Art. 17. As aulas serão dadas em conferencias de uma
hora, prelecções de 40 minutos, durando as aulas praticas o
tempo necessario ás demonstrações. Os mappas, os graphícos,
as proj ecções, etc., deverão ser utjlizados pelos rdocentes em
suas lições.
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Art. 18. As clinicas serão leccionadas em duas conferencias semanaes e quatro aulas 'praticas, como exemplif'ica o 'artigo seguinte ; as outras disciplinas em tres prelecções semanaes c tres aulas praticas, quando o assumpto comportar.
Art 19. O estudo das clinicas consistirá na observação
diaria de doentes hospitalizados ou ambulantes, transportados
para o amphítheatro, sempre que não houver, nisso inconveniente. Transportado o doente ao homícyclo do amphítheatro, o assistente chamará para junto delle um ou mais alumuos para fazerem todos os exames necessários ao diagnostico. O professor ou docente guiará o alumno nesse exame,
interrogando-o e esclarecendo-lhe as duvidas, e terminará
com uma prelecção sobre o caso.
Art. 20. As aulas dos cursos privados obedecerão ao plano
que lhes traçarem os respectivos docentes, plano que figurará nos annuncios e. editaes em que se publicarem os programmas da faculdade.
Art. 21. A rrequencía dos alumnos será attestada pelos
professores, de accôrdo com o art. 70 da Lei Organica.
Art. 22. Todo alumno terá o direito de escolher as aulas
elo docente ele sua confiança, sendo que, para a ínsortpoão
em exame, só serão .válídos os attestados dos cursos cujo
programma haja sido approvado pela Congregação.
Art. 23. As taxas pagas pelos alumnos para a Irequenoia
dos cursos serão entregues pelo thesoureiro aos respectivos
docentes, feito o desconto de 10 ,% para as despezas geraes da
faculdade.
Ar], 24. Nenhum professor, ou livre docente, que Ieccionar no recinto da faculdade, ou nos seus institutos, poderá
. receber directamente dos alumnos as taxas. de Irequencía de
seus cursos.
Art. 25. A frequencia dos professores será verificada pela
sua assignatura na caderneta do ponto, lançada ao iniciar a
"lição.

DOS 'EXAMES, SUA ORDEM E PREGEDENGlA

Art. 26. As materiasda I" série constituem o assumpto
do exame preliminar; as das 2" e 3" séries, o do exame hasico; as das 4", 5" e 6" séries, com a escolha por parte do
examinando de duas clinicas especíaes sómente, o do exame
,final.
ArL 27. Mediante a prova de fr equencia estabelecida na
lei e o certificado do pagamento da taxa de exame, o alumno
se poderá inscrever para as provas correspondentes á secção
escolar, cujos estudos tiver concluído.
Art. 28. Os exames preliminar ebasico serão feitos por
"materia, perante commíssões de tres membros organizadas
pela Congregação, tendo em vista a natureza da disciplina.
Paragrapho unico. O aluirmo, julgado por materia, só
poderá repetir o exame da materia ou das materias, em que
fór inhabilitado, após o decurso de um anno escolar.
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Art. 29.. De um modo geral, as provas oraes não excederão de' 30 minutos, em cada cadeira, e serão sempre publicadas.
Art. 30. Os livre docentes, que não fizerem parte das
mesas examinadoras, terão o direito de acompanhar os exames das materias de seus cursos.
Art. 3i Todas as reclamações e duvidas relativas aos
exames, levantadas, tanto por parte dos examinadores como
por parte dos examinados, deverão logo ser .dírigidas, por
escripto, ao dírector, para que este providencie.
Art. 32. Nos exames as notas serão:
a) -reprovado;
b) - approvado;
c) - approvado plenamente ;
ll) - approvado com dístícção.
Art. 33. Terminados os exames será lavrada uma acta,
de que constarão os nomes por extenso dos examinados e .as
notas obtidas.
DA

PROVA DE

SCIENCIAS PHYSICO-CHIlVIICAS
EXAME PRELIMINAR

E NATURAES OU

Aa-t, 34. A prova de sciencias physioc-ohimicas e naturaes, constituída pelos exames das materias do respectivo
curso, obedecerá ao seguinte- plano:' prova pratico-oral de
sciencías physíoo-chímícas e naturaes, a qual consistirá na
execução de uma preparação ou experiencia, seguida da arguição, até meia hora, sobre o ohiecto della e tambem sobre
ti'es pontos, no maximo, sorteados de uma lista elaborada
,a ocoasião.
.
DA PROVA lV'fEDICA BASICA

Art. 35. O exame basico constará de uma prova praticodas materías da secção, a qual consistirá na execução de
uma preparação ou experiencia, seguida de arguição, até meia
hora, sobre o ohiecto della e tambem sobre tres pontos, no
màxímo, sorteados de uma lista 'elaborada na occasião,

~ral

DA PROVA FINAL DO CURSO MEDICO

Art. 36. O exame final do curso medico constará de provas
do coniucto, pratico-oraes, sobre' todas as materias das tres
ultimas' séries. Consistirá elle na execucão de uma experiencia ou preparação, seguida de arguíção ; no diagnostico e na
indicação do tratamento de um ou mais casos' de clínica medica e de clíníca círurgíca ; na arguição oral sobre tres
pontos sorteados de uma lista elaborada no momento, quando
não fôr essencial a prova pratica. Para complemento .das
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provas de cliníca, o candidato apresentará uma observação
por elle feita e' redigida sobre caso anteriorrriente indicado
pelo professor ou pelo assistente.
DO EXAME DE l\'rEDICOS ESTRANGEIROS

Art. 37. Os medicas estrangeiros que quizerem obter o
certificado de scíencías medíco-cirurgicas deverão apresentar
li dirctoria da faculdade: a) o seu titulo ou diploma; b) o
recibo da taxa especial de exame.
Art. 38. Os medicas estrangeiros terão de submetter-se
aos exames exigidos para todo o curso de sciencias medicas
e cirurgíoas das faculdades nacíonaes, sendo dispensados
apenas da prova preliminar.
Art. 39. Em nenhum desses exames serão admittidos interpretes e será igualmente vedado aos examinadores e aos
examinandos usar de outra língua que .nãn a portugueza.
DOS PREMIOS EM GERAL

Art. 40 Além dos premias que possam ser instituidos
pelas congregações das faculdades medicas, a Congregação
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro conferirá no dia
15 de novembro de cada anno, em sessão solemne, os premias Gllnning e Alva1'enga, segundo as ínstrucções dos instituidores, sendo o primeiro destinado ao alumno que mais se
distinguir no estudo das sciencias naturaes e o segundo ao
alumno que mais se distinguir em materia medica e therapeutica.
DO CURSO DE PHARMACIA

Da matricula - Materías que compõe-ai o C1l1'SO - Emames
Habilitação de pl'of'issionaes estromçeicos

:«

Art. 41. O candidato á matricula no -curso de pharmacía
deverá preencher as formalidades exigidas nOS arts. 30, 40 e
s- deste regulamento.
Art. 42. As materias constantes do curso de pharrnacía
são as seguintes:
L Physica;
n. Hygiene;
rrr, Microbiologia ;
IV. Historia Natural;
V. Chimica Mineral e Organíca ;
vr. Chimica analytica ;
'lTI. Chimica industrial;
VIII. Toxicologia e legislação relativa á materia;
IX. Pharmacología ;
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X. Bromatología (alterações e falsificações de medicamentos e alimentos).
Art. 43. O estudo completo das materias necessarías ao
curso de pharmacia será feito em tres armes escolares ou
seis periodos Ieetívos, distribuidos da seguinte fórma;

Primeira série
Physíea;
Chimica Mineral e Organíea ;
Historia Natural.

Segunda série
Chimíca Analytica;
Bromatologia ;
Pharmaeologia (1" parte)
Pathologia (1" parte) ;
Hygiene.

Terceira série
Pharmaoologia (2" parte)

Microhíología ;

Chimica industrial ;
Toxicologia.
Art. 44. As materias da 1" serre constituem o assumpto
do exame basíco ; as das 2"' e 3" séries, o do exame final.
Art. 45. O candidato ao estudo de pharmacia que tiver
sido approvado no exame de admissão, iniciará o seu estudo
pelas materias que compõem a 1" séríe, frequentando as respectivas aulas.
Art. 46. No fim do 2° período lectívo do curso de pharmacia, o alumno podera prestar a prova pharmaceutíca basíca, pratico-oral, sobre as materias que' compõem a 1" série
do curso.
Art. 47. Sómente depois de ter prestado essa prova e
nella tér sido approvado, começará o alumno a frequentar
as aulas das materias que compõem a 2" secção do curso
pharmaceutíco.
Art. 48. No fim do, ultimo periodo lectivo de frequencia
do curso de pharmacia, o alumno poderá requerer á díre«toría sua inscripção para o exame final, apresentado:
a) o certificado de approvação na prova pharmaceutica
hasica :
b) . a caderneta de frequencia ás aulas das differentes
disciplinas do curso pharmaceutíco final;
c) o recibo. da taxa de exame final.
Art. 49. O alumno, approvado no exame final, receberá
certificado do curso de nharmaeía.
o'
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Art. 50. De um modo geral os exames do curso de pharmacia obedecerão ás normas preceituadas por este regulamento para os exames elo curso ele scíeneías medicas o círurgir-as.
Art. 51~ O pharmaceutíoo estrangeiro que desejar obter
o certificado do curso de pharmacía no Brazil será submettido aos exames das disciplinas constantes do curso pharmacoutico das faculdades hraztleiras.
§ I. Para ser admittido a esses exames, o candidato
apresentará, com o seu requerimento:
a) o seu diploma de pharmaceutico pelo instituto estrangeiro;
b) o recibo da taxa dos exames.
.
§ 11. O pharmaceutico estrangeiro que tiver sido approvado em todos os exames, receberá, á vista do recibo da respectiva taxa, o certificado do curso de pharmacia pela faculdade brazileira.
Art.. 52. No exame do pharmaceutícos estrangeiros seguir-se-hão as formalidades e serão observados os demais
preceitos estatuídos para o dos medicas estrangeiros.
Art. 53. O curso de pharmacia só disporá de cadeiras
privativas quando as disciplinas 'não í'orem professadas no
curso medico.
§ I. Os alumnos de pharmacía frequentarão coniunctamente, com os do curso medico, as aulas das materias communs aos dous cursos, quando os programmas se corresponderem.
§ n. A chimíca analytíca e a chímíca industrial ficarão
sob a regencía de um professor extraordínarío privativo do
curso de pharmacia. ' - A hromatología será leccionada pelo
proressor extraordinarío effectivo de hygiene. . .
DO CURSO DE ODONTOLOGIA

Matricula - Materias q1le compõem o CW'SO -:- Exarnes - Dos
pl'ofissionaes estroiuteiros

Art. 54.· O candidato á matricula no curso de odontologia

deverá preencher' as formalidades exigidas nos arts. 3,4 e \

5 deste regulamento.
Art. 55. As materias constantes do curso de cdontología
são as seguintes:
A:Qatomia descríptiva (em particular da cabeça) ;
Anatomia microscopíca ;
Physíologfa, pathologia geral e anatomia pathologica
deutarías ;
Curso de technica odontologica (exercicios no manequim) ;
.
Clinica odontologíca ;
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"I'herapeutíoa dentarta ;
Prothese dentaria ,;
Hygíene geral (em particular da bocca) ,
:Art. 56. O estudo completo das materias,. que compõem o
curso de odontologia, deverá ser feito, no minímo, em dous
annos escolares ou ,quatro períodos Iectívos, sendo nelIe oh~ervada Jt seguinte seriação:
.1.LU: ..,,:'. . ..;

Anatomia descriptiva (em particular da cabeça), um período lectivo ;
Anatomia mlcroscopíoa (em particular da cabeça), um
período Iectívo ;
Physíología, um período lectivo;
Pathología geral e anatomia pathologíea, um período lectívo.
.
Sequmâa série

Clínica odontologíea, dous períodos lectivos;
Technica odontologíca, idem;
Therapeutica dentaría, idem;
Prothese dentaria, idem ;
Hygiene geral, (em particular da hooca), idem.
Art 57. As materias da 1" série constituem o exame basíeo e as da 2" o exame final.
Art. 58. Nos exames do. curso odontologíeo serão seguidas as normas geraes prescriptas por este regulamento para
os exames do curso medico.
.
Art. 59. O alumno approvado no exame final receberá,
depois de paga a respectiva taxa, o certificado do curso de
odontologia.
Art. 60. Os medícos que. quizerem receber o certificado
do curso de odontologia deverão frequentar as aulas das materias do curso final, ou 2" série, e prestar o respectivo
.
exame.
, Árt. 61. Os dentistas estrangeiros, que quizerem obter
o certificado deste curso no Brazil, deverão submetter-se aos
"lxames .das duas séries.
§ I. Para serem admittidos nesses exames deverão apresentar, com seu requerimento, o diploma da faculdade estrangeíra e o recibo da taxa relativa ao' exame.
§ n. Approvado, receberá o certificado do curso de odontologia pelas faculdades medicas brazileíras.
Art. 62. As aulas de anatomia descriptiva, anatomia mícroscoplea, physíologia, una'tdmia pathologica e pathologia
geral constituirão cursos complementares a cargo dos professores extraordínaríos effectivos.
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DO CURSO DE OBSTETR1UlA

Matricula - Exames .- Protissumaes estrançeiros
Art. 63. Os candidatos á matricula no curso de obstetrícia deverão preencher as formalidades estatuidas nos artigos 3°, /1° e 5°, juntado a mais a sua certidão de idade, de modo
a provarem que têm 21 armos no mínímo, quando forem do
sexo feminino.
Art. 64. As materias do curso de obstetricia são as seguintes:
.
L Anatomia descríptíva e topographíca da bacia;

órgãos geníto-urínaríos da mulher;
IH. Clinica obstetrica (com exercícios prévios no manequim) .;
IV. Pratica do parto natural e das pequenas operações
obstetricas ;
V. Hygiene geral infantil e arrtisepsia ,
Parágrapho uníeo, Os cursos das materías enumeradas
neste artigo de I a HI (inclusive) serão frequentados pelos
alumnos nos dous primeiros períodos lectívos, constituindo
a 1" seríe, sendo os demais frequentados em dous outros e
ultimos períodos lectivos, 'constituindo a 2" serie.
Art. 65. 'Pendo frequentado todos os cursos durante os
prazos minimos de cada um, respectivamente consignados no
artigo precedente, poderá o alumno inscrever-se no exame
final de obstetricia, exame 'que será pratico-oral e versará
sobre todas as materias do curso.
§ L O julgamento é por materia.
§ 11. Approvado no exame final, O alumno receberá o
certificado do curso de obstetrícia.
Art. 66. As normas dos exames são as mesmas que as
estabelecidas neste regulamento para os do curso medico.
Art. 67. O parteiro ou parteira estrangeira, que pretender o certificado no Brazil, será submettido aos exames das
materias do curso de obstetricia, requerendo, para isso, sua
inscripçã.o, juntando ao requerimento, além do diploma estrangeiro, o recibo da taxa de exame.
Paragrapho unico, Approvado nesse exame, receberá o
certírícado do curso de' obstetrícia pelas faculdades hrazíletras.
.
Art. 68. Os alumnos do curso de obstetrícia frequetarão
eoniunctamente com os do curso medico as aulas das matarias communs aos dous cursos. .
Paragrapho unico. Quando não for possível conseguir a
frequencia mixta de que trata o artigo acima, as aulas deste
curso ficarão a cargo dos professores extraordinarios effectivos,
H. Anatomia, phvsíología e pathologia dos
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DOS AUXILIARES DE ENSINO

Art. 69. Cada uma das cadeiras de clíntcas geraesterá
dous assistentes e as demais cadeiras, comprehendídas as de
clinicas especiaes, terão um assistente ou um preparador, excepto as de anatomia descriptiva medíco-clrurgíca, operações
e apparelhos, que terão dous preparadores, todos remunerados, pelo Governo, e quantos voluntariamente queiram
servir.
.
Paragrapho uníco. Os assistentes e preparadores permanecerão em seus cargos. emquanto merecerem a confiança do
professor titular da cadeira, esteja este ou não em exercicio.
Art. 70. Em cada cadeira de clinica haverá, pelo menos,
um alumno interno ou praticante efféctívo remunerado e numero Illímítado de praticantes gratuitos, ao arbitrio do re:'
spectivo professor.
§ L Os internos. ou praticantes effectivos das clinicas,
que residirem 'no hospital, só terão direito á resldencía e alimentação; os demais, que não residirem no hospital, terão
o subsidio mensal de 150$000.
§ n. As nomeações dos internos effectivos competem ao
director por proposta do respectivo professor.
§ m. Nenhum alumno poderá exercer o lugar de interno
ou praticante effectivo ou voluntarío, por mais de dous annos,
na mesma clínica.
Art. 71. Nenhum assistente, effectivo ou 'voluntario, que
não seja ao mesmo tempo livre docente, poderá dar curso no
recinto da faculdade, a não ser em substituição do professor,
sob cujas ordens sirva.
- Art. 7>2. Aos preparadores incumbe :
a) comparecer diariamente ao laboratorio antes da hora
das aulas, afim de dispor, segundo as determínações ' do professor, tudo quanto for necessarío para as demonstrações e
oxeroicíos praticas;
b) assistir" ás aulas theorícas e praticas, -realizando as
demonstrações experimentaes indicadas pelo professor;
c) exercitar os alummos no manejo dos apparelhos e
instrumentos, guial-os 'nos exercicios praticas, segundo as
ínstruccões do professor, e fiscalizar os trabalhos que os
alumnos houverem de executar no respectivo lahoratorio;
[l) fiscalizar a conservação dos apparelhos e instrumentos;
e) mandar fazer pelos' conservadores, em livro rubricado
pelo dírcctor, a relacão dos ohiectos pertencentes ao lahoratorío, inserir os pedidos de novos e a data em que estes entraram.
Art. 73. Além dos deveres communs aos preparadores,
n)ertence aos das cadeiras de .ánatomia descriptiva e ao da
de anatomia medico-cirurgica com operações e apparelhos :
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a) executar as preparações anatomicas para as' demonstrações nos cursos e dil'igie os exercicios de dissecção feitos
pelos alumnos;
b) nroparar peças dignas de serem conservadas- no museu
anatomico ;
c) praticar a ínjeeção conservadora dos cadaveres destinados aos, trabalhos praticos das respectivas cadeiras.
Art. 74. O preparador do Iaboratorío de anatomia pathologíca é ohri gado a praticar as neoropsías dos cadaveres
pertencentes ás clinicas da faculdade, sob a dírecção do professor da cadeira de anatomia e hístología pathologicas, registrando em livro especial as lesões dos órgãos e remettendo de tudo cópia authentíca aos' professores de clínioa,
em cujo serviço se houver dado o obíto.
.
Art. 75. Cabe ao preparador de mierohíología praticar
os exames technícos requisitados pelos professores de eliníca ou de microbiologia e enviar-Ihes o relatorio do resultado desses exames. O relatorio será rubricado pelo professor
da cadeira, que lhe additará, se quizer, alguns esclarecimentos.
Art. 76. Aos assistentes de clínica incumbe:
a) comparecer nas enfermarias antes da hora das aulas,
afim de tornar conhecimento de qualquer occurrencia sohrevínda no serviço e communícal-a ao professor;
b) dividir os leitos das enfermarias entre os alumnos,
aos quaes adestrarão no exame dos doentes e na conveniente
redacção das observações clinicas;
,
c) registrar, com auxilio dos internos, em livro da enfermaria, as observações dos casos que houverem servido
para o ensino clinico ;
d) assistir ás visitas e lições do professor, prescrevendo,
na ausencia delle, a medicação adequada;
e) fazer com que as prescrtpções dos professores sejam
cumpridas pelos internos, que escreverão o receituario e tomarão nota das curvas thermometricas e esphygmograplrícas
e do, mais que interessar á historia clinica dos doentes;
f) ajudar as operações cirurgicas, podendo, na ausencia do professor, praticar as operações de urgencia, ou, por
deliberação delle, as que o não forem;
'g) fazer os curativos e applicar os apparelhos indicados

pelo-rprof'essor ;
h)' organizar com os internos a estatística do serviço
clinico da cadeira, com especial menção deis methodos e
agentes' therapeuticos empregados;
i) comparecer á tarde nas enfermarias, acompanhados
dos internos, afim de observar se as presoripções , medicas
se cumpriram e prestar cuidados aos doentes entrados depois da visita.
.Art. 77. Aos internos de clinica incumbe:
a) comparecer nas enf'ermaeias antes da chegada do professor e cumprir as determínacões deste e da- assistente;
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b) visitar á tarde as enfermarias, desempenhando as ordens que houverem recebido na visita da manhã;
c) fazer a vígilía aos operados, acudindo a qualquer hora
da noite ás occurrencias supervenientes.
Art. 78. Como auxiliar do serviço da maternidade, haverá uma parteira, nomeada mediante proposta do professor.
Paragrapho unico. A' parteira cumpre executar. os serviços profissionaes que lhe forem determinados pelo professor e pelos assistentes de clínica obstetrica.
-c,

DO

PROV~nIENTO

DOS CARGOS DOCENTES

Art. 79. A vaga de professor ordinario será preenchida
com a nomeação do professor- extraordinario effectivo da
mesma disciplina, e, na falta deste, por um professor ordínario ou extraordinario ou por um livre docente, indicado
na fórma da lei.
.
Art. 80. Para o lugar de professor extraordinario effectívo, a Congregação enviará ao Governo uma lista de tres
nomes, para a escolha de um.
Paragrapho unico. Só poderão concorrer á vaga de professor extraordinario os livres docentes, os professores extraordinarios que pretendam transferencia e os assistentes e
preparadores que sejam tambem livres docentes.
-Art. 81. Será aberta por 50 dias uma ínscrípção para o
preenchimento do lugar vago. Os candidatos, com requerimento á Congregação, apresentarão as obras, os documentos
e a lista dos serviços que os recommendarem.
Art. 82. A Congregação, depois de ouvira leitura do relatorio elaborado por uma commissão de tres membros, eleita
para verificar o valor scientifico, pedagogíco e moral do candidato, procederá á votação de que trata o art. 36 e seu paragrapho uníco da Lei Organica.
DA INSTRUCÇÁO nULITAR

Art. 83. Continuam em vigor as instrucções expedidas
pelo Ministerio do Interior para execução do disposto no
art. 170 do regulamento annexo ao decreto n. 6.947, de 8 de
maio de 1908.
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 84. Os directores das faculdades de medicina poderão, com o assentimento do presidente do Conselho Superior do Ensino, -contraetar profíssionaes estrangeiros para 'a
regencia temporaría de cadeiras ou de cursos, bem como para
a chefia e díreccão de laboratorios. O Governo deverá ser
scientificado dos termos e das condições desse contractos, para
os necessaríos ríns.
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Art. 8'5. Os lugares de professores extraordinarios não
são de preenchimento forçado. Quando algum delles vagar
por morte, ou por _accesso do seu titular á cadeira respectiva, poderá a Congregação, por intermedio do Conselho Superior, propor ao Governo a suppressão do lugaz-.
Paragrapho - uníco, Ao professor extraordinario, além da
regencía dos cursos complementares, incumbe leecíonar a
parte do programma que lhe for indicada pelo respectivo
.
professor ordínarío ou por este regulamento. .
Art. 86. As taxas obrigatorias das faculdades de medicina serão lançadas pela Congregação de· accórdo com o paragrapho unico do art. 135 da Lei 'Organica,
Art. 87. Ao professor da cadeira de medicina legal e toxícologia, á testa de pequenas turmas de alumnos, é facultado
proceder na policia, 'no necroterío, ou onde lhe for designado
pela autoridade, a exames medico-Iegaes, cumprindo-lhe
nestes casos organizar os relatorios a respeito.
Art. 88. Embora considerado dependencia da cadeira de
operações, o laboratorio de odontologia estará a cargo do profissional contractado e do preparador.
Art. 89. A fiança do thesoureiro será arbitrada pela Congregação entre cinco e 10 contos de réis.
DISPOSIÇÕES TRANSlTORlAS.

Art. 90. A cadeira de clinica propedeutica fica transformada em cadeira de clínica medica; a cadeira theorica de
obstetrícia, em cadeira de clinica gynecologica ; e a cadeira de.
clínica obstetríca e gynecologica, em cadeira de clínica ohstetrica.
Art. 91. Nos cursos medicos serão creadas uma cadeira
de clinica cirurgica e outra de oto-rhíno-Iaryngologíoa ; e
dividida a actual de clínica pediatrica em uma de clíníca
pediatrica medica e hygiene infantil e outra de clinica pediatrica círurgica com orthopedia.
Paragrapho unico.Nos cursos de pharmacía será creada
uma cadeira de chimica analytica e chimica industrial, que
será regida por professor extraordinario' effectivo.
Art. 92. Ficam supprimidas as cadeiras de pathologia
terna e externa; a cadeira de operações e apparelhos será
reunida á de anatomia medíco-cirurgtca, cabendo a regencía
della ao actual cathedratico mais antigo. Os professores extraordinarios de clínica medica e de clínica cirurglca farão.
respectivamente, os curses de pathologia interna e de pathologia externa durante dous períodos lectívos.
Paragrapho unico. Emquanto os actuaes cathedraticos de
pathdlogía interna e de pathologia externa não forem aproveitados para o preenchimento de vagas que occorreremnas
cadeiras de clínica medica e de clínica eirurgica, leccionarão,
como até agora, as disciplinas referidas,
Art. 93. Ficam restabelecidas as cadeiras de physica me-
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dica e pathologia geral, supprimidas pelo regulamento approvado pelo decreto n. 3.902, de 12 de janeiro de 1901.
Paragrapho unico. O ensino das cadeiras technicas dos
cursos de odontologia e obstetricia poderá ser ministrado por
profissionaes contractados.
Art. 94. Haverá tantos professores extraordinarios effectivos quantos forem os. professores ordinarios, excepto
quanto ás clinicas medica e cirurgica que, apezar de serem
regidas por tres professores ordinarios cada uma, terão respectivamente um professor extraordinario effectivo.
Art. 95. Os aetuaes lentes cathedraticos das clinicas especiaes e os que forem nomeados, de accôrdo com o art. 137 da
Lei Organíca, para a cliriica oto-rhino-Iaryngologica, regerão, na qualidade de professores ordínarios, as respectivas
cadeiras, as quaes passarão successívamente, na conformidade deste regulamento, a ser leccionadas por professores extraordinarios effectivos.
Art. 96. Ao actual professor de historiá natural medica
será facultado transferir-se para a cadeira de physíca medica,
restabelecida por este regulamento .
.Art, 97. Os actuaes substitutos passarão a professores
extraordinaríos de uma das cadeiras que compõem as suas
secções, ficando-lhes garantido o accesso á vaga de professor
ordinario que occorrer nas cadeiras que formam essas secções.
Art. 98. Os alumnos que se matricularem este anno na
I" série medica, pharmaceutica, odontologica e obstétrica
serão dispensados do exame de admissão e a elles somente se
applicarão, desde já integralmente, as demais disposições da
Lei Organíca e deste regulamento.
Art. 99. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 19B. - Rivadavia da
Cunha Corrêa.
I

DECREjtO N. 8. 662 -

DE 5 DE ABRIL DE :191:1

Approva o regulamento das Faculdades de Direito

O Presidente da Republica dos 'Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. 30, n. II, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de i9:10, resolve approvar, para
as Faou Idades de Dtreito, o TI'!;ulamento que a este acompanha,
assígnado pelo ministro de Estado da Justiça e Negocies Interiores.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 19B, 90 da Indepennencia
e 23 da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Biuadaoia da Cunlu: Corréa;
0

0
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Regulamento das Paculdades- de Direito, a que se refere o decreto n. 8.66~, desta data
DAS FACULDADES

Art. 1.0 As Faculdades de Direito serão 'regidas pela Lei
Organica do Ensino e por este regulamento e designadas pelo
nome da cidade em que tiverem a sua séde ,
DAS :i\IATRIGULAS

Art. 2°. Para matricular-se, o candidato apresentará os
seguintes documentos:
a) certidão de idade, provando ter no mínimo
unnoa;
b) attestado de idoneidade moral;
c) certificado de approvação no exame de admissão;
d) recibo da taxa de matricula.
Art. 3°. O candidato será submettido ao exame de admissão
definido na Lei Organica.
,
Paragrapho unico. Para ser submettído ao exame de admissão apresentará, com o requerimento ao director, o recibo
da ta;xa do respectivo exame.
Art. 4°. Depois de matriculado, o alumno pagará a taxa
que lhe permitte assistir aos cursos geraes ,
í

ô

DO CURSO

·ArL. 5.° O ensino nas Faculdades de Direito eomprehenderá
as seguintes disciplinas:
Introducção Geral do Estudo do Direito ou Eneyclopedia
Juridica;
Direito Publico eOonstitucional;
Direito Internacional Publico e Privado e Diplomacia;
Direito AdmiÍlistrativo;
Economia Política e, Sciencia das Pínançao;
Direito romano;
. Direito Civil:
Direito Criminal:
Direito Commercíal:
Medicina Publica: .
Theoria do Processo Oivil e Oommercial;
Pratica do Processo Oivil e Oommercíal;
Theoria e Pratica do Processo Oriminal.
IArt. 5°. Para o effeito da frequencia, o curso será dividido
em seisannos escolares, com dous periodos lectivos cada um;
para o effeito da coordenação em que as matérias devem ser
estudadas, em seis. series, correspondentes aos seis annos escolares; e, para o effeito dos exames, em tres secções, correspondendo a 'primeira á prova preliminar, a segunda á prova
hasíea e a terceira á prova final.
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Art. 7°, Haverá i7 professores ordinaríos para .o ensine
das materias do curso, . divididas pelas seguintes' cadeiras 'que
constituirão as seis series:
.

i a, Introducção Geral do Estudo do Direita ou
pedia Jurídíca;
2", Direito Publico e Constitucional,

Ency:clo~

2" serie
i", Direito Internacional Publico e Privado e Diplomacia;
2", Direito Administrativo; _
3",; Economia Política e Scíenoia das Finanças,
8" serie
ia, Direito Romano;
2", Direito Criminal (tn parte) ;
3", Direito Civil (direitos de familia) ,

i", Direito Orimirial. (especialmente direito militar e regimen penitenciaria) ;
. 2", Direito Civil (direito patrimonial e direitos reaes) ;
3". Direito Commercíal (i" parte) ,
5" serie

i", Direito Civil (direito das suecessõesj ;
2". Direito Commercial, especialmente Direito Maritímo,
fallencia e liquidação judicial;
3". Medicina Publica
6" serie

1", Theoria do 'Processo Civil e Commercial;
2", Pratica do Processo Civil e Oommercíal;
3", Theoria e Pratica do PIlOcesso Criminal.
Art. 8°, Estas cadeiras constituirão sete secções, com
outros tantos professores extraordinarios effectivos, e desta
forma distribuidas:
i" Secção: Encyclopedia Jurídíca, Direito Publico e Constitucional e Direito Internacional Publico e Privado e Diplomacia,
2" Secção:' Direito Admínístrativo e Economia Política fl
Sciencía das Eínancas.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

3a
4n
5a
6a

Secção: Direito Romano e Direito-Civil ,
Secção: Direito Criminal.
Secção: Direito Commercial.
Secção: Medicina Publica.
T" Secção: Theoria do Processo Civil e Commercial, Pratica do Processo Civil e Commercial e Theoria e Pratica do
Processo Criminal.
Art. 9." Os professores de Direito Civil, Criminal e Com.mercíal acompanharão sempre a respectiva turma de alumnos
até fazerem o curso completo das suas materias.
Art. 10. Os professores extraordinarios effectivos da 1n,
2' e
secções, além de outros cursos complementares. designados pela Congregação ou pelo professor ordínarío, farão
sempre cursos complementares, respectivamente, de Direito Internacional Privado, de sciencia das finanças, de pratica do
processo criminal, tres vezes por semana.
Art. 11. Ao lado dos cursos geraes das differentes disciplinas, haverá tantos cursos privados quantos forem propostos
e approvados pela Congregação, na ultima sessão do período anterior ou naquella que anteceder á abertura das aulas.

,a

DAS AULAS E?>I GERAL

Ãrt. 12. L~S aulas serão dadas cinco vezes por semana, em
conferencias e exercicios praticos que durarão uma hora.
Art. 13. Os exercícios práticos de medicina publica serão
feitos no respectivo laboratorio.
§ T. O ingresso no laboratório será permittido exclusivamente nas horas destinadas aos trabalhos praticas aos alumnos
da cadeira e áquelles que, tendo sido approvados na' materia,
obtiverem autorização do professor.
§ n. As funcções de preparador serão exercidas pelo respectivo professor extraordinario effectívo ,
Art. H. As aulas dos cursos privados obedecerão ao plano
que lhes traçarem os respectivos docentes, plano que figurará
nos annuncíos e editaes em que se publicarem os programmas
da faculdade.
Art. 15. Todo o alumno terá o direito deescolher as aulas
do docente de sua confiança, sendo que, para a ínscripção em
exame, só serão validos os attestados de frequencia dos cursos
eu] o programma tiver sido approvado pela Congregacão.
Art. 16. As taxas pagas pelos alumnos para a frequencia
dos cursos serão entregues pelos thesoureiros aos respectivos
docentes, feito o desconto de 5 % para as despezas geraes da
faculdade.
Art. 17. Nenhum professor ou livre-docente que leccionar
no recinto da faculdade poderá receber directamente dos
alumnos as taxas de frequencia de seus 'Cursos.
DO PROCESSO DE EXAnfES

iArt. 18. As disciplinas das l n e 2n series constituem o assumpto do exame preliminar; as das 3~, 4ne 5a odo exame basíco e as da 6' serie o do exame final.
Executivo -

i9ii
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Art. 19. Os exames serão feitos por matéria, perante commissões de tres membros, organizadas pela Congregação tendo
em vista a natureza da disciplina.
' .
Art; 20. Os exames constarão de provas oraes e provas
praticas. As provas oraes durarao mera hora, as provas praticas
quarenta minutos e serão sempre publicas.
.
Art. 21. Mediante a prova de frequencia estabelecida na
Lei Organíca e certificado do pagamento da taxa de exame, o
alumno se poderá inscrever para as provas correspondentes á
secção escolar cujos estudos tiver concluído.
Paragrapho uníco , Nenhum candidato será admittido a
exame das matérias de uma secção, sem que apresente o certificado de approvação nas da secção anterior ..
Art. 2:2. O alumno, julgaqo por disciplina, só poderá repetir o exame da materia ou das materías em que for ínhabílitado, após o decurso de um anno escolar.
Art. 23. Os livres-docentes terão o direito de acompanhar
os exames das materias de seus cursos.
Art. ,24. Todas as reclamações e duvidas relativas aos exames, levantadas tanto por parte dos examinadores, como dos
examinandos, deverão logo ser dirigidas, por escrípto, ao director para que este providencie.
Art. 25. Nos exames as notas serão:
a) reprovado;
b) approvado;
c) approvado plenamente;
d) approvado com distínccão ,
Art. 26. Terminados os exames será .Iavrada uma acta
de que' constarão, por exemplo, os momes dos examinados e as
notas obtidas.
~<\.rt. 27. O alumno que alcançar approvação no exame
final, receberá, paga a respectiva taxa, o certificado do curso
de sciencias sociaes e juridicas.
DO EXAME DOS DIPLO:ll'IADOS POR FACULDADES ESTRANGEIRAS

Art. 28. Os diplomados em sciencias sociaes e. juridicas
pelas faculdades estrangeiras, que queiram receber o certificado do curso de sciencías sociaes e juridicas, deverão apresentar á dírectoria da faculdade: 1°, o seu titulo; f2,0, o recibo
da taxa especial de exame.
Art. 29. Esses candidatos terão de suhmetter-se aos exames exigidos para todo o curso, isto é, ás provas preliminar,
basica e final.
.
Art. 30. Approvado, receberá o candidato o certificl!-dq do
curso de scíencias sociaes e juridicas pela faculdade brazIIClra.
Art. 31. Em nenhum desses exames serão arímittidos interpretes e será igualmente vedado aos examinadores e aos examinandos usar de outra língua que não a portuguesa.
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DOS Ekj:PR,EGADOS AD.MINIRTM.TIVOS

Art. 32. Além do secretario, do suh-seeretarín, do thesouréiro, do bibliothecario, do sub ..híhliothecarío e do porteiro, haverá tres amanuenses e dez hedeís,
.
Art. 33. c\. fiança do thesoureiro será arbitrada pela Congregação entre cinco e 10 contos de réis.
4

00

~ROVI:MEJ.'lTO

DOS CORPOS DOCENTES

IArt. 34. A, vaga de professor ordínario será preenchida
com a nomeação do professor extraordinario effectivo da Despeetiva secção.
Art. 35. Para o lugar de professor extraordinario effectivo
a Congregaeão enviará ao Governo uma lista de tres nomes
para a escolha de um.
Paragrapho uníco, Concorrerão á vaga de professo!' extraordinario effectivo os livres-docentes.
Art. 36. Será aberta por 60 dias urna ínscrípção para
preenchimento do lugar vago. Os candidatos apresentarão, com
o requerimento á Congregação, as obras, documentos e serviços
que os reeommendarem ,
Paragrapho uníco , No caso de não haver livre-docente, ou
ela Congregação julgar que nenhum delles merece a indicação,
será aberta nova inscripção,á qiial ipoderão concorrer quaesquer pessoas exíranhas ;á docencía da faculdade.
Art. 37. A Congregação, depois de ouvir a leitura do relatorio elaborado por uma oommíssão de tres membros, 'eleita
para verificar o valor scientifico, pedagogíco e moral dos candidatos, procederá á votação, na fórma do art. 36 da Lei 01'ganíca.
DA INSTRUCÇÁO :MILITAR

Art. 38. Continuam em vigor as ínstrucções expedidas pelo
Minísterio do Interior para execução do disposto no art. 170
do regulamento annexo ao decreto n. 6.947, de 8 de maio de
1908.
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 39. Os lugares de professores extraordinarios não são
de preenchimento forçado. Quando algum delles vagar. por
morte, ou por accesso do seu titular á cadeira raspeotiva, poderá a Congregação, por intermedio do Conselho Buperior, propôr ao Governo a suppressão do lugar.
..,
Paragrapho unico. Ao professor extraordma,rlO, alem da
regencía dos cursos complementares, incumbe leccíonar a parte
do programma que lhe for determinada pelo respectívo professor ordinario ou por este regulamento.
'
'
'Art. 40. As taxas obrigatorias das faculdades serão Iançadaspela Congregação, de accôrdo com o art. 135, paragrapho
uníca, da Lei Organica,
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DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

iArt. 41. A cadeira de Philosophia do Direito fica transformada em cadeira de Introducção do Estudo do Direito ou Encyclopedia Juridica e supprímída a cadeira de Legislação Comparada.
Art. 42. Os actuaes substitutos das 2", 3", 4", 5", 6", 7" e 8"
secções passarão a ser, respectivamente, professores extraordínarios effectivos das 1", 2", 6", 3", 4", 5" e 7" secções, ficando em
disponibilidade o actual substituto da 1" secção, bem corno o
lente de Legislação Comparada, caso não sejam aproveitados
na actual organização.
'
Art. 43. A disposição do § 2° do art. 13 só terá execução
depois que vagar o lugar actualmente provido de preparador
das cadeiras de hygíene e medicina legal, supprimidas pelo decreto n. 3.903, de 12 de janeiro de 1901.
Art. ·4'4. Os alumnos que se matricularem este anuo na 1a
serie serão dispensados de exame de admissão e a elles somente
se applicarão, desde já é integralmente,' as demais disposições
da Lei Organioa e deste regulamento.
Art. 45. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911. - Rivadavia da Cunha
Carréa,
DECRETO N. 8.663 -

DE 5 DE ABRIl, DE 1911

ApprOVLb o regulamento da Escola Polytechnicu do Rio de Janeiro

.Q, Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. 3°, n. Il, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, resolve approvar, para
a Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, o regulamento que ~
este acompanha, assiguado pelo ministro de Estado da Justiça
e N egocios Interiores.
Rio de Janeiro, 5 de abril de. i9H, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
Hl'RMES R. DA FONSECA.

Rivadavia da Cunha C01')·êa.

Regulamento da Escola Polytechníca do Rio de Janeiro, a que
se refire o decreto n. 8.663, desta data

Art 1.0 A Escola Polytechníca do Rio de Janeiro será
regida pela Lei Organica do Ensino e por este regulamento.
DAS MATRICULAS
Art. 2." Para matricular-se o candidato apresentará os
seguintes "docuIllentos:
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a) ceruuão de idade, provando ter no mínimo 16 annos;

attest.ado de idoneidade moral;
certificado de approvação no exame de .admissão ;
ri) recibo da taxa de matricula.
Art.3.0 O candidato será submettido ao exame de admissão
def'inido na Lei Organica, com um desenvolvimento da parte
mathematicaque corresponda ao actual exame do curso annexo.
Paragrapho umco. Para ser submettido ao exame de admissão apresentará, com o requerimento ao'director, re.cibo da
taxa do respectivo exame.
'
Art. 4.° Depois de matriculado, o alumno pagará a taxa
que lhe permitte assistir .aos cursos geraes ,
b)
c)

DO CURSO

Art. 5." O ensino na Escola Polvtechnica comprehendera
as seguintes disciplinas:
Geometria analytíca e calculo infinitesimal;
Geometria descriptiva e suas applíeações;
Physica experimental;
Calculo das variações e macanica racional;
Chimica inorganica e noções de chímica organica;
Historia natural, com desenvolvimento da botanica systematica;
Topographia, medição e legislação de terras;
Mineralogia, geologia, paleontologia. e noções de metallurgia;
Arigonometria espherica, astronomia theorioa e pratica,
geodesia;
Mecaniea applicada, eynematica e dynamíca applícadas,
theoría da resístencia dos materíaes, grapho-estatlcaj
.
Estudos dos .materíaes de construccão e determinação experimental da sua resistencia; estabilidade das construcções,
technologia das profissões e do constructor rriecanico;
Hydraulica: abastecimento d'água e esgotos;
Machinas motrizes e operatrizes;
Architectura civil, hygiene dos edificios e saneamento das.
cidades;
Estradas, pontes e viaductos;
Rios, canaes, portos de mar e pharóes;
Economia política, direito administrativo, estatística:
Chimica organíca, descriptiva e analytica;
Physica industrial:
Chimica industrial;
'I'heoria da electrotechnica, medidas electricas e magnetiras;
Applicações industriaes da electrotechnica.
Art. 6." As materias leccionadas na Escola Polytechnica
serão distribuidas por tres cursos:
a) Curso de engenhar-ia civil;
b) Curso de engenharia industrial;
c) Curso de engenharia mecaníca e de electricidade.
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Art. 7,° Para o effeito da frequencia, os cursos serão divididos em cinco annos escolares, com dous períodos Iectívos
cada um; para- o effeito da coordenação em que as materias
devem ser estudadas, em cinco series, correspondentes aos
cinco annos escolares; e, para o effeito dos exames, em tres
secções, correspondendo a primeira á prova . preliminar e
iasica, a segunda á prova basica e a terceira á prova final.
CURSO DE ENGENHARIA CtvIL
l' SERIE

Geometria analytiea e calculo infinitesimal;
Geometria deseríptíva e suas applíoações;
Physica experimental.
2'

SERIE

Calculo das variações, rnecanica racional;
Chimica inorganica e noções de chírníca organíca;
Historia natural, com desenvolvimento da hotanica syste-

matíca;

'I'opographía, medição e legislação de terras.
3' SERIE

Trigonometria espheríca e astronomia theorica e pratica,
geodesia;
Meeaníca applicada, cynematicà .e dynamíoa applícada,
theoria da resistencia dos materíaes, grapho-estatícaMíneralogia, geologia, paleontologia, noções de metarlurgía.
4' SERIE
O estudo dos materiaes deconstrucção e determinação experimental de sua resistencia; estabilidade das construccões:
.eehnología das profissões elementares e do construotor me.aníco ;
.Hvdrauiica, .abastecimento d'agua esgotos;
Estradas, pontes e víaductos ,

e

5'

sERrE

Architectura civil, hygiene dos edificios e saneamento das
cidades;
Machínas motrizes e operatrizes ;
Rios, canaes, portos' de mar e pharóes:
Economia politíca, direito administrativo, estatística.
CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRTAL
1', 2" E3' SERIES

As cadeiras das series correspondentes' do curso de engenl.aríacívü
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SERIE

. Estudos dos materiaes de construeção, determinação experimentalde sua resistencia, estabilidade das construcções teehnologia das profissões elementares e do constrúctor meca~ico'
Hj'draulica, abastecimento d'água e esgotos'
'
Chímíca organica desoríptiva e analytíea ,
5" SERIE

Physiea industrial;
Chírnica industrial;
Maehínas motrizes e operatrizes;
Economia polítíca, direito administrativo, estatistica.

CURSO DE ENGENHARIA l\IECANICA E DE ELECTRICIDADE
i", 2" E 3" SERIES

As cadeiras das series correspondentes do curso de engenharia oívil,
4" SERIE

Estudos dos materiaes de construcção e determinação experimental de sua resistencia, estabilidade das constcucções,
technologta das profissões elementares e do constructor mecanico;
Hydraulica, abastecimento d'água e esgotos;
"I'heoria da eleetrotechnica, medidas electrotechnicas e magnetícas,
5"

SERIE

Physica industrial;
Maehínas motrizes e operatrizes;
Applicações industriaes de electrotechnica;
Economia política, direito administrativo, estatistica.
Paragrapho undco, Além do estudo das disciplinas, haverá, na i" serie dos cursos de engenharia, aula de desenho de
aguadas e sua applicação ás sombras, de trabalhos graphicos
de geometria desci-iptiva applicada; na 2", aula de desenho
topographieo e de trabalhos graphícos de topographia: na 3",
aula de desenho e construcção de 'cartas geodesicas, de desenho
e plbjectos de mecanismos; nas 11 " series, aulas de trabalhos
graphicos relativos á technõlogia do constructor mecanico, a
estradas de ferro e respectivo material fixo e rodante; e de
trabalhos graphícos de construeção e hydraulica ; nas 5"5 series,
aulas de desenho e projectos de architectura, de obras hydraulicas e de sanea-mento das cidades; e de desenho eprojeetos
de machinas.
.'
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Art. 8.0 As cadeiras constituirão 10 secções com outros
tantos professores extraordinarios effectivos distribuidos da
seguinte fórma:
1" Secção: Geometria analytíca e geometria descríptiva ,
2" Secção i. Calculo das variações; mecanica racional; mecanica applicada, cynematica applicada, etc.
3" Secção: Physica experimental e physica industrial.
4" Secção :Chimica ínorganica. noções de chimica organica; chírnica industr-íalf chímíca organica descriptiva e analytica,
5' Secção: Historia natural com desenvolvimento da botanica- systematíca, mineralogia, geologia; etc.
6" Secção: O estudo dos materiaes de construcção, etc.;
architectura civil, hygienedos edificios e saneamento das
cidades.
7" 'Secção: Hydraulíca, abastecimento d'água e esgotos;
,
rios, canaes, poros de mac, pharóes.
8' Secção: Estradas, pontes e viaductos; machinas motrizes e operatrizes .
9" Secção: Topographia, medição e legislação de terras;
trigonometria espherica, astronomia, geodesia.
lO" Secção: Theoria da electrotechnica; applícações 'industríaes da eleotrotechnioa.
Paragrapho undeo. Haverá mais um professor extraordínarío effectivo que será docente da cadeira de economia politíca, direito administrativo e estatística.
Art. 9°. Os alumnos dos tres cursos de engenharia assistirão conjuntamente as aulas geraes e complementares> communs, a cargo dos professores ordinarios, no primeiro caso,
e dos professores extraordínarios effectivos, no segundo caso.
Art. 10. Ao lado dos cursos geraes dasdifferentes dísciplínas, haverá tantos cursos privados quantos forem propostos
e approvados pela Congregação na ultima sessão dojieríodo.
anterior ou naquella que anteceder á abertura das aulas.
DOS

T~~BALHOS

ESCOLARES

Art. H. Nas cadeiras em que mão houver aula pratica,
o ensino será feito sob afórma de preleeções que durarão 40
minutos.
Art. 12. Quando houver pratica de laboratorio, gabinete,
observatorio ou execução de trabalhos graphícos, as prelecções
deverão alternar com as aulas praticas (tres aulas praticas,
tres preleeções semanaes) , Nas aulas praticas o professor empregará o tempo necessario ao seu desenvolvimento.
Art. 13. A .presença dos professores será verificada pela
sua assígnatura na caderneta de aula que lhe será apresentada pelo bedel no inicio da lição.
Art. 14. As aulas dos cursos privados obedecerão ao plano
que lhes traçarem os respectivos docentes, plano que figurará
nos annuncios e editaes em' que se publicarem os programmas
da Escola.
Art. 15. Todo o alumno terá o direito de escolher as
aulas do docente de sua confiança, sendo que, para a inscripção
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em exame, só serao 'validos os· attestados de f'requenoia dos
cursos cujo programma tiver sido approvado pela Congregação.
Art. 16. As taxas pagas pelos alumnos para a' frequencia
dos. cursos serão entregues pelos thesoureiros aos- respectivos
docentes, feito o desconto de 10 % para as despezas geraes da
Escola.
Art. 17. Nenhum professor ou livre-docente que leccionar
no recinto da Escola poderá receber directamente dos alumnos
as taxas de rrequencía de seus cursos.
no

PROCESSO DE

EXA~IES

E DOS EXERCICIOS PRATICaS

Art. 18. As materias da 1" serie constituem o assumpto
da prova preliminar; as das 2" e 3" series o do exame basico
e as das 4" e 5" series o do exame final.
Art. 19. .os exames serão feitos por matéria, perante commissões de tres membros, organizadas pela Congregação, tendo
em vista a natureza da disciplina.
, 'Art. 20. A prova pratico-oral, ou oral simplesmente, se
fará sobre pontos designados pela sorte, com antecedencía de
uma ou duas horas, de accõrdo com a decisão da. commissão
examinadora. Durante este intervallo, os alumnos poderão.
consultar quaesquer livros.
Art. 21'. Na prova simplesmente 'oral a arguição durará
até 20 minutos para cada examinador sobre o assumpto escolhido por elle.e contido noponto sorteado que deverá abranger pelo menos tres partes distínetas da materia em axame.
Art. 22. Nas provas pratica e oral o alumno executará
uma operação ou experíencía, seguida de arguição até meia
hora para cada examinador sobre o objecto della e tambem
sobre outros quaesquer assumptos do ponto sorteado .
.Paragrapho unico , Na prova pratico-oral ou simplesmente
na oral, a commissão examinadora poderá arguír o examinando
nas generalidades da cadeira, as quaes, sob o nome de parte
vaga, deverão vir consignadas. nos programmas.
Art. 23. Haverá exame oral das seguintes disciplinas:
Geometria descriptiva, calculo differencial, mecaníca racional, geometria analytíca, hydraulica, topographía.: estradas
de ferro, astronomia.vnavegação interior, arehitectura, machinas, economia politica, direito administrativo e estatística.
§ 1.0 A topographía, a astronomia e geodesia, a hydraulíca,
estradas' de rerro, navegação interior, machinas farão assumpto
de exercícios praticas finaes cuja nota concorrerá para julgamento do alumno.
. § 2.° Não poderá ser admittido a exame o alumno que
faltar a todos os trabalhos e exerciciospraticos.
Art. 24. Os exames das outras disciplinas são praticosaraes.
Art. 25. O julgamento dos trabalhos graphlcos ficará entregue a uma commíssão de tres mestres, da qual fará parte,
sempre que fôr possível, o da aula, tomando-se por base os originaes executados pelos alumnos durante o anno; cada membro
da eommíssão arguirá até 15 minutos.

Art. 26. 1. ermínado o exame do ultimo alumno de cada
turma díaría, cujo numero será fixado pela Congregação; será
lavrada uma acta com o nome dos alumnos e as notas alcançadas, reprovado, approvado, approvado plenamente, approvado
com dístíncção ,
Os exerci cios praticos durarão dous mezes 'e o tempo para
a sua execução será indicado pela Congregação, tendo em vista
a boa marcha dos trabalhos lectivos.
Art. 27. Os exercicios práticos serão dirigidos por professores ordinarios ou por extraordinarios effectivos.
Art. 28. Os programmas de exercicios praticos organizados pelos professores das cadeiras, serão approvados pela
Congregação e executados pelos directores das respectivas
turmas em lugares convenientes.
Art. 29. Os exercícios praticos constarão de trabalhos
de campo na capital ou fora della; de excursões, observações
e pratica em estabelecimentos publícos ou particulares; de
projectos, plantas ou planos; de um relatorio, em que serão
feitas descrípções circumstanciadas dos trabalhos e de questões
praticas, numericas ou graphicas propostas pelos directores
das, turmas sobre assumpto relativo aos mesmos trabalhos.
Art. 30. Cada director de turma terá uma gratificação
mensal.
'
Art. 31. Os preparadores que tiverem de acompanhar
aa turmas de alumnos terão uma diaria além dos pagamentos
.das passagens.
,
Art. 32. Aos hedeís e serventes que acompanharem as
turmas de trabalhos praticos será abonada pelo director uma
retribuição pecuniaria.
Art. 33. 'I'ermínadoa os exercicíos praticos far-se-á um
exame cuja nota, se fôr favoravel, concorrerá para o Iulgamento do alumno no exame basico e no final; se fôr desfavoravel, o candidato não poderá prestar os referidos exames.
.Paragrapho unico. Os examês de exercícios praticos serão
prestados e julgados por uma commissão de tres professores
ordínaríos ou extraordínaríos effectivos, da qual fará parte
o dírector da turma.
'
Haverá uma arguíção oral a respeito dos trabalhos exhíbidos pelo alumno.
'
Art. 34. O alumno reprovado em uma materia não
poderá concluir o exame preliminar, basico ou final. Será
obrigado a cursar um novo anno escolar.
DO PROVIMENTO DOS CARGOS DOCENTES

Art. 35. A vaga do professor ordinarío será preenchida
com a nomeação elo professor extraordinario effectivo ela
respectiva sessão.
Art. 36. Para o lugar de professor extraordinario effectivo,
a Congregação' enviará ao Governo uma lista de tres nomes
para escolha de um.
.
'
Paragrapho unico . .só poderão concorrer á vaga' de professor extraordínarío effectivo os lllP!':f.res, os preparadores e
os livres docentes.
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Art. 37, Será aberta por 60 dias uma ínscrípção para
preenchimento do lugar vago. Os candidatos apresentarão,
com um requerimento á Congregação, as obras, documentos e
serviços que os recommendarem.
ArL 38. A Congregação, depois de ouvir a' leitura do
relatorio elaborado por uma commíssão de nres membros,
eleita para examinar o valor scientifico, pedagogíeo e moral
dos candidatos, procederá á votação na fórma do art. 36 da
Lei Organica.·
DO CORPO AD1.HNISTRATIVO

Art. 39. Além do secretario, do sub-secretario, do hihlinthecario, do sub-bibliothecario, do thesoureíro, do porteiro,
haverá para o serviço administrativo quatro amanuenses, oito
bedeis e os serventes que forem neeessacíos.
Paragrapho uuico , A fiança do thesoureiro será arbitrada
pela Congregação de 5 :000$ a 10:000$000.
ATt. , 40. Os serventes estão subordinados ao porteiro, salvo
durante o serviço de laboratorios ou gabinetes, caso em que
'receberão ordens directalnente dos conservadores e dos preparadores.
.
AUXILIARES

DO ENSINO; PREPARADORES; CONSERVADORES;
J"IARES DE GABINETES E LABORATORlQS

AUXI-

ArL /11. Os preparadores permanecerão em seus cargos,
emquanto merecerem a confiança do professor titular da cadeira, esteja este ou não em exercício, e serão nomeados pelo
díreetor, sob proposta da respectivo docente.
ArL !f2. Haverá preparadores para as seguintes disciplinas:
Physíca experimental; chimica ínorganíca; astronomia e
geodesia: mineralogia e geologia; chimica organíca; physíca
industrial; chimica industrial; historia natural com botanica
systematica; tlieoria de electrotechníca: applicações industriaes de electrotechnica.
Art. '/13. Aos preparadores incumbe :
a) comparecer diariamente antes da hora das aulas, afim
de dispor, segundo as determinações do professor, tudo quanto
for necesario para as demonstrações, trabalhos e exercicios
praticos ;
b) demorar-se no gabinete, laboratorio ou ohservatorío o
tempo preciso para o cabal desempenho dos serviços a seu
cargo, mesmo durante as férias;
c) assistir ás aulas theorícas e praticas, realizando as de':
monstrações experimentaes determinadas pelo professor;
ri) dispor quanto lhes for determinado para as investigações do professor, e executar os trabalhos praticas que lhes forem designados;
,
c) exercitar os alumnos no maneio dos apparelhos e in...
strumentos, guíal-os nos trabalhos praticas, segundo as instrueções do professor, e fiscalizar os trabalhos que os alumnos
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tiverem de executar, por ordem do professor, no respectivo;
gabinete, laboratorio ou observatório ;
f) zelar pelo asseio do gabinete, labaratorio ou observatorío, bem como pela conservação dos instrumentos e appareIlios, sendo' obrigados a substituir os que se inutilizarem por
negligencia ou erro de officio.
.
AI't. H. Os preparadores registrarão em livro especial,
rubricado pelo director, os pedidos dos objectos de que carecer
o gahinete, laboratorio ou observatorio. consignando as datas
do pedido, da entrada e da descarga. Esta só poderá ser dada
por ordem do director. Em outro livro, igualmente rubricado,
organizarão os preparadores uma relação de todos os ohleetos
pertencentes ao gabinete, laboratorió ou observatorio.
Art. 45. Haverá conservadores para as seguintes disciplinas :
Desenhos e trabalhos graphicos do curso de engenharia
civil e topographia: desenhos e trabalhos .graphicos dos cursos
de engenharia industrial e mecanica ; 'calculo, geometria. descríptíva e suas applícações ; mecaniea racional; mêcaníca applicada ; construcção hydraulioa : estradas e pontes; archítectura;rios, canaes e portos de mar e machinas .
Art. 46. Os auxiliares de gabinete e laboratoríos' serão
nomeados pelo director, sob proposta do professor, de accôrdo
com as exigenclas do serviço e com o orçamento annual. 'Incumbe-lhes executar os trabalhos indicados pelos preparadores
ou conservadores, manter em bom estado de conservação os apparelhos, instrumentos e mais obrectos, e auxiliar estes Iunceíonaríos na escripturação tda entrada e consumo, ou sahida
dos oh]ectos do gabinete ou laboratorio..
Art. 117. Conforme a natureza do serviço especial, e o orçamento votado para as despezas da Escola, os auxiliares e os
serventes poderão trabalhar em 'dous ou mais gabinetes ou laboratorios, a juizo do director.
Art. 48. No começo de cada armo. segundo às orçamentos
apresentados pelos professores e mestres, o director disbribuirá
a verba destinada aos gabinetes, .laboratorioae o observatorío
pelas diversas cadeiras e aulas, attendendo, dentro dos recursos da dita, verba, ao que for mais urgente.
A:rí. 49. Os pedidos para os gabinetes e Iahoratoríos serão
foi tos pelos preparadores ou conservadores e rubricados pelos
professores e mestres.
.
Art.. 50. Nenhuma despeza se fará sem a autorização do
director, e sem que seja pedida por escripto na forma do artigo
precedente.
§ 1.0 O mesmo se observará quanto ás despezas com os
objectos para a secretaria e bihliotheca, devendo o pedido ser
rubricado pelo secretario ou bibliothecario.
§ 2." De todas, estas despezas, o preparador, o conservador,
o secretario ou bíhlíothecarío, conforme a hypothese, apresentará trimensalmente ao dírector o respectivo balancete, o
qual, depois de approvado, será regísfado em livro especial,
rubricado pelo mesmo director .
. Art.. 51. O director, sempre que houver por. conveniente,
poderá ouvir o parecer do professor, antes de resolver sobre
qualquer pagamento.
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DOS CERTIFICADOS

ArL 52. Haverá tres certificados: o do curso de engenharia civil, o de engenharia industrial e o de engenharia mecaníca e electricidade.
.
Art. 53. Concluido o exame í'inal do curso respectivo, o
alumno, depois de paga a taxa, receberá do secretario o certificado que lhe couber.
DA INSTRUCÇ.:\O MILITAR

Art. 54. Continuam em vigor as ínstrucções expedidas
pelo l\linisterio do Interior para execução do disposto no art. 170
do regulamento annexo ao decreto n. ti. 947, de .8 de maio de
1908.
DISPOSIÇÕES GERAES

Art . 55. O director da Escola Polyteohnica poderá, com
o assentimento do presidente do Conselho Superior, contractar
prof'íssionaes estrangeiros para regencia temporaria 'de cadeiras ou de cursos, bem como para chefia edírecção de laboratorios . O Governo deverá ser scientificado dos termos e das
condições desses contractos, para os necessarios fins.
Art. 56. 'Os lugares de professores extraordinarros eífectivos não são de preenchimento forçado, Quando algum delles
vagar por morte, ou por accesso do seu titular á cadeira respectiva, poderá a Congregação, por intermedio do Conselho Superior, propõr ao Governo a suppressão do lugar.
•
Paragrapho unico. Ao proressortextraordínarío, além da
regencía dos cursos complementares, incumbe leccionar a parte
do programma que lhe fór indicada' pelo respectivo professor
ordinario ou por este regulamento -,
Art , 57. As taxas obrígatorías da Escola Polytechndca serão lançadas pela Congregação, de accôrdo com o paragrapho
unico do art. 135 da Lei Organica.
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 58" Os alumnos que se matricularam este anno na
primeira serie dos cursos de engenharia serão dispensados do
exame de admissão; a elles sómente se applicarão, desde já e
integralmente, as demais disposições da Lei Organica e deste
regulamento.
ArL 59. Em virtude do disposto na Lei Organíea e neste
regulamento serão postos em disponibilidade os lentes de direito constitucional, direito administrativo, etc.; de exploração
de minas: de docimasia e metallurgía: de zoologia systernatica
e de agricultura; physica e chimica agrícola, etc. A cadeira de
physíoa mollecular terá O, nome de physica experimental; a
de economia política e finanças, o de economia política, direito
administrativo e estatistíca: a de botanica svstematíca, o de
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hístoría natural, com- O deseuvolvimento da hotaníca systematíca, A de mineralogia, geologia e paleontologia será acerescída
de noções de metallurgia.
"Art. 60. Serão creadas a cadeira de theoría de eleetrotechníca, medidas olectrícas, e magneticas, e a de applícações
de noções de metallurgla.
Art. 61. O actual cathedratico de economia política leccionará na categoria de ordinario a referida disciplina, bem como
o actual substituto, quando se der a vaga daquelle ,
Art. 62. Os actuaes substitutos serão nomeados para os
cargos de professores extraordínaríos effectivos das novas
secções, segundo a natureza das disciplinas nellas grupadas.
Paragrapho unico , Aos actuaes substitutos, que passarão
a professores extraordinarios, é garantido o accesso á vaga de
professor ordínarío que occorrer nas cadeiras constituintes
das actuaes secções.
Art. 63. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911. - Rivadavia da Cunha
C91'1'êa.

DEcRETON. 8.664-

DE

5

DE ABRIL DE

-1911

Concedo autoriaação ;l Société do Constrution do Batígnelles para funccion
na Republica

OPresident.e da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Socióté de Construetion de Batígnolles, socredade anonyma, com séde em Paris, e devidamente representada, decreta:
.. Artigo uníco, E.' concedida autorização á Bocíété de Constructíon de Bagtinolles para funccionar na Repuhlíca com
os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que este
acompanham, assignadas pelo ministro de ;Estado da Agricultura, Industría eCommercio" ficando a mesma sociedade
obrigada a cumprIr as formalidades exigidas pela legislação
.
em vigor.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911; 90 da Independencia
e '23 da Republíca.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.
0

0

Clausulas que acompanham o decreto n. 8.664, desta data
I

A Bociété de Construction de Bagtínolles é obrigada a. ter
um representante no nrazil com plenos e illimitados poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandado e receber citação inicial pela Companhia.
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Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á [urisdicção
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que,
em tempo algum, possa a referida companhia reclamar
qualquer excepção fundada em seus estatutos, cuias disposições não poderão servir de base para qualquer' reclamação
concernente á execução das obras ou serviços a que elles se
referem.
UI
Fica dependente de autorização do Governo qualquer
alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos
estatutos. Ser-Ihe-ha cassada a autorização para Juncclonar
na 'Repbulica si infringir esta clausula.
IV
\,

Fica entendido que a autorização é dada sem pl'e,jUlZO do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonvmas.

v
lA infracção de qualquer das presentes clausulas para
a qual não esteja comminada pena especial será punida com
a multa de 1 :000$ a 5 :000$, e, no caso de reincidencia, pela
cassação da autorização concedida pelo decreto em virfuríe
do qual baixam as presentes clausulas.
.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911.-Pedro de Toledo.

Os. administradores aetuaes da Companhía Société de
Construction de Batignolles, sendo accionístas da mesma, são
os seguintes Srs. : Güiu, Gaston Remi, engenheiro, domiciliado
em Paris, Boulevard de Courcelles li. '12; Vieuxtemps, Maxímilien, engenheiro, domiciliado em Paris, Rue de 'I'ocqueville
n. 54; Rolland Cosselín, Jean,' engenheiro, domiciliado em
Paris, Rue Legendre n. 1; Bodin Paul, engenheiro, domiciliado em Paris, Rue 8aint Ferdinand n.· 50; Goüin, Edouard
Ernest, engenheiro, domiciliado em Paris, Place Maresherbes
n . 24; Barhiére, Charles, engenheiro, domiciliado em Paris,
Rue Paris de Chavanncs n. 7. A lista supra consta aliás do.
extracto da acta da assembléa geral dos accionistas de 29 de
outubro de 1908, cuja cópia por certidão pelo tabellião A. Constantin, de Paris, se acha nos documentos entregues, com o
requerimenLo de 20 de março de 1911, ao i\IinisLerio da Agricultura.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1911.- Por procuração da
Société ·de Construction de Bagtínolles. -'- C. Guilliot.
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(Alberto Biolóhini, traductor publico juramentado.- Rio,
de Janeiro.
Oertiríco que me foram apresentados uns estatutos escrmtos
no idioma francez, cuja traducção me foi pedida e é a seguinte:
TRiADUCÇÁü
Estatutos da Société de Construction de Bagtinolles,outr'ora
Ernest Goüin et Cie.
SOCIEDADE ANONY:1IIA COM O CAPITAL DE CINCO :1IlILHÕES DE FRANCOS

Formada por instrumento passado perante mestre Dueloux,
tabellião em París, aos 2 e 4 de dezembro de 1871.
Concessão em sociedade anonyrna da antiga sociedade em
commandita Ernest Goüin et Cie.
Creada por instrumento, perante o mesmo tabellião, aos 18
de fevereiro de 1846.

Estatutos

Estabelecidos pelo instrumento de 2 a 4 de dezembro de
1871 perante mestre Dueloux, tabellião, e modificados:

(Arts. 4°, 12 e 24) pela assembléa geral de 8 de dezembro
de 1880.,
(;Arts. 22, 26, 32 e 34) pela de 18 de maio de 1885.
(Arts. 3° e ;26) pela de 17 de dezembro de 1887.
(Art. ·4°) pela de 19 de dezembro de 1896.
(Arts. 18, 19, 20, 21, 24, 26, 38 e 39) pela de 27 de dezembro de 1902.
.
(Arts .4°, 24 e 261 pela de 29 de outubro de 1908 .

TITULO PRI·i\lEIRO
NATUREZA DA SOCIEDADE -

SEU OBJECTO, DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO

EsÉDÉ

Art. 1. ~ A sociedade em com~bandita Ernest
Cie.. f'ica convertida, pelo presente, em sociedade
afim de ser regida, para o futuro e a contar de
conformidade da lei de vinte e quatro de julho de
centos e sessenta e sete.

Goüín et
anonyma,
hoje, na
mil oito-

00:1.
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Art. ~. o A sociedade tem por obíecto :
iA. exploração das officinas e estaleiros de construccão de
machínas, obras mecanícas e outras, pertencentes á sociedade,
estabelecidos em Paris, avenida de Chichy n .' -176 . (decima
setima círcumscrípção, chamada «des Batignolles».
A exploração de seus estaleiros de construccões navaes,
.
estabelecidos em Nantes, iPrairie au Due (-1).,
E a execução de quaesquer emprezas de obras publicas e
particulares.
As operações da sociedade fazem-se tanto na França como
no estrangeiro.
iArt. 3. o A sociedade toma a denominação de «Société
de Constructíon des Batígnolles ».
Art. '4. o A duração da sociedade, que devia expirar em
1 de janeiro de -1887, foi successívatnente prorogada por decisões das assembléas geraes dos accíonístas de 8 de dezembro
de 1880, -17 de dezembro de 1887, 19 de dezembro' de 1896 e
29 de outubro de -1908 até -1 de julho de 1932, salvo os casos
de nova prorogação ou de dissolução antecipada.
Art. 5. o O domicilio da sociedade e sua séde principal
são em Paris, avenida de Chichy n. 176.
Ella tem, também, urna séde de estabelecimento em Nantes,
Prairie au Due, no escriptorio de seus estaleiros de con. ',
strucções navaes ('2').
A sociedade poderá ter outras sédes de estabelecímen to
onde quer que o conselho de adminisração julgar ueoessat-ío ,
TITULO

n

FUNDO E CAPITAL SOCIAL

,Art. 6. o O fundo social compõe-se de todos ')S hens e.
direitos pertencentes á sociedade.
.
A sociedade, como anonyma, contínua todas as operações
existentes, quer actíva quer passivamente.
(Seguem-se, no instrumento da sociedade, disposições
concernentes ao ajuste de contas e operações que estavam em
curso por occasíão da transformação em sociedade anonyma.)
Art. 7. o O capital social é fixado em cinco milhões de
francos e dividido em mil acções de cinco mil francos .cada
urna.
Compõe-se:
Dos 2.875.000 francos que formam o capital da sociedade
em commandita e que são convertidos em 575 acções de 5.000
francos cada urna, ou frs. 2.'875.000.
E de 2.125.000 francos que fazem parte dos beneficios
resultantes do fundo de reserva e da conta de amortização da
(1) Estes estaleiros são supprhnídos ,
(2) Estes estaleiros são supprtmidos ,
Executivo - i9H
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dita sociedade em commandíta, e que são transformados em
425 acções, tambem de 5 . 000 francos cada uma. ou
frs ..2. '125 . 000.
Total frs. 5.000.000.
Esta quantia de cinco milhões de francos acha-se realizada
e é representada pelos bens e valores pertencentes á sociedade,
nos quaes está confundida.
Art. 8. u O capital social pertence ás partes nas proporções
seguintes: Ao Sr. Ernest Goüin, por, etc.
(Segue-se, no instrumento de 2 e 4 de dezembro de 1871,
a indicação do numero de. acções pertencentes então a cada
. .
accionista. )
L<\.rt. 9. o O capital social poderá ser augmentado por de.Iiheração da assembléa geral dos accionistas, tomada na 'conformidade do art. 35 adeante.
-Art. 10. As acções são nominativas;
São extrahidas de um registro de talão, numeradas e assignadas por um administrador;
Trazem o carimbo da sociedade .
Art. 11. Cada acção dá direito na propriedade do activo
social e a uma parte proporcional ao numero das' acções emíttidas, e na partilha dos beneficios, a uma parte determinada
rio art. 139 adeante.
Art. 12. (Nova redacção adoptada pela assembléa geral.
de 8 de dezembro de 1880.
A cessão das acções opera-se por uma declaração de transferencia inscripta nos registros da sociedade e assignada pelo
cedente e pelo cessionario. Faz-se menção disso nos títulos,
por um administrador.
Para conservar tanto quanto possível o espirito que -járnaís
deixou de .existir entre os interessados desde a formação da
sociedade, as cessões de accões não podem ser feitas sinão a
pessoas já accionistas da sociedade, ou que forem acceitas
.
,pelo conselho de administração."
No caso de cessão a uma pessoa já accionista, a regularização da transferencia nos registros da sociedade faz-se
logo que é formulado o pedido.
No caso de cessão projectada a uma pessoa estranha á
sociedade, o titular da acção deve fazer declaração disso em
um registro especial, indicando o nome, sobrenome, profissão
ou qualidade' e domicilio do cessionario. '
Nos '20 -dias que seguirem a esta declaração,' o conselho de
administração delibera, pela maioria de seis membros, sobre
a acceítação ou recusa de transferencia.
A decisão dos administradores não é motivada e não pôde,
no caso de recusa, dar .logar a nenhuma reclamação, quer
.contra elles, quer contra a sociedade. Dá-se conhecimento disso
por' carta registrada ao titular da acção ,
'No caso de acceitação, opera-se a transferencia para o
nome do cessionario designado, logo após a decisão do conselho.
.
As disposições que precedem são. applicaveis a todos os
casos de cessão, mesmo ás que se fizerem por adjudicação
publica, em virtude de mandado judicial ou de outra fórma.
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Por conseguinte, no caso em que os interessados em uma
ou mais acções julgassem dever admittir outros lançadores
que não pessoas já accionistas da sociedade, a venda pronunciada a um estranho seria de pleno direito considerada como
nulla e não havida si elle ·não fosseacceito pelo conselho de
administração nos 20 dias que se seguissem á apresentação do
acto de venda e ao pedido de regularização da transferencia
na séde social.
As transferencias de acções por doações entre vivos a
parentes dos titulares e as transf'erencias causa mortis para os
nomes de herdeiros ou Iegatauios, operam-se mediante a eutrega dos documentos justificativos regulares á sociedade.
Art. 13. Toda acção é índivisivel ; a sociedade só reconhece um proprietario para cada acção .
L;\.et. 14. Os direitos e obrigações decorrentes da aceão
seguem o titulo em quaesquer mãos para onde passe, e a cessão
compreheude sempre os dividendos vencidos e a vencer-se,·
como tambem a parte eventual que lhe venha a tocar nas
reservas e em todo o activo social.
A posse de uma accão importa de pleno direito adhesão
aos estatutos da sociedade e ás decisões da assembléa geral.
Art. 15. Os dividendos das acções são validamente pagos
ar- portador dos titulas.
Art. 16. Os herdeiros ou credores de um accionista não
podem, sob nenhum pretexto que seja, provocar a apposíção
de sellos sobre os bens e valores da sociedade, requerer um
inventario particular, nem a partilha ou licitação.
Devem, para o exercício de seus direitos, conformar-se
com os inventarios socíaes e com as deliberações da assernbléa
geral.
Art. 17. Os accíonístas não são obrigados sinão até á
concurrencia do valor de suas accões; nenhuma chamada de
fundos póde ser feita acima do mesmo.
TITULO III
AD~I1NISTIL\çIo DA SOCIEDADE

Art. 18. A sociedade é administrada por um conselho de
administração composto de tres membros, pelo menos, e de
mais seis no máximo, nomeados pela assembléa dos accionistas.
Art. 19. O conselho de administração é nomeado por seis
annos. Comtudo, no caso de adjuncção de novos membros para
completar o numero de seis, no decurso de seis annos, as
í'uncções destes novos membros cessarão ao mesmo tempo que
as dos outros.
Os administradores poderão ser sempre reeleitos
Art. 20. No caso de vagas no conselho de administração,
por ohito ou outra causa, os administradores restantes poderão
providenciar provisoriamente sobre a substituição e a primeira assembléa geral dos accionistas que se seguir procederá
á nomeação definitiva.
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o administrador nomeado em substituição de outro, não
exercerá as funcções ' sínão durante o tempo que restava a
decorrer do exercício daquelle a quem subs titue.
Art. 21. Os administradores teem direito como remuneração:
1°, a um ordenado fixo annual determinado pela assembléa
geral dos accíonistas e a ser levado a despezas geraes da sociedade;
2°, e a uma quota de 40 % dos lucros liquidos da sociedade,
depois de feitos os descontos mencionados no art. 39, adeante.
Esta quota dos lucros líquidos é repartida entre os administradores nas proporções determinadas pela assembléa geral
dos accionistas.
tArt. 32:. Os administradores devem ser proprietarios de
cinco acções, que são depositadas na caixa social para ficarem
empenhadas especialmente á garantia dos actos de gestão, na
conformidade da lei. (A assembléa de 18 de maio de 1885, reduziu a este numero de cinco acções o de vinte acções, que
havia sido primitivamente fixado.)
.
Estas. acções são nominativas, inalienáveis, emquanto durarem as runccões do administrador, e levam um carimbo
indicando a inalienabilidade.
Art. 23. Os administradores não são responsáveis sinão
pela execução do mandato que receberam.
Não cóntrahem, em razão da sua gestão, nenhuma obrigação
pessoal nem solidaria relativamente aos compromissos" da
sociedade.
,Art. 211. O conselho de administração é investido dos direitos e poderes mais amplos para a gestão e administração
dos negocies da sociedade, sem limitação alguma.
Pratica ou autoriza os actos de qualquer natureza compatíveis com os nego cios socíaes e principalmente decide e
contracta: ajustes e empreitadas, o pedido e a acceitação de
concessões, emprestimos firmes, por meio de abertura de creditos ou outros com ou sem garantiashypothecarias, ou outras;
compras' e trocas de immoveis que julgar uteis para as necessidades da sociedade e a revenda dos que julgar inuteis.
Faz ou autoriza a venda e a transferencia de apolíces
e outros titulos puhlicos, francezes e estrangeiros, de acçôes .e
obrigações de companhias ou sociedades, e em geral de
quaesquer valores moveis de toda e qualquer natureza, pertencentes á sociedade, pelos preços e condições que julgar
convenientes. Recebeo preço respectivo como qualquer quantia
devida á sociedade e dá quitação.
.
Póde interessar á sociedade em vista' de trabalhos a fazer,
em concessões, empreitadas ou sociedades.
Póde entabolar negociações, transigir, louvar-se sobre
todos os interesses da sociedade, e consentir em desistencias
e levantamentos de embargos de ínscrípções, opposíções ou
outros direitos, antes ou depois do pagamento .
.Nomeia e revoga os agentes e empregados, marca suas.
remunerações fixas e proporcíonaes.
Fecha as contas a serem submettidas ti assemhléa 'geral
dos accionistas ,
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Póde constituir rnandataríos para acompanharem operações
determinadas e lhes confere os poderes que julgar uteis.
Os poderes acima serão exercidos, quer pelas decisões
tomadas pelo conselho de administração em suas reuniões,
quer pelos membros da commissão de dírecção . instituída no
art. 25 e nos limites indicados no mesmo artigo.
Art. \25. Em razão da natureza das operações clf\ sociedade
e dos cuidados que lhe devem ser prestados· diariamente,
haverá uma commissão de direcção, composta de quatro
membros no maxímo, fazendo parte do conselho de administração e cujas funcções serão permanentes.
Os membros da commíssão de dírecção serão designados
. pela assembléa geral dos accionistas.
Serão encarregados da direcção e da marcha dos negocies
da sociedade.
Os ajustes e empreitadas a contractar serão estudados e
examinados por elles.
Cada um delles terá o direito de celebrar, em nome da
sociedade, nas condições que julgar convenientes, ajustes, empreitadas e compromissos cuja importancia não exceda de
100.000 francos por operação. Será dado conhecimento disso
ao conselho de administração na reunião que se seguir.
Os ajustes, empreitadas e compromissos que excederem
de 100.000 francos deverão ser examinados e .decididos em
sessão do conselho de administração e, desde que tenham .sído
autorizados, serão realizados, dirigidos e executados por aquelle
ou aquelles dos membros da commissão que tiverem sido designados para esse fim e que, pelo facto da designação, terão
os direitos e poderes de contrahir e assignar quaesquer actos
e compromissos, qualquer que seja a sua cifra, que tiverem
relação com a execução das empreitadas ou operações assim
confiadas á sua direoção,
Na ausencia de algum membro da commíssão de dírecção
os documentos e papeis relativos ás empreitadas de que tiver
a dírecção serão assignados por um outro membro da mesma
commissão.
.
Cada um dos membros da commíssão de direcção terá o
direito de cobrar e receber quaesquer quantias devidas á sqciedade, qualquer que sej a a ímportancía a que se elevem, dar
quitação e fazer todas as desistencias de direitos, levantamentos
de embargos, ínscripções e opposíções, antes ou depois do
pagamento.
Os' administradores que não fizerem parte da oummissão
de direcção tomarão parte nas reuniões e decisões do conselho
de administração e poderão ser delegados especialmente pelo
conselho para seguirem e executarem operações determinadas.
No caso de se darem vagas na commissão de direcção, os
administradores poderão providenciar provisoriamente sobre
a substituição e a primeira assembléa geral que se seguir
procederá á nomeação defmitiva.
Art. 26. Os administradores se reunirão em conselho na
séde social mediante convocação do presidente, tantas vezes
quantas for util e pelo menos uma vez por mez.
Emquanto o Sr. Gaston Goüin fàr administrador da.socie-
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dade, elle será de direito presidente do conselho, e quando
tiverem cessado as suas runcções de administrador, o presidente
do conselho será sempre nomeado pela assembléa geral dos
accionistas.
lNo caso de ausencía do presidente e no caso de vaga da
presídenoia, amquanto se aguarda .a nomeação pela assembléa
geral, o conselho será presidido pelo mais velho dos admínístradores, ou, na falta deste, pelo administrador que fôr
designado na sessão.
No caso de impedimento de assistir ás sessões do conselho,
por ausencia ou outra causa, o administrador impedido poderá
dar procuração a um dos seus collegas afim de representai-o,
mas a procuração deverá ser dada especialmente para cada
sessão e um administrador não poderá ser incumbido de mais
de um mandato.
As decisões em conselho serão tomadas por maioria' de
votos dos administradores presentes ou representados, e no
caso de empate, o voto do presidente será preponderante.
As decisões não serão validamente tornadas sinão havendo
pelo menos tres membros do conselho presentes á reunião dos
quaes dous pelo menos fazendo parte da commissão de dírecção .
As decisões do conselho serão escriptas em um registro
especial e assígnadas pelos administradores presentes ou pelo
menos pela maioria delles.
-As cópías ou extractos dessas decisões a serem apresentados a terceiros ou ás administrações e em juizo serão certificados e assígnados por um administrador
TITULO IV
COl\LMISSARIDS

Art. 27. A assembléa geral dos aceionístas nomeia cada
anno um ou mais eommissarios para exercerem as íuneções
determinadas em lei.
Art. 28. O Sr. Roland-Gosselin, uma das partes, é nomeado por todos os outros interessados unico commissario no
primeiro anno, o que elle acceita.
,
Suas runcções durarão até' ti assemhléa geral orclinaria
que se realizará em 1872.
TITULO V
ASSEl\IBL10AS GERAES

Art. 29. A assemhléa geral regularmente constituída representa a universalidade dos acoíouistas: suas decisões são
ohrigator-ias para todos, menos para os ausentes ou dessidentes.
Art. 30, Realiza-se uma assernbléa geral ordínar-ía cada
anno, de 1 de outubro fi 31 de tlózernhro .
. Healízar-sc-ha pela primeira vez em 1872
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Demais, a assembléa geral pode reunir-se extraordinariamente em qualquer outra época, quer por convocação do
conselho de administração, quer, em caso. de urgencía, pela
dos commissarios .
L'\.rt. 3-1". As convocações para a assembléa geral serão
feitas mediante um annuncío inserido, 15 dias pelo menos
antes da reunião, em dous jornaes de Paris, designados para
a publicação dos actos da sociedade.
Demais, os accionistas serão avisados officiosamente por
simples cartas endereçadas ao ultimo domicilio de que tiverem
dado "conhecimento á sociedade.
Art. 31. A assemhléa geral compõe-se de todos os accionistaspossuindo cinco acções pelo menos e inscriptos como
taes nos registros da sociedade, seis mezes pelo menos antes da
reunião. (A assembléa geral de 18 de maio de 1885 reduziu
a cinco acções, em vez de 10 acções que eram indicadas anteriormente. )
EHa não fica validamente constituída e não póde deliberar si não se compuzer de accionistas que apresentem li
quarta parte pelo menos do capital social, salvo o que será
dito no art. 35, adeante
'
Si não se reunir este numero, faz-se nova convocação,
da maneira indicada no art. 31, e nesta segunda reunião os
membros presentes delíberam validamente qualquer que seja
o numero de acções que representem, mas unicamente sobre
os assumptos da ordem do dia da primeira.
Os accionistas com direito de assistir ás .assemhléas geraes
não pódem fazer-se representar nellas sinão 'por um mandatario que tenha tambem o direito de. assistir a ellas corno
aooionista.
Art. 33. A assernbléa geral é presidida por um admínistrador e, na falta deste, por um dos accionistas designado
pelos outros, que assistirem á reunião.
As funcções de escrutinadores, sendo caso disso, são
preenchidas pelos dous maiores accionístas presentes e, si
recusarem, pelos que se lhes seguirem na lista até aeceítação,
A mesa designa o secretario, si fôr caso disso.
Art. 134. As decisões da assembléa geral são tomadas por
maioria de votos; no caso de empate, o voto do presidente é
preponderante.
Cada membro da assemhléa tem tantos votos quantas vezes
tiver cinco acções, quer por si proprfo, quer com à mandatarío ,
(A assembléa geral de 18 de maio de 1885 reduziu a cinco
accões, em vez de 10 acções que eram indicadas anteriormente.)
Art. 35. A assembléa ouve o relataria dos administradores
sobre os negocias socíaes ,
.
Ouve igualmente o relataria dos' commíssarios pobre o
balanço e sobre as contas apresentadas.
Discute, approva ou acceita as contas.
Nomeia os administradores e cornrmssarios, sendo caso
disso.
Pronuncia-se soberanamente sobre todos os interesses da
sociedade.
.
. E princlpalmcute delibera sobre o augrnonto elo capital
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social, sobreas modiricações e addíções aos estatutos, sobre a
prorogação ou díssoluçãoiantecipada da sociedade, sobre ~Va
fusão com outras companhIas e sobre sua conversao em SOCIedade de qualquer outra fórma ; mas, para esses diversos casos,
a assembléa não fica regularmente constituida e não delibera
validamentesinão estando composta de accíonístas 'que representem, pelo menos, a metade do capital social.
Art.36. As deliberações da assembléa geral são constatadas por fictas assignadas pelos membros da mesa ou pela
maioria delles ,
.
Para cada assembléa estabelece-se uma lista de presença,
contendo os nomes e dornícílios' dos accíonístas e o numero de
acções que possuirem.
Esta tolha, certifieada pela mesa da assembléa, fica na
séde socíal .
Art. 37. As cópias ou extractos das aetas das assembléas
geraes a serem 'produzidos em juizo, ou a terceiros, são assígnados pelo presidente da assemhléa ou por um administrador.
TITULO VI
lNVENTARIO- PARTILHA DOS BENEFICIOS

Art. 38. O anno social começa em 1 de julho e termina
em 30 de [unho , . .
.
Uma exposição summaria da situação actíva e. passiva da
sociedade é redigida semestralmente.
O inventario geral, contendo a indicação dos valores moveis e ímmoveis e das dividas actívas e passivas da sociedade, é estabelecido em 30 de junho de cada anno.
Art.39. Sobre os lucros líquidos annuaes constatados pelo
inventario, desconta-se ,10 %,para formação do fundo' de
reserva.
.
Este desconto póde cessar por decisão da assemhléa geral,
ioga que o fundo desta reserva attingir adecima parte do
capital social.
Demais, a assemhléa . geral póde determinar, cada antro,
mediante proposta do conselho de administração, .os descontos
a serem destinados aos fundos de amortização das construeções
e dos utensílios, ou a uma reserva supplementar disponivel.
O restante dos lucros liquidas é repartido entre os accíonistas e os administradores da maneira seguinte:
'Desconta-se primeiramente 2 :Ih % da ímportancía do capital social, para os accíonístas ,
E o restante pertence: 60 % aos accionistas, a titulo' de
dividendo; e 40% aos administradores, a titulo de remuneração, conforme ficou dito no art. 21.
As 'partes que tocarem aos acoíonístas e aos administradores lhes serão entregues :
Metade no decurso do mez de janeiro que seguir ao inventario. e á assemhléa geral annual, e a outra metade no decurso
do mes de julho seguinte.
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Art. 40. Todo dividendo não reclamado nos cinco annos
a contar do dia êm que começou a ser distribuido, prescreve
em proveito da sociedade.
TITULO VII
LIQUIDAÇ.:\.O

Art. ·'d. Ao expirar á sociedade, ou no caso de dissolução
antecipada, a assembléa geral dos accionistas regula o modo
da liquidação e nomeia um ou mais liquidantes.
Os liquidantes poderão, com autorização da assembléa
geral, eff'ectuar a transmissão a uma outra sociedade de todos
ou parte dos bens e direitos que formam o actívo social, pelos
preços e condições a serem estipulados.
'
Durante o curso da liquidação, a assembléa geral conserva
todos os seus poderes, como durante a existencia da sociedade,
e tem principalmente direito de approvar as contas da liquidação.
:A nomeação dos liquidantes põe termo aos poderes dos
administradores e dos mandatarios.
ArL 42. Emquanto durar a sociedade e depois da su,a
dissolução até sua liquidação completa, os immoveis e outros
valores da sociedade pertencem sempre ao ente moral e conectivo, c, por conseguinte, nenhuma porção do actívo social poderá járnais ser considerada como sendo propriedade dos
accionistas, tomadas individualmente.
CONTESTAÇÕES

Art. ·4(l.Qualquer contestação que possa surgir. entre
associados, . em razão dos negocias sociaes, será suhmettída á
jur-isdieção do Tribunal de Commercío do Sena.
No caso de contestação, todo accionista é obrigado a eleger
domícrlio em Paris, onde todas as intimaçôes e citações lhe
serão validamente feitas, sem ter em consideração a distancia
da sua residencia real.
Na falta de eleição de domicilio, as intimações e citações
serão validamente feitas no cartorío do Tribunal de. urimelra
Instancia em Sena.
PUBLICAÇÕES,

Art. '44. Os presentes estatutos serão depositados e publicados na conformidade da lei.
.
Para fazer esses depositas serão dados todos os poderes
ao portador de uma cópia ou de um extracto ,
DISPOSIÇXO FINAL

.
As partes fazem observar, antes de encerrar o presente
instrumento, que, sendo os unicos interessados, elles ou seus
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mandantes, na sociedade em commandíta Ernest Goüin et Cie,
por acoõrdo unaníms, converteram esta sociedade em sociedade
anonyma a partir de hoje, nos termos dos estatutos que precedem;
Que, em consequencía desse accórdo unaníme, não ha necessidade de reunião das assembléas geraes particulares, como
nara a constituição ordinaria da sociedade.
Mas, declaram, tanto quanto seja neeessarío, que entendem
que o concurso de todos os presentes, quer pessoalmente, quer
por mandataríos, preenche as condições de uma assembléa
geral, em tudo o que coneerne. á conversão em sociedade anonyma, á approvação dos estatutos e á nomeação que confirmam
do Sr. Goüin, como administrador, e do Sr. Roland-Gosselin,
como commissario.
Menção dos presentes é licita para ser feita em qualquer
documento e onde quer que seja necessario.
Do que se lavrou o presente instrumento.
Certiflcado conforme' os originaes depositados no cartorio
de Mestre Constantín, tabellião em Paris.
'Paris, aos 24 de janeiro de 1911.- G. Goiiin, presidente
do conselho de administração da Société de Constructiondes
Batignolles.
Visto para legalização da assígnatura do Sr. G. Goüin,
mediante attestacão de ...
Paris, aos 24 de Janeiro de 1911. - O maire da 17" cireumscrípção, l\Ialetias.·
.
(Está o carimbo da Maire da 17" ciroumscripção de Paris ..)
Visto para -legalização da assignatura ao lado do Sr. Maletías, adjunto do Maíre da 17" circumscripção.
Paris, :25 de janeiro, de 1911.
Prefeito do Sena.- Pelo Prefeito, o conselheiro da .Prefeitura delegado Clun-meil .
(Está o sello da Prefeitura do Sena.)
O 'Ministro dos Negocios EstrangeiroR certifica-overdadeira
a assígnatura do Sr. Charmeil.
Paris, aos 26 de janeiro de 1911.
'Pelo .Ministro.- Pelo chefe' da Repartição, delegado.Bohmeuier,
rEstá o sello do Minísterio dos Negocies Estra,ngeiros.)
TRAN SCRIPÇ.to

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Schneider, do
Míníster-ío dos Negocies Estrangeiros.
Consulado Geral cios Estados Unidos do Brazil em Paris,
26 de janeiro de 1911.-.0 vice-consul em exercício, Virgílio

Ramos Gordilho ,

(Está uma estampilha no valor de 5~, devidamente inutilizada com o carimbo do Consulado Geral em Paris.)
Recebi frs .H. 25.- 17. R. Gordillio .
iEste documento deve ser apresentado ou no Miníster ío das
Relações Exter-iores ou na Alf'andega do Estado onde ..deve
produzir ef'í'eíto, para necessarta legalização.
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(tEstá uma estampilha no valor de 3:$:, devidamente inutilizada com o sello da Recebedoria do Districto Federal.)
Reconheço 'verdadeira a assignatura do Sr. V. Ramos
Gordilho, vice-consul em Paris.
Rio de Janeiro, aos 25 de fevereiro de 1911 .-Pelo director
geral (sobre uma estampilha do valor de 550 réis), Greçorio
Peceçueiro do Amaral.
(Está o sello da Secretaria das Relações Exteríorea.)
Por traducção fiel do original francez.
Rio de Janeiro, 7 de março de HJ11.- Alberto Biolchini.
DECRETO N. 8.665 -

DE

5

DE ABRIL DE

1911

Concede autorização á sociedade anonyma e Les Grandes Brasseries de Rio de
Janeiro» para funccionar na Republica

O Presidente da Bepublíca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma «Les Grandes
Brasseries de Rio de Janeiro», com séde em Bruxellas e devidamente representada, decreta :
Artigo unico. E' concedida autor-ização á sociedade anonyma «Les Grandes Brasseries de Rio de Janeiro» para funceíonar na Bejiublica, com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que este acompanham, assígnadas pelo ministro de Estado da Agricultura, Industria e Commercio, ficando
11 mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911, 90° da Independencia e
23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.
Clausulas que acompanham o decreto n, 8.665, desta.data
I

«Les Grandes Brasseries de Rio de Janeiro» é obrigada a
ter um representante no Brazil com 'plenos e illimitadós poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que
se suscitarem quer com o Governo; quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela companhia.
II

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

m
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para runccíonar na Republica si infringir esta clausula.
IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito flue regem a~ sociedades anonymas

v
A ínfraóção de qualquer das clausulas para a qual não esteja commínada pena especial, será punida com a multa de
i :000$ a 5 :000$ e, no caso de reincidencia, pela cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 1911. - Pedro de Toledo.

Eu abaixo assignado, traductor .publíco e interprete commercial juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da meritissima Junta Commercial da Capital Federal, certifico pelo presente que me foi apresentado um documento escripto no idioma francez, afim. de o traduzir para o vernaculo,
o que assim cumpri em razão do meu officio e cuja traducção
é a seguinte :
Traducção

Aos 14 de dezembro de 1901, perante Maítre Albert Riehir,
tabellião em Bruxellas.na presença dos 81'S. Robert Seyvert,
morador em Bruxellas, e Henri StilIemans, morador em Necle,
testemunhas, compareceram:
1°, o SI' .Arnold d'Udeken d'Acoz, propríetario, morador em
\Vanfercée-Baulet ;
2°, o Sr. Georges Gautier de Basse, advogado, morador em
Saint Gilles, rue Livorne n. 69 ;
3°, o Sr. Barão Françoís Xavier Cogels, morador em Harmigníer, Castello de Beugnies, proprietarío:
4°, o Sr. Gustave Baudry, director das grandes cervejarias
de l'Fltoíle, morador em Holenbeek, Saint Jean, Quai de Ma-
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rfemont n. 156; reunidos' os referidos comparecentes em numero sufficiente para deliberar de modo valido, e deliberando
em conselho de adminístração da sociedade «Les Grandes Brasseries de Rio de Janeiro», sociedade anonyma, estabelecida em
Bruxellas, constituida por acto do tabellião Adolphe Pêtre em
Saint Gilles, aos 22 de julho de 1910, publicados nos annexos
do Moniteur Belqe, em data de 5 de agosto de 19'10, n. 4.878 os
quaes pelo presente declararam constituir seu mandatario 'especial o Sr. Roger Ameye, a quem dão poderes para por elles e
em nome da sociedade «Les Grandes Brasseries de Rio de Janeiro», supracitada, comparecer perante taJ:ielliães ou outros
officaes publicos, bem como perante directores ou prepostos
quaesquer da conservação e trabalho dos registros prediaes,
de cadastro, de hypothecas ou .perante quaesquer outros funccionarios, autoridades, tribunaes, côrtes ou [urtsdieçôes competentes, na conformidade das leis do Brazil, para os fins de
fazer transferir e inscrever em nome da sociedade «Les Grandes Brasseries de Rio de Janeiro», cuja séde é em Bruxellas e
suoramencíonada, nas fórmas legaes usadas no Brasil, uma
cervejaria em aetívídade no Rio de Janeiro, Brazil, denomí/ nada «Centro Industrial», outrora Guarda Velha, comprehendendo um immovel com terreno, grandes oonstrucções e dependencias, sita no Rio de Janeiro, á rua Senador Dantas numeros 104 e 120 (outrora ns. 52 e 52 A), freguezia de S. José,
com uma área de 1.400 metros quadrados, medindo 65 metros
de fachada, medida tomada na rua Vinte e Oito de Março, e 19
metros e cinco centimetros de fundos, medida da rua Treze de
Maio, tocando ou havendo tocado nos fundos e á esquerda os
terrenos de Joaquim José Rodrigues Machado, bem como todas
e quaesquer installaçôes e todo o material fixo e móvel, dependente da Cervejaria Centro Industrial, outr'ora Guarda Velha,
cuja cervejaria com seus accessoríos deve ser insorípta conforme
ficou dito supra, no nome da sociedade auonyma «Les Grandes
Brasseries de Rio de Janeiro».
Passar, si preciso f'ôr, uma escriptura de venda para transferir definitivamente a propriedade da cervejaria de que se
trata com todos os seus accessorios para o nome da referida
sociedade anonyma «Les Grandes Brasseries de Rio de Janeiro».
Fazer para os fins supra todas e quaesquer declarações e
aíf'irmações, prestar juramentos, assígnar actos, registros e
outros documentos, conformando-se com as leis do Braz íl que
regerem a materia, pagar quaesquer direitos decorrentes dessas
operações, fazer confeccionarinventarios do material e mobíliario da mesma cervejaria por officiaes puhlicos competentes,
fazer sobre os mesmos todas e quaesquer observações e reservas.
Verificar e cornpulsar todos os livros e registro dependentes da alludida cervejaria.
Assignar quaesquer titulos e documentos, eleger domicilio, substabelecerem geral, fazer para os fins .do presente
instrumento de prócuracão tudo quanto as leis do Brazil exigirem.
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Do que lavrou-se acto em original, feito e passado em
BruxeIlas no cartorio; depois de lido, os comparecentes, as
testemunhas e o tabeIlião assignaram, - Amold d' Udeken
d'Acoz. - G. Gautier de Basse. -t-r- Boron Coqels, - G. Bauâru.
- H. Stillemans, -;- R. Seuuert. - Aibert Rictiir.
ChanceIla do tabeIlião A. Richir.
Registrado em BruxeIlas ao Sul, aos n de dezembro de
1910, volume 301, folhas 95, col.5. Recebidos dous francos,
duas folhas e duas chamadas.
O recebedor : assignado Illegivel.
Visto por nós Fernand Duquesne, presidente do Tribunal
de primeira ínstancía com assento em BruxeIlas para legallzação da assignatura do Sr. Richir, tabellião em BruxeIlas.
BruxeIlas, aos 17 de dezembro. de 1910. -i-Duquesne.
ChanceIla do tribunal supramencionado.
Visto no Ministerío da Justiça para legalizar a assígnatura do Sr. Duquesne, qualificado supra. BruxeIlas, aos 19 de
dezembro de 1910. - O dírectorríelegado, Lanny.
ChanceIla do Ministér-io da Justiça da Belgíca.
A assignatura do Sr. Lanny estava reconhecida em data
de '19 de dezembro de 1910, no i\linisterio dos Negocios Estrangeiros da Belgica, firmando a legalização o Sr. Charlés Beeger,
director geral do mesmo ministerio.
A assignatura do Sr. C. Seeger estava reconhecida, bem
como a sua qualidade no Vice-Consulado do Brazil em Bruxellas, aos 19 de dezembro de 1910. Firmava o reconhecimento
o vice consul Sr. J. Thomas.
CoIlada e inutilizada na Recebedoria do Rio de Janeiro
uma estampilha federal de '1$000.
A assígnatura e a qualidade do Sr. J. Thomas, vice consul
do Brazil em BruxeIlas estavam reconhecidas em data de 25 de
janeiro de '191'1, no l\linisterio das Relações -Exteriores desta
Capital Federal. Firmava o reconhecimento o director de
secção do ministerio, Sr. L. L. Fernandes Pinheiro. Estava a
ehancella do alludido ministerio.

Nada mais continha ou declarava o referido documento
que fielmente verti do proprio original ao qual me reporto.
Em fé e em testemunho do que passei o presente que seIlei
com o seIlo do meu officio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 26 de janeiro de '1911.
(Sobre uma estampilha federal de 1$ e outra de 500 réis)
datado e assignado : Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1911. Manoel de Mattos Fonseca. Estava a chancella do traductor publico Manoel de Mattos Fonseca.

Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commercial juramentado da praça do -Rio de Janeiro, por nomeação
da meritissima Junta Commercial da Capital Federal:
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Certifico pelo presente, que me .foí apresentado um documento escripto no idioma francez, afim de o traduzir para o
vernáculo, o que assim cumpri em razão do meu officio e cuía
traduoção é a seguinte :
TRADUCÇXQ
Aos 22 de julho de '19'10, perante Maítre Adolpho Pêtre,
tabellião em Saint Gilles, les Bruxelles, substituindo seu co1lega Maitre Albert Richir, tabellião em Bruxellas, na presença
dos Srs. Clément Lesoil, morador em Bruxellas e Hem-i Stillemans, morador em Necle, testemunhas exigidas por lei, compareceram :
'10, o Sr. Manoel Miguel Alves da Nóbrega, industrial, morador á rua Senador Dantas, no Rio de Janeiro (Brazil) temporariamente em Bruxellas ;
2°, o Exm. Sr. Dr. José Paes de Carvalho; senador federal
do Brazil, ex-governador do Estado do Pará, morador em Paris,
rue Gustave Flaubert n. 9, representado neste acto pelo Sr. Victor Henri Lemoigne, banqueiro, morador em Roubaix, rue
Nain n. 73. Em virtude de procuração particular datada de
Paris aos '19 de julho corrente;
3°, o Sr. Victor HenrI Lemoígne, banqueiro, morador em
Roubaix, rue Nain n. 73, agindo no seu nome individual;
4°, o Sr. Léon Requíer, contador perito, morador em Bruxellas, rua Franklin n. 60 ;
5°, o Sr. Gustave Baudry, director das «Grandes Brasseries de I'Etoil» (Grandes Cervejarias da Estrella), morador em
Holenbeek, Saint Jean. Quai de Maríemont n. '156 ;
6°, o Sr. Henri Requier, industrial, morador em Schaerbeek, rua Navez n, 39 ;
7°, o Sr. Georges Gautier de Basse, advogado na Côrte de
Appellação de Bruxellas, morador em Izelles, rua de Livorne
n. 69;
8°, a firma P. Kummer & Co., sociedade em commandita
simples, com séde em Strasburgo, pela qual o socio commandítarío Sr. Píerre Kummer, banqueiro, morador em Bruxellas,
Avenue des Arts. n. 26, deu poderes mediante procuração particular, datada de '19 de julho de 19'10, ao Sr. Gautier de Basse,
supracitado, que age neste acto pela mencionada firma;
9°, a senhorita' Alice Rom, proprietaria, morando em
Izelles, rua de Livorne 'fi. '157. Representada meste acto pelo
Sr. Georges Gautier de Basse, supracitado, por força de procuração particular, datada de Bruxellas aos 20 de julho
de 19'10'
'10, ;Les Grandes Brasseríes de I'Etoile», sociedade anonyma
com séde em Bruxellas, constituida na conformidade do acto
lavrado pelo tabellíão Albert Híchir, em BruxeIlas, aos 3i de
julho de '1908, publicado no repertorio dos actos e documentos
relativos ás sociedades commerciaes, annexos do Monitor Belqe
tle 20 de agosto de '1908, sob o D. 4.837.
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A mencionada sociedade, representada neste acto por um
dos seus administradores, o Sr. GeórgesGautier de Basse, já citado, o qual declarou apresentar-se e responder por ella,
Todas as procurações supracitadas e discriminadas ficarão
annexadas ao presente acto e serão submettidas á formalidade
do registro, ao mesmo tempo que este proprio acto.
Os comparecentes supramencionados pediram ao tabellião
abaixo assígnado, que lavrasse o acto da constituição e os estatutos da sociedade anonyma que declaram constituir do modo
seguinte:
CAPITULO I
NOME -

SÉDE -

FIM E PRASO DA VIGENCIA DA SOCIEDADE

Art. L° Fica constituida pelo presente uma sociedade anonyma belga sob a denominação ,de «Les Grandes Brasseries de
Rio de Janeiro».
Art. 2.° A sociedade tem por fim : a fabricação e o commercío de toda a sorte de cervejas no Brazil, a exploração de
cervejarias e de ínstallações de maltagern, a utilização ouo
commercio dos sub-productos' destas industrias. Ella poderá
possuir ou tomar por arrendamento quaesquer bens moveis e
immoveis proprios para favorecer de um modo qualquer um
ou outro ramo do seu fabrico ou do seu" commercio ; poderá
tambem alugar quaesquer bens moveis ou .ímmoveis, abrir creditas em mercadorias ou em outra' fórma, a consumidores de
bebidas; estabelecer e explorar depositos e lojas, e em geral
poderá fazer quaesquer operações industriaes ou commerciaes
ligadas díreeta ou indirectamente Il1Ó todo ou em parte á sua
industria principal ou ás suas derivadas ou auxiliares.
A sociedade poderá também interessar-se por meio de
contingentes, de fusão de subscripção de acções ou de outro
modo qualquer em em prezas ou operações cujo fim se prenda
ao seu fim social ou que possa ser util ao desenvolvimento ou
ao beneficiamento dos seus negocios.
Art. 3.°' A séde social é em Bruxellas. Esta expressão comprehende todas as communas, da agglomeração bruxellense,
Poder-se-há instal1ar sédes administrativas, succursaes
ou agencias na Bélgica ou no er·t,rangeiro em todas as .localídades que o conselho da admin.stração achar conveniente.
Art. <1." A sociedade vigorará por um prazo de 30 annos a
contar de hoje. Poderá todavia assumir compromissos por
prazo superior ao da sua vigencia.
A sociedade poderá ser dissolvida antecipadamente ou
prorogada por prazo superior ao marcado supra, por decisão da
assembléa g-eral extraordinaria. deliberando como para as modíf'icacõcs dos estatutos.
.
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CAPITULO II
~.\PT'P.\T.

"'í-.I~liT. -

ACÇÕES 'CONTINGENTES TRAZIDoS
SOCIEDADE

PARA

"'-

Obrigações

Art. 5," O capital social é de dous milhões de francos
representado por dez mil acções de capital de duzentos francos
cada uma.
São creadas além disso mil partes de fundador sem designação de valor. O numero das partes de fundador nunca
poderá ser' augrnentado, mesmo por meio de modificação dos
estatutos.
Cada parte de fundador poderá ser dividida em dez rracções de um decimo.
Dez décimos de partes de fundador, mesmo sem concordancia de numeres, serão considerados como constituindo uma
parte inteira.
Art. 6," - I. O Sr. Léon Hequier supracitado entra para
R sociedade cOll1uma cervejaria em actividade estabelecida
no Hio de Janeiro (Brazil) denominada Centro Industrial,
outr'ora Guarda Velha, comprehendendo:
a) um ímmovel com terrenos, grandes oonstruccõss e
dependencias, situado na rua Senador Dantas, ns. 104 a 120
(outr'ora ns. 52 e 52 A) f'reguez ia de S. José, no Hio de Janeiro, de uma area de mil quatrocentos metros quadrados,
medindo sessenta e cinco metros de fachada, medida tomada
na rua Vinte o Oito de Março, e dezenove metros e cinco decimetros de fundos, média do lado em direcção á rua Treze de
Maio, tocando .nos fundos e á esquerda "com terrenos de Joa-quím José Rodrigues Machado:
b) todas as insta Ilações e todo o material fixo e movei dependente actualmente da Cervejaria Centro Industrial, outr'ora
Guarda Velha' .
c) as materias pi-imas i'oruecidas, as meréadorias fabricadas ou em rnbrícacão, as mercadoí-ías depositadas em mãos
da freguez.ia, o mobtlíurio 00 escríptorio, o material alugado
ou emprestado á f'regüez!u, os contraetos de provisão (fornecimento) e de venda á freguezia, em uma palavra,' tudo
quanto directa ou indirectamente depende da mencionada
cervei ar ia.
Tudo quanto antes desta data. era propríedade do Sr. Manoel Alves da Nóbrega ou de seu socio .0 Sr. Manoel Miguel
Alves da Nobrega tudo foi adquirido pelo Sr. Déon Requier,
supracitado; na conformidade de um acto lavrado nesta data
pelo tabellião Richrr em Bruxellas ,
.
Este contingente é feito como quite e livre de quaesquer
onus, a não ser os emolumentos devidos' ás autoridades federaes
e municipaes, e com direito de entrada em goso immediatamente, a saber: directamente para as partes occupadas pela exPoder Executivo -, i9!i
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ploração da cervej aria e para a percepção dos alugueis que mon-

tam a mais de quarenta mil francos por anno, pelos andares
alugados a terceiros.
II. A Sociedade Anonyma «Les ' Grandes Brasseries de
L'Etoile », representada, corno fica dito supra, entra para a
sociedade constituída presentemente, com seu concurso technico e pratico para a administração futura e o augmento
eventual dos negócios da crervejaria Guarda Velha, supramencionada.
, Este concurso compreliende o direito de estabelecer uma
séde social nos escríptoríos das «Grandes Brasseries de
L'Etoile», o engajamento do novo pessoal necessario para a
contabilidade, o secretariado e os outros serviços admínístrativos; si preciso, o engaj amento do pessoal technico e o serviço dos fornecimentos a fazer na Europa.
Abrange de modo geral:
-lo, a direeção dos serviços administrativos, de modo permanente, na Belgica:
.
2°, eventualmente e em caso de necessidade, o auxilio
technico das «Grandes Brasseries de L'Etoile» .
Em retribuiCão dos contingentes enumerados supra, reservam-se aos portadores destes contingentes sete mil e quinhentas acções de capital integralizadas e todas as partes de
accôrdo com seus ajustes particulares.
Art. 7.° As duas mil e quinhentas acções restantes do capital foram subscriptas pelos comparecentes do modo seguinte;
1°, pelo ,Sr. Alves Nohrega, cincoenta acções:
.
2°; pelo Exmo. Sr. Dr , José Paes de Carvalho, cem acções:
3°, pelo Sr. Victor Heuri Lemoigne, cento e cincoenta
accões;
4°, pelo Sr. Léon Requíer, duzentas e cincoenta accões;
5°, pelo Sr. Gustavo Baudry, duzentas e cincoenta acçõea;
6°, pelo Sr. Henrí Requier, duzentas e cincoenta acções:
7°, pelo Sr. Georges Gautier de Rasse, duzentas acções:
8°, pela firma P. Kummer & Comp., sociedade em commandita simples com séde em Strasburgo, mil aoções:
go, pela senhorita Alice Roma, duzentas e cincoenta
acções.

-

AQ todo duas mil e quinhentas accões.
E incontinenti cada um dos subscriptores entrou para os
cofres da sociedade, na' presença do tabellião e das testemuIlhas abaixo assignadas, com vinte e cinco por cento da importancia das aeções por elles subscriptas, de modo que o
total destas entradas montando em vinte e cinco mil francos,
se acha desde já á disposição da sociedade, como o reconhecem
os comparecentes.
Art. 8.° O .oapital . social poderá ser, augmentado como
tambem poderá ser diminuido por deliberação da assembléa
'geral extraordinaria, que resolverá como nos casos de medificacão dos estatutos.
Quando se augmentár o capital, a taxa e as condições de
emissão das novas accões serão determinadas pelo conselho
administrativo.
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Não se poderão emitir aecões abaixo do par.
Art. 9." Para integralizar aoçõést.suhscríptas na fórma
prevista IlO art. 7° e para integralizar acções creadas poste-:
r-íorrnente em virtude do augmento de capital social, o conselho de administração fará as chamadas de capital e fixará
as épocas do pagamento com aviso prévio de um mez, no mínimo.
A3 entradas só poderão ser pagas nas épocas marcadas.
Art. 10. O accionista em atrazo de pagamento de chamadas
deverá pagar juros á razão ue seis por cento ao anuo, desde
'
,
a data da exigibilidade dessas chamadas.
Si o pagamento não se realizar dentro do mez em que
for exigido, o conselho admmístratívo poderá, oito dias depois de haver dado simples aviso por carta registrada ou-notificação por official de justiça, mandar vender os .titulos do
accionista em atrazc na Bolsa de Bruxellas por Intermedío
de um corretor e sem mais formalidades, por conta e risco do
retardatario, sem prejudicar por isso o direito de recorrer aos
meios oudiuarios de direito.
A quantia resultante desta venda, deduaidas as despesas,
pertencerá á sociedade até <, somma necessacia para saldar o
debito do accionista em atrazo, o qual beneficiará, do saldo, se
houver, ou responderá pela d íff'erença para menos.
Os certificados i-eprcsentntívos das aecões cahidas em
commísso não terão znais valor algum.
Art. 11. As accões ficam sendo nomínativas até serem
integralizadas.
As acções nominativas serão inscriptas em um registro especial escrípturado de accàrdo com O disposto no arf , 36 da
lei das sociedades commerciaes ; sua cessão f'ar-se-ha por meio
de uma declaração de transferencia ínscrípta no mesmo registro, datada e assignada pelo cedente e pelo cessionario ou por
seu representante legal.
Art. '12. O cessionario de acções não integradas deve ser
proposto ao conselho de administração, antes da transferencia,
e este póde recusar a ínscrípção da transferencia sem sei'
obrigado a dar os motivos da sua recusa.
Art. 13. As accões integralizadas e as partes de fundador
SCL'ão ao portador. Serão assígnadas por dous administradores:
uma das duas assignaturas póde ser de chance lIa .
.
Sua cessão far-se-hú por simples tradição d.o titulo. "
ArL. 111. Os accíouístas só responderão pela ímportancía
dos titulas que possuírem na sociedade.
ArL 15. A sociedade só reconhece um proprietar ío por
acção ou parte de fundador: no caso de haver varíos propríeturios ou pessoas diversas com direito ao mesmo titulo, a sociedade tem o direito de suspender o exercício dos direitos referentes a esse titulo até ser designada uma só 'pessoa como
sendo a unica portadora do titulo, .para a sociedade.
Os direitos e obrígacões inlierentes a um titulo acornpanham-n'o, passe para que mão passar.
A posse de um titulo importa em adhesão aos estatutos
soeíaes e ás decisões das assembléas geraes,
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Art .. 16. Os herdeiros ou credores 'de um propríetario de
acções oú partes de fundador não poderão, sej a por que pretexto for, provocar a appostção de sellos em os bens e valores
da sociedade, pedir sua divisão ou Iíquidação, 'nem immiscuír-se de qualquer modo na sua administração.' Devem, para
exercer seu direito, conformar-se com os inventarias da sociedade e com as' deliberações da assembléa geral.
Art. 17. A sociedade póde emíttír obrigações por mera
deliberação do conselho de administração que fixará o typo, a
taxa e as condições de emissão das obrigações, bem como o
modo de fazer a respectiva amortização.
CAPITULO III
.\D1IUNISTIUÇ.:\0 -

FISCALIZAÇ.:\O

Art. 18. A sociedade será administrada por uma directoria composta de sete membros no minimo, e de 11 no maxímo .
Será fiscalizada por dous .commissarios no minimo e por
cinco no máximo.
Art. 19., O primeiro conselho de administração (direotoria) e o primeiro conselho fiscal serão nomeados por um prazo
que, expirará ímmediatamente depois da assemhléa geral de
1916, assembléa em que se renovarão todos os mandatos. .
A contar desta época a assembléa ordinaria de cada anno
procederá á substituição ou á reeleição de um ou mais administradores conforme- a ordem de retirada que será determinada por sorteio.
A sahida por turno será organizada de modo que, por
uma ou mais sahídas duplas, o mandato de cada administrador
nunca excederá de seis annos.
No que respeita aos f'isoaes as eleições se .f'arão de tres em
ires annos, se a sociedade só tiver dous Iíscaos. As eleições
reallzár-sa-hão de dous em dous annos si houver tres f'íscaes
e todos os annos si os fiscaes forem quatro ou mais, tudo de
accôrdo com uma ordem de retirada regulada por sorteio.
Os administradores e commissarios (fiscaes) retirantes
poderão ser reeleitos.
Os mandatos findam logo .depois da assembléa geral.
Art. 20. 1\"0 caso de vaga do cargo de administrador, os
administradores que ficarem em exercicio e os fiscaes reunidos em conselho geral poderão nomear um substituto provisorio desse administrador. Neste caso, a assembléa geral, na
sua próxima reunião, procederá á eleição definitiva.
.
'0 administrador nomeado nara substituir a outro termina
seu mandato quando expirar o daquelle a quem veíu substituir..
Art. 21. Cada administrador e cada fiscal deverão dar em
garantia da sua gestão acções da socíedade ; os primeiros deverão dar 5(1 accões cada um e os ultimos25 cada um.
Os titulos dados em garantia 'serão ínalienaveís emquanto
vigorar o mandato daquelleem cujo nome houverem sido de-
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posítados e não poderão ser devolvidos sínão depois da exoneração dada, pela approvação do balanço do exercicio durante o
qual houverem terminado as f'uncções de administrador ou de
cornrníssarío (f'íscal) .
.
'
Art. 22. Além da quota prevista no art. 47 dos presentes
estatutos - reembolso das despezas de viagem e outras, a assembléa geral dos accíonístas póde conceder aos membros do
couselho de admíntstração e aos fiscaes emolumentos fixos ou
ríchas de presença que serão levadas á conta de despezas
geraes.
Art. 23. O conselho de administração elegerá um presidente, dentre os seus membros.
No caso de ausencia do presidente, o mais velho dos membros -presentes do conselho preencherá as runcções de presidente.
O conselho de administração reunir-se-ha mediante a convocação do presidente tantas vezes quantas os interesses da
.
sociedade o exigirem.
Deverá ser convocado a pedido de dous administradores
no mínimo, sempre que elles o requisitarem.
As reuniões realizar-se-hão na séde social, salvo si fôr
indicado outro local nas eonvocações ;
Salvo caso de- urgencía, as convocações Iar-se-hão com um
mez de antecedencia.
Art.24. O conselho não poderá deliberar validamente, sinão
quando houver maioria de membros presentes ou representados
por procuração.
.
Cada administrador póde, por simples carta ou mesmo por
telegramma, delegar poderes a um dos seus collegas para represental-o no seio do conselho e votar em seu lagar e vez.
Todavia, nenhum administrador poderá exercer mais de
um desses mandatos.
As cartas e telegrammas ficarão annexados á ~cta.
Art.25. As decisões serão tomadas .por maioria dos votos
dos membros presentes ou representados. No caso de empate, o
voto do presidente decidirá.
As decisões serão registradas ein netas lavradas em registro especial, escripturado e guardado na séde social e f'írmado
Dor todos os membros que houverem participado pessoalmente
da deliberação.
As cópias ou extractos a produzir em juizo ou Jóra delle
serão firmados por dous administradores.
Art. ,26. O conselho de administração tem os mais amplos
poderes para administrar' e gerir a sociedade.
Tudo quanto não fôr reservado á assembléa geral pelos
estatutos ou por lei será da competencía do conselho administrativo,
".
Poderá especialmente Jazer e outorgar contractos.ajustes
e empreitadas, comprar, vender, trocar, tomar e dar; de arrendamento quaesquer bens moveis e ínnnoveis, Jazer emprestírnos,
dar ou receber quantias em pagamento (pagar e receber) exigir
ou dar as respectivas qn itações, estipular qualquer processo
executaria, consentir hypothecas e direitos reses de toda a
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sorte, fornecer e acceitar penhores, rehuricíar a direitos reaés
que hoírverem sido dados em favor da sociedade, abrir mão de
quaesquer ínsor-ípções privilegiadas' ou liypotlíecartas ou de
penhoras ou embargos contra pagamento ou sem ~lle, nomear.
e-demittír agentes ou empregados, fixar sua remuneração, seus
ordenados e, se fôr o caso, suas fianças ; em câso de divergencia
ou de difficuldacle pleitear perante qualquer juizo como autor
ou réo, obter despachos, séntenças, julgados ou decisões e executal-os, tratar, compor-se, acquiescer, transigire entrar em
arranjo com respeito a todos e quaesquer interesses sociaes.
Os poderes supramenclonados são simplesmente enunciaciativos e de modo algum limitativos.
Art. 27. O conselho poderá nomear um administrador delegado para a gestão diaria dos negocios sociaes e para representar a sociedade no que disser respeito a esta gestão.
Independentemente da gestão diaria o administrador delegado será incumbido de todas as resoluções tomadas pelo conselho de ndminístraçâo.
Encarregar-se-lia das compras e vendas, supprirá as
usinas do material e dos generos necessarios, nomeará o pessoal, fixará o qiunitusn. dos salários e ordenados, organizará os
diversos ordenados, dirigirá o trabalho das usinas, dos escriptorios e dos outros locaes, encarregar-se-ha dos recebimentos
e pagamentos, e em geral tomará todas as medidas uteis
para garamtirern a marcha regular dos negocias.
Tudo. isso sob a f'ísealização do conselho administrativo e
dentro dos limites que este traçar, sem comtudo ser obrigado
a fornecer a terr.eíros com quem o administrador delegado tratar
Justif'Icativa alguma,
Salvo o que fica dito supra com respeito aos poderes do
administrador delegado e a não ser por delegação especial do
conselho de admínistrução, osaotos que obrigarem fi. sociedade
deverão ser assígnados pelo administrador delegado e por um
outro administrador ou, na falta do administrador delegado, por
dous administradores.
Art, 28. O conselho poderá conceder emolumentos especiaes ao administrador (relegado além dos marcados no art. 22
e no art. !J7 dos presentes estatutos.
Art. 29. Os administradores ou os fiscaes não contrahírão
obrígnção pessoal alguma relativamente aos compromissos da
sociedade: só responderão pela execução do seu mandato.
CAPITULO TV
,\SSEl'IIBLá\s .GEIUES

Art.. 30. A assernhléa geral regularmente constituída re-.
presenta a universalidade dos accionistns . Terá os poderes mais
amplos para fazer e ratificar os actos que ínteressarem á 1'10ciedade.
Suas decisões ohrigarão a todos, mesmo nOS ausentes, incapazes ou dissidentes.
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Art. 31. Realizar-se-ha annualmente - e pela primeira
vez em i9i.2, em Bruxellas - na séde social ou em qualquer
outro local indicado nos avisos de convocação, uma assernbléa
geral ordinaria na ultima terça-feira do mez de abril, ás .2 horas
da tarde.
Esta assemhléa tomará conhecimento, especialmente, dos
relatarias dos administradores e dos ríscaes, discutirá o balanço
e, procederá á reeleição ou á substituição dos administradores e
f'iscaes retirantes.
A approvação do balanço pela assembléa geral implica quitação aos administradores e oommíssaríos í'íscaes da sociedade;
Art. 32. A assembléa geral poderá ser convocada extraordinariamente em qualquer época pelo conselho de administração ou pelo conselho fiscal.
'
Deverá sel-o a pedido escrípto de um certo numero de
accíonistas representando no mínimo um quinto das acçêes de
capital e um quinto das partes de fundador.
Art. 33. Ficam reservadas ás deliberações da assembléa
geral extraordínaria, salvo o que ficou supra, as questões relativas aos assumptos seguintes:
i 0, modificação dos estatutos;
2°, dissolução antecipada ou prorogação da sociedade;
3°, augmento ou diminuição do capital social;
4°, creação de obrigações;
5°, fusão com outras sociedades.
Art. 34. As convocações para as assembléasgeraes conterão
a ordem do dia e serão feitas por meio de annuncios ínsertoá
duas vezes no mínimo, com oito dias de íntervallo, e oito dias
no mínimo, antes ela assembléa, no Monite1L1' Belae, em dons
[ornaes de Bruxellas, bem como no Diario Official do Brazil e
em outro jornal que fôr editado no Rio de Janeiro.
Remetter-se-hão cartas-avisos aos accionístas em nome,
oito dias no mínimo antes da assembléa, porém sem obrigação
ele justificar o cumprimento desta formalidade .
. Art. 35. A assembléa geral compor-se-lia de todos os accionístas ou portadores de partes de fundador que' houverem
cumprido o disposto nos arts. 36, 37 e 38 dos estatutos.
'
Cada acção e cada parte de fundador dá direito a um voto;
ninguem porém poderá tomar parte na votação comum numero
de votos superior á quinta parte do numero total dos votos a
que derem direito os titulas erníttídos ou superior aos dous
quintos do numero total dos votos da votação de que tívsr participado.
Art. 36. Para poder assistir a assembléa, os proprietarios
de titulas nominativos devem, cinco dias no mínimo antes da
reunião, communicar ao conselho administrativo o numero de
títulos cOJ:!lque pretendem particípar da votação. Os propríetaríos de títulos 'ao portador, seja de que natureza forem, devem
depositar, dentro do mesmo prazo, seus titulas no estabelecimento que houver sido designado no aviso de convocação, '
Art. 37. E' permittido fazer-se representar por um mandatar-lo, tendo, por sua vez, 'direito a assistir á assembléa geral.
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Os mandantes devem assignar uma procuração na fórma e nas
condições quo o conselho de administração" determinar. Este
poderá tambem, inserindo esta condição nos avisos de convocação.. exigir que os poderes sejam depositados na séde social tres
dias, no minimo. antes da reunião.
Todavia as' senhoras casadas, os menores e os estabelecimentos publícos poderão ser representados por seus mandatarios legaes,
.
Art. 38. Far-se-Iia, aos cuidados do conselho de administração, uma folha de presença que todos os accionistas ou
portadores de partes de fundador ou seus mandataríos serão
obrigados a assígnar antes de entrar na assemhléa.
ArL 39. A assernbléa geral será presidida pelo presidente
do conselho de administração, e na rata deste pelo mais velho
dos administradores presentes.
O presidente nomeará o secretario.
Designará corno escrutadores dons membros da assemhléa.
ArL 40. A assembléa geral só poderá deliberar sobre as
propostas que forem inscriptas na ordem do dia.
Não será inscripta na ordem proposta alguma que não
emanar do conselho de admínístração ou do conselho fiscal, a
menos que seja assignada por aécionistas representando no mínimo um quinto das acções de capital e um quinto das partes de
fundador e que haja sido eommuníeada em tempo util ao conselho de administt'ação para ser inserida no aviso duplo de
convocação.
A maioria dos accionístas que houverem feito a proposta
deve estar presente ou representada na assemhléa para se
poder abrir a discussão sobre esse assumpto.
Art. 41. A assembléa geral decidirá, seja qual fôr o numero de títulos presentes ou representados.
Todavia, quando a assembléa dever deliberar sobre as
questões de modificações nos estatutos, fusão, prorogação, dissolução antecipada, augmento ou reducção do capital social,
bem como nos casos previstos no art. 72 da lei das sociedades,
a assembléa só f'icará validamente constítuída quando os que
assistirem' á reunião representarem a metade, no mínimo, das \
acções de' capital e a metadedas partes de fundador.
Si esta condição não fôr preenchida, será preciso fazer
nova convocação, e a nova assemhléa decidirá, seja qual fãr o
numero de títulos representados.
. Nestes mesmos casos não se poderá tomar resolução alguma
sem que haja tres quartos dos votos, salvo nos casos previstos
na ultima parte do art. n da lei das sociedades.
Art. !I5~. As decisões tomadas em assembléa geral são consignadas em actas asslgnadas pelo presldente, pelo secretario
e pelos, dous' escrutadores.
As 'cópias ou extractos das deliberações da assemhléa serão
.certificadas. authenticadas e firmadas nor dous administradores.
.
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CAPITULO V
R·\L~\NÇO -

DIVISÃO DE LUCHOS -

HESEHVAS

Art. 13. Õ anno social começará a 1 de janeiro e acabará a

3J de dezembro seguinte. Todavia o primeiro exercicio social

comprehenderá todo o tempo a correr desde a presente data
até o dia 31 de dezenlbro de 1911.
Ai-t. .J..Í. A 31 de dezembro de cada anno e pela primeira
vez em HH 1 serão encerradas as contas eescripturação da
sociedade; o conselho de administração confeccionará o inventario, o balanço e a conta de lucros e perdas na. fórma exigida
por lei.
O conselho de administração tem plena liberdade para ava. liar creditas e outros valores constituindo o actívo social, fixará as amortizações e rormará as avaliações do actívo do modo
que achar mais conveniente para garantir a boa gestão dos negocias da sociedade.
Art.'!;). O conselho de administração, trinta dias no minimo antes da assernhléa geral ordinaria, rernetterá os documentos com um relataria sobre '\S operações da sociedade
ao conselho fiscal, que, dentro de 15 dias, deverá fazer um
relataria contendo as suas observações.
Art. flG. Quinze dias antes da assembléa geral, o balanço,
a conta de lucros e perdas, bem como a lista dos accionistas,
achar-se-hão na séde social para serem examinados por todos
'os accionístas.
.
O balanço' e a conta serão remettidos aos accíonístas ao
mesmo tempo que a convocação, bem como o relataria dos f'iscaes, si não optar pela approvação completa do balanço.
Art. -17. O saldo a favor do balanço, deduzidas as despezas
geraes, encargos, mãos credites, depreciações e amortizações,
eonstitue o lucro liquido da sociedade.
Deste saldo a favor (lucro liquido) retirar-se-ha successivarnente :
.
1.0 Cinco por cento para formar o fundo de reserva.
Esta retirada deixa de ser ohrIgatoria logo que a reserva
attinja um quinto do valor nominal das acções do capital.
2: A quantia neeessaria para Jiagar ás acções de capital
um prímelro dividendo.de cineo por cento sobre o capital realizado sobre as m€·3I11as.
3." Dez por cento aos administradores e fiscaes, a. dividir entre e!les de aceôrdo eom o disposto no § 5° do art. 5/1
da lei das sociedades.
'
Do que sobrar a assernhléa geral, mediante proposta do
conselho de administração, poderá retirar uma quantia para.
constituír ou para augmentar, quando já existir, um fundo de
previsão que ficará á disposição do conselho de administração.
O "restante será repartido do seguinte modo;
Setenta e cinco por cento aos accionistas de capital e vinte
eeineo por cento ás partes de fundador.
Art. 18. O pagamento dos dividendos rar-se-ha nas épocas
marcadas pelo conselho de admínístração.
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Todos os juros que não forem cobrados dentro dos cinco
annos da sua exibilidade prescreverão em favor da socíedade;
servirão para augmentar o fundo de reserva.
CAPITULO VI
DISSOLUÇÃO -

LIQUIDAÇ.:\.O

Art. 49. Ao expirar o prazo da sociedade ou em caso de dissolução antecipada, seja por que causa fôr, a liquidação 'será
feita sob a dírecção de um ou mais liquidantes nomeados pela
assemhléa geral, que determinará quaes os seus poderes.
Art. 50. Os poderes da assembléa geral subsistirão durante
o periodo da liquidação.
A assembléa geral tem especialmente o direito de approvar as contas da liquidação e dar quitação.
Art. 51. Depois de apuradas todas as responsabilidades e
liquidadas, os haveres sociaes serão empregados no reembolso
das accões de capital, pagando-se o capital total ou a parte de
capital que sobre ellas houver sido realizado.
O restante será repart.idona proporção de: setenta e cinco
por cento ás acções de capital e vinte e cinco por cento ás partes de fundador.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORUS

Art. 52. O numero dos físcaes é fixado, a primeira vez,
em dous.
São nomeados para exercer estas Iuncções :
O Sr. Léon Requier, proprietario residente em Bruxellas,
rue Franklin n. 60.
E o Sr. Alphonse. Maréchal, contador perito judiciârio,
morador em Líêge,
Art. 53. Logo depois de constituída a sociedade, os accíonistas reunir-se-hão sem outra convocação em assembléa geral
extraordínarta para fixar o numero dos primeiros administradores, proceder á sua nomeação e deliberar sobre todos e
quaesquer assumptos que fôr julgado opportuno inserir na
ordem do dia.
r
Art. 54. Para a execução do presente, os accíonístas, os administradores e os fiscaes que não habitarem na circumscripção judiciaria de Bruxellas devem eleger domicilio nesta circumscripção, e si não o fizerem serão considerados como havendo eleito domicilio na sóde social, para onde deverão ser
dirigidas todas as intimações, citações e modificações a fazer
.
.
aos mesmos, de modo valido.
Do que se lavrou acto feito e passado em Bruxellas, e
feita a leitura os comparecentes, as testemunhas e' O tahellíão
assignarum.

Seguem as assignaturas.
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Registrado, 10 folhas, uma chamada, em Saint Gilles, aos
28 de julho de 1910, vol, 434, folhas 50, cal. 9.
Ilecehido : 7 francos.
a redactor, Van Tliemsche.
Primeiro anmeteo
Eu, abaixo assignado, Dr, José Paes de Carvalho, morador em Paris, 9 rue Gustave Flauhert, declaro dar plenos poderes ao SI'. Victor Henri Lernoigne para em meu lagar e vez,
em meu nome o por .minha conta:
Comparecer no acto constitutivo da Sociedade Anonyma
Les Grandes Brasseríes de Rio de Janeiro, e subscrever no
mesmo acto, em meu nome e por minha conta, com acções da
mencionada sociedade do valor nominal de duzentos francos
cada uma.
Effectuar o pagamento de quaesquer entradas sobre as
mesmas accões.
Retirar em meu lagar e' vez todos e quaesquer titulas e
recibos.
Dal' boa e valida quitação dos mesmos.
Assistir, si fór o caso, á assembléa geral que se realizar
quer para designar administradores, quer para deliberar sobre
quaesquer outros obíectos que forem submettidos á referida
assernbléa geral.
Para todos os fins supra, assignar onde competir e preciso fôr,
Tudo com poderes de substabelecer.
Paris, -19 de julho de 1910. Vale por procuração.- Dr,
José Paes de Carvalho.
Registrado, unia folha sem chamada, em Saint Gilles; aos
28 de julho de 1910, vol. 101, folhas 37. cal. 'lO.
Recebido: Dous francos e quarenta centesímos.
O' recebedor, Van Tliemsche.
Segundo annexo .
Nós, ahaixo assignados, P. Kummer & Comp., banqueiros,
moradores em Bruxellas, 26, Avennue des Arts.declaramos conferir plenos poderes ao Sr. Gautier de Rasse, advogado em
Bruxcllas, para em nosso lagar e vez e em nosso nome e por
conta nossa:
Comparecer no acto constitutivo da Sociedade Anonyrna
Les Grandes Brasseries de Rio de Janeiro e neHe subscrever
em nosso nome e por nossa conta LOOO accões da mencionada
sociedade do valor nominal de 200 francos cada uma.
Eíf'ectuar o .pagamento de quaesquer entradas sobre as
mesmas acções.
Retirar em nú5SO lagar e 'Vez todos e quaesquer titulas e
'reclbos.
Dar boa e valida quitação dos mesmos.
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Assistir, si f'ôr o CflSO, á assembléa geral que se realizar
quer para designar administradores, quer para deliberar sobre
quaesquer outros objectos que forem submettídos á referida
assembléa geral.
.
Para todos os fins supra, assignar onde competir e preciso

rõr.

Tudo com a faculdade de substabelecer.
Londres, aos J9 de julho de 1910.- Vale .por procuração.
- P.K1l1n1nel' te, Campo
Registrado, em urna folha sem chamada, em Saint CÚIles,
aos 28 de julho de J91O, vol. JM, folhas 37, cal. 9.
Recebido: 2 francos e 40 centimos.
O recebedor, Van Tliemsclie.

Terceiro e ultimo annexo
Eu, abaixo assignado, Alice Rom, proprietario, moradora
em TxeIles, rue de Lívourne J57, declaro dar plenos poderes ao
Sr. Georges Gautier de Rasse, advogado, morador em Bruxellas,
rue de Lívourne 69, para em meu lagar e vez e em meu nome
e por minha conta:
Comparecer no acto constitutivo da Sociedade Auonvmn
Les Grandes Brasseríes de Rio de Janeiro e neIle subscrever
em meu nome e por minha conta duzentas e cícoenta accões da
mencionada soeiedade no valor nominal de duzentos francos
cada unia.
Effectuar o pagamento de quaesquer entradas sobre as
mesmas acções.
Retirar em meu Jogar e vez todos e quaesquer titulas e
recibos e dar boa e valida quitação dos mesmos.
Assistir, si fór o caso, á assembléa geral que se realizar
quer para designar administradores, quer para deliberar sobre
quaesquer outros objectos que forem submettidos á mesma assembléa geral.
Para todos os fins supra, assignar onde competir e preciso fór tudo com poderes de substabelecer.
Ixelles, 20 de julho de J910.- 'Vale por proeura.ção.A. Bom.

Registrado, uma folha sem chamada, em Saint. Gilles, aos
28 de julho de J910, vol. lOJ, folhas 37, cal. 8.
Recebido: 2. francos e 40 centimos.
O recebedor, Van Tliemsche.
Por cópia conforme.- A. Petre (sígnal publico). Estava
a chaneella do referido tabellião.
Visto por n6s,Victor Arnold, presidente do Trfbunal das
Pertas, do Tribunal de primeira instancia com assento em
Bruxellas, para legalização da assignatura do Sr. Petre, tabeHião em 8aint Gilles.
Bruxellas, aos S de agosto' de J9JO.- V. Arnold.
Clrancella do Tribunal supra mencionado. Visto no l\Iinisterio da Justiça para legalização da assígnatura do SI', Arnold, qualificado supra.
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Bruxellas, aos 9 de agosto de 1910. -ia chefe, de: secção,
Delamontaqne.

Chaucella do Ministerío da Justiça da Belgica. Visto para
legalização da assignatura do Sr. Delamontagne, apposta ar}
presente.
Bruxellas, aos 9 de agosto de -19lü.- Pelo ministro dos
Negócios Estrangeiros, O chefe de secção Coxo
Chance lia do Ministei-io dos Negócios Estrangeiros da Belgica. Reconheço verdadeira a assignatura retro do Sr. Cox,
chefe da secretaria do Ministerio dos Negocias Estrangeiros
em Bruxellas, e para constar onde convier, a pedido do tabellião Alhert Richir em Bruxellas, passei O' presente, que assignei
e í'íz sellar com o sello das armas deste Vice Consulado da Republica dos Estados Unidos do Brazil em Bruxellas, aos nove
dias de agosto de 1910.- Y. Tliomas, vice-consul.
. Estava a chance lia do referido vice-consulado inutilizando
um sello do serviço consular do Brazil do valor de 5$. Colladas
e inutilizadas na Recehedoria do Rio de Janeiro, tres estampilhas f'ederaes do valor collectívo de f1 $800.
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. V. 'I'hornas,
více-consul em Bruxellas (sobre duas estampilhas Jederaes valendo collectívamente 550 réis).
.
Rio de Janeiro. aos 10 de fevereiro de 1911 - Pelo dírector
geral, L. L. Eernandes Binlieiro,
'
.
Chaucella da Secretaria das Relações Exteriores do Brazil.
Nada mais continha ou declarava o referido documento
que bem e fielmente verti do propnío original escripto em
idioma f'rancez, ao qualme reporto.
Em fé e em testemunho do que passei o presente, que
sclleí com o sello do meu off'icio e assígno nesta cidade do Rio
de Janeiro, aos 10 de fevereiro de 1911.
Sobre
estampilhas federaes
no valor collectivo de 8$100:
,
I
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1911.- õlanoet de Mattos Fonseca.

DECRETO N. 8.666 -

DE

1'.2

DE ABRIL DE

1911

Promulga a resclução firmada, em 23 de agosto de 1906, pela Terceira CODfe~
rencia Internucionul Americana, udheri ndo á Convenção Sanitm-ia Tuter.nacional de 'Vashillgtoll.

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil :
Tendo sanccionado por decreto n. L 86'-í, de 9 de janeiro
de 1907, a resolução do Congresso Nacional de 31 de dezembro
de 1907, que approvou a Resolução firmada no Rio de Janeiro
pela Terceira Conferencia Internacional Americana, em 23 de
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agosto de 1906, udheiiridoú Convenção Sanitaria Internacional
de Washington e pondo em pratica os seus preceitos:
Decreta que a mesma Resolução seja executada e cumprida
tão inteiramente como nella se contém.
Rio'de Janeiro, 12 de abril de 1911, 90" da Independencia
e 23" da Hepublica ,
HER:i\IES R. DA· FONSE;GA.

Rio-Branco.
DECRETO N. 8.667 -DE 12

DE

ABRIL DE 1911

Eleva a Consulado o Vice-Consulado em S. João da Terra Nova

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil:
Attcndendo á conveuíencía de ser elevado a Consulado o
Vice-Consulado em S. João da Terra Nova e usando da autorízação concedida pelo art. 3° da Lei n. 322, de 8 de novomhro de 1895 ;
Decreta:
Artigo unico. Fica elevado a Consulado o Vice-Consulado
em S. João da Terra Naya, com .iurísdíccão em toda a Ilha da
Terra Nova.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 19B, 90° da Independencía
e 23° da Repuhlíca.
HERMES R. DA FONSECA.

Rio-Branco.
DECRETO N. 8.668 -

DE 12 DE ABRIL DE 1911

Abre ao Ministerio da Fazenda o eredito de 15 :067$773, para pagamento s
D. lIfaria Roberta da Silva, em virtude de sentença iudiciaria

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 82, n. VII, da lei numero
2.3~6, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal' de
Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir
ao Mínísterío da Fazenda o credito de 15 :067$773, para occorrer ao pagamento devido, em virtude de sentença judiciaria,
a D. Maria Roberta da Silva e outros, conforme a carta precatoría expedida pelo Juizo Federal no Estado .de Matto Grosso,
em 27 de agosto do referido anno de 1910.
Rio de Janeiro, 12'. de abril de' 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERM.ES R. DA FONSECA.

Francisco António de Salles.
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DECRETO N. 8.669 -

DE 12 DE

AB~IL

DE 1911

Eleva _a 9 :000$ annuaes a quota para fiscalização do Banco da Província do Rio
Grande do Sul, revogando o decreto n. 8.327, de 27 de outubro dc 1910

O Presidente da- Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendo á reclamação do Banco da Província do Rio Grande
do Sul, contra a execução do decreto n. 8.327, de 27 de outubro
ultimo, que elevou a)2 :000$ annuaes a quota de 6 :000$ a que
estava obrigado, pelo art. 5° do decreto n. 7.785, de 31 de dezembro de 1909, para pagamento do fiscal do Governo da União,
e tendo em vista o que propoz o mesmo banco, decreta:
Art. 1." Fica elevada a 9 :000$ annuaes a importancia que,
para pagamento do fiscal do governo, 'deve recolher, por semestres adeantados, aos cofres da Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional ern Porto Alegre, o Banco da Província do Rio
Grande do Sul, ex-vi dOI decreto n. 7.785, de 31 de dezembro
de 1909 ; devendoo recolhimento ter lagar a partir do mez de
novembro de 1910.
Art. 2_.° Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Salles.

DECRE'l'O N. 8.670 -

DE 12 DE ABRIL DE 19B

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito dc 262$940 para pagamento ã Venernvel Irmandnde de Nossa Senhora do Rosario e S. Benedicto, em virtude
de sentença [udiciarla

o Presidente da Republica .dos Estados Unidos do Brazil.
usando da autorização constante do decreto legislativo n. 2.258,
de 15 de setembro de 1910, resolve abrir ao Mínísterío da Fazenda o credito de 262$940, para occorrer ao pagamento devido,
em virtude de sentença [udícíaría, á Veneravellrmandade de
Nossa Senhora do Rosario e São Benedicto, conforme o precataria expedido pelo Juizo dos Feitos da Saude Publica, em
20 de agosto de 1909.
.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 19B, 90° da Independencia e 23° da Repuhlíca.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.

592

ACToS DO PODER EXECl'TIVO
DECRETO N. 8.671 -

DE 12 DE ABIUL DE 1911

Abre ao ~Iinisterio da Viação e Obzas Publicas o credito de 1.000 :OOU$ para
occorrer ás despezas com a construcção do ramal de Sabará á cidade de
Ferros, da Estrad!\ de Ferro Central do Brazil

o Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 32, § LU, lettra d, da lei
n, 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Artigo uníco, Fica aberto ao l\Iinisterio da Viação e Obras
Publicas o credito de mil contos de réis (1.000 :000$), para
occorrer ás despezas com a construcção do ramal de Sabará á
cidade de Ferros, da Estrada de Ferro Central do Brazil.
Rio de Janeiro.. 12 de abril de 1911, 90° da Independenoía
e 23° da Bepuhlíca.
HERMES R. DA FONSECA,
J. J. Seabra.
DECRETO N. 8.672 -

NÃO

FOI

PUBLICADO

DECRETO N. 8.673 - DE 12 DE ABRIL DE 1911
Autoriza a tuansferencla, U'O 'engenheiro José Mattoso Sampaio Corrêa ou á
companhia que organizar, do contracto para ií construcção e arrendámento do prolongamento da Estrada de Ferro de Maricá, de Nilo Peçanha a Jguabu Grande

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu o engenheiro José l\Iattoso Sampaio
Corrêa e tendo 'em vista a cessão de direitos que ao mesmo foi
outorgada por escriptura publica de 20 de dezembro de 1910,
nas notas do tabellião do 1° officio desta Capital, por Henrique
Palms e Mario de alivie ira Barbosa, decreta:
Artigo unico. Fica autorizada a transrerencía ao engenheiro José Mattoso Sampaio Corrêa ou companhia que organizar, do contracto para construcção e arrendamento do prolongamento da Estrada de Ferro de Maricá, de Nilo Peçanha a
Iguaha Grande, a que se referem os decretos ns , 7. \)42 e 8.448,
de 7 de abril e 21 de dezembro de 1910.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 1911, 900 da Independencía
e 23° da Republica,
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
á-
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DECRETO N. 8.674-

DE

15

DE ABRIL DE

1911

Publica a ad hesão do Imperio Ottomano á Convenção Sanitarta Internacionnl
assignuds em Paris em 3 de dezembro de 1903

O Presidente da Hepuhlícá dos Estados Unidos do Brazil
faz publica a adhesão do Imperío Ottomano ú Convenção Sanitaria Internacional assígnada em Paris em 3 de dezembro de
1903, segundo eornmunícou a Legação da Republíca Franceza
em nota de 24 de fevereiro ultimo ao Mínísterío das Relações
Exteriores, cuja traducção official a este acompanha.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 1911, 90° dá Independencia
e 23° da Henuhlica.
HERMES R. DA FoN SECA.

Rio-Branco

'I'radncção :
Legação da Republica Franceza no Brasil-Petropolis, 24
de fevereiro de 1911.
Sr. Ministro ~ Por uma carta de sua Embaixada em Paris,
datada de 7 de novembro de 1IHO. o Governo Ottomano com-munícou ao Governo da Repuhlica Franceza que resolvera
adherir á Convenção Sanitaria Internacional assignada em
Paris a 3 de Dezembro de 1903, com exclusão dos artigos 151
a 160 e 165 a 170 inclusive e do artigo 180.
Declarou além disso só acceitarsob reserva as disposições
.
do artigo 181,.
Emfim accrescentou que se propunha «tomar o regulamento egypcio como base na fixação das medidas quarentenarias contra as epidemias».
Tenho a honra de levar esta informação ao conhecimento
de V. Ex. e lhe peço que me comrnunique as observações que
entender dever formular sobre o assumpto.
.
O Sr. Ministro doe Negócios Estrangeiros me pede que notifique a V. Ex., arim de explicar- a causa da demora dessa communícação, que no que se refere especialmente á reserva relativa ao artigo Sí, que visa a creacão da Repartição Internacionalde Hygiene Publica, o Governo da Republica se esforçou
desde o mez de novembro ultimo por obter que a Sublime Porta
renunciasse dessa reserva, attendendo haver eIla aliás resolvido, segundo um acto datado de 26 de outubro de 1910, adherir
á Convenção Internacional de Roma de 9 de dezembro de 1907,
que tem por fim a constituição e a regulamentação da 'dita Repartição Iriternaeional .
Mas a Sublime Porta não tendo se pronunciado ainda a
esse respeito, o Governo da Republica julgou não dever demorar mais em informar aos Governos sígnatarios da Acta de
Paris (1903) , ou aos que a eIla adheriram, da decisão motífií
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cada pelo Governo Ottomano de fazer parte da União Sanitaria
Internacional.
.
Queira aeceitar, Sr. Ministro, as seguranças da minha mais
alta consideração.-(assignado) M. G. Lacombe.
A Sua Excellencia Senhor .Paranhos do Bío-Bramco, Ministro das Relações Exteriores.
Rio de Janeiro.
DECRETO N. 8.675 -DE 15 DE ABRIL DE 191i
Crêa um Consulado em Singapura

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil:
Usando da autorização concedida pelo art. 3° da lei n. 322,
de 8 de novembro de 1895;
Decreta:
Artigo unico, (Fica creado um Consulado em Bíngapura, com
jurisdicção na possessão britannica Straits Bettlements.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 1911, 90° da Independenoia
e 23° da Republica.
HElli'IIES R. DA FONSECA.
Rio-Branco.
DECRETO N. 8.676-DE 15 DE ABRIL DE 19B
Crêa um Consulado no Principado de :Monaco

O Presidente da ,Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Usando da autorização concedida pelo art. 3° da lei ri. 322,
de 8 de novembro de 1895;
.
Decreta:
Artigo unico. Fica creado um Consulado no Principado
de Monaco, com séde em Monte "Carlo.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 1911, 90'0 da Independencía
e 23° da Republica.
.
HERMES R. DA FONSECA.
Rio-Branco.
DECRETO N. 8.677 -DE 15 DE ABRIL DE 19B
Crêa um Consulado em Dakar

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Usando da autoeízaçãoconeedída pelo art. 3° dI; lei n.322,
de 8de novembro de 1895:
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Decreta:
Artigo unico , Fica creado um Consulado em Dakar, com jur ísdicção no Senegal (Possessão franceza) .
Rio de Janeiro, 15 de abril de 19H; 90° da Independencía
e 23° da Republíca.
HERMES R. DA FONSECA.

Rio-Branco.

DECRETO N. 8 i 678- DE 19 DE ABRIL DE 1911
Publica a adhesiío ila Aírica. Oriental Britannicn ·e do V gands ao Accordo de
Roma de 26 de maio de 1906, relativo ií troca de cartas e caixas com
valor declarado

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bràzíl
faz publica a adhesão da Arríca Oriental Brítanníca e do Uganda
ao Ãccôrdo de Roma de 26 de maio de 1906, relativo á troca de
cartas e caixas com valor declarado,' segundo communioou à
Legação Suissa em nota.de 6 de fevereiro do corrente anno ao
l\Iinisterio das Relações Exteriores, cuja traduccão official a este
acompanha.
Rio do Janeiro, 19 de abril de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republtca.
HERMES R. DA FONSECA.
Rio-Branco.
'l'radueção.
Legação da Suíssa - Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 1911.
N. 1.149/2.
Senhor Ministro,
Tenho a honra de informal' a Vossa Excellencia que, em
nota datada de 9 de dezembro ultimo, a Legação da Grã-Bretanha em Berna notificou ao Alto Conselho Federal Suisso, da
parte de seu Governo, a adhesão da Africa Oriental Britannica
e do Uganda, a contar de 1 de março de 1911, ao .áccôrdo de
Roma de 26 de maio de 1906, relativo á troca de cartas e caixas
com valor declarado.
Como se vê da cópia inclusa da notá mencionada, a ádhesão
Iímita-se á troca de cartas com valor declarádo..
De ordem do meu Governo, apresso-me em notificar essa
adhesão a Vossa Excellencia, de conformidade com o artigo 15
do Aocôrdo citado e com o artigo 24 da Convenção postal universal.
Aproveito esta nova ocoasião,' Senhor Ministro, para apresentar-vos as seguranças da minha alta estima e da minha mais
dístíncta consideração.
.
A. Gertsch,
Encarregado de Nesocíos da Suissa.
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A Sua Excellencia Senhor Paranhos do. Rio-Branco, i'rllnistro de Estado das Relações Exteriores.
'I'raducção.
Cópia.
Legação Brítaníca - Berna, 9 de dezembro de 1910.
Sl'. Presidente.
De accôrdo com as instrucções que recebi do Principal Secretar.ío de Estado dOB Negócios Estrangeiros de Sua Magestade,
tenho a honra de notificar a Vossa Excellenoia a accessão da
Africa Oriental Brrtanníca e do Uganda ao Accôrdoría União
Postal sobre a troca de cartas e caixas com valor declarado,
A 'adhesão da Af'rfca Oriental Britanníca e do Uganda ao
Accõrdo em questão será limitada a cartas registradas e a partir
do lo de março de 1911.
1
Aproveito esta occasíão para renovar a Vossa Excellencia.
a. segurança da minha alta consideração.
(Asaígnado) H. O. Bax-Iroside;

Sua Excellenoía Senhor üomtesse, Presidente da Confederação.
.
Berna •.
DECRETON. 8.679 -

DE

19

DE ABRiL DE

HHl

Publica a adbesão da Republica do Pa'raguay á convenção asaignadu em Genebra a ti de julho de 1906 para melhorar a sorte dos feridos e eniermos
nos exercitos em campanha

O Presidente' da Republica dos Estados Unidos do BraziJ
faz publica a adhesão . da Republica do Paraguay á convenção
assiguada em Genehra a 6 de julho de 1906 para melhorar a
sorte dos feridos e enfermos nos exercitos em campanha, conforme. cornmunícou o Presidente da Confederaçâo-Buíssa em
nota ele 10 de fevereiro 'ultimo ao Mínisterio elas Relações Exteriores, cuj a. tràducção ofí'icial a esta acompanha.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 1911, 90 da Independencía
e 23 da Republica.
0

0

R. DA. FONSEcÀ.
Bio-Branco,

HERMES

'J'raducção .

Berna, -lO de fevereiro de :UH!.
Senhor~l'inistro .
Em 11 .de janeiro de 1910 tivemos a honra de levar ao eO.nhecimento de Vossa Excellencia o pedido de adhesão da Itopu-
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hlíóa 'do Paraguay á convençãoassignada ~m Genebra a

(3

de

julho de, HlO6 para melhorar a sorte dos feridos e enfermos nos
exercitos em campanha. Fizemos observar que,' em virtude do
teôr do artigo 32, alinea 3, desta 'convenção, a adhesão do Paraguay só produzdria effeito se, decorrido um anno, a partir da
notificação ao Conselho Federal, este não tivesse recebido opposição' alguma das Potencias contractantes.
Ora, decorrido esse tempo sem nenhuma opposição, foi ella
formulada.
Nessas condições, a adhesão da Republica do Paraguay á
convenção de .Genehra de 6 de julho de 1906 deve ser considerada como definitiva.
,
Queira acceitar, Senhor Ministro, a segurança da mossa alta
consideração.
Em nome do Conselho Federal Suisso,
O Presidente da Confederação,
(Assígnado) Buche

O 1° Víoe-clianceller,
(Assígnado) David.

A Sua Excellencia Senhor Ministro dos Negocios Estrangeiros dos Estados Unidos do Brazil.
Rio de Janeiro.
DECRETO ·N. 8.680 -

DEi 9 DE ABRIL DE 1911

Abre ao Ministai-ío da Fazenda o credito de 317 :688$276, para pagamento de
contas do Mirristet-ío da J'ustiça e Negocias Interiores, na eop/n-.,jdnde do
art. 82,n. XIV, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910

O' Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 82, n. XIV; da lei n, 2.356,
de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na conformidade do art. 2°, § 2", n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao Mínisterio da Fazenda o credito de 317 :688$276 para occorrer ao pagamento de, dividas do l'Ilinisterio da Justiça e Negocios Intar-íores, conforme -as contas constantes das mensagens de 9 de
dezembro de 1909 e 2 de agosto de 1910, por serviços e fornecimentos feitos por diversos, a saber:
Narciso Costa & Comp
.
;
',"
Meurer & Pereira
.
Vieitas & Comp
Companhia Rio de Janeiro City Improvements,
Limited
.
Attilio Leginisi
.
Terra & Irmão
.
Engenheiro civil José Valentim Dunham
'.
Engenheiro civil Antonio de Barros Vieira Ca-

valcanti .. ,",

f
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3:940~(jf)0

226:jl'OOO

8:293$580
41 :926$340
1:500$000
120:130$8!0
,24: 600$000

32:277$876
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Plaeído Teixeira & Comp
Bernardino Corrêa Albino
Custodío José Vieira
Emygdio de Almeida & Comp
J: Murta & Comp
R. de Almeida & Comp
A. V. SielIo
J. P. da Rocha & Gomp
Alvaro Teixeira

.
.
.
.
.
.
.
.
.

510$100
8:760$000
5:630$000
5:453$400
12:335$000
1:121$800

3~363$800

46:000$000
1:570$000
317:688$2-76

Rio de Janeiro, 19 de abril de -1911, 90°_ da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Francisco Antonio de Saltes.

DECRETO N. 8.681 -

DE

19

DE ABRIL DE

191L

Approva os novos estatutos da Oompnnhia de Seguros « Lloyd Pnraensas e autoriza a mesma companhia a operar tambem em seguros sobre n vida e
.accldentes,

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do BraziL
attendendo ao que requereu a Companhia de Seguros e: Lloyd
Paraenso », com séde em Belém, Estado do Pará, resolve
appnovar os seus novos estatutos, reformados na assembléa
geral extraordinaria de 3-1 de outubro de -1910, com as clausulas abaixo, e bem assim conceder-lhe autorização para operar
tambem em seguros sobre a vida e sobre accidentes, como
consignam os ditos estatutos, devendo 'para isso ser. expedidas
as cartas-patentes respectivas, nos termos da legislação vigente:
L" A Companhia de Seguros e Lloyd Paraense», com. séde
em Belém, Estado do Pará, se suhmette, em tudo quanto lhe
for applícavel, ás disposições regulamentares da lei das sociedades anonymas e das leis e regulamentos sobre companhias de
seguros, e de quaesquer outros que venham a- ser promulgados sobre a materia de sua concessão.
2: A companhia prestará para obtenção da carta-patente
da secção de seguros sobre a vida e sobre accidentes a caução
de 200:000$ e para obtenção da carta-patente para a secção
de seguros marítimos e terrestres a caução de 150 :000$000.
3." Os seus estatutos ficam approvados com as seguintes
alterações :
I
Art. 7.0- Internallem-se entre as palavras « houver' f'alleeido» as seguintes - «obtido licença» -, continuando o resto
rr,mo está.
-
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II

Art. 7°,

§ 2.°

Suprima-se.

m
Art. 29. Substitua-se pelo seguinte : Aos lucros liquidas
verificados no balanço, no fim de cada semestre, na secção
de seguros maritimos e terrestres, depois de deduzidlt a reserva
de quetrata o art. 2°, n. lI, do regulamento annexo ao decreto
n.5.072, de 12 de dezembro de 1903, se adduzirão os lucros
liquidas da secção de seguros de vida e accidentes, para ser
feita a seguinte distribuição:
a) dividendo para os accíonístas até 20 % (vinte por cento)
ao anno sobre o capital realizado ;
b) commissão da directoria, correspondente a 4 % (quatro
por cento) do valor dos premias de seguros, deduzidos os
bonus e descontos, commíssões, reseguros e despezas geraes ;
não podendo o valor das porcentagens, entretanto, exceder de
setenta e dous contos de réis annuaes, desde que isso comportem os lucros liquidas de exercicio ;
c) as sobras serão distribuidas da seguinte f6rma :
30 % (trinta por cento) para serem rateados annualmento
pelos segurados que tiverem tres anuas completos, pelo menos, e na proporção da annuidade que tiverem de pagar no anno
em que for feita esta distribuição;
10 % (dez por cento) para a constituição de reservas
supplementares de cada uma das secções de seguros de vida e
accidentes ; e
50 % (cincoenta por cento) para serem applíoados conforme resolver a assembléa geral ordinaria.

Art. 30. Accrescentem-se no final deste artigo as palavras seguintes: «com approvação do Governo»; e corrija-se
a proposição « servindo de base ao calculo da taxa de juros»
para «servindo de base ao calculo a taxa de juros ».
4." A secção de accidentes, quando venha a ser constituída,
será inteiramente independente das demais secções. devendo
a companhia opportunamente submetter á approvação do Governo as respectivas tabellas de premios.
Rio de Janeiro, 19 de abril, de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Repuhlica.
HERMES

R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Salles,
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Companhia de Seguros Lloyd Paraense
INSTRUMENTO DE PIJBLICA F6RMA

Saibam quantos virem este instrumento de publica f6rma
que, aos dezoito dias do mez de novembro do anuo do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e dez,
nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, Bépuhlíea
dos Estados Unidos do Brazil, em meu cartorio, á rua Treze
de Maio, compareceram os commerciantes Placido Felíppe Ribeiro e Heitor Fernandes e apresentaram-me um livro, devidamente aberto, encerrado e rubricado com a rubrica ~ PiMourraille -, onde são lançadas as' actas das sessões das assembléas
geraes da sociedade anonyma de seguros maritimos Lloyd Paraense, pedindo-me que em razão do meu officio lhes désse em
publica f6rma a acta da sessão extraordínarla da assembléa
geral da mesma sociedade, de trinta e um de outubro proximo
findo, lançada a folhas trinta e cinco verso a quarenta e
eínco do mesmo livro, a qual é do teor, f6rma e maneira seguinte : Acta: da sessão extraordinaria da Assemhléa 'Geral do
Lloyd Paraense, em trinta e um de outubro de mil novecentos
e dez, convocada em vinte e nove de setembro de mil novecentos e -dez e publicada LiOS jornaes Prouincia do Parâ e Folha
do Norte. A's duas e meia horas da tarde, verificada a presença de, quarenta e oito accionistas, representando cinco mil
duzentas e vinte e cinco acções e quinhentos e dezesete votos,
foi aberta a sessão pelo presidente, Sr. Pedro Augusto de
Oliveira, secretariado pelo Sr. Elysio Matheus dos Santos e
Dr, Abel Abreu Chermont.
Lida e posta em discussão a acta da sessão anterior, foi
approvada por unanimidade. Em seguida foram lidos pelo 1 seeretarío, Sr. Elysío Matheus dos Santos os annuncios de convocação publicados nos diarios Folha do 1'''01'te e Pronincia
do Pará, declarando o presidente que a assembléa deliberaria
com qualquer numero de accionistas por ser. esta a terceira
convocação. O presidente, então, explicou que o motivo da convocaçãõ da assemhléa geral era a reforma dos estatutos, apresentada pela directoria, passando o Sr. 1 secretario a lel-a,
a mandado do presidente.
0

0

Projecto de reforma dos estatutos do Lloyd Paraense

CAPITULO I
DA SOCIEDADE

Art. 1. O Lloyd Paraense, sociedade anonyma, fundada
em 9 de janeiro de 1899, elege sua séde, domicilio e fôro
Iurldico na cidade de Belém, capital do Estado do Pará, Brazfl,
atem ppr fim effectuar seguros marítimos e terrestres, de
vida e aocídentes, podendo estabelecer agencias em todos oe
0

Estados da União e no estrangeiro.
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§ 1." O Lloyd Paraense suhmette-se a todas as disposições dos regulamentos e leis vigentes, sobre socíedades anonymes e sobre seguros, e a quaesquer outras que venham a
ser promulgadas sobre o assumpto.. bem como á fiscalização
permanente do Governo por intermedio da Inspectoria de Seguros:
Art. 2.° O seu capital é representado por 12.000 acções
nominativas já emittidas e integralizadas de 100$, cada uma
e no valor total de 1.200: 000$, que serão divididos em duas
quotas, sendo uma de 800 :000$, destinada exclusivamente á
secção de seguros maritimos e terrestres, e à outra de
400 :000$, á secção de seguros de vida e accidentes, a crear-se.
Art. 3.° As operações de cada secção serão inteiramente
separadas, .bem como as respeotívas reservas e escrípturação,
na fórma da legislação vigente.
Paragcapho unico. Os fundos sociaes só serão empregados
em títulos da divida federal ou estadoal, em bens immoveis,
urbanos e primeiras hypothecas de predíosurbanos,
Art. 4.° O prazo da duração da sociedade será de 30 annos
contados da approvaçãó da presente reforma de estatutos pela
assembléa geral de accionistas, podendo ser prorogado por
deliberação da. mesma.

CAPITULO II
DA AmnNISTR.AÇÃO DO LLOi'D

Art. 5." O Lloyd Paraense será administrado por uma
directoria composta de quatro membros, eleitos de quatro em
quatro annos, em assembléa geral, podendo a mesma directoria
ser reeleita toda vez que a assembléá assim o entender.
'
ArL 6." Na chapa para eleição de directoria serão designados específícadamente o presidente, o secretario, o thesoureiro
e o gerente, que em seus impedimentos temporarios serão
substituídos nessas funcções por qualquer dos outros directores,
por indicação do que estiver impedido.
§ 1.0 Fallecendo ou resignando o cargo qualquer director,
ou ficando impedido por mais de 40 dias, ser-Ihc-ha dado
um substituto escolhido entre os accionistas pelos' directores
restantes, de accôrdo com o conselho fiscal, competindo á
assembléa geral fazer a nomeação definitiva na primeira
reunião que se seguir si a substituição for por fallecimento
ou renuncia.
§ 2." O substituto assim escolhido exercerá o cargo como
effectivo nas duas primeiras hypotheses do paragrapho anterior pelo tempo que restasse ao falleeido ou resignatario, ou
apenas interinamente na terceira hypothese durante o impedimento do effectivo.
.
Art. 7.° Cada director eleito pela assembléa geral ou nomeado em substituição do que houver fallecido ou resignado
o cargo, depositará na sociedade, para garantia .da sua gestão,
cem accões da sociedade ou dez apolíces ela dívida publica fede ..
ralde 1 :000$, ou 10 :000$ em dinheiro,
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§ 1.0 Entende-se que não aeceítou o cargo aquelle que não
prestar caução exigida no artigo precedente, dentro do prazo
de 30 dias da sua eleição ou nomeação.
. § 2.0 A caução de que trata o art. 7 não é exigível aos
dírectores interinos cuja gestão não exceder a quatro mezes.
Art. 8.° Compete á dírectoría :
ala geral administração da sociedade de conformidade
com os estatutos, guardada a esphera das attribuições respectivas de cada um, cumprindo a todos os directores zelar
pelos interesses do Lloyd Paraense ;
b) representar a sociedade actíva e passivamente em juizo
e fóra delle, conferindo poderes a profissional idoneo, quando
necessario ;
c) celebrar contractos e effectuar quaesquer transacções
attinentes aos fins da sociedade, não lhes sendo licito, porém,
vender ou de qualquer fórmaalienar e onerar os bens da
sociedade sínão pelo pagamento de sinistros, com approvação
do conselho fiscal, e não havendo outros recursos disponíveis ;
cl) nomear, contractar, licenciar e demittir o pessoal technico, agentes e empregados da sociedade, fixando-lhes os
ordenados, commissões ou porcentagens;
e) organizar o regulamento interno das duas secções de
seguro e zelar pela sua fiel execução, depois de approvado pelo
conselho fiscal;
1) formular as íustrucções contendo os limites, fármas,
condições e tabella relativas .aos seguros, quer maritimos e
terrestres, quer sobre a vida e accídentes, estabelecendo tambem um codígo telegraphíco particular para a correspondencía
dos seus representantes, agentes e funccionarios ;
u) convocar as assembléas geraes ordinarias e extraordinarias nas datas fixadas nestes estatutos e casos previstos nos
mesmos ou quando requeridas na fórma do art. 16 ;
h) apresentar á assemhléa geral ordinaria o relatorio annual dos negoeios socíaes, acompanhado de balanços semestraes, procedidos em 30 de junho e 31 de dezembro de cada
armo com as respectivas contas;
i) convocar o conselho fiscal para uma reunião coníuneta,
sempre que fôr mister o seu parecer e approvação, ou nos
casos de interpretação dos estatutos, regulamento e instrncções de que tratam as alineas c e d ;
j) providenciar sobre o pagamento de sinistros, ouvido o
parecer do advogado da sociedade sobre a legalidade dos documentos apresentados e do conselho fiscal sempre que a
indemnização reclamada seja superior a 20 :000$000.
Art. 9.0 Compete privativamente ao director- gerente a superintendencia de todos os serviços do escriptorio da séde, para
o' que alli permanecerá nas horas do expediente.
Art. 10. O director gerente vencerá 1 :500$ de honorarios
e os demais dírectores 200$, cada um, mensalmente, além da
commíssão referida na alinea b do art. 29, que será dividida
em partes íguaes pelos quatro directores.
Paragrapho uníco. O director que se. ausentar e que fôr
substituido, na fárma estipulada nestes estatutos, perderá
50 % dos seus honorarios e commíssões a favor do seu suhstí0
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tuto, perdendo integralmente um e outra a favor do mesmo,
caso o seu impedimento exceda de 60 dias.
Art. 11. As reuniões da directoria terão legar quando
qualquer dos seus membros assim o exija, sendo presididas
pelo director-presidente.
.
O director-secretario lavrará acta circumstanciada de todo
o occorrido; é, porém, obrígatorío o comparecimento de todos
os directores diariamente no escriptorio.
CApITULO III
DO CONSELHO FISCAL

Art. 12. O conselho fiscal será composto de tres membros
e igual numero de supplentes, eleitos dentre os accionistas
annualmente (art. 1-18, § 2°, decreto n, 434, de 4 de julho de
1891; decreto n. 1.821, art. 54, alínea 2') pela assembléa geral,
na sessão ordinaria de março.
Paragrapho unico. Cada membro effectivo do conselho
fiscal perceberá o ordenado de 1 :200$ annualmente.
Art. -13. Ao conselho fiscal assistem os direitos e deveres
consignados na legislação "igente e nos presentes' estatutos,
para o que a directoria lhe facultará o exame nos livros e
documentos da sociedade, prestando-lhe todas' as informações
exigidas a respeito, em qualquer tempo, .devendo o mesmo
cooperar com a directoria todas as vezes que ella assim o
entender e estes estatutos determinem.
Art. H. O membro do conselho fiscal que se ausentar é
obrigado' a communicar á dírectoria, a -qual convocará para
substituíl-o no seu impedimento o supplente mais votado,
percebendo este o ordenado relativo.
Paragrapho unico. A falta de communícacão ou a ausencía,
mesmo eommunícada, por mais de seis mezes inhibe o fiscal
de continuar a exercer o cargo.
CAPITULO IV
DAS ASSE~[BLÉAS GE~~ES

Art. -15. As assembléas geraes ordinarias terão legar annualmente no mez de março, depois das 'convocações legaes,
Art. 16. As assembléas geraes extraordínarías serão convocadas quando haja motivo relevante que as justifique, por
deliberação da directoria ou a requerimento de dez ou mais
accionistas que por escripto declarem ;) fim dessa convocação
e que contem, no mínimo, uma quinta parte do capital social, quando constar dos annuncios o assumpto que as motiva.
Art. lí. A assembléa geral ordínaría tomará conhecimento
do relatorio da directoria, balanço e contas referentes ao
anno findo, com os respectivos pareceres do conselho fiscal,
discutindo e resolvendo sobre esses e quaesquer outros assumptos de interesse da sociedade e procedendo annualmente
á eleição do conselho fiscal, e supplentes. deste, e de quatro
em quatro annos á eleição da dírectoría,
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Art. .18. Nas assembléas geraes extraordinarias só serão
oliscutidos e votados os assumptos declarados nos annuncios
de convocação.
Art. 19. Em quaesquer assembléas geraes cada accionista
terá direito a tantos votos quantos sejam os grupos de dez
acções que possuir, desprezadas as fracções, e não poderão
votar os possuidores de menos de dez acções, aos quaes, porém,
é licito discutir.
Art. 20. O accionísta poderá ser representado nas assemhléas geraes por procuradores, mas que tambem sejam accíonístas .e não representem mais de um committente,embora o
procurador não tenha o direito- de votar por si, observadas
as dísposíções destes estatutos.
.
Art. 21. Os directores e fiscaes não poderão, mesmo no
caracter de procuradores, tomar parte na votação de seus
.
relatorios, contas e pareceres.
Art. 22. Não poderão ser directores, fiscaes e supplentes
' .
destes:
a) os possuidores de menos de dez acções:
b) os que forem directores, fiscaes, supplentes, agentes;
representantes ou de qualquer fórma funccíonaríos de instituição congenere;
c) os prohibidos ou incapazes de commerciar.
Art. 23. São incompatíveis entre si para servirem conJunetamente, no mesmo exercício, os cargos de directores,
fiscaes, supplentes, os ascendentes e descendentes, irmãos,
sogros, genros, cunhados durante o cunhadio e os que fizerem
parte da mesma razão social.
Art. 24. Nos casos de empate nas votações para os cargos
de dírectores, fiscaes e supplentes será preferido o que possuir
maior numero de acções e, sendo ainda íguaes as condições,
será preferido o mais idoso.
Art. 25. Para tomar parte nas assembléas geraes é necessarío que o accíonísta esteja inscripto no registro da sociedade pelo menos ;)0 dias antes da mesma ser convocada.
CAPITULO V

Art. 26. A titulo de auxílio, cada empregado da séde social que não conte menos de cinco annos de bons serviços á
sociedade poderá delJa .obter emprestimo até á quantia' de
35:000$, exclusivamente destinado á aequísíção ou construcoão
de uma casa para sua residencia e sua família, nas seguintes
condições:
a) obrigando-se o devedor ao pagamento de amortizações
ruensaes calculadas á razão minima de quatro por cento ao
anno sobre o valor total do eniprestímo e devidas desde o dia
em que tomar posse da casa até integral pagamento do capital
emprestado, podendo o devedor exceder, mas nunca restringir,
a íinportancfa' estipulada para taes amortizações mensaes;
b) pagando mensalmente os juros á .razão de cinco por
cento ao anno, contado sobre o capital devido, deduzidas as
amortizações feitas:
c) hypotheoando ú sociedade o predio adquirido ou con..
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struido, para garantia de todas as obrigações assumidas, até
integral pagamento do capital e juros, na fórmá referida;
d) compromettendo-se, na vigencia do contracto, a fazer
executar os concertos necessarios á boa conservação .do predio,
pagando pontualmente as decimas e impostos a que (} mesmo
rõr sujeito. e segurando-o contra o risco de fogo nesta so-.
ciedade, sob pena de ser feito esse seguro pela sociedade por
conta do .devedor,
Art. 27. Si o empregado se despedir ou fôr demittido por
qualquer circumstancia e ainda estiver devendo, será liquidada immediatamente a hypotheca; ipso facto, reverterão á
sccíedade todos os direitos de propriedade, dominio e posse do
immovel, restituindo-se ao devedor somente as amortizações
que delle houver recebido, deduzidos o valor dos concertos de
que carecer o predio, impostos, juros e premios de seguro
devidos, salvo si o devedor preferir pagar integralmente toda
a quantia devida.
Art. 28. Em caso de fallecimento do devedor, os seus
herdeiros legítimos terão os mesmos direitos que a elle competiam sobre o predio.
Não sendo, porém, observados os compromissos determinados na alinea d do art. 26, ou atrasando-se mais de 60 dias
no pagamento das amortizações ou dos juros estipulados no
mesmo artigo, assiste á sociedade o direito de liquidar a hypotheca na fórma do art. 27.
CAPITULO VI
DA APPUCAÇ.:{O DOS LUCROS LIQUIDOS

Art. 29. Os lucros liquides verificados por occasiao do
balanço, no fim de cada semestre, serão incorporados ás reservas da sociedade depois de deduzidos:
a) o dividendo dós accionistas;
b) a commissão da directoria, correspondente a 4 % do
valor dos premiosde seguros, deduzidos simplesmente os bonus
e descontos, commíssões, reseguros e despezas gemes, não podendo o valor da porcentagem exceder de. 72 :000$ annuaes.'
Art. 30. Para constituição das reservas technícas, exelusi"amente destinadas a garantir os contractos de seguros de vida
e outros, com absoluta exclusão dos de seguros terrestres e
marítímos, serão as ditas reservas 'calculadas pelo valor das
auolices que estiverem em vigor, servindo de base ao calculo
da taxa de juros e a taboa de mortalidade e de sqbrevívencía
adoptadas pela dírectoría .
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES E TR."'NSITORIAS

Art. 31. Fica a directoria autorizada a fazer na Delegacia
Fiscal do Thesouro Nacional os depositos de garantia exígídos
por lei, assim como as despezas e operações de credito necessarías á organização da secção de seguros de vida e aecídentes.
Art. 32. Todas as deliberações da directoria serão tomadas por maioria, guardadas as attribuições de cada director,
cabendo ao presidente o voto de desempate;
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Art. 33. Os casos omissos nestes estatutos serão regidos
legtslação em vigor.
Art. 34. Ficam revogadas as disposições dos antigos estatutos expressamente reformados pelos presentes.
Após a. leitura dos mesmos, .0 Sr. presidente declarou
que ia pôr em discussão a reforma projectada, pedindo a palavra o accionista João Luiz de La Rocque, que disse ser infenso por todos os motivos á reforma projectada, a qual, segundo disse, não consultava os interesses dos accionistas, port::.[ue o estabelecimento da carteira de seguros de vida era
prejudicial, já tendo sido obrigadas a liquidar, devido á
oreaeão de semelhantes carteiras, muitas companhias eongeneres. Propunha que a mesa puzesse em discussão a proposta .que fazia de não ser tomada em consideração a reforma
projectada. Com o fim de tomar parte na discussão da proposta do Sr. João Luiz de- La Rooque deixou a presidencia o
SI'. Pedro Augusto de Oliveira, sendo substituido pelo SI', 1°
secretario, Elysio Matheus dos Santos, que, por sua vez, foi
substituido no seu cargo pelo 2° secretario Dr. Abel Abreu
Chermont, sendo convidado para occupar este ultimo Iogat
o. Sr. accíonísta Bavmundo C. Sampaio Penelva. Com a· palavra,disse o Sr. Pedro Augusto de Oliveira que não havia
razão na critica do Sr. João Luiz. de La Rocque, visto como,
si era verdade que muitas companhias tinham sido obrigadas
a liquidar devido á creação de carteiras de seguros de vida,
não era menos certo que muitas viviam em plena prosperidade
em todo o Brazil e que bastaria que o Lloyd continuasse a
ter como até agora uma orientação honesta, criteriosa e economica, para que a carteira que se projectava crear pela reforma désse resultado satísractorío, como outras. O Sr. Heitor
Fernandes apoiou aspalavras do Sr. Pedro de Oliveira, ahundando' nos mesmos conceitos. Em seguida pôz o Sr. presidente
em discussão a proposta do Sr. João Luiz de La-Rocque, isto
é. que a assembléa não .tomasse conhecimento da retorma
projectada, e como nínguem -rnais quizesse díscutíl-a, pôl-a
a votos, sendo reieitada por duzentos e setenta e nove votos
contra cento e oitenta e oito. Ao ser feita a chamada para
proceder-se á votação da indicação, do Sr. J oão- Luiz de LaRocque e pretendendo este accionísta votar por procuração
de D. Mathilde de La-Rocque, o Sr. Heitor Fernandes protestou
contra o facto de votar o Sr. João Luiz de La-Rocque, visto
como a procuração que apresentava não dava poderes para
tomar parte em reuniões de assembléas geraes de bancos e
companhias. Lida a procuração, foi verificado esse facto, não
votando o Sr. João Luiz de La-Rocque por procuração dessa
accíonista. Pediu a palavra o Sr. Claudino da Rocha Romariz,
que disse que a reformados estatutos não era conhecida de
todos os accionistas e P01' isso propunha que fosse adiada a
presente assembléa para quando os Srs. accionistas estivessem
inais instruidos sobre a reforma proiectadaiYarios Srs, accionistas numifeetarani-se contra a indicação, pedindo a palavra
o Dr, Abel Chermotü, ifÍle previamente deixou o cargo que
oceuaaua; sendo substituido pelo S1'. segundo secretario, que
p01' sua vez foi substituido pelo S1'. Antonio Joaquim. Nunes
Corrapaioso. Com a palavra, o Dr, Abel Chernumt disse que
PC~7_
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não via motivos para senielluuite adiamento, desde que as
convocações para a rpreeente estavam perfeitamente feitas e
de accôrdo com a lei - que os accionistas presentes, na sua
maioria, conheciam o proiecto de reforma apresentado e 2J01'
esse motivo achava que a assembléa devia deliberar, Posta
em discussão a proposta do 81'. Claudino da Rocha Romariz
FOI REJEITADA POR DUZENTOS E VINTE E CINCO VOTOS CONTRA'
CENTO E OITENTA E QUATRO. Annunciado este resultado, RETI-:
RARAlVI-SE da sala em que funccionava a assembléa geral os

Srs. Albino José Cordeiro, João Luiz de La-Rooque, Paulo
Mourraille, Raymundo Vianna, Claudino Romariz, Constantino
Gomes de Carvalho, Francisco Pinto da Silva, Antonio A.
Martins, Manoel Martins da Rocha, Carlos Alaria Gonçalves
Barbosa, Felippe de La-Rocque, DI'. Augusto de Borborema,
Antonio José da Costa Prado, Julio Lambert Pereira, Constantino Quadros de Carvalho. O Sr. presidente annunciou então
li. discussão de reforma dos estatutos, mandando proceder á
leitura dos mesmos. Lido o projecto, foi posto em discussão,
sendo unanimemente apPl'ovado pelos accionistas -p1'esentes
Srs. José Antougíni, Victor Manoel Medeiros de Magalhães,
Banco de Credito Popular, Raymundo de C. Sampaio Penelva,
Fortunato Alves Coelho, Joaquim Gomes Nogueira, Antonio
Lopes Braga Sobrinho, Antonio Corrêa de Frias, Daria Leal
Sampaio Penelva, Pedro Augusto de Oliveira, DI'. Abel Chermont, Maria Pereira Esteves, Luiz da Costa, D. Emilia Leal
Sampaio Penelva, herdeiros de Augusto Pereira Soarea.Oamarinha, Antonio Joaquim Nunes Carrapatoso, Feliciano Soares
Carrapatoso, Manoel Ferreira Martins, Heitor Fernandes, Abilio Augusto Certo, Augusto de Mattos Pereira, João de Castro
Ramos, representando duas mil e dusentas e 'setenta e uma
acções, ou duzentos e vinte e cinco votos. Assim approvada a
reforma em todos os seus pontos, o Dr. Abel Chermont apresentou o seguinte ADDlTIVO: Logo depois de approvados os
presentes estatutos pelo Governo, entrarão em exercicio de
directores, até terminação do mandato de quatro annos, conforme estipulam os presentes estatutos reformados, os Srs. Plácido Felippe Ribeiro, como presidente; Heitor Fernandes,
secretario; Albino José Cordeiro, thesoureiro, e Pedro Augusto
de Oliveira, gerente. Sàla -das sessões da assembléa geral de
accionistas do Lloyd Paraense, 31 de outubro de 1910. -Abel
A. Chermont - que tambem foi approvado por unanimidade.
Em seguida o Sr. presidente encerrou a discussão e votação,
proclamando o resultado, lavrando-se esta acta para constar.
Elysio Matheus dos Santos. - Abel A. Chermont. - Raymundo
de C. Sampaio Penelva. - Pedro Augusto de Oliveira. - Antonio Joaquim Nunes Carrapatoso. - Por procuração de Feliciano Soares Carrapatoso, Antonio Joaquim Nunes Carrapatosõ.
- Alberto de Miranda Pombo e Antonio Alves da Silva, pelo
Banco de. Credito Popular, os directores. - José Antougini.Victor Manoel Melleiros de Magalhães, por procuração do
Banco de Credito Popular, Antonio Alves da Silva e Alberto
de Miranda Pombo. - Manoel Bento Vieira Junior. - Por procuração de Manoel Ferreira Martins, Manoel Bento Vieira Junior. - João de Castro Ramos. - Heitor Fernandes. - Joaquim Gomes Nogueira. - Antonio Lopes Braga Sobrinho.-
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Antonio Corrêa de Frias. - D. Daria Leal Sampaio Penelvav--,
Por procuração de Pedro Augusto de Oliveira.. -Abel A.
Chermont, por si e por procuração 'de D.Emilia Leal Sampaio
Penelva, D. Maria Pereira Esteves, Luiz da Costa e herdeiros
de Augusto Pereira Soares Camarinha. -FortunatoAlves
Coelho. - Augusto de Mattos Pereira. Reconheço as assignaturas supra. Pará, dezesete de novembro de mil novecentos e
dez. Em signal de verdade (estava 'o sígnal publico). - Lau1'O
Chaves, tabellião interino. D. doze mil réis. Era o que se
continha e declarava em a referida e mencionada acta, que
me foi apontada e pedida para ser reproduzida por cópia legal
e authentica e á qual me reporto, tendo da mesma bem e
fielmente feito extrahir o presente instrumento de publica
fórma, que depois conferi e concertei com o original e por
achal-o em tudo conforme o subscrevo e assigno em publico
e raso, entregando-o juntamente com aquelle dito original aos
representantes, do que dou fé, nesta cidade de Belém, capital
do Estado do Pará, Republica dos Estados Unidos do Brazil.
Eu, Lauro Chaves, tabeilíão interino, subscrevo e assigno em
publico e .raso.. Pará, 18 de novembro de 1910. Em signal de
verdade. - Lauro Chaves, tabellião interino. - C. C. por mim.
Edçard, Chermont, tabellião interino.
DECRETO N. 8.682 -

DE

19 DE

ABRIL DE

1sH

Concede á Suciedade «Previdente Anipareuse », com séde na cidade do Amparo,
Estado de S. Paul", autorização para funccionar na Republica e approva,
com alterações, os seus novos estatutos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Sociedade «Previdente Amparense», com séde na cidade do Amparo, Estado de S.· Paulo,
resolve conceder-lhe autorização para funccionar na Repuhlica,
bem assim approvar os respectivos estatutos, que a este acompanham, com as alterações abaixo indicadas, mediante as seguintes clausulas:
Primeira - A Sociedade «Previdente Amparenses suhmette-se inteiramente aos regulamentos e leis vigentes e que vierem a ser promulgadas sobre o obiecto de suas operações, bem
assim á permanente-fiscalização do Governo, por intermedio
da Inspectoría de Seguros.
Segunda - Os seus estatutos serão registrados coníunctamente com o presente decreto e ficam approvados com as seguintes alterações:
I - Art. 11. Supprima-se.
Art. H, § 3°. Substituam-se as palavras «um anno» por
odres annos».
o
Iff - Ao art. 43, paragraplio unico, accrescente-se: «nos
casos do art. 7°, revertendo, porém, a este fundo a ímportancía
que fôr descontada por occasião do pagamento do peculio».
Terceira - No mez de setembro de cada anno a. directoria
da «Previdente Amparense» recolherá ao Thesouro Nacional,
mediante guia da Inspeotoria de Seguros,eem apolíces da Di-
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vida Publica Federal, a reserva de 20 %, de que trata o art. 43
de seus estatutos, até que attínía o total de 200 :000$000.
Rio de Janeiro, UI de abril de HHl, 90" da Independencía
e 23" da Hepublica.
HERMES l:l.. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.
Sociedade Pre-v-iden:te Alllparense

ESTATUTOS
Approvados em assemblêa geral do dia 27 de novembro de 1910

CAPITULO I
ArL. L" A Sociedade «Previdente Amparense », fundada
nesta cidade, onde tem sua séde, é uma associação de auxilíos mútuos, constituída por nacionaes e estrangeiros, sem
distíncção de classe ou sexo, preenchidas as formalidades destes
estatutos.
Art. 2.° A sociedade tem por fim garantir aos herdeiros do
sacio que faIlecer ou a outras pessoas por eIle beneficiadas um
peculío formado por meio de uma quota fixada pelos estatutos,
paga pelos socios.
CAPITULO II
DOS

socros E SUA

AD~IISS.:\O

Art. 3.° Será admittido cOJ)JO sócio todo aquelle que satisfizer plenamente as seguintes condições:
a) ser emancipado e ter no maxímo 50 annos de idade,
quanto ás admissões desta data em deante;
b) profissão honesta e conhecida;
c) estar no goso de boa saude, provada por exame medico;
d) os médicos serão designados pela directoría:
e) ter boa conducta civil e moral e não estar sob pressão
de processos crimes;
.
f) ser proposto por associado ou requerer directamente á
direotoria, apresentando nessa occasíão certidão de idade ou
documento equivalente, ficando ti directoria o encargo de resolver sobre esta prova;
y) pagar as contribuições que lhe forem impostas por estes
estatutos.
Paragrapho uníco . A directoria póde rej eítar o proposto,
si assim o entender.
Art. 4." Não poderá exceder de mil e cem socios cada série.
§ L° No caso de vaga de Iogar na série, será preenchida
pelos já propostos e acceítos, preferindo-se os de acceitação
anterior, com sorteio em caso de igualdade.
§ 2." Os socíos da primeira série terão preferencia na subser-ípção das séries- seguintes, estando nas condições do art. 3
Q
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CAPITULO III
DEVERES E DIREITOS DOS ASSOCIADOS

Art. 5." São deverés dos associados
a) pagar a joia de 12$500 no prazo maxímo de 15 dias do
aviso. que lhe fôr feito pelo procurador e mais a contribuição
de 5$ para formação do pecúlio da primeira série;
b) pagar 10~ de examemedico,30$.de joia,e,10$.dopeculio
da segunda sérfe, sendo que em caso de rejeição não será devolvida a ímportancía do exame medico;
.
c) pagar as contribuições Iegaes dentro de 15 dias do
aviso que tiver por parte da dírectoría, SOb pena de 50 % de
multa nos dias seguintes;
,
d) durante o prazo a que se refere a lettra c ficará o socío
suspenso de seus direitos.
Art. 6." Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos e
promover todos os meios de prosperidade da sociedade.
Art. 7." O socio que eah ir em completa indlgenoía, a juizo
da .diréctoria, uma vez que tenha pago 200 contribuições,
poderá gozar dos mesmos direitos, sendo pagas as suas contribuições pelo fundo de reserva, e do seu pecúlio, em caso de
morte, será descontada a ímportancía que fôr paga pela socíedade.
Art. 8." O socio ao ser admittido deverá declarar a quem
será pago o seu pecúlio, o que constará de sua apolíce ,
§ 1." O peculío poderá ser pago á ordem, o que tambem
ficará constando da apólice.
§ 2." Em falta de declaração na apolice ou em testamento,
serão beneficiados os herdeiros legítimos e, não os havendo,
o pecúlio -reverterá em beneficio do fundo social.
Art. g."·Sempre que um socio mudar de residencia, deverá
communicar á directoria, deixando uma pessoa encarregada do
pagamento de suas contribuições.
§ 1.0 O sacio poderá fazer deposito antecipado de prestações na ímportancía que lhe convier.
Art. 10. Cada sacio tem direito a uma apolíce e um exemplar dos estatutos.
.
Art. 'li. Será eliminado do quadro o sacio que, por qualquer meio, promover o descredíto ou desmoralização da sociedade, cabendo, entretanto, recurso á assemhléa geral.
Art. 12. O, sacio que não pagar a contribuição nas duas
quinzenas do art. 5° será eliminado.
Art. 13 Verificada a fraude na admissão do sacio, seus
herdeiros não terão direito ao peculío, nem a restituição de
espeeíe alguma.
CAPITULO IV
DO PECULIO

SOCL~

Art. t-L O pecúlio a que tem direito o beneficiaria ou beneficiarias do socio que vier a fal1ecer será de cinco contos de
1'éis na primeira série 'e dez contos de 1~éis nas outras; 'si a
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série não estiver completa, o heneríêíado terá direito a tantas
vezes 5$ na primeira série e tantas vezes 10$ nas outras séries
quantos 1'01'61'1 o-. sccíos quites, deduzrndo-se 10 % para as despezas.
..'
§ 1.0 No caso de epidemia, f'ioa a cargo da directoria e .conselho consultivo conceder prazo .aos socíos para pagamento de
suas contrihurções, não podendo esse prazo exceder a seis
mezes.
§ 2.° O peculío á ordem será pago aos herdeiros necessarios, desde que o sacio faIlecido não tenha feito declaração
expressa e, em caso contrario, Isto é, não havendo declaração
e nem herdeiros, será revertida em beneficio do fundo social.
§ 3." Todo c peculio cahirá em caducidade si dentro de
um anno não 1'õ~' reclamado por quem de direito, revertendo
nesse caso a sua ímportancía em beneficio da sociedade.
§ 4.° Neuuum pecúlio será pago si o sinistro se der por
suicidio dentro de um anno da admissão .
.Art. 15: O associado póde declarar vínculado o peculío
que lega e b':\I:1 aseím revogara quelquer tempo ri escolha do
beneficiaria que Iíver feito.
CAPITULO V
DO FUNDO

SOCIAL

Art. 16. O fundo social será constituído pelas [óias, .multas, doações, peculros em cornmíssos ou não reclamados e será
de valor íllimitado ,
, .
Paragraplro unieo . A' dírectoría compete a obrigação de
depositar na Caixa Economica a ímportancia correspondente
ao peculio que. competir a cada sacio que faIlecer, sendo .o excedente empregado em titulas. da divida publica, a juizo da
directoria e conselho consultivo.
CAPITULO

VI

DA ADJ\UNISTR.o\ÇÁO

Art. 17. A administração será composta de um presidente,
um vice-presidente, um thesoureíro, um procurador, dous secretarias e um conselho consultivo, composto de cinco membros, sendo todos esses cargos exercidos gratuitamente.
§ 1.0 A directoria e o conselho acima referidos serão eleitos no correr do mez de junho de cada anno e o seu mandato
será de um anno, com direito á reeleição .
.Art. 18. Ao presidente compete:
a) executare fazer executar os estatutos e resofuções que
forem tomadas pela assemhléa geral e directoria;
b) nomear e demittir empregados, marcando os seus ordenados;
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c) autorizar as despezas feitas e resolvidas em sessão de
dírectoría:
d) presidir as sessões da díreetoria, nas quaes terá voto
de desempate;
. e) abril" as sessões de assembléa geral, que deverão ser
presididas por socío acclamado ;
f) convocar sessões de assembléas gemes sempre que [ulgar necessarias ou que lhe sejam requeridas na fórma destes
estatutos;
(j) suhmetter a votação as eliminaçõ.es ou admissões de
socios, em sessão de directoria;
h) convocar o conselho consultivo sempre que julgar necessario;
'i) levar ao conhecimento da dírectorIa e conselho consultivo quaesquer denuncias que sejam apresentadas contra
qualquer socío ;
;i! representar a sociedade em todos os seus actos, quer
juridicos, quer sociaes;
k) promover todos os meios de provas e verificação de
obito e identidade de qualquer socío que venha a fallecer;
l) apresentar um rclatorío minucioso do movimento da
sociedade no fim de cada anno social.
Art. -l9. Ao vice-presidente compete substituir o presidente em todas as suas faltas e impedímentos.
Art. 20..Ao thesoureiro compete:
a) a guarda dos fundos sociaes;
b) depositar, na fórma do art. -l6 e seus paragraphos, o
peculío social;
c) pagar as contas que forem autorizadas pelo presidente
ou seu substituto legal;
d) dar e receber quitação em qualquer acto financeiro da
sociedade;
c) ter á sua guarda os livros da sociedade referentes á sua
parte financeira, cuj a escrípturacão ficará a seu cargo;
f) prestar contas á dírectoria sempre que fôr preciso.
Art.. 2-l. Ao procurador compete:
a) promover a cobrança das contribuições e joias .dos 150cios, podendo para isso ter um auxiliar com autorização da
directoria:
b) prestar mensalmente suas contas 'ao thesoureiro;
c) assignar os talões de recibos;
cl) substituir o thesoureiro em suas faltas ou impedimentos.
Art. 22. Ao -lo secretario compete:
a) conservar sob sua guarda a escripturacão social, trazel-a em dia e ter o archívo em ordem;
b) dar conveniente expediente a todo o serviço aff'ecto ao
seu cargo;
c) fornecer certidões requeridas pelos associados sendo
,
deferidas pelo presidente ou seu substituto legal;
~) executar diligentemente os demais serviços a seu cargo;
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e) cumprir com a maxíma brevidade as resoluções da directoria, officiando ás partes interessadas;
f) fazer os avisos e publicações pela imprensa, dentro de
48 horas, para os effeitos legaes:
{j) requisitar o necessàrfo para o expediente;
-h) lavrar às actas das sessões, procedendo á sua leitura
bem como de todo o expediente;
i) levar immediatamente, por eseripto, ao presidente os
nomes dos socios incursos em penalidades ou fallecidos, de accôrdo com a lista fornecida pelo thesoureiro;
j) substituir o vice-presidente em suas faltas ou impedimentes.
.
Art. 23. Ao 2° secretario compete:
a) auxiliar o 10 secretario em todos os seus deveres, quando solicitado por este;
b) substituir o 10 secretario em todas as suas faltas ou
impedimentos, assumindo todas as obrigações.
Art. 24. Ao conselho consultivo compete':
a) comparecer ás sessões de directoria sempre que para
isso fôr convocado:
b) zelar pelo bom cumprimento dos estatutos sociaes;
c) examinar- a escrípturação da sociedade, assim como os
documentos relativos á morte de qualquer sacio;
d) dar parecer sobre as contas e relatorio da directoria,
no fim de cada armo social.

CAPITULO VII
DAS ASSE:MBLÉAS GERAES

Art. 25. Haverá uma assemhléa geral ordínaría, sendo:
a) nos primeiros dias -do mez de junho para eleição de
nova directoria e conselho consultivo, apresentação do relataria do presidente e parecer sobre as contas;
b) no correr da mesma serão votados o relatorio e parecer
do conselho consultivo;
c) a nova directoria será empossada pela transacta em
sessão especial dentro de oito dias.
Art. 26. Haverá assemhléas geraes extraordinarias:
a) sempre que fôr convocada pela directoria, com parecer
do conselho consultivo;
b) quando requerida- por sacias em numero não inferior
a 50.
Art. 27. As assembléas geraes ordinarias ou extraordínarias funccionarão em primeira convocação com o numero de
cem saci os pelo menos e em segunda com o numero de socios
que comparecer, e suas resoluções serão vencedoras por votação de metade e mais um dos socios presentes;
§ 1.0 As sessões serão presididas pelo sacio que para isso
fl)r acclamado, o qual chamará dous secretarias não directores,
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§ 2.° As decisões, tomadas de aocõrdo com o presente artigo, serão absolutas e soneranas,
§ 3.° Os socíos poderão ;representar outros socíos por procuração, com firma' reconneorda, p'odéndo cada um representar
até cinco socíos «fóra o voto », não sendo necessario o reconhecimento da 'firma. si o assocíadoassígnar a procuracão perante a mesa.
'
Art.. 2$. Nas assenihléas geraes extraordinarias só poderão ser .discutidos Q$ assumptos r,e sua convo.cação.
Art. 29. Para a reforma destes estatutos ou dissolução da
sociedade, a assembléa geral só P0derá funcci6'nar CD!P a metade e mais um dos sócíos ínscríptos 'e com o numero que
comparecer em segunda convocação.
.

CAPITULO VIII
DAS ELEIÇi)ES

Art. 30. As eleições serão feitas por escrutiniu secreto e
por meio de listas.
§ 1.0 .A. dírectoria e conselho consultivo serão feitos' em
listas separadas, com4eclaraçãà dos cargos.
§ 2.° Para se dar g eleição será necessario que o votado
obtenha maioria absoluta de Votos.
§ 3.° Em caso de empate ou de não haver maioria absoluta,
se procederá a segundo escrutínio, -a que concorrerão os candidatos mais votados.
Art. 31. Caso algum dos eleitores não acceite o cargo, se
procederá a nova eleição no mesmo dia ou em outro que para
isso fôr designado.
Art; 32. As asseIllblé:ls geraes ordinarias ou extraordinarias ser~oseinpre anjÍuIJ-ciadas'peja imprensa. com antecedéneia de oito dias pelo menos.
Art. 33.' ,Toaos os cargos administrativos serão exercidos
gratuitamente.
Art. 34.' No caso de vaga por morte ou resignação de algum dos directores Ou membros do conselho consultivo, seu
Jogar será preenchido por outro sooronorneado peia dicectoría,
deaccôrdo com o conselho consultivo, e seu mandato durará o
quanto do suhstttuído.
GABITULO IX
D<1 RECEITA E DESPEZA

Art. 35. A receita da sociedade será oonstítuida
elas íoías entradas:
de donatiVos e beneficios ;
das oontríbuícõss que cahírern em commísso ou caducidade;
él) dos rendimentos dos bens da sociedª4.e ;
{1)
b)
, r.)
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e) dos juros dos depositos.
Art. 36. Serão despezas da sociedade :
a) os impressos necessarios ;
b) os diplomas;
c) acquísíção de moveis eutensilios;
li) honíficação para arrecadação da receita;
e) bonificação para propaganda da sociedade;
f) alugueís de casa e outras que forem resolvidas pela directoría e conselho consultivo.

CAPITULO X
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 37. As despezas féitas com seIlos de recibos, escripturas publicas, etc. correrão por conta da parte interessada.
Art. 38. Os salões do edificio social não poderão ser cedidos para reuniões políticas ou religiosas.
Art. 39. A directoria e o conselho consultivo responderão
subsidiariamente pelos compromissos e ohrígações que a sociedade contrahir resultantes de actos seus, ficando exonerados desde que esses actos sejam sanccionados pela assembléa
geral.
Art. 40. Não serão acceitos os candidatos residentes em
localidades onde, na occasíão em que se propõem para associados, esteja grassandoqualquer epidemia.
.
Art. 41. A associação não se responsabiliza pela falta de
cumprimento de deveres do representante do associado para
os effeitos destes estatutos.
Art. 42. A directoria não poderá alienarpor qualquer motivo bens pertencentes á sociedade sem autorízaoão da assembléa geral, expressamente convocada para tal f'írn e representando no minimo dous terços dos socios existentes.
Art. 43. Do fundo social, a que se refere o art. 16, será tirada a porcentagem de 20 % para formação do fundo de reserva.
Paragrapho uníco. Do fundo de reserva será tirada, .a,
,
quota que fôr necessaria para completar o peculio.·
Art. 44. A' directoria fica o encargo de organizar o regimento interno e promover os meios de legalízação destesesfatutos.
Art. 45. O peculio será pago dentro de 15 dias, salvo forea
maior.
Art. 46. Dado o caso de morte simultanea de dous ou mais
socios, á directoria, de accôrdo com o conselho consultivo, fica
o direito de prolongar esse prazo até que possa proceder á
arrecadação e preenchimento do quadro social.
Art. 47. A segunda série e as que lhe seguirem funccíonarão desde que contem pelo menos 50 soeíos para cada uma;
as contribuições dos soeíos que vierem a fallecer antes do
funccionamento destas séries serão devolvidas.
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Art. 48. Estes estatutos poderão ser revistos e reformados
dentro de um anuo.
Art. 49. O anno social í'Indar-se-ha sempre no ultimo dia
do mez de junho.
Art. 50. Os casos omissos ou não previstos nestes estatutos serão regulados pela leis em vigor, na parte applicavel.
ACl',\ DA ..\ SSEi\! BLÉA GERAL DE INSTALLAGÃO DA SOCIEDADF:

« PREVIDENTE

A:MPARENSE»

Aos quatorze dias do mez de junho do armo de mil novecentos e oito, nesta cidade do Amparo, Estado de S. Paulo, em
o edifício elo Theatro « João Caetano », ás :2 horas da tarde, por
convite devidamente publicado pela imprensa local e assignado
llfda dírectoi-ía provisoria da sociedade denominada «Previdente Amparense », alli presente grande numero de pessoas,
por si ou por outrem, acudindo ao mesmo convite se promptificaram a concorrer para. creação e fundação da sociedade que
com o título referido vem a ser de auxílio mutuo.
Pela directoria provisoria foi composta a mesa, tendo faltado com causa justificada o 2° secretario Sr. Arthur de
Campos Freire, o qual, a convite do Dr. presidente, foi substituído pelo Sr. João Borges Fleming.
Pelo Dr. presidente foi dado como motivo da presente
reunião a discussão dos estatutos, a ínstallação definitiva da
sociedade, eleição da directoria e conselho consultivo. Dada a
palavra ao Dr, Amadeu. Gomes de Souza, por elle foi claramente lido o projecto dos estatutos apresentado pela eommíssão que foi nomeada na primeira reunião, os quaes, sujeitos ú
discussão por capitulos, foram approvados com as emendas
que, devidamente collocadas, passaram a fazer parte integrante dos. mesmos estatutos. Passando-se a proceder ú eleição de directoria definitiva e conselho consultivo na fórrna
cios estatutos approvados, em urnas differentes foram collocadas cedulas para membros da dírector-ía e conselho consultívo, asuuaes ernmaçadas, contadas e lidas em voz alta pelo
Dr, presidente, deram respectivamente o n. 44, igual ao de socios que votaram, cujos nomes constam do livro competente.
Feita a apuração. della resultou serem eleitos por maioria de
vntos .e emnossados directores : Dr. Francisco de Assis Vasco
dr, Toledo; presidente, eleito por 42 votos; DI'. Augusto da
Costa Guimarães, vice-presidente, eleito por 42 votos;
DI', Amadeu Gomes de Souza, thesoureíro, eleito por 42 votos:
José Ferreira Louzada, procurador, eleito por 19 votos; Francisco Luiz. da. Silva, 1° secretario, eleito por 18 votos e João
Borges Fleming, 2° secretario, eleito por 19· votos. Foram
eleitos membros do conselho consultivo : DI'. AlfredoPatricio
do Prado' Paulista, por 34 \éOtOS; DI'. José Oscar de Araujo,
por 32 votos ; DI'. Artlmr Pinto Lima, por 40 votos; Costabile
AUg~lStO Niglío, por /10 votos e major Herculano de. Araujo
Cintra, por 33 votos. A' mesa foram feitos os seguintes offerecimentos em beneficio da sociedade : Da « Sociedade Mútua de
Assistencia Italiana de Amparo », offerecendo salões do seu

AGTOS DO PODER EXECUTIVO

61.7

edificio .sooial para íunecíonamento da Soeiedade « Previdente
Amparense» e da redacção do jornal C07JWLel'C'ÍO do Ampa1'O
para a publicação gratuita dos estatutos e regulamento da sociedade, sendo autorizado o 2° secretario, por officio especial,
a agradecer esses oíf'erecímentos. Por proposta do DI'. Custodio
Guimarães foi votado e approvado por unanimidade:
I", que nesta acta ficasse constando um voto da mais alta
consideração ás pessoas que iniciaram esta altruística sociedade, excepção feita de seu nome, visto como só fez parte do
convite a pedido dos verdadeiros iníoíadores ;
2°, que desta acta tambem conste um voto de louvor á
commissão encarregada de elaborar os estatutos,' pela presteza
com que deu cumprimento ao seu encargo; e, finalmente;
3°, que ficasse Igualmente consignado nesta acta um voto
de congratulação ú sociedade Amparense, por contar de ora em
deante em seu seio uma associação que pelos seus fins vem
preencher uma lacuna sensível e de lia muito reclamada em
nosso meio social. Pelo DI'. presidente foi encarregado o secretario in fine assignado de communícar por officio aos
membros da dírectoría e conselho consultivo que não estiveram presentes a sua eleição e posse. Sob proposta do socio
Sr. Bernardino Prestes, foi approvado que a presente acta
fosse assignada pela mesa directora dos trabalhos. Os membros da directoria e conselho consultivo foram empossados dos
seus respectivos cargos com as formalidades do estylo,
Pela mesa foi nomeada uma commíssão, composta dos
Srs. Drs. Vasco de Toledo, Arthur Pinto Lima, Amadeu Gomes,
Elias Mascarenhas e Francisco Silva, para passar a limpo, e
redigir os estatutos com as emendas apresentadas e approvadas, os quaes oppcrtunamente serão transcriptos neste livro
em seguida a estaacta, para os fins legues, e impressos em folhetos juntamente com o regulamento interno da sociedade,
cuja confecção ficou tambem ao encargo da mesma commissão.
O DI'. presidente,. antes de encerrar os .trabalhos da presente sessão, em phrases elevadas, agradeceu a todos os que
se lembraram do seu nome para presidente desta sociedade,
por cuja prosperidade fazia todos os votos, e terminou fazendo
extensivos os seus agradecimentos a todas as pessoas que
promptamente compareceram a esta reunião.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos. Para constar, lavrei a presente acta, que vae assignada
pelos membros da mesa, cornmígo, João Borges Fleming, secretario ad-lioc, que a escrevi..- DI'. Francisco A. Vasco.Amadeu Gomes de Souza.
João Borges Fleming.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de Hl11. - DI'. Esteves
Custodio Gaiimarões, presidente.
Assembléa geral para a reforma dos estatutos da Sociedade Previdente Amparense :
Aos 27 de novembro de mil novecentos e dez, ás tres horas
da tarde. em o salão nobre do « Club Oito de· Setembro », nesta
cidade de Amparo, Estado de S. Paulo, compareceram socios
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da Previdente Amparense, em numero de cento e vinte e tres,
eonvídados previamente pela directoria, afim de tratar-se da
reforma dos estatutos e organização da segunda série de dez
contos de réis. Havendo numero de socios legal, o presidente
da directoria abriu a sessão na fórma dos estatutos e pediu
aos Srs. socios que indicassem uma pessoa para presidir, sendo
pelo Sr. Decio Camargo, indicado o Sr. Sebastião Gama, que
chamou para seus secretarios os Srs. Arthur de Campos Freire
e Antonio Muniz; este excusou-se, sendo convidado o Sr. Americo de Camargo, que acoeítou, Dada a palavra ao Sr. presidente para expor os fins da presente assembléa geral extraordínaría, este trouxe ao conhecimento da assembléa que se
tratava da reforma dos estatutos, apresentando pontos que a
directoria julga necessario reformar-se. Pediu a palavra o
Sr. Francisco Silva, que discordou em alguns pontos. Em seguida pediu a palavra o Dr. presidente, que deu explicações
sobre a falta de harmonia de vistas ; logo pediu a palavra o
Sr. Manoel Ferreira dos Santos que propoz que a directoria ou
uma commíssão fosse autorizada a estudar e apresentar a reforma. Em seguida pediu a palavra o Sr. Dr. Amadeu. Gomes
de Souza, que propoz que fosse nomeada uma commíssão de
tres membros para estudar a reforma proposta pela directoria
e mais as que julgar necessarias e apresentar o resultado dos
seus trabalhos em assembléa geral extraordinaria, que deverá
ser marcada para0 proximo domingo. Pediu a palavra o
Sr. Francisco Silva e propoz que a commissão escolhida ouvisse o conselho consultivo; posto a votos, foi unanimemente
approvado. O Sr. Ortiz de Siqueira pediu a palavra e indicou
os seguintes nomes, para fazerem parte da eommissão de reforma: Dr. RaphaelPrestes, Americo de Camargo e Dr. RaymundoSmidt: posto a votos, foi unanimemente approvado.
Nada mais havendo a tratar-se o Sr. Presidente da assembléa
convidou os Srs. socios a se reunirem em assemhléa geral extraordinaria, que terá logar em o proxímo domingo. 4 de dezembro, ás 2 horas da tarde, em o « Olub 'Oito de Setembro »,
desta cidade.
Amparo, 27 de novembro de 191O.-Sebastião de Azevedo
A1'alljo Gama, presidRUte.-A1'th1l1' de Campos Freire, 10
tario.-Arne1'ico Ferreira Camargo, 20 secretario.

secre-

Assembléa geral para discussão e votação da reforma dos
estatutos da Sociedade Previdente Amparense :
Aos quatro dias do mez de dezembro de 191O,ás duas horas
da tarde, em o salão nobre do « Cluh Oito de Setembro », nesta
cidade do Amparo, Estado de S. Paulo, compareceram SOCiOR da
Previdente Amparense, em numero de noventa e quatro (!H);
convidados previame.nte pela directoria provisoria, Mim de
proseguírem os trabalhos começados em a sessão de vinte e
sete de novembro próximo passado. O Sr. presidente declarouaberta a sessão e·deu a palavra á commíssão eleita pela assemhléa, afim de rever os estatutos desta sociedade, de acoôrdo
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com O pedido da directoria; e tambem paraestabeleoer as
bases da nova série de dez contos de réis que deverá ser
areada; o DI'. Raphael Prestes, como membro dessa commissão, trouxe ao conhecimento da assemhléa o resultado dos
trabalhos dessa, expondo e esclarecendo minuciosamente tudo
que a commissão julgou necessario para o bom andamento e
prosperidade da sociedade ; e todos os artigos, lettras e paragraphos foram amplamente discutidos pelos membros da asseníhléa, ficando approvada por esta a reforma dos estatutos
COIDO adiante se vê : Art. 3° (lettra a) ser emancipado e ter no
maximo cincoenta annos de idade, quanto ás admissões desta
data em deante; (lettra c) estar no goso de boa saude, provada por exame medico; (lettra d) os medicas serão designados pela directoria; (lettra f) ser proposto por associado ou requerer directamente á directoria, apresentando
nessa occasíão certidão de idade ou documento equivalente, ficando á directoria o encargo de resolver sobre esta prova.
(Paragrapho unico.) A directoria póde rejeitar o proposto, si
assim o entender. Art. 4.0 Supprima-se. Art. 5.0 Não poderá exceder de mil e cem (1. 100) para cada série. (§ 1°) . No caso de
vaga de lagar na série, será preenchida pelos propostos e
acceítos, preferindo-se os de acceítação anterior, com sorteio
em caso de igualdade. (§ 2°). Os sacias da 1u série terão preferencia na subscrípção das séries seguintes, estando nas condíções do art. 3°. (§ 3°). Supprima-se. (Art. 6°). Pagar dez mil
réis de exame medico, vinte e cinco mil réis de [oia, dez mil
réis do primeiro peculio e cinco mil réis para administração,
conservadas as contrihuíções anteriores quanto á 1a série,
sendo que em caso de rejeição não será devolvida a ímportancía do exame medico; (lettra b) pagar as contribuições legaes
dentro de 15 (quinze) dias do aviso que tiver por parte da directoria, pena de 50 % de multa nos quinze dias seguintes.
(art. 9°). Acereseente-se (§ 2°). Em falta de declaração na
apolíce ou em testamento, serão beneficiados os herdeiros legitimas e, não os havendo, o peculio reverterá em beneficio do
fundo social. (Art. 10). § 1.0 Substitua-se: O sacio poderá
fazer deposito antecipado de prestações na importancia que
lhe convier. (Ad. 11). Cada sacio tem direito a uma apolicee
um exemplar dos estatutos. (Art. 13). O sacio que não pagar a
contribuição nas duas quinzenas do art. 6°. será eliminado.
(Art. 14). § 1.~ Supprima-se. (Art. 15). O peculio a que tem
direito o beneficiado- ou beneficiados do sacio que vier a fallecer será de cinco contos na -1" série e dez contos nas outras:
si a série não estiver completa o beneficiado terá direito á
tantas vezes cinco mil réis na primeira série e tantas vezes a
dez mil réis, quantos forem os sacias quites, deduzindo dez por
cento para as despezas, (Art. 16). O associado póde declarar
vinculado o pecuJio que lega e bem assim revogar a qualquer
tempo á escolha do henefíciado que tiver feito. (Art. 28) § 3".
Os sacias poderão representar outros sacias por procuração,
com firma reconhecida, podendo cada umrepresenta.r até cinco
sacias «fóra o seu voto», não sendo neoessarío o reconhecimento dá firma si o associado assignar a procuração perante a
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mesa. (Arts. 42 e 45). Supprimam-se. (Art. 48). O peculio será
pago dentro de 15 dias, salvo forca maior. (Art. 53). A segunda
série e as que se lhe seguirem funccionarão desde que
contenha ao menos 50 associados para cada uma, devolvendo
as oontrihuições feitas ao socio que falleeer antes do seu funccionamento , Os artigos que mais foram discutidos pela assembléa foram os seguintes: a commissão entendia que o artigo
(3° letra a) devia dar o maximo da idade de '15 annos ;.(\ socio
Sr. Costabile Augusto Níglío apresentou uma emenda, pará ser
o máximo de 50 annos, tendo sido approvada esta emenda
por maior-ia de votos (69) contra (19). (O artigo 5°, § l°) a
cornmíssão entendia que, uma vez completa a série em caso
de vagas, fossem acceitas as propostas de accôrdo com os estatutos, sendo, porém, preferidos os de menos idade; o socio
Sr. Francisco Luiz da Silva propoz que, em vez -da ordem
ehronologíca do nascimento, deveria figurar a ordem ehronologica da proposta, tendo sido approvada a emenda. Todos os
outros artigos, etc., foram approvados sem debate. O socio
Sr. Francisco Luiz da Silva propoz e foi approvado um voto de
louvor á directoria que presidiu a assembléa extraordinaria
e tamhem á commíssão que trabalhou na reforma dos estatutos. O socio Sr. Augusto Niglío propoz que ficasse a mesa COm
poderes para assígnar a aeta, o que foi approvado. Nada mais
havendo, o Sr. presidente agradeceu a presença dos soeios o
declarou finda a assembléa geral extraordinaria, porque se
achavam terminados os estatutos e suas reformas, para que
havia sido convocada a presente reunião ; ao que para constar
lavrei a presente aeta, que vai assignada pela directoria provísoría,
Amparo, 4 de dezembro Je 1910.-Sebastião de Azevedo
A1'alljo Gama, presidente. -- Arttusr de Campos Freire, 1" secretario.-Ame7'ico Ferreira de Camargo, 2° secretario.

Lista de socios da Sociedade Preuidente Amparense
José Antonio Gomes, Dr. Francisco de Assis Vasco Toledo, Francisco Luiz da Silva, Augusto da Costa Guimarães,
Amadeu Gomes de Souza, Alfredo Patrício do Prado Paulista,
Arthur Pinto Lima, Dr. José Oscar de Araujo, Herculano de
Araujo Cintra, Castabile Augusto Niglio, Dr, Antonio Custodio
Guimarães, Elias Maria de Gonçalves e .Castro Mascarenhas,
Antenor Bueno de Campos, Zulmiro Ferreira, Domingos Cefalá, Sebastião de Azevedo Araujo Gama, Marcos Silva, Maria
da Silveira Louzada, João Pinto Ferreira, Antonio OsorioRebelIo da Silva, Rogerio Lopes, Firmino Augusto de Campos,
Joaquim Augusto de Araujo Campos, Bertholina de Campos
Gomes, Anna de Campos Guimarães, Dr, Coroliano Barreto de
Burgos, João Gonçalves da Silva Timbó, Maria Bayeux da Silva,
José Joaquim da Silveira, ottilia de Vergueíro Guimarães,
Pedro Bueno de Camargo, José Francisco Bueno, Affonso Carneiro Ribas, Domingos de Souza Nunes, João Ferreira de Aquino, Guilherme de Oliveira. José Milítão de Paula, Anna de
Araujo Paula, Antonio Bueno de Campos, Joaquim de Souza
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Pinto, Antonio Borges de Almeida, Eduardo Augusto Coutinho,
Carmen de Queiroz Níglío, Flavio Augusto de Oliveira Queiroz,
Julíeta Queiroz, Joaquim Carneiro da Silva,Margarida Ferreira
da Silva, José Augusto Boucault, José Martins Ribeiro, DI'. Antonio Pinto Nunes Cintra, Eliziario Pinto Nunes Cintra, Atila
Ferreira Polycarpo,Arthur de Campos Freire.Antonio da Silva
Sautos.Manoel Ferreira dos Sanstos, Manoel Gonçalves da Silva,
Cheruhina Maria Cardoso da Silva, José de Vita, Laudelino Camillo de Moraes, Arthur de Assis Carvalho, Antonio Bonchrístianí, Caudido José da Silveira, Joaquim Ferreira de Castro,
Maria Luiza Silveira da Motta, Leopoldino de Campos, João de
Arruda Pastana, Maríanna Silveira da Motta, .João Cunha, Carolina de Oliveira Cunha, Joaquim Caetano Rodrigues, Quintino Fernandes de Oliveira, Romeu de Campos Pinto, João Baptista Crazera, Francisco Marques de Almeida, Thomaz Infantozzi, Aristides da Silveira Vasconcellos, Benedicta Candida de
Vasconcellos, Maria Xavier de Oliveira, Raphael Magaldí, João
Bueno de Oliveira, Luiz Faraco, Bonif'aoio José da Rocha, Eugenia Maria da Rocha, Demetrio Carlini, João Delphíno Macedo,
Fernando José de Moraes Barros, Anna Francisca de Moraes,
Felicio Granato, Manoel Francisco Melro, Maria Melro, Francisca da Sílvaira Vasconcellos, Gustavo de Oliveira, João Carvalho, João Bernardo Sobrado, Delphina da Consolação Sobrado, Iria dos Santos Polycarpo, Georgina Ferreira Orlandi,
João Orlandi, André Orlandí, Gabriel Orlandi, Ignez Orlandi,
Pedro Tortima, Angelina Tortíma, Doríval Goulart, Francisco
José Lopes Maia, Amelia do Patrocínio, Ourique Carvalho, Albertina Ribeiro de Vasconcellos, Manoel Gonçalves Cerdeira,
José Soares da Silva Filho, Antonio Americo Coutinho, Affonso
Salerno, J ovíta da Silva, Antonio Luiz Simões, Antonio Pereira Lima, Ilda de Campos de Toledo, Joaquim Pinto da Silva,
Guilherme dos Santos, Minervína Bueno de Carvalho, José
Pedro Alves Cordeiro, Romualdo Borgarellí, Rosa Borgarellí,
Bernardino Galvão Prestes, Idalina Prestes, Carlos Gomes de
Souza, João Augusto de Souza Campos, Antonia Antonietta de
Aguirra Barros, Francisco Leite da Costa, Raphael Grosmam,
Manoel de Mattos Azevedo, José Gomes Barreto, João Pires
Penteado, Elvira GoulartPimentel, Damasio Pires Pimentel,
Antonio Gonçalves da Costa, Rosa Gonçalves da Costa, José
Moreno da Silva, Dr. João Guedes, Anselmo Nora, Ida Zampullí Nora, Julia da Silveira Martins, Julião Martins, Manoel de
Freitas Figueiredo, Antonio Henríque da Silva, Manoel Ortiz
de Siqueira, Trajano Hengler de Vasconcellos, Ataliba Soares
da Silva, Gertrudes Vieira da Silva, João Soares da Silva, Maria
Eufrazia de Oliveira, Joaquim Guedes de Andrade, Joaquim
Queiroz Guimarães, Francisco Mariano Galvão Bueno, Joaquim Loureiro, Carlota Zanella, Hermelindo Xavier da Silveira,
Joaquim Ignacío de Deus, Maria da Silva Motta, José Ribeiro
da Motta, Arthur de Assis Pupo, Manoel José de Campos, Oscar
Bueno de Moraes, José Narciso Vieira, Olympia Pupo Vieira,
Maria de Camargo Bocault, Antonio Rebello Muniz Guimarães,
Francisco de Assis Cíntra, Maria P. de Avellar Pires Cintra,
Luiz Damid, Odilon Monteiro, Aida Monteiro, Oandido .da Silva
Monteiro, Francisco Alves Pimentel, Vitale 'I'amherlíni.Mathilde
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Tatnberlini, Adalmiro J.;'azzi,Angelina Búlgaro Faraco, Castorino Gonçalves de Freitas, Maria Luiza de Andrade Freitas, Laurentino Proença Filho, Alvaro Gomes Teixeira, Nabor de Camargo Andrade, Hermelinda Nogueira de Càmargo, José Candido
de Oliveira, Orminda Magdalena de Oliveira, Francisco Leandro
de Pontes, José Francisco Leme, Adriano Francisco Melro, José
qe :.'OUZ,l Curva lho, "lanoel Antonio .Pereíra Junior, Carlos Sàlles
Pupo, Manoel Fernandes Alagoa, J oaquím Alves de Souza, João
Bellarmíno Ferreira de Camargo, Maria Marques Muníz.Custodío
de Macedo Portella, Luiz Toníolí, José Silveira Martins da
Cunha, Antonio Terribile, João Zocohío, José Monteiro, Amelíà
Rosa do Sacramento Monteiro, José Capalbo, Luiza Capalbo, Gregorio Gonçalvesde Castro Mascarenhas, João Rodrigues GuiIherme,l\Iaria Marques Guilherme, Ricardo Adelino do Rego,
Isolina Brazzi do Rego, Virgilio Augusto de Araujo, Horacío
de Siq\leira, J oanna Coutinho, Antonio de Oliveira Brazil, Antonio Villela Junior, Felicio de Oliveira Pinto, Alipia Pestana
Granato, Benedicta Pinto Nunes, Joaquina da Conceição, Ignacio da Silveira Pupo, Antonio Martins, Ribeiro, Napoleão Poeta
de Siqueira, Antão Lourenço Gomes, João José Nogueira, Manoel Pedro de Mello, Anna Carolina, Penteado, José Ferraz de
Oliveira, Anna da, Silveíra Bueno, Agostinho Ferranga, Maroílio
Dias Silveira da Motta, Anna' da Conceição Cunha, Hugo Niglio,
Anna Pinto de Oliveira, Joaquim Damião Pastana, Francísca
Mai-ía de Lima, Cherubim de Lima Ribeiro, .Iztdro Lavrador
Ribeiro, Adelaide .Olíveíra Villela, Joaquim de Oliveira Campos,
Roberto Torres, Arthur Alves de Godoy, João de Camargo Moreira Netto, David Antonio Gonçalves, Feliz Vianna, José Candido da Silveira, João Rodrigues ,da Silva, Maria Rosa da Conceição, João Baptista de Assis, Antonio Corrêa Marinho,. Caetano l\'~ayrin,AntoniD da Silveira Mello, Joaquim Gomes Pinto,
Rita Maria da Silveira, Martiniano 'Pacheco da 'Silveira, José
Rodrigues de Freitas, Bento Manoel de Moraes, Arthur Ihack
Pimenta, Manoel Pacheco Filho, Maria Rodrigues Pacheco,
Arthur Navarro. Saturnina de Padua Castro, José de Castro,
Élorinda Flora' de Carvalho, Lourenço Landini, Alfredo dos
Santos,Drsulina de MagalhãesNavarro, MiguelCeravolo, Anlelia Alhanez Ceravolo, Olegario .Theodoro Ferreira, Francisco
Malachías Bueno, Escolastíca Pires -de Oliveira, Augusto da
Silva Aguiar, Sebastião Marques, Maria' Loureiro Marques,
Paulo Sampaio, Antonío Greco, Domingos Víta, Maríanría Vita,
Carolina Carlini, Maria Gonçalves da. Silveira, João. Francisco
Bueno, João Lippi, Celso Olavo Lopes de Olíveíra, Anna Alves
Pereira, Antonio Fabris, Jeronymo Fabris, José Avelino Martins Ferreira, Rita de Sillos Ferreira, José Olympio Pereira,
Rita de Oliveira Pereira, Amalia Garcia Abrantes, Carolina
Martins Pereira, Francisco da Costa Rezende, Maria Pia de Oliveira Garcia, Antonio Candido Garcia, Maria Alves Pereira,
Francisca Candida de .Arau]o, CarmosinoJosé de Arauj o, Leonor de castro, Antonía Heitor, Joaquim de Castro, Hygino Ribeiro de Noronha, Ameríco Ferreira de, Camargo, Clodomira de
Siqueira de Camargo, Isolina Ortiz de Siqueira, Pedro Augusto
de Oliveira Bueno,' José Maria. Dias, Rosa Lebre Dias, Ernestina
Loureiro, Flor'inda Zucchí, Adelia Vezzani, Arthur Zuoehi, Rita
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María da Conceição, Maríetta Paladíní, Manoel Rodrigues, José
Gonçalves de Souza, Manoel Ferreira Netto,. Ottilia Wadt da
Silva, Virgílio Horacío de Paiva, Simão Estellita Pereira, Justina Pereira Carneiro, Alziro Ferreira Carneiro, Octaviano Patricio Machado, Olympío José de Oliveira, Galdino Mauricio
Fernandes, Francisco de Assis Lacort, Jacintho Bueno do Prado,
Felippe Magniolí, Izídro França, Finy' Lazaro, Etelvina Teixeira de Salles Pimentel, Vicentina Ferreira de Aquíno, Barão
de Almeida Vallím, Antonio Olegarío de Camargo Cunha, Maria Ferraz Cunha, Bartholdo Pires de Azevedo Pimentel, Constança Cintra Pimentel, Escolastica Maria Ferraz, Leão Pio de
Freitas, Paulo Crippa, Maria Luíza da Silva, Bento José Fernandes de Almeida, Adolpho de Araujo Cintra, Antonio Franco
da Silveira, Luiza de Oliveira, Marietta Franco da Silveira Pimentel, Josephina Bereta Crippa, Benedicto Philadelpho de
Moraes, Maria Benedicta de Moraes, Antonio Elisiario Pires,
Ricardína Brandão de Oliveira, Luiza Mareschi Maztrlí,> Flavio de Vasconcellos, Olympío Martins Poças, Olympío Barra,
Anesía Sampaio, Pedro de Alcantara 'I'ojal, Francisco Censoli, José Nóbrega, Anna Francisca Nóbrega, Raphael Galvão Prestes, Oonstança Cordeiro Prestes; Carlos Galvão
Prestes, Maria Bunetmstíaní Prestes A.rthur Nicolau de
Vergueiro, Elisea Cintra de Campos Vergueíro, José de
Paiva Vidual, Brasilízía do Nascimento Paíva, Palmiro Bernardino, Ermenegilda Bernardina, Manoel de Souza Franco,
Maria Teixeira de Siqueira, Joaquim de Souza Ferraz, Antonio
Queiroz Guimarães, Leão Sodré, Cecilia de Assumpção Cintra,
João Amaral Mello, Alfredo José d'Almeida, Maria Olympía da
Cunha, José Antonio da Silva, Emerena Jesuina Dias, Anna Vaíentína Mousores, João Ferreira da Cunha, Anna. da Silveira
Ferraz, Francisco de Souza Gomide, Maria Benedicta de Camargo Souza, Antonio Leite do Canto, Theodulo Cardoso, Leonina da Silveira Cíntra, Amabile Recch Fazzi, Maria Pacheco' da
Silveira, José Alves de Souza, Medrado Pereira Cesar, Rita
Maria de Jesus, Mariano Ribeiro de Mello, Anna da Silveira
Silva, Francisco Carlos de Seixas, Jacintha Oonstança de Seixas,
Julia Julieta da Rocha 'I'oledo, Antonio Carneiro de Castro, José
Eugenio de Sillos, Manoel Martins do Pilar, Olympía Víctoría.de
Freitas, Hygino Pereira Brandão, Antonio de L~lmeida Souza,
Manoel Thiago Corrêa Masagão, Thiago Masagão, Bento Soares
de Arruda, Maria Carolina de Arruda, José Francisco Rodrigues, Arthur de Oliveira Lima, João Roque de Moraes Junior,
'I'heophílo Corrêa Gomes, Elias de Camargo Penteado, Marcolina Domingues de Moraes, Dr. Mamede Monteiro da Rocha,
José Rodrigues Sampaio, Maria da Gloria Pereira Felízzola,
João Baptista de Souza, Hygino de Moraes Silveira, Luiz de
Sampaio, Antonio de Menezes Drummond, José Elias do Amaral,
Aunibal Francisco Caldas, Vicente Felizzola, José Augusto de
Oliveira Salles, Elisa Vianna de Arruda, Leopoldo Rodrigues
de Arruda, Bertholdo Vieira da Silva, Carlos Silva, Pedro Augusto de Oliveira, Carlota Eugenia Cordeiro, José de Oliveira
Cordeiro, Pedro Pires Ribeiro, Joaquim Vaz de Almeida Moraes, Francisca Corrrêa de Moraes, Izabel Mesquita Paes de
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Barros" llosa de, Barros, Elemy .Monteiro.. Malvínade.Conceíção
Barros, Maria José da Conceição Barros, Maria Paula de Barros
Monteiro, Napoleão de Carvalho Barros, Antonio José de .Carvalho Barros, Julía Ferraz de Mattos, 'Manoel Affónso daHocha,
João Baptista de Camargo, Thereza ViIIela Cefalá,<Manoel de
Azevedo Maia, Adelino de Assis Carvalho;, SophiaAugusto de
Carvalho,Dr. Alfredo de Oarvalho.Pínto, Laura Dantas deOlíverra Camargo, .Anacleto .Olíndoríe Camargo, Maria 'da Gloria
Carneiro, :01'. Umberto Alexandre Zamith, Dr. Anfrisio Epa:nunondas da Costa Corrêa, José -Marcellínorla Costa, Carolina
França, Josentnna Pasquanellí, Francisco de .Oliveira. Job,
FrancíscoBmilío, Elisiario Emilío.ríe Moraes, padre.Luiz Ohirico, Valentína Freire de Campos, Brado, .Anna Angelina Guimarães, Claudia, Handoll. Guimarães, Joaquim da Costa Guimarães, Joanna. Soares da Silva: Gomes,' Antonio .Bueno de .Camargo Silveira, Affonso .Joaquim de Camargo, EeIix Pastana,
Ursulina das Neves Br-ígagão.v.Mania:Albertina: Vieir.a 'I'elles
Ribeiro, Augusto ,Vieira Telles, Antonio Em\Vgdio da Costa,
Maria de Mattos Azevedo, Waldomiro Lopes, ,João.Ferrazde
Sanes, E.scol.astica Guimarães de Vasconcellos, José "Mbano
Eerraz, Salvador Butí, .Adolpho Pausaní, Rita de, Camargo, Candida Maxímina do Amaral" AntonioMarbíns do Amaral Chaves,
Joaquim de Almeida Telles, Gustavo .da .Silveira Vasconcellos,
Eduardo Gê, Badarõ, ' João Ernesto de Magalhães, Pedro, Gomes
ele Olíveira, Lino Francísco Tavares, Eurico del\1iranda.Gomes,
JOaquim Aguiar, Lupercío Goulart,Albina Fava, Oezira,' Fava,
Seyerina TambeIíne, Guilherrniua Maria .Guedes, Benedicto
Antonio dos Santos,. GaldinoPires de Oliveira".Arcilla Ribeiro
ele Noronha Guarany, Jordão Gonçalves Ferreira, Francisco
da Silva Barbosa, Adalberto Lang, José Bassoli, Albertina Fon...
tana Bassolí, Benedicto pinto Nunes Cintra, Joaquim Lopes
Vianna, Almerinda Marques Gonçalves, Aureliano Corrêa de
Souza, Sebastião Pires Ribeiro, Francisco Brochado de AI...
meída, Benedicto José do Nascimento, Adelaide do Nascimento,
Lucílla Ferraz Brochado, Adolpho .Leíte Macbado,. Libania
Augusta Sodré, Vicente Bitteneourt, Francisca Amalia da Silva
Bueno, Simão Pastana, 'Carolina de Campos, LinoCunha, Maria
Josepha de Campos, Nuirino Bemeghini.o.Iulío Ov.ias deSillos,
Francisco Jacintho Oarneiro, João Martins de Abreu, Gabriella
da Silva' Perpetua, .Joaquím Gonçalves dos Santos Queiroz,
Orias Rosa, Genesio Braulio. Rodrigues, Maria. do ·OarmoRodrígues, José Ochagehias Rolan, Alfredo Euchanio. de Moraes,
Sebastião .Gonçalves da. Silveira, Virgínia Medeiros Pimentel,
Adalgísío Pimentel, Antonio José' Lopes Ribeiro" Maria Eugenia
do Amaral, Sebastião Pereira da Silva, AmeIía Pereira da Silva,
Diomar da Cunha F. Campos, Josina Mendes da Cunha, Maria
da Gloria Rodrigues, Antonia dos Santos, José Rodrigues, Ju+
venal Mendes do .Amaral, Maria Zanesco, Manoel Rodrigues
Coelho, Antonio Zanesco, Olara Cordeiro e Joaquim de Oliveira
i

Maia,

Amparo, 23 de fevereiro de 1911.- Dr, Antonio õustodio
Guimarães, presidente.
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Reconheço a firma do Dr. Antonio Custodio Guimarães e
dou 1'é.
Amparo, 23 ele fcvereíro de 1!)l1.
Em testemunho (signa] publico) da verdade.- O 10 tahellião, José Gomes Barrctto
.
João Thomaz de Aquíuo, César de Campos Bueno, Itaymundo Pereira Smith, Antonio 'Fernandes Diogo, PedroOliveíra Wertin, Joaquim Theodoro de Andrade, l\larietta l\lilano
Víta, Francisco Vita, João Jacintho Pereira Junior, Pompeu
Policano, Adelaide Percíliano de Mello, Francisco Eloy Rodrigues, Antonía da Silva Simões, Evaristo 'da Silva Ferraz,
Maria Justina Fernandes, Manoel Fernandes Viveiros, Beatriz
Bulgari, Thereza del Rossi, Dr, Paulino 1\1osel Recch, Hygino
Fava, João Bento de Oliveira Horta, João Manoel Pereira de
Oliveira, Carmen Zucchi Torres, Henrique Joaquim de Alvarenga, Cicero da Costa Bíttencourt, Benedicto da Silveira Gomes Romão Ferreira Leite, Anna Carolina Bueno de Araujo,
Híta Leite Toledo Cunha, Bertholdo Augusto de Campos, José
Ferraz de. Campos, Manoel José de Araujo Netto, Ernesto Paíva,
Colatíno Rezende, João Gonçalves Cerveiro, Antonia Cardoso de
Miranda, Augusto Benedicto da Silva, Benedicto Fernandes da
Silva, Eugenio Líppí, José Elias Pinto, Luiz Eboli, Benedicto
Loureiro, João Simões Subptil, Francisco Baptista Aranha,
Francisco de Godoy Salles.Agnese Bronde,Rosina Bonchristiani,
Guilherme Barbosa, José Cenamo, Martínho Alves Silvestre,
Silvano Soares da Conceição, Maria Buti, Guilherme Rossi,
Electra Fontana, Angelo Rossiti, -José Fontana, Angelina Pinheiro de Oliveira, Igydío Pereira de Oliveira, 'Julia Carolina
Bowen, Manoel Valques, Luiz Zanesco, Basilio Ferreira do
Prado, João Manhã, Sophia Mera da Conceição, João Bernardino dos Santos, Etore Baroni, Julia Baroni, Francisca Alves
de Oliveira, Henrique Antonio ele Camargo, AgneseVamero
Grecco, Nicanor Teixeira, Estanisláo Antonio' Barbosa, Floreneio Leite de Souza, Maurillo Pereira de Oliveira, Elodia de
Assis, Salvatore Parizi, Henrique Augusto Ribeiro, Aurea da
Silveira Martins.Amalia Cantelli, Maria Simões,Antonia Franco
da Rocha, Pedro Geraldino, Aureo Rosa, João de Araujo Cintra,
Luiz Cantelli, Paulo Pimentel, Antonio Cesar Filho, Porphirio
Moreira Netto, Carlos B. Ferrari, José Bento de Arruda, Maria
Francisca da Costa, Etelvina de Arruda, José Antonio Gonçalves, Sebastião 'I'eíxeira, Jeronymo Dias de Souza, Anna Ferreira do Rosario, Braz Joaquim dos Santos, Leopoldo Cunha.
Umhelino ele Paiva, Ataliba Teixeira, Aelolpho Coppi, Francisco Antão de Paula Souza, Julia de Souza Teixeira, Isaura de
Campos, João Pedro de Oliveira, Fosca Grosera, José Silveira
Martins, Ismenia dos Santos Moraes, Carlos Janottí, João Baptista Molínarí, Antonio Loureiro,' Silvina de Souza, Maria Candida dos Santos, João Antonio de Oliveira Gordo, Olivia Janotti,
Anna do Amaral Carneiro, Francisco Lopes da Silva, Maria
Francisca de Jesus, Josepha Franco de Campos, João Baptista
de Campos, Alfredo Gonçalves Ferreira, Eduardo Verguei 1'0 de
Lorena, Irineu Antonio Corrêa, Franeisco 'I'oni, Cezario BaPodec Executivo -
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silio _de Campos, Bernardino Mendes, Benedicto Hermenegtldo
Ferreira, Agostinho Bueno, Joaquim Bueno de Camargo Silveira, Florinho Pierreti,CorinaGaUo Pierreti, AngeloPericano, Francisca Ribeiro Franciscano, _Angelina Rebecchi Bbzzini, Luiz Bozz iní, José Orsolano, .Conceíção Guibano Orsolano,
Guilhermina Maria da Conceição, Francisco Joaquim de Oliveira, José Esterpeloni,' Carmela üaçana; Armando de Loyolâ
Brandão, Hermes Smeglini, Luiz Pires, Pureza dos Santos Carvalho, Thomaz Augusto Neves, Bento Domingues de Oliveira
Paz, José Pereira de Oliveira, Dr,Theobaldo de Castro Meira,
José Pedro Travassos, Cecilia Ziegler da Silva, Manoel Emílio
da -Silva, Maria Eduarda Guimarães, Caetano Alegro; Angelo
AJegl;o, Franoisco Gomes de Azevedo, João Sbampalo, Luiz
Gamba, Vet-idiana Mendes, Aureliano da Silveira Campos, José
Ferraz de Araujo, Luiz Vaocarelí, Amador Bueno di:\ Campos,
Francisca Rodrigues, Accacío de Oliveira, Thomaz Intantozzi
Sobrinho, Francisco Mendes de Oliveira, João Felix, Pedro João
Felix, Carolina Alves da Costa, Hermogenes Augusto de Camargo, Decíó da Rocha Camargo, Sebastião Teixeira de Paíva,
JOaquim Montenegro, Benedicto José de Souza, Cypriano Tasseto, Aida Tasseto, Olga Tavares Barbosa, Roque Línero, Ettore
Trentine, José Lourenço Filho, Francisco Bueno de Oliveira,
Fortunato Eboli, Miguel Zaccamíni, José Luiz de Godoy, SymphronioEduardo da Silva; Luiz Martinhode Oliveira Pacheco,
Maria José ele Siqueira, Mario Monteiro, Maríetta Junqueira
Monteiro, Affonso' Francisco de Faria, Ernesto 'I'relía, Antonio Beraldo, Nícolau 'I'ezóní, Justina Mariadas Dores, Anna
Elisa Augusta Ribeiro, Manoel José de 'Souza Lima, José Zanolíní, Saturnino Celestino de Oliveira, FelisbertoRicci,José
Leopoldo deSant'Anna Junior, Maria Amelia de Sant'Anna,
Justiníano Alves de Souza,' Maria Thereza Ribeiro Marcondes,
Jesuino Alves de Oliveira, Antonio Leutíní, -Mauro Gallucci,
Philomena 'I'eocia, Benedícta de Assis, Benedicto Saturníno
Ribeiro, Antonio de Souza canto, Felicio Franoo -da-Moraes;
Joaquim Ignacío, O. Valente, Procopio Rangel, Francisco de
Siqueira Franco, Francisco GalvãoSampaio, Giuseppe Pasquarello, Carlos Cagnassí, Pedro Orlandi, Amalia Orlandi;Antonio
Vieira Rodrigues Sobrinho, Antonío do Patrocínio Corrêa, Manoel Oca, 1\'l aria Oca, J oão Baptista Teix(3ira, Eufrosina do
Amaral Teixeira, Maria B!ãbler--Martins, Olyrnpío de .Bouza
Marques, Leopoldina de Souza Marques, saturnino de Oliveira
Chavasco, Assumpta Bacci, Maria Alvares de Lima, Berthá Au-:
gusta. de Câmpos, Joaquim Ignacio Netto, Candido Ferreira de
Camárgo, Lourenço Bonchristianí, Christovão Dalpra, Maria
Dalpra, JoaquimMai-ía de _Oliveira, Escolastica Cíntra Freire,
Paschoal Pariai, Sebastiana Pires Leonil, Hugo Bertoni, Maria
Umbelina de Souza, Antonio Zeferino de Carvalho, José Felicíano de Camargo Junior, Antonía Barbosa Ferreira, Francisca
Urhina Marin Teixeira. Herminiada Cunha Campos, Honorío
Ferteira Lima, Eduardo Corato.. Antonía Nicodemo, Joaquim
Dias de Oliveira. Clara Angelina Vergal de Oliveira, Antonio
da Cunha Víeiia, l\IariaJosé Ramalho, Vieira, Vicente Víta,
:.\Ial'ia Domeníca Vita, Salvador Baff'ero, Philomena Pelina Baf'-
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fero, Luiz Prettí, José Augusto de Toledo, Leopoldíno B. Bueno,
Houtenoia Pires Bueno, João Baffero, Carmela Paulíno Baffero,
Antonio Carvalho, Anna Fernandes da Silva, Maria de Barros
Mello, Sebastião Gomes Ferraz, Bellarmina de Assumpção Ferraz, Antonio Barbosa, Josephina. Alves Barbosa,' Anna' Franco
da Cruz Pimentel, Joaquim Baptista de Oliveira, Augusto Antonio de Barros, Francisca Barbosa, Izabel Nunes Martins, Italmira Coppi-de Souza, Amabil Bodrigues, .Julío Pavani, Antonio
Chinello, Eudoxia de Almeida, Anna de Almeida, 'Iríonídes
Paíva, Firmino Pereira, Anacleto Baldon, Carmo Furioso; José
de Camargo Moraes, Gincinato Gomes de Noronha Guarany,Seraphim Pinto Ribeiro, Joaquim do Amaral Barbosa, Gregorio
Gonçalves Camirano, Guilhermina Antunes e Silva, Augusta
Emiliada Cunha, João SoaresCintra, José da Cruz Figueiredo
Brandão, José Alzamora, Luiz de Noronha Netto, AtalíhaMartinha de Oliveira, Rita de Cassia Cintra, Antonio Vespasianode
Albuquerque; Augusto Engler de Vasconcellos, Leopoldo dê Alvarenga, Dr. Ernesto Moreira de Almeida, Arthur da Costa Cardoso, Adelermo Piva, Albano Pires de Camargo, Maria 'do
Carmo Cordeiro. Bento da Silveira Camargo, Calívio Borini,
Hermínía Rossi, Clotilde da Silveira Bueno, Aurea da Silveira
Bueno, Urbano Ornellas, Daniel de Oliveira Cordeiro, Marta
Elvira Sarti, Antonio Mendonça. Ancila Grela, João Lopes da
Silva, José dos Santos Carvalho, Herminia dos SantosCarv'alho,
Caetano Mielli, Luiz Torquato Pinto, Maria Geraldina de Freitas Pinto, Maria Delphína da Silva, Luiza Zanalini, Olavo Go..:
dov, José Gonçalves Vasco; Deolinda de Freitas, Antonio José
Pinheiro, Rita Maria de Jesus, Arthur Pinto de Godoy, José
Maria, Fileto da Silveira Gomes, João da Silva Santos,Basilio
Baptista da Silva, Maria Candida do Nascímento.üarlotto Pietro,
Basilio Vieira da Silva, Laura dos Santos Brandão, Benedicto
Toridela, Maria Simões Leistuer, Antonio Godofredo Leístuer,
Adolphína Soares de Moraes, Maria Kicolina Salgado, Francisco
Bueno de Camargo Silveira, Anna Maria Bueno.iJoão Pinto de
Moraes, Antonio Carlos do Espír-ito Santo, Paula de Oliveira
Pacheco, Samuel Fornari, Laura Fornari, Noemia de SaIles
Cintra, José de Campos Pereira, Firmino Vieira da Silva Cam-pos, Candida Maria da Conceição, Etelvina Espindola Carneiro,
Antonio de Lima Horta, Adhamar Marques Teixeira, Benedietç
Nova, Dr. Bento Antonio de Barros e' Sebastião Laurindo.
Amparo, 23 de fevereiro de 1911.- Antonio Custodia G~ô ..
morães, presidente.
.
Reconheco a firma supra e dou fé - Amparo, 23 de fevs-reiro de 1911.
Em testemunho (signal publico) da verdade.- O 1° ta."
hellião. Iosé Gomes Barreito

628

AC'l'OS DO PODER EXECU'rlVO
DECRETO N. 8.683 -

DE 19 DE ABRIL

DE.

'1911

Abre ao Ministerio da Justiça e' Negocies Interiores o credito' especial. da
928$333, para pagamento ao substituto da Escola. Polytcchnica Dr; Fran·
cisco Ferreira Braga, de accrescimo de vencimeutos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. ,70, § 5°;
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.407, de 23 de
dezembro, de 1896,' resolve, á vista do disposto no n. VIII do
art. '3° da lei n.,2.356, de 31 de -dezembro de1910,abrir,ao
Mínísterio da Justiça e Negocíos Interiores o credito especial
de 928$333, para pagamento ao substituto da Escola Polytechnica Dr. Francisco' Ferreira Braga do accrescimo de 5 %
de seus vencimentos, no período de 27 de novembro de 1906
a·31 de dezembro de 1910.
Rio de Janeil'o, -19 de abril de 1911, 90° da Independencia e
23° da Republica.
HER,-\IES R. DA FONSECA.

Rioadauia da Cunha Corrêa.

DECRETO N. 8-.68 11
Crêa um

-'.

DE 19 DE ABRIL DE 1911

Consulado em Santo Domingo

o Presidente da Hepublica dos Estados _Unidos do _Brazil
»sàndo da autorizaoãoconcedida pelo art. 3° da lei n. 322, de 8
de novembro de '1895, decreta:'
,
Artigo unico. Fica creado um Consulado na Bepuhlics
Dominicana, com séde em Santo Domingo.
Rió de Janeiro; 19 de abril de 1911, 90° da Independencia e
E3" da Republiea.
HERMES R. DA FONSECA.
Rio-Branco.
DECRETO N. 8.685
{Joncede autorização

~

DE 26 DE

,.-\.BIÜL

DE 1911

and Company, Limited para funccionar
na Republica

á C, H. Walker

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a C. H. Walker and Comp., Limited, sociedade anonyma, com séde -na Inglaterra, devidamente representada, decreta:
,
Artigo unico.E'concedida autorizaçãoâ C. H. Walker and
Company, Limited, para funccionar na Repuhlíca com os estatutos tllle apresentou, mediante as clausulas que a este acomi)lmharn, assignadas uelo uniustrc -de Estado da Agricultura,
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Industria o Commercio, ficando a mesma companhia obrigada a
cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Híode Janeiro, 2(j·de abril de H)11, 90?' da Iudependencia
e- :!3" da Republfcá, '
HER~IES

R. DA FONSECA.

Pedro de Toledo.
Clausulas que acompanham o decreto n. 8.685, desta data
I

A C.H. Walker and Comany, Límited, é obrigada, a ter
um represent.ante no Brazil com plenos eillimitados poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que se
suscitarem quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandada e receber citação inicial pela companhia.
II

Todos os aetos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de
seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia-reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições nãopoderão servir de base' para .qualquer reclamação concernente á
exeeucão das obras ou serviços a' que elles se referem',
III

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-Ihe-ha cassada a autorização para funccionar na
Republica si infringir esta clausula.
IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições ih
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A ínrraccão de qualquer das clausulas para a qual não
esteja commínadajiena especial será punida com a multa de
1 :000$ a 5 :000$ e, no caso de reincidencía, pela cassação da
autorrzaçãoconcedída 'pelo decreto em virtude do ;qual baixam
as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 2-6 de abril dp. 1911.-Ped1'O de Tcleâa.
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Evarísto Valle de Barros, servindo durante a impossibiIidade de, Francisco Pereira Ramos, serventuárío vítalícío do
3 officio detabellião de notas nesta cidade de S. Sebastião do
Rio de Janeiro, Capital dos. Estados Unidos do Brazil.
Certifico que revendo o livro n. 345 de procurações, delle,
a fls. 23.6" consta o instrumento seguinte :_3 Cartorio do 'I'a-,
bellião Publico de Notas nesta cidade do Ríode Janeiro, Capítal dos Estados Unidos do Brazil. Procuração que fazem C, H.
Walker & Company, Limited.
Saibam quanto este publico instrumento de procuração
bastante virem. que no anno do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de 190,í, aos 5 dias domez de maio. em meu cartorio. perante mim tabellião, compareceu como outorgante
C. H. Walker & Company, Limited, firma estabelecida na Inglaterra, representada pelosocio Joseph ·R. Walker, reconhecido pelo proprio e pelas duas testemunhas abaixo assígnadas,
do que dou fé; perante as quaes por elIe foi dito que por. este
publico instrumento nomeavam e, constítuíam seus bastantes
procuradores para o fôro em geral os Drs . J. M. Leitão da
Cunha, E. M. Nina Ribeiro e J. M. F. Leitão da Cunha e o
solicitador Sylvío Leitão da Cunha, ratificando os impressos:
concede todos os poderes, em direito permíttídos, -para que
em nome dellesoutorgantes, corno si presentes fossem; pnssam em juizo, ou fóra delle, requerer, allegar, defender todo
o seu direito e justiça em quaesquer causas ou. demandas.
civis ou erimes,movidas Ou por mover, em quaeües outorgantes forem autores ou réos em-um ou outro fôro ; fazendo
citar, offerecer accões, libelIo, excepções, embargos, ';USIJ
ções e outros quaesquer artigos; contrariar, produzir, inquirir
e reperguntar testemunhas, dar de suspeito a quem lh'o i'ôr;
Jurar décisoria e suppletor-íamente na alma delles outorgantes; fazer dar taes juramentos a quem ·convier; assistir: aos
termos de .ínventaríos e partilhas, com as cítacões para ellas:
assígnar autos, requerimentos,' protestos, contra-protestos. e
termos, ainda os de confissão, negação, louvação e desístencía:
appellar, aggravar ou enibargàr qUálquer sentença ou despacho e seguir estes recursos.até maior alçada; fazer extraliir
sentenças, requerer a execução dellas, sequestro, assistir actos
de conciliação, para o que lhes concedem poderes illimitados;
pedir pneoatorras, tomar posse, vir com embargos de "terceíros
senhor e possuidor,' juntar docúmerítos'e tornar. a recebél-os:
variar de acções e intentar.outras de riovo,p'odendo substabe7"
lecer esta em um ou mais procuradores e os substabélecer .em
outros, ficando-lhes os mesmos poderes em seu vigor,e. ,re:"
vogal-os, querendo; seguindo suas cartas de ordens e avisos
particulares, que, sendo orecíso, serão' considerados como pade
desta.
E que tudo quanto assim fôr feito pelos ditos sem; procuradores ou substabelecídos promettéIIi haver por valioso
e firme, reservando para suá pessoa toda nová citação , Assim
o disseram, do que dou fé, e' me pediram este instrumento que
lhe li, acceitou e assígnou, sobre estampilha de. mil réis, com
as testemunhas abaixo .reconhecidas por mim tabellião. Eu,
0

0

.
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Pedro de Alcantara Pinto, ajudante, escrevi. E eu Evaristo
Vàlle ele Barros, tabellião a sÚbscrevÍ.- Rio de Janeiro, ,5 de
maio de 1904.- Por procuração de C. H. Walker &Company,
Limited.- Joseph. R.Walkei"- Yictor êianoe; Almeida.Pedro Paulo Ferreira. Inutilizada uma estampilha de mil réis
Extrahida por certidão em 31 de março de ,UH!. R eu, Evarfsto Valle de Barros, tabellião, que subscrevi e assígno, sobre
uma estampilha 'de trezentos réis. Rio de Janeiro, 31 de março
de 1911;- Evaristo 'Valle de Berros.

c. H. "Walker and COD1pany~ Lilllited
Estâtutos

Eu ahaíxo assignàdo, Manoel de -Mattos Fonseca, traduetor publico e interprete commercíal juramentado da praça
do Hi0 de Janeiro por nomeação da Meritissíma Junta Commerciul- Escriptorici, rua do Ouvidor n. 42.
. ._
Gerf.ifico pela presente que mefói apresentado um libreto
escrípto no idioma inglez, afim de o traduzir para o idioma
vernaeulo, o que assim l'umjwi em razão do meu officio e cuja
traducção éa seguinte:
LEIS DAS COl'lIPANHIAS DE

1862

ATÉ

1893

Sociedade anonyma por acções

ilIenw)'andu1n e estatutos de C. H. Walker and Companú,
Lirnited
1." O nome da eornpanhía é C; H. Walker and Company,
Limíted .
2.c 'O escriptorio registrado -da companhia terá séde na
Inglaterra.
3.° Os fins para os quaes é constituida a companhia são:
1°; adquirir dos testamenteiros dofallecido Thomas Andrew Walker certas dragas a vapor, vapores; saveiros de fundo
falso, locornotívas, wagons, guindastes; bombas, trilhos ferramentas, armazens e outras instaIlações de empreiteiros em
Buenos Aires; na Republica Argentina; bem assim como algumas propriedades, cães, pedreiras, vias ferreas, construecões, írístallações, fazendas, stock, ferramentas,armazens e
óutrós bens. existentes em Conchíllas, na Bepublíca do _Uru-,
guay, e tambem o goso e a empreitada do negocio de. coutraetantes explorado pelos referidos testamenteiros na America do Sul sob a razão social de T. A. "Walker, ou a esse referente .e assumir e, tomar todos os contractoa zrne possam
haver sidncélebí-ados por esses testamenteiros e indemnízalos dos referidos contràctos ede todas as responsahílldades a
esses iriherentes;
.
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2°, construir. erigir, executar,fazer equipar, adquirir,
possuir, melhorar, fazer e reparar, manter, trabalhar, levantar, desenvolver, administrar, dirigir ou fiscalizar, já no Heino
Unido, já em qualquer colonía ou depéndendencía do, mesmo,
ou em, qualquer paiz estrangeiro ou Estado, obras publicas e
servidões de tcdo o genero, cuja expressão neste 1íwmorandl/n~
inclue estradas de ferro, ferro-carris, estradas, tunneis, portos,
docas, pontões, rampas, embarcadouros, cáes, molhes, armazens de deposito, cáes corridos, canaes, reservatór-ios, levadas,
irrigações, reclamações, melhoramentos, pontes, emprezas de
esgoto, drenagem de obras hydraulicas, de agua, illuminação
a gaz, electrica ou de outra especie, telephones, telegraplros
e cabos submarinos, e ainda ínstallaçõeapara o fornecimento
de força hydraulica, electríca ou de outra especie, e quaesquer
estações, escrlptorlos, hoteis, armazéns, serrarías e outras
construcções, mercados, edificios publicos e quaesquer outras
obras ou servidões de utilidade publica;
3°, explorar todos ou quaesquer dos seguintes negócios,
como sejam:
Contractantes de obras publicas ou de outra natureza,
engenheiros civis e mecanicos, mestres de forjas, proprietarios
de minas de carvão, donos dê pedreiras, de minas, mineiros,
fundidores de metaes de toda a especie, fabricantes de ferro,
aço, arame, eoke, tijolos, telhas, cordas e cabos de toda a
sorte, já para telephones, telegraphos, luz electrica, já para
outros fins; donos de serrarias, armadores, concertadores e
jiropnietarios de navios, trabalhos de drenagem, donos de estradas de ferro, docas, armazens de deposito e rampas (slipways) ; construotores' e fabricantes de machinas, wagons e
material rodante de qualquer especie, fabricantes, productores e fornecedores de gaz, luz electrica e illuminaeão de outra
qualquer natureza, de força motriz -electríca, hydraulica 'ou de
outra natureza, e proprietarios de usin-as .hydraulicas, gaz,
de electricidade e de outra sorte de illuminação e de usinas
para o fornecimento dessas forças motrizes na fórma acima,
carregadores, constructores, fazendeiros, Criadores, negociantes importadores e exportadores, fabricantes e commerciantes
de. todos ou quaesquer dos ramos, de negocio acima mencionados, e de quaesquer melhoramentos nelles ou em qualquer
delles ulteriormente introduzidos, e de qualquer outro 'negocio
de fabrica ou de outra especie que a companhia julgar de proveito directo ou índirecto para os se,us interesses;
!LO, fabricar ou produzir, comprar, tomar por arrendamento ou permuta, ou adquirir por outra fórma para qualquer
dos fins anteriormente especificados ou não, machinas e installações dé todas as especies e outros artigos, productos ou
cousas concernentes a' quaesquer negocíos da companhia. 8
comprar, vender, fornecer e negociar nelles e com elles;
5°,estabelecer, explorar, conduzir,crear, auxiliar ou tomar parte em: empresas eornmeroíaes, financeiras, de mineração, lndustrias, em obras, contractos, fabricas e negocies
em geral;
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6", dar garantias de qualquer especie e ernprehender e
levar a cabo qualquer incumbencia;
7°, requerer ouádquír ír por outra fôrma ou obter quaesquer contractos, .decretos ou concessões para a coustrucção,
execução, ultimação, equipamento, melhoramento, díreccão
administração ou fiscalização de obras publicas ou servidões
ou' a elles referentes, ou que de outra f'órma forem incidentes
a qualquer dos f'íns especificados neste memorandum, e emprehender, executar, ultimar, dispôr dos mesmos, ou de outra
fôrma aproveital-os, vendeI-os ou alíena l-os:
8°, comprar. tomar e por outra fôrma, adquirir reter já
em pagamento de mão de obra e de material fornecido, ou por
outro qualquer motivo, titulo, accões, obrigações, títulos garantidos de quaesquer governos, estados, dominios, soberanos ou
autoridades supremas, municipaes, locaes ou outras, e. qúaesquer titulos debentures, fundós publicos, papeis de commercío,
obrigações, acções, fundos ou titulos garantidos de qualquer
companhia organizada para a exploração de estradas de ferro,
ferro-carris,canae,s, portos, docas, emprezas de gaz e. de .agua
e outras de servidão publica, e vender, trocar e dispôr de
quaesquer empregos de dinheiro da companhia, variar esses
empregos de dinheiros dá companhia conforme parecer conveniente e garantir ou afiançar o pagamento de dividendos OH
juros sobre elles ou a elles referentes;
go, tomar, fezer, executar, entrar em negocio, continuar,
accionare advogar quaesquer medidas, contractos, conventos,
negociações, procedimentos legaes ou não, compromissos, arranjos .~ projectos e fazer quaesquer outros. actos e cousas que,
em qualquer tempo, parecerem conducentes á protecção da
companhia, ou de proveitos para essa;
10, comprar, arrendar ou adquirir em troca ou por outra
fórma, não só no nome da companhia mas tambem no nome
ou de parte do syndíco ou syndicos da companhia, quaesquer
bens moveis ou ímmoveís, quer no Reino Unido quer algures,
ou quaesquer direitos, auxílíos, privilegios, concessões, ou
interesses em quaesquer bens moveis ou ímmoveís, sobre elles
ou a elles concernentes;
U, estabelecer, prover, manter, amparar ou auxiliar ou
tomar parte no estabelecimento, no aprovisionamento, na manutenção e no sustento de igrejas, capellas, hospitaes, escolas,
edifícios, asylos de orphãos, instituições, associações, aulas ou
bibliothecas, e fazer o pagamento de seguros em beneficio do
pessoal ou de parte do pessoal empregado pela companhia
ou que ,já houver sido ou que tenha ou possa ter tido transacções com a companhia e de seus parentes, ou emittir, conceder, manter quaesquer pensões ou honorarios dessas pessoas
ou de suas familias ou parentes;
12, requerer, promover, amparar, obter qualquer bii; ou
lei do Parlamento Imperial ou qualquer bili, lei, decreto ou
concessão de qualquer Congresso Legislativo Colonial ou estrangeiro, ou municipalidade ou autoridade provincial. ou ordem provisional ou qualquer ordem emittida em virtude de
qualquer «Líght Railwavs Act .», então em vigor ou' outra

e

ô3i-

ACTOS DO PODER

E~~CUTIVO

autorfzação que possa trazer proveitos á companhia evantagem a qualquer de seus fins, e oppor-sa a qualquer bill;ordem
provisional; ,concessão ou decreto apresentado ou requerido
por qualquer outra pessoa ou companhia;
1'3, adquir-ir; e tomar todo ou parte do negocio, bens e responsabilidades ,de qualquer pessoa ou companhia que tiver
qualquer negocio ou, ramo de negocio que a companhia estiver
autorizada a explorar ouqúe .rôr possuidora de bens convenrentes aos fins da companhia.
14, entrar-vem qüàíquer accorco para divisão de Iucros,
fusão de iIit~resses, cooperação; riscos em commum, concessão
reciproca" sociedade ou,' outros arranjos com cjualquerpessoa
ou companhia' que explore. esteja interessada ou em vias de
explorar ou interessar-se em negdêió.que esta.' companhia está
autorizada a explorarvou entrar em qualquer negócio ou transacção que possa ser explorado de modo a dírecta ou índírectamente. trazer proventos a estaéompanhía, tomar
adquirir
por outra fórmá .acções 'é títulos garantidos de taes companhias
e vendel-os, conserval-os, reemittil-os com ou sem garantias,
,
e fazer com ellas qualquer esnecíe de negccío';
15, vender, trocar; arrendar, dar de âlugé], autorizar ou
negoóiarpor 'outra qualquer fórmacOri::t os enlprehp.ndimentos
dá companhia ou com, qualquer dos seus ramos ou \j1Uftes,irie':'
diante ,a retribuição ,que a companhia julgar' conveniente, e
especiálmente por' acções, deoentu;res ou titillos garantidos de
tiualouer outra companhia que tiver inteira ou parcialmente
fins ideãticos MS desta companhia ; ,
'
te. Iànçár quáldiier outra companhia com o fim de adquirir
todos ou quaesquer dos bens eresponsahiliclades desta companhia ou com, qualquer outro fim que, directa ou indirectamente, possa 'parecer vantajoso a esta cotnpanhta;
1.7, ,tornar emprestado nu levantar, ou garantít' o pagamento de dinheiro e, para esse fim, hypothecar ou .onerar
a empreza e' toda OU qualquer parte dos bens e ,direitospl'e-;sentes .ou f.üturos e todo ou iqualquer capital da companhia
qUI? até então não houver sido chamado, ecrfiar e emittir, ao
par ou com agio ou desconto, debenture«, obrigações hypulhecarlas, deõenture, stock e outros, tif.ulosgarantidos; pagavels ao portador ou por outra fórma, quer perpetuas quer
resgatãveís ou reembolsaveis com ou sembonus ou, agio e quer
a prazo fixo quer'pór sorteíó e,subsidiariarilente, garantir
quaésquer· cauções da companhia por meio de títulos, contas,
notas, disposições; assignações ' e transrerencias em caução,
titúlosde deposito ou outros e, no caso de capital a realizar,
cOnferir ao credor Iíypothécario os poderes, de .fazer e exiidr
ohárriadàs conforme os directores acharem con\reniente;
.1Jl, emprestar dinheiro a ciuaesquer pessoa nas condições
que melhor entenderem, especialmente áquellas que teem
transàéções com a companhia, ,e garantir o cumprimento dos
contractos por essas mesmas pessoas;
.
i9, . eiriittir quaesquer. acções . da, companhia, nas. condições, pêlo modo. e geralmente no? termos e.condiçgesl' .em
todos os respeitos, qvt a. companluaachar mais conveniente,
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se]a ao par, com agia, inteira ou par,cialmente integralizadas,
e pagar qualquer propriedade ou direitos dquirídos pela companhia, a dinheiro, em prestações ou. por outra fórma, ou
em acções, com 'ou sern direitospreferênciiiês' rélatívos a
dívidendos ou reembolso de capital, ou outros direitos, ou por.
quaesquer titulas garantidos que a companhia tiver poderes
pará emittir, ou'parte de um modo, parte de outro; em geral.
nas condições. que. os dírectores approvarem ;
20, promover o registro. ou outro acto de reconhecíínento
legal da companhia em qualquer paíz .estrangeiro ou colonia
.
ou dependencíáda Grã Bretanha:
21, crear e manter fundos de amortização, de resgate ou
de reserva, e empregar e transigir com os dinheiros da companhia. em titulas garantidos e do modo que opportunamente
fôr determinado, especialmente em debentures ou 'debenture
stock da companhia ;
22, fazer, acceitar, sacar, endossar, descontar, passar,
emittir - cheques, notas promissorias, letras de cambio,
debentures e outros effeitos negocíaveis:
23, cultivar, melhorar.. construir, . desenvolver e utilizar
quaesquer bens moveis ou immoveis da. companhia; .
24, comprar. ou adquirir por outra rõrma patentes, .breuets
.
d'imueiüion, liêiméási concêssõês e.-sittiilát-és. coriferiildo qual-quer direitoex;clusivo ou não" ou direito limitado de usar
de qualquer invento cuja adopção possa parecer. conveniente
a qualquer dos fins da companhia, ou cuja acquísíção pareça
trazer vantagens dírectas ou indirectas para esta companhia,
e usa}', exercer, desenvolver e .conceder licenças referentes ás
propriedades e direitos assim adquínidos.. ou 'lproveital-os
por outra fórma ;
'.
.
25, fazer fusão com qualquer outra companhia cujos fins
forem inteira ou parcialmente similares aos desta companhia;
26, praticar todos ou' quaesquer dos actos anteriormente
exarados, já individualmente, já ligada a outros como prínoípal ou como agente, e quer pela propría companhia ou por
seus subcontractantes e agentes, quer por outra fórma - no
Reino Unido ou em qualquer outro lagar;
27, e, em 'geral, praticar todos aquel1es actos legaes quo
forem incidentes ou conducentes á obtenção dos fins acima.
4.° A responsabilidade dos sacias é limitada.
5.° O. capital da cOll1panhia,é de f; 500.000 (quinhentas
mil libras esterlinas) i diviaitlo em 50.000 (êiíicbenta mil)
acções ordinarias de L 10 (dez libras esterlinas) cada uma,
podendo esta dividir quaesquer novas acções do capital então
em vigor em diversas classes, e dar-lhes respectivamente
quaesquer direitos e condições de preferendil, dilacão, quàlidade ou direitos e condições especiaes que possam ser determinados pelos regulamentos da companhia; ou
-accõrdo
corri estes.
Nós, as pessoas cujos naIPes e endereços estão esnecificados abaixo, desejamos nos constituir em companhia, para a
execução deste memorandum de associação, e cada uni dê nós
concorda em tomar o numero de .acções do capital da companhia que está índicado em frenté aos, nossos nomes respeetívos,
üé
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Nomes; endereços.o qualificações dos subscriptores

CharIes Ray \Valker, 15 Gt Geor:ge St, Westminster,
empreiteiro de obras publicas
.
T. J. Reeves, 15 Gt Geoorge St S. W., empreiteiro de
obras publicas
.
Robert )V,illiáI)1 Perks, 11 Kensíngtou Palace Gargims,
London W., ,lH. P
.
F'. A. Wàllis, Lostiford Grove Park, Chiswíck.. gerente
de empreitadas
;;
.
Charles R. Walker, St Ann's, Streatlütm.Park, Mem.
Inst. C.E
.
George Dodds Perks, 9 Clement's Lane, London,
advogado
~ .. '
'
.
A. L. Robison, 3 Montserrat Rd., Putney S~ W:, empregado de commercio
,
.
J. R.. Walker, The Rectory, Darf'íeld, engenhéino
.

1

1

1:
1
1

i
1
1

Datado do decimo nono dia de abril de mil oitocentos e
noventa e oito.
.
Testemunha de todas as assignaturas acima:
Samuei Peck.

Empregado dos Srs. Fowler, Perks & C·
9, Clement's Lane, London, E. C.
Advogados.
Rio de Janeiro. 21 de janeiro. de 190L-Manoel de·Mattos
Fonseca.
.

Leis das Companhias, 1862 até 1893
CD:'dPANHIA LIMITADA POR ACÇÕES

Estatutos de C. H. \Valker and Company, ..Limited

Preliminares
L° As disposições contidas na tabella A no prrmeiro
Annexo de «The Companies Act 1862·» não serão applícadas
a esta .companhía,
2.· As seguintes expressões nestes estatutos terão Ca
menos que o assumpto ou o contexto sejam contraríos a
essa interpretação) as seguintes significações, a saber:
Palavras indicando o «singular». eomprehenderão o «plural».
o «masculino» comprehendeo «femenino», «pessoas» compredizer um sócio ria companhia quer possua acções ou fundos
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de qualquer classe (a não ser debentures ou «debenture
stock » e e accionista » comprehende um «socio». «Os dírectores» quer dizer os directores da companhia em exercicio.
«Integralizada» . comprehende «creditada como integralizada».
« Mez » Cxuei' dizer «mez do calendario». « Assenihféa geral»
quer dizer' uma assembléa geral da companhia. «Escriptorio»
significa o escríptorío registrado da companhia na occasíão.
«Resolução especial» e «resolução' extraordinaria» signíí'icam respectivamente - uma resolução especial e uma resnlução extraordínarIa da companhia, conforme determina a
«Companíes Act de 1862».
3." O escriptorio registrado da companhia será em
Londres. Os directores poderão tambem installar suceursaes
naquellas localidades 'do Reino Unido ou de paizes estrangeiros
que opportunamente julgarem necessarío para a boa marcha
dos negócios-da companhia.
4." O negocio da companhia será o especificado no memorandurn de associação. A companhia poderá começar as suas
operações logo que os directores acharem conveniente,
ainda que. todo o seu-capital em acções não tenha sido subscripto e distribuido.
5." A companhia entrará immediatamente em, accõrdo
com Thomas James Reeves, Louis Nott e Charles Hay Warker,
1I0S termos da minuta que, para o fim de identificação; foi
assignada por George Dodds Perks, advogado do Supremo
Tribunal,e os dírectores levarão o mesmo a eff'eíto com
amplos poderes, não obstante, para em qualquer tempo, e
quando for opportuno, concordar com quaesquer modificações
nos termos desse convenio, quer antes quer depois' de celebrado o mesmo. Não será motivo de impedimento para esse
contracto o facto de serem os vendedores' ou qualquer delles
incorporadores e directores da companhia, e, como taes, de
occuparem uma posição fiduciaria na companhia, ou de não
constituirem os directores na circunstancia um conselho independente e cada socio da companhia, actual e futuro, será
tido por avisado das circumstancias relativas á incorporação
da companhia pelos vendedores e ser-Ihes-ha vedado oppõr-se
sob qualquer dos pretextos acima exarados.
CAPITAL

6." As acções estarão sob a superintendencia dos dírectcres que poderão distribuir ou dispor dellas para as pessoas
qU~ entenderem e nos termos e condições, ao par ou com agio
ou por outra fórma e nas occasíões que resolverem.
7." .Bi pelas condições de distribuição de qualquer acção
todo 'ou parte do valor desta for pagável por prestações,
quando vencida, será paga á companhia pelo possuidor da
acção,
. ' .
_
..
,
8." A companhia, ao emittir as acçoes, poderá fazer arranjos para estabelecer a differenciação entre os possuidores de
taes accões quanto á importancia das chamadas que devem ser
pagas e a época-do pagamento -dessas,
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1).0 Os possuidores conjunctos de uma acção serão individual e collectivamente responsaveís pelo pagamento de todas
as prestações e chamadas devidas por essa acção.
. . 10, A companhia te!á direito de tratar opossuídonregistcado de qualquer acçao como dono absoluto da mesma .e
por isso não .será obrigada a reconhecer qualque:rdiréito
equitativo ou outro direito sobre tal acção ou interesse. nesta,
de parte de quem quer que se]a. a não ser nos casos previstos
nestes estatutos.
H. OS .direotorês não empregarão fundos da companhia
ou parte desses para comprar acções da companhia ou em
emprestímos sob a garantia dos mesmos.

AUGl\IENTO DE CAPITAL

12. L~ companhia poderá opportunamente, por deliberação
especial; augrnentar o. capital créando novas. acções na
conformidade do disposto nessa resolução especial. As. novas
accões terão "respectívamente. os valores que foremestabelecídos em a resolução especial que aprírovar.'a respectiva
creação, e 'sinada fôr resolvido nesse sentido terão o V~IOI~
que os directores determinarem.
13, Todas as acções novas serão offerecidas aos socios
na proporção das acções. ordinarias que possuírem, Salvo
ínstrucções em contrario que possam ser dadas na assembléa
que sanccionar o augmento de capital, essa offerta será feita
por meio de aviso especificando o numero' de acções a que
o socío tem direito, e marcando o prazo dentro do qual.
si lhe não convier, poderá recusar a offerta,e .depois de
expirado esse prazo, ou. ao receber communícação do socio
a quem foi dado tal aviso .de que se recusa acceitar as aeções
afferecidas, os directores oíferecel-as-hão aos socíos restantes na proporção de suas acções ordíuarias, suj eítas . ás mesmas disposições relativas ao aviso e outras; conforme a proposta' original, e a acção que não fôracceita dentro de sete (7)
dias decorridos da segunda offerta. ficará sujeita á clausula
(6") dospresentes estatutos,
13 A. Quaesquermovas acções eventualmente creadas poderão ser emíttidas opportunámente ' com as garantias eos
direitos de preterencia, já referentes a dividendo ou a reembolso de 'capital ou a ambos, ou com quaesquer outros prívítegíos especiaes ou vantagens sobre acções já emittidas ou
em vias de emíssão, ou com agío e com direitos differidos
quando comparadas com outras acções já emittidas ou em
vias de emissão ou sujeitas a condições ou disposições, e
com ou sem dIreito a voto, e em geral, nas condições que
a companhia opportunamente estahelecer em resolução
especial.
H. A não ser noscasos previstos nas condições de emissã-o

ou nos presentesestatlitos, qualquer capital .levantado pela
creação de 'novas acções será considerado como parte das
acções ordinariasdo capital inicial e ficará sujeito, em todos
os 'sentidos, ás mesmas disposições que forem applícaveís ás
acções que oonstituírem o capital Inicial.
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REDUCÇ.:J;.O DO CAPI'l'AL

15. A companhia" por deliberaqãoespecial,poder.á opportunauiente reduzir o seu capital, restituindo-o ou oancellando
aquelle capital que houver perdido ou que não estiver representado por actívos reaes, ou reduzindo as responsabilidades
sobre as accões, ou por outra fórma que lhe parecer conve-.
níente, e póde restituir capital sob a condição de poder este
ser novamente chamado, ou sob outras condições quaesquer.
SUBDIVI s.:J;.oE CONSOLIDAÇ.:J;.O DE ACÇÕES

1ti. A companhia póde, por uma resolução especial, subdividir ou consolidar suas acções ou parte dellas, e a resolução especial em virtude da qual uI11a acção fôr subdividida
poderá determinar que dentre os possuidores de acções resultantes 'dessa subdivisão, uma ourmaís dessástacções tenha
certa prioridade sobre as outras ou qualquer dellas. quanto
a capital e dividendo oua qualquer destes, e que o capital
e os' lucros applicaveís ao pagamento de dividendos sejam
tambem 'applicados nessa conformidade.
MODIFICAÇÃO DE DIREITOS

17. Si, por virtude de emissão'de acções preferenciaes ou
por outra qualquer causa, o capital fór dividido em ·differentes classes de acções, e quando o fôr, todos e quaesquer
dos direitos e privilegies inherentes a cada classe, poderão
ser modificados por accórdo entre a companhia i:1 qualquer
pessoa que se propuzer a contractar por aquella classe, comtanto que esse accôrdo sej a confirmado por uma. resolução
extraondínaria - passada em assembléa geral, "á parte, dos
possuidores de, acções daquella classe, e todas as disposições
contidas ulteriormente nos presentes estatutos e que .se refe..;
rem aassembléas geraes, devem, mutatis muttuulis, ser applícadas a todas as assembléas dessa natureza, mas de, rorma
que' O· quoruan. dessas assembléas seja constituido por socios
possuindo-ou representando por procuração (213) dousterços
do valor nominal das' acções emittidas na classe que se pretende affectar.
.
CRAniADAS

18. A dírectoria poderá, opportunarnente, fazer aos soclos
as chamadas que julgar convenient13sde dinheiros devidos
sobre .as aeções que respectivamente possuírem, e que, ao
serem distribuidas, não houverem sido estipuladas pagaveís
em épocas determinadas, e cada socio .pagará a .ímportancía
da chamada que lhe fórfeita ás pessoas. indicadas pelõs.rlírectores. nas épocas e logãres que estes determinarem.
Pode-se fazer uma chamada pagável em prestações, e essa
chamada será considerada como feita na occasíão em que
passar a resolução dos dtrectores iautot-ízando-a.

6iO
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19. Salvo, resolução em contrario tomada pela companhia
em assembléa ' geral, nenhuma chamada' excederá de 25 I~
(vinte cinco por cento) dó valor nominal da acção a que se
referir a chamada, nem poderá o,' reSpeCT.IVO pagamento ser
exigido antes vde um mez' a. contar da data marcada para
o pagamento da chamada anterior.
20. Dar-sé-ha a todos os sacias aviso de cada chamada lá
dias, no mínimo, antes 'da época do pagamento, é esse aviso
especificará a quantia e a data ou datas e o lagar em que
deverá ser effectuado o pagamento da chamada.
.,
. 21. Si um' sacio deixar de pagar no diarnarcado qualquer
chamada ou prestação de que f'ôr devedor, pagará á razão de
dez libras esterlinas por cento ao' anno sobre a quantia em
atrazo desde -o día marcado para o pagamento até a occasíão
em que o eff'ectuar.
,
22. A, directoria páde, si julgar conveniente,' receber de
qualquer socio que desej ar antecipar toda parte da quantia
a pagar sobre quaesquer acções de sua propriedade, além, das
quantias então chamadas ou que estiverem vencidas nos termos
das condições da distribuição, sobre os' dinheiros recebidos
adiantadamente por esse meio, ou sobre os saldos que oppor;"
tunamente excederem a ímportancia das quantias então chamadas sobre as acções pelas quaes o referido adiantamento
foi feito, a companhia poderá pagar juros á taxa que fôr estipulada por accôrdo entre o sacio que adiantar o dinheiro e a.
díréctoria.
COJ\BIlSSO E DIHEITü DE RETENÇÃO DE ACÇÕES

23. Si qualquer SOelO deixar de pagar' uma chamada ou
prestação na época marcada, os directores poderão em qualquer
tempo, emquanto este pagamento não fôr effectuado, mandar-lhe aviso convidando-o a pagar essa chamada ou' prestação e mais os juros e -despezas que houverem accrescido em
virtude dessa falta de pagamento, declarando que, no' caso
Ie não serem pagas a chamada ou as prestações, os juros e as
despesas na tórma acima, dentro do prazo (nunca inferior
a14 dias a contar da, data do aviso) e no legar indicado
no. mesmo aviso,' a acção ou as acçõesem virtude das quaes
c, chamada ou prestações forem devidas serão sujeitas, a cahir
em commísso ,
24. $i as requisições do aviso citado não forem CUInpridas, qualquer acção que houver motivado esse avíso poderá.
dahiem deante, até ser 'efféctuado .o pagamento de todas as
chamadas ou prestações; juros e despezas devidas pela mesma,
ser declaradacahida em eommisso por uma .resolução dos
directores nesse sentido, e nesse' commísso incorrerão tambem
os dividendos declarados sobre as acções cahídas em commísso, mas que não' houverem sido pagas' antes dessa décta>
ração decommisso.
'
25. Quando qualquer acção for 'declarada cahida em commísso, essa resolução será notificada ao socio em cujo nome
ella figurava .antes da declaração de: commisso, ou no. caso de
possuidores coníunetós, áquelle que figurar em prrmeíro lagar
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no regfstro, e rar-se-ha logo constar do registro a declaração
do commisso com a irespectíva data. Esse socío, ou SOCIOS,
no caso de possuidores conjunctos deixarão, de ter qualquer
direito, titulo, interesse ou parte em iaeção declarada cahida
em cornrnísso, desde a data em que se tomar essa resolução.
26. A contar da data em que fàr tomada a resolução
do commisso, toda e qualquer acção que houver cahido em
commisso será considerada como sendo a propriedade da comjianh ia, e poderá ser dísh-ibuída novamente ou alienada por
outro modo em proveito da companhia vela Iórma que os
directores determinarem.
27. Qualquer sacio cujas acções . tenham sido declaradas
cah idas em commisso continuará, não obstante essa declaração
de oommísso, obrigado a pagar á companhia todas as chamadas e outros dinheiros devidos sobre essas aecões ao tempo
da decraracão de commisso das mesmas, bem assim como 08
j uros sobre essas até a occasião em que Iôr ei'fectuado o pagamento á taxa de cinco por cento (5 % )ao anno ,
28. Os' direetores podem, si julgarem conveniente, em
qualquer tempo, antes de haverem vendido, distrfbuido novamente ou alienado por 'qualquer outra fórma uma acção cahida e111 commisso, perdoar ou annullár 'a declaração de C0111mísso dessa acção nas condições que melhor entenderem.
20. A companhia terá um direito absoluto .de primasia e
retenção sobre a acção registrada no nome de cada sacio (quer
indivídua lmente, quer em participação com outros) pelas
dividas, respousahil idades e compromíssos individuaes ou em
commuru eOIIl qualquer outra pessoa para com a companhia,
quer o prazo para o pagamento, cumprimento ou execução dos
mesmos tenha chegado ou não, e esse direito de retenção estender--se-ha a todoaos dividendos opportunameute declarados
sobre essasaccões. Salvo disposições em contrario, o registro
de .uma transf'euencia de. acções será considerado como, renuncia do direito de retenção por parte da companhia sobre
essas acções - si o houver.
,
30. Com o fim de dar força a esse direito de retenção,
poderão os directores vender as accões a elIe sujeitas do modo
que entenderem, 'Porém venda alguma será .realizada emquanto
o prazo, conforme foi disposto no ultimo artigo anterior, não
houver expirado e emquanto não for dado aviso por esorípto
da intenção de vender, a esse socio, seus testamenteiros ou
curadores, e deixarem elle ou elles de pagar, cumprir ou
desobrigar-se dessas dividas, responsabilidades ou contractos
dentro de sete (7) dias decorridos da data do aviso. Este requisito será considerado cumprido, pelo disposto nos presentes estatutos, si for endereçado ao súcia para ú seu endereço registrado uma carta registrada com esse aviso.
31. O producto liquido de qualquer dessas vendas será
applicado para fazer face ás dividas, responsabilidades e com-promissos desse socio, e o saldo (si houver) será pago a elle,
a seus t.est.amcntrdros, represenl.anl es legaes ou cessionar-ios.
3::. Em uma venda depois de declaracão do commisso ou
usando do direito de retenção do exercicio dos poderes prévíauieute eonferidos nestes estatutos, os directores poderão
fazer lançar no registro I} nome do comprador pelas noções
Poder f'lxecutivo
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vendidas" e. o comprador não será, obrigado - a examinar a
regularidade das formalidades ou aapplicação do dinheiro
da, compra, e depois que seu nome houver sido lançado no
registro, a: validade da venda não será contestada 'por pessoa
alguma, e o recurso de qualquer pessoa prejudicada pela
venda ou por qualquer irregularidade na declaração de commisso ou na imposição do direito de retenção ou allegado direito de retenção, será somente o de reclamar perdas e damnos
á companhia exclusivamente. E o registro será, prova concludente do direito a uma aceão para oppor a qualquer pessoa
que reclamar Gomo dono primitivo de uma- acção que os
directores tiverem resolvido declarar cahida em' commisso,
annüllar ou alienar na conformidade dos artigos precedentes.
CAUTELAS DE .\aÇÕES

33. Cada sacio terá direito a urna cautela seilada com a
.mancella official da companhia especificando as acçoes que
possue e as quantias pagas sobre as mesmas. 8iuma cautela
ficar inutilizada ou estragada, os directores poderão, depois
de lhes ser esta mostrada, mandar annullal-a e emittir 'uma
cautela nova em logar daquella e, si se perder ou destruir
urna éautela,outra poderá ser emittida si forem fornecidas
aos directores provas convincentes e paga a índemnízação que
os directores julgarem adequada. A' cautela de aeções registradas em o nome de duas ou mais pessoas será entregue
áquella que figurar em primeiro legar no registro.
....RANSFERENCIA DE ACÇÕES

34. O instrumento de transferencia de quaesquer acções
da companhia será assignado, tanto pelo transferente como
pelo transferido e trará o nome e o endereço -e profissão do
transferido, e o transferente será considerado o possuidor das
acções até que o nome do transferido seja lançado no registre
de socios, por essas acções.
35. As acções da companhia podem ser transferidas por
transferencia na fõrma vcommummente usada.
36.. Todo o instrumento de transferencía - será entregue
nr, escríptorío ou em outro logar que -os directores determinarem, com a' cautela de cada 'acção vque vai ser transferida
em virtude desse instrumento e todas as outras provas que
os directores possam exigir para constatar- o direito dotransrerente ou os seus direitos para transferir- as acções e ti cautela
f'ioará sob aguarda da companhia, sujeita esta a- mostral-a
em todas as occasiões razoaveis a pedido do' transferente;
transferido ou cessionario deste.
37. Poder-sc-ha cobrar um emolumento por transferencía
nunca superior a dous schillill{/S e seis dinheiros.
38. Os dírectores poderão; a -seucriterio, e sem. allegar
motivos, recusar-se a registrar a transferencia de qualquer
accão não integralizada, á pessoa que não approvarem corno
trãnsfcrido. -. Os directores poderão tambem recusar-se à registrar qualquer" transí'erencía de acções sobre' as quaes a
cnmpanhía tiver direito de retenção,
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39. Não será .registrada transferencia alguma denlro dos
14 dias que precederem ímmedíatarnente á assemhléa geral
annnal.
40. O registI'o de transferencia será prová concludente da
approvação do transferido pelos directores.
TRANS1\flSS.:\.O DE ACÇÕES

4-1. No caso de fallecimento de um socio, o sobrevivente
ou sobreviventes, si o fallecido foi possuidor conjuncto, é os
seus, testamenteiros ou curadores, si elle foi possuidor individual, serão. os unicos reconhecidos pela companhia. como
tendo qualquer direito ás accões do mesmo, mas nenhuma
das disposições destes estatutos exonerará o espolio de um
sacio coniuncto que fallecer de responsabilidades quaesquer
com respeito á acção que possuir em commum.
42. Qualquer pessoa que viera possuir uma acção por
morte ou fallencia de um socio, poderá, sujeita ás disposições
contidas nestes estatutos relativas a transrersnoías, transferír
tal acção e poderá (aíprovar á evidencia o seu dirAito sobre
essa) e com autorização dos directores (que não são obrigados
gconceder) fazer-se. registrar como soeío em virtude dessa
mesma acção; Esta clausula é, d'ora em diante, designadà
por ciausula de transmissõ»
ASSEMBLEAS GERAm;

43. A primeira assembléa geral da ·companhia terá logar
na época (nunca ulterior a quatro mezes da data do registro)
e no local pelos dírectores designado.
44.. As .assembléas geraes suhsequentes serão realizadas
uma vez. no anno de '1899 e em cada anno seguinte na época
e Jogar marcados pelos directores. Si não marcarem época' e
Iogar realizar-se-lia uma assembléa geral no mez de junho
de cada armo no escriptorio.
45. As assembléas geraes supramencionadas serão chamadas «assembléas ..geraes ordinar-ías »; todas as' outras as-:sembléas .geraes da companhia chamar-se-hão « assembléaa
geraes. extraordínarias ».
46. Os directores poderão convocar uma assembléa .geral
extraordinaria quando entenderem, e devem razel-o. á requísícão escripta, assígnada vpor socios representando- conjunctamente nunca .menos de um decímo- do capital emittido.
47. Essa requisição poderá consistir em varios documentos
da mesma fórma assignados, cada um delles, por um ou mais
requerentes, e deverá' especificar o objectivo da assemhléa
{flie se pretende. convocar; e será depositado no escriptorio da
companhia. Nenhuma requisição dessa natureza vigorará por
rnais de dous mezes da data em que esta fàr depositada no
-escriptorio.
48, Caso osdirectores, decorridos '14 dias do deposito da
requisição, deixarem de convocar uma assemhléa geral extraordinaria para realizar-se dentro 'dos 28 dias do deposito
dessa requisição, os requerentes' ou quaesquer outros .socíos,
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representando a mesma -proporção de acções, poderão convocar uma assemhléa da companhia para realizar-se em Londres, e qualquer assembléa subsequente que possa ser necessaria para confirmar uma resolução especial. Qualquer destas
assembléas geraes extraordinarias deverá ser convocada para
os fins indicados na requisição, e sómente para esses fins,
quando não fôr convocada pelos directores.
49. Dar-se-há um aviso sete dias antes, no mínimo, especificando a hora e legar marcadosjiara a assembléa geral, e
quando se tratar de assumpto especial, deve-se fornecer 'as
indicações geraes do assumpto a tratar por annuncío, aviso
postal ou de outra natureza, conforme fôr ulteriormente estabelecido.
IHS FOR:VIALlUADES A OBSERVAR E:VI ,\SSE1IIBLÉAS GEftAES

5J. O assumpto a tratar em uma assembléa geral ordínaria, exceptuando-se a primeira, será: -receber e examinar
a conta de lucros e perdas e o balanço -da companhia, os relatorios dos directores e balanceadores juramentados; eleger
directores e balanceadores juramentados; fixar os honorarios
dos directores (si já não foram fixados por outra rórma) e os
dos balanceadores juramentados; resolver -sobre a .recommendação de dividendos feita pelos directores e sobre a applícação dos lucros realizados durante o armo.
Quaesquer outros assmilptos tratados em uma assembléa
geral e todos os assumptos de que se tratar em assembléa
extraordinaria serão considerados especiaes, e estarão sujeitos
a aviso, conforme o disposto anteriormente.
51. Dous socios presentes pessoalmente possuindo ou re-:
presentando por procuração uma vigesíma parte, no mínímo,
do valor nominal do capital emittido dá. companhia, e habilitado-s a votar com essas, constituirão quorum: para nma assembléa geral; não se tratará de assumpto algum em qualquer assembléa geral, sem que o quorum: requisitado esteja
presente ao iniciar-se qualquer assumpto.
52. Si, decorrida meia hora após a marcada para a assembiéa, o qlWl'Urn não estiver presente, si a assembléa fôr convocada á requisição de socios como disposto anteriormente,
será dissolvida. Si f'ôr convocada por outra fórma, ficará
adiada para o mesmo dia da semana seguinte,á hora e· no
logar que os socios presentes determinarem, si bem que não
constituam quorinn ; estes saci os presentes nessa segunda assembléa constituirão quorum, seja qual -fôr o seu numero.
53. O presidente dos dírectores, si- houver, dirigirá -nessa
qualidade todas as assembléas da companhia, porém, si não
hcuver presidente e si este não comparecer dentro de 10 miuutos da hora marcada para começar a assembléa, ou si re'ousar-se ou se ausentar da presidencia, os socios presentes
pessoalmente e coai direito de voto escolherão um dos directores, e na falta de- um director, elegerão um de seu numero
pura presidir essa. assembléa.
54.. O -presidente que dii-igfr os trabalhos de Ul~a assemhléa, poderá, com o consentimento da mesma; adral;-a para
outra qua lquer 110m c lagar, mas nessa nova assemhléa 80 se
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poderá. tratar de assurnpto que ficou pOI~ deliberar na, aSSCD:!hléa que foi assim adiada.
55. Todo o, assumn!o. suhmetf.ído a uma asscmhléa será
dr.cidirlo em primeira instancía por. votação svrnbolicn, em
caso dr.' ellipat,e o [lresirJent.e terá. quer' em votação svrnholicn
(fl:i:-r em escrutínio, yoto de qualidade além dó yolil. ou-votos
a que tem direito como sócio. - Em toda a votação svrnbolica
o sacio presente por' procuração s6 terá um voto,
.
5G. Em qualquer assembléa geral (salvo .quarulo 1'61' podido escrutínio por tros socios ou por um sacio ou socios
representando, .pessoalmente ou por procuração, ou por outra
fórmahabilitado a votar. um decimo do valor nominal do
capital representado na assemb léa) , uma declaração do presidente communicando que uma resolução foi approvada Ou
approvada por maioria determinada, ou rej eitada ou não
approvada por maioria determinada, e lavrada essa declaração no livro de actas da companhia, será prova concludente do facto sem ser. verificado o numel'O,a proporção ou
a validade dos votos recolhidos, pró ou contra essa medida:
57. Si fôrpedido um escrutínío na rórrna acima, este será
tomado immediatamente ou mais tarde, e em geral do modo;
na occasião e legar que o presidente que dirigir a assembléa
em que se requisitou o escrutinio determinar, e o resultado
deste escrutínio será considerado como resolução da assembléa
orn que o mesmo 'foi requisitado.
58. O pedido de escrutinio não impedirá a continuação
de úmaaSsembléa afiai. de tratar-se de qualquer assurnpto
que não f'ôr o que occasíonou esse pedido de escrutinio.
59. O escrutínio devidamente requisitado ao eleger-se um
presidente para uma assembléa, ou referente a qualquer caso
de adiamento será feito immediatamente nessa mesma as-

sernhléa.

VOTOS DE SOCIOS

60. Em votação symbolica cada socio presente pessoalmente terá um só voto. Quando se tratar de escrutínio, cada
socio presente pessoalmente ou por procuração terá um 'voto
por acção que possuir.
61. Qualquer pessoa habilitada pela clausula de transmissão a transferir acções poderá votar com ellas em qualquer
assembléa geral, do mesmo modo que si rosse :o possuidor
registrado dessas aceões, com tanto quequareúta e oito horas,
no minimo, antes de realizar-se a assemhléa em que quízer
votar, elle prove aos directores o seu direito de transferir
essas acções, a menos que os dírectores já tenham reconhecido
o seu direito de votar em assembléas com essas acções.
62. Si houver possuidores conjunctos de uma acção, cada
um delles poderá votar em assemhléa pessoalmente ou por
procuração com essa acção, como si fosse o unico a isso autorizado, e si mais de um desses possuidores conjunctos estiverem presentes pessoalmente ou por procuração, aquel!e que
dentre os presentes cujo nome figurar em primeiro legar no
registro dessa acção será o unieo com direito de votar com ella,
Testamenteiros ou curadores diversos de um .soeío f'allecído, em cujo nome figurar uma acção, serão para os eff'eítos
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desta clausula considerados corno possuidores conjunctos da
mesma.
63. Pode-se votar pessoalmente' ou por' procuração, e
qualquen pessoa.pôde ser nomeada' procurador, quer .selasocío
da companhia, quer não.
64. O instrumento nomeando um procurador deverá ser
escripto pelo proprío punho do outorganteou si seu bastante
procurador, ou. si o outorgante fôr uma sociedade, sellado
com o seIlo oíf'icíal . desta.
.
65 .O instrumento' nomeando procucador. deverá ser depositado no escríptorío 48 horas, no mínimo, antes da-época
marcada para a realização daassembléa em que a pessoa
nomeada por esse instrumento tiver de votar, e si fôr assígna~o. por procurador do outorgante, a procuração. deste
deverá Ir appensa. - Do' contrario, a pessoa nomeada não terá
direito de votar pelo. outorgante.
Nenhum instrumento de procuração será, valido depois
de decorridos 12' mezes' da data de 'sua confecção.
66. O voto dado de aêQôr~o .com os termos de uma procuração será valido, não obstante o' fallecírnento prévio do
outorgante, revogação da procuração ou transferenóía da
acçãoem vfrtudeda qual foi dado o voto, a menos que tenha
SIdo recebido rio escriptorio; antes -de "realizar-se a assembléa,
aviso por escrípto' do rallecímento, revogação' óu transfereneía.
67.' Toda a procuráçãorseja para uma assembléa determinada ou não, será, tanto quanto as circumstancias permíttírem, nos 'termos do modelo seguinte:
C. H. Walkel' asui Corn1Jany, Lirnited

Eu, .. . de... no Condado de.. .socio de C. H. Wa.lker
snd Company, Límited; constituo, pelo presente. .. ou na falta
deste ... de ... ou na falta deste ... de .. ; meu procurador
para 'por mim e em meu nome votar nas assemhléas geraes
ordínarias .(ou extraordinarias) da 90mpanhia a realizar-se
em o ... 'dia de. . .e em qualquer adiamento das mesmas.
Em testemunhodo que firmo a ·preseriteneste ... dia·de ...
68. Nenhum socio terá direito de -comparecer ou votar
sobre qualquer assumpto pessoal, por procuração ou .como
procurador de' outro sacio em qualquer assembléa geral: ou
em escrutínio, 'ou ser contado para a formação do quorum,
emquanto não estiver paga qualquer chamada ou outro' dinheiro devido á companhia por quaesquer aeções desses socios.
69. Qualquer resolução votada pelos díreetores, da qual
serão avisados ossocios na conformidade das ínstnucções .dadas
ulterdormente para taesavísoe, e. que dentro de .um .mez decorrido da época da sua votação fôr confirmada-e ratificada
1)01' .escrípto por tres quintas: partes dos votos dos socíos com
direito de .pedir escrutinio será tão valida. e.efficaz como uma
resolução tomada em. assemhléa igeral, mas essa, clausula não
se applicará a uma resolução de liquidar a companhia ou a
uma -resoluçãe votada relativa a qualquer assumpto que, por
lei ou segundo estes estatutos. deva ser tratado. em uma resolução especial extraordinaria.
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DIRECTORES

70. Até determ:inação em contrario em assembléa geral, o
numero de directores não será superior a sete nem inferior a
dous.
7'1. Em assembléa geral poder-se-ha augmentar o numero
actual de directores, ou' reduzü-o, determinando que qualquer
vaga então existente ou a oecorrer não seja preenchida, com':'
tanto que esses nunca sejam em numero inferior a dous.
72. Um director, para poder exercer este cargo, deverá
possuir em seu nome individual, e não conjuntamente com
outra pessoa ou pessoas, accõés ordinarias da companhia 'no
valor nominal de :L 500 (quinhentas libras esterlinas). O director poderá entrar em exercício antes de preencher essa eX1gencia, mas será obrigado a cumpril-a dentro de um mez da
sua. nomeação ou eleição; si não o fizer dentro desse prazo,
será considerado como: havendo contractado com a companhia
tomar as acções, e estas ser-lhe-hão immediatamente distrihuídas e elle registrado nos livros da companhia por essas

acções,

73. Os primeiros directores serão nomeados pelos subscriptores do presente ou pela maioria delles em instrumento escripto e por elles assignado, e ficarão em exercicio até a assembléa geral de 1899, época na qual se retirarão, mas poderão
ser reeleitos.
74. Na assembléa .geral ordinaria de cada anno subsequente
ao 1899, um terço dos directores ou, si o seu numero não fôr
multiplo de tres, o numero mais próximo, mas nunca superior
D. um terço, retirar-se-ha, e em assembléa serão eleitos socios
qualificados para preencher suas vagas. Si não forem preenchidas as vagas em assembléa, os directores que se retiram continuarão, si quizerem, em exercicio até a assembléa geral ordínaria do anno seguinte, e assim por deante, todos os annos, até
que seus legares sejam preenchidos, a menos que em qualquer
.assembléa a companhia resolva reduzir o numero de dírectores,
75. O terço ou o numero mais proxírno, a sahir durante
cada anno subsequente á assembléa ordinaria do anno de 1899,
deverá ser designado, salvo accôrdo entre os dírectores, por
sorte, e em cada anno subsequente o terço ouo numero .maís
proximo que estiver ha mais tempo em exrcicio deverá sahir
Caso surjam duvidas sobre qual dos directores que tiverem o
mesmo tempo de exercicio deva sahir, será, decidido por sorte.
O tempo de exercício de um director deverá em todos os casos
ser computado da data de sua ultima eleição ou nomeação.
76. Os -directores poderão, opportunamente e em qualquer
occasíão, nomear qualquer pessoa' para director da companhia,
mas de modo que o numero de directores em qualquer tempo
não exceda ao numero maxímo fixado no art. 70 e que essa nomeação não tenha effeito si não fôr approvada por escripto por
ambos os directores; caso haja só dous, e, quando forem 'em
maior numero; por dous terços dos directores, no minimo.
77. Os directores que continuarem em exercício, poderão
agir, não obstante qualquer vaga existente na directoria, mas

si o numero dos c!iréctorés f'icarsendo inferior ao miuímcestipulado no art. 70, os dírectores não agirão, a não ser para preencher -essas vagas emquanto o seu numero não fôr o mínimo
estipulado.
78. Um director que tiver de sah ír poderú continuar em
exerc icio atri reulizar-se fi assernhlén que eleger o seu sueCC830r.
'iH. Um director Que tiver. de sahir, poderá ser reeleito, e
será considerado candidato a reeleição. a menos que não dI!
aviso p;::cripto em contrario,
80. 8,Úyoo director que se retira, nenhum socío que não
fuI' recommendado e apresentado candidato pelos directores
poderú ser eleito dircctor em assemhléa geral, a menos que e111"
ou o sncio que pretende apresentar esse candidato lenha dado
aviso Ú companhia de sua candidatura ou da intenç-ão de propól-o, nunca menos deL! dias nem mais de um mez antes da
assembléa, .corntanto que esse candidato, por occasião de ser
feita essa communícação, esteja qua Iiticado nos termos do
art. 72.
81. O dlreetor perderá, ipso facto, seus direitos:
a) si deixar de possuir a Quantidade de acçõcs exigidas para
occunm: esse cargo ;
bj si exercer outro qualquer cargo remunerado na companhia, a não serem os de director-gerente ou dírector consultatívo ou do advogado da companhia;
C) si f'allir 0\1 fizer concordata ou composição com seus
credores ou pedir protecção contra elles ou for declarado louco
ou ficar aífectado das faculdades mentaes ;
d) si deixar de assistir ás assembléas de directores -durante seis mezes consecutivos, sem consentimento -desses;
e) si, em aviso escrípto á companhia, der a sua- demissão.
82; A companhia poderá, - em resolução especial; destituir
um díneetor e nomear outro em seu Jogar em resolução ordínaria na mesma .assemhléa ou em assembléa subsequente, ea
pessoa nomeada por essa fôrma exercerá o cargo somente durante o tempo em que o director cujo legar vier occupar o teria
exercido si não tivesse sido destituído.
_
83. Os dírectores serão pagos annualmente pelos cofres da
companhia as quantias que esta opportunamente determinar
em assemhléa geral como remuneração de serviços por elles
prestados; e essas quantias serão divididas entre os directores
na proporção p do modo que estes determinarem.
PODEHES DOS DlHECTonES

84. Os directores poderão, 1)01' parte da companhia, exercer
todos os poderes e praticar os actos e cousas que puderem ser
feitas pela companhia e que a lei ou os presentes estatutos não
exigem que sejam feitas em àssembléa geral, sujeitos, não
obstante, a quaesquer regulamentos destes estatutos ou ás .disposições das leis e áquelles regulamentos' que não forem contradíctorfos com os referidos regulamentos e provisões que
possam ser prescriptos pela companhia em assernhléa geral,
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mas nenhum regulamento feito pela companhia em assembléa
geral destruirá qualquer acto anterior dos directores, aotos que
tsríum sido validos si esses resularnentos não tivessem sido
foi tos.
85. Os directores poder-ão nomear ~; li sua discrIeão, rlesj iluir ou suspender gerentes. secretar-ies. funccíonarios. empregados, agentes e creados de serviços permanentes, temporarios ou especiaes que opportunameute acharem conveniente,
o poderão determinar os deveres e attr íbuições destes, f'ixarlhes os hcnot-aríos ou emolumentos e exigir fianças das quantias e nos casos que entenderem.
8ô. O,:; directores poderão nomear qualquer pessoa ou pessoas para ucceitar e ter em eonfiauçn pela' cornpauh ia' quaesquer dos seus bens ou nos quaes esta fôr interessada ou para
outros quaesquer fins e poderão passar e fazer todos aquelles
actos e cousas que possam ser exigidas em relação a esse assumpto.
87. Os directores poderão, opportunamente e em qualquer
tempo, estabelecer conselhos loeaes ou agencias para dirigir
qualquer negocio da companhia, na Inglaterra ou no estrangeiro, e poderão nomear quaesquer pessoas para membros
desses conselhos Iocaes, gerentes ou agentes; e marcar-lhes ordenados. Os directores poderão nomear um dentre eIles 'ou
outra qualquer pessoa presidente de: um conselho local, e poderão fazer os regulamentos e expedir as instrucções que julgarem de proveito para a hôa marcha dos negocies' de qualquer
conselho local,e revogar, annullar ou modificar qualquer dessas
nomeações, regulamentos. ou ínstrucções,
88. Os directores poderão, opportunarnente e em qualquer
tempo, delegar a um dírectorgerente, gerente de conselho local
ou agente quaesquer dos poderes, autoridades e prerogatívas
então conferidos aos dírectores, e poderão autorizar os soei os
desse conselho local, na occasíão, ou qualquer delles a preencher as vagas existentes e a agir, embora não estejam essas
vagas preenchidas. E uma tal nomeação ou taes delegações na
fórma acima poderão ser feitas nos termos e sujeitas ás condições. que os dírectores entenderem, e os directores poderão,
em qualquer tempo, destituir a pessoa que foi nomeada desse
modo e annuIlar ou mudar qualquer delegação por carta ou por
telegramma, mas nínguem agindo de Ma fé e que não tenha
sciencia dessa annullação ou modificação será por isso pre[udícado.
89. Os dírectores poderão, opportunamente e em qualquer
tempo, por procuração SEdiada com sua chanceIla official, constituir um procurador da companhia para os fins e com os poderes e prerogativas (que não excedam as conferidas ou exercíveis pelos dírectores em virtude dos presentes estatutos) e
pelo tempo e sujeito ás condições que os .dírectores opportunamente [ulgarern convenientes, e essanomeação poderá (si assim
entenderem os directores) ser feita em favor de qualquer dos
directores ou socíos ou dos socios de qualquer conselho local
organizado nas condíções já especificadas, ou em ravor de uma
companhia ou dos socíos directores mandatarios ou gerentes
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de uma companhia, ou dos socíos, dírectores, mandatarios ou
agentes de uma firma ou de outro estabelecimento. ou em favor
de uma commissãoprovísoría de pessoas quer dírecta quer indirectamente nomeadas pejos directores, e essas procurações
poderão conter ás disposições para. a protecção ou utilização
das pessoas' que tratarem com os procuradores que os .dírectores acharem convenientes. Esses delegados ou procuradores,
como acima especificado, poderão ser autorizados pelos diredores a substabelecer todos ou parte dos seus poderes,attrihuições e prerogatívas que lhes estiverem então 'conferidos.
90. A companhia poderá exercer os poderes conferidos pelo
«Oompanies SealsAct -1864», e esses poderes serão, portanto,
conferidos aos directores.
91. Nenhum dírector ficará impossibilitado por seu cargo
de contractar com a companhia nas qualidades de vendedor ou
comprador ou outras" nem será evitado esse contracto ou arranjo feito pela companhia ou por parte da companhia, e ~10
qual um directoresteja de algum 'modo interessâdo, nem será
qualquer director que fizer contracto ou. estiver interessado
por essa fórma obrigado a dar contas á companhia dos lucros
realizados nesse contracto ou arranjo pelo facto de ser e11e director ou da relação fiduciaria pelo mesmo estabelecida. Fica,
entretanto;. estábelecido e é expressamente declarado que. o
t'acto de estarélle interessado' deve ser por .elle-mesmo' revelado
em, reunião dos directores em que cocontracto ou arranj o' fôr
r-esolvido, si eSSB interesse j á existir; ou,' em outro qualquer
caso, na primeira reunião dos directores depois da-àcquísíçãu
desse interesse; e nenhum: dírector votará nessaqualídade com
referenda a qualquer contracto ou arranjo no .qual estiver interessado na 'fór'ma acima, e, si votar.:o seu voto não será contado, mas esta condícão não se applíoará ao acoórdo meneienado-no art. 5° destes estatutos ou' a quaesquer, assumptos do
mesmo decorrentes e a' companhia em assembléa geral poderá
em qualquer tempo alterar ou suspender essa condição' 'até UIIi
certo ponto. Nenhnmdirector í'íoará incompatibilizado pelo
facto de ser e11e, ou qualquer firma legal de que seja soeío empregado como' advogado da companhia,
DIRECTüRES-GERENTES

92. Os directores poderão opportunamente nomear um ou
algnus dentre, elles para exercer ou. exercerem as funcções de
direoton-gerente ou directores-gerentes da companhia, quer
nor tempo determinado, quer 'sem Iímítação.de tempo durante
o qual elle ou elles exercerão seus cargos, e poderão, quando
lhes ,aprouver, destítuíl-os ou removel-os .dos respectivos cargos. O dírector-gerente emquanto occupar este cargo não será
suj eito a retirar-se ptir' turno, e não .será levado' em .conta na
eon~~gein das retiradaspor tiirno dos outros direCtores, mas eII,1
em vírtude .de.quaesquer disposições de eoritracto que teIilia
com a .compauhía. ficará sujeito ás mesmas disposições quanto
1.1., demissão e renuncia, como os outros directores da companhia.
e si deíxar de oecupar o cargo de director por qualquer razão
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eIle ipso- facto, deixará immediatamente de ser dírectnr-gerente.
93. A remuneração do dírector-gerente será opportunamente fixada pelos directores ou pela companhia em assemhléageral, é essa poderá ser a titulo de honoraríos, cominissãó
ou participação nos lucros ou por um dessesmodos ou todos
elles; já como augmento dos honorariosque tiver como director;
jãem vez delles.
94. Os directores poderão, ea seu criterio, confiar e conferir opportunamente a um dírector-gerente, por certo tempo,
os poderes por 'elles exercidos de accôrdocom estes estatutos,
e poderão conferir esses poderes por alugum tempo para serem
exercidos para certos e determinados fins sob os termos e condições e com as restríocões que entenderem ; poderão conferir
esses poderes quer accessoriamente a todo e qualquer poder dos
directores, quer com exclusão delles, quer em substituição dos
mesmos, e poderão, quando entenderem, revogar, cassar, alterar e modificar toda e uualquer procuração dessa ordem.
EMPRESTIMOS

95. .Os directores poderão em qualquer tempo tomar emprestadas ou levantar, para as operações da ,companhia, dos
directores, socios ou outros, as quantias que -entendérern, vencendo juros e sob os termos condições que acharem convenientes.. ,Ros directores poderão garantir o pagamento desses.dinheiros do modo e SOb os termos e condições e com as; garantias que
entenderem, especialmente emittindo -debentnresoU edeben-.
tures-stock» sobre- todos ou quaesquer dos bens .presenbes e
futuros da companhia ou parte dos mesmos, ou dando .ou
emittindo qualquer titulo garantido da companhia ou hypothecando ou de outro modoonerando ·todos ou qualquer dos bens
da companhia ou do seu capital realizado ou a realizar, ou sacando, acceitando ou endossando lettrasde cambio ou notas
promíssorías por .parte da companhia.
96. Sem arrectar a genernlídade _dos poderea.Jâ pelo presente conferidos, os directores ficam especialmente autorizados
e com poderes para cobrar e levantar para os fins mencionados
no artigo quinto dos presentes estatutos a quantia de f: 150.000
(cento e cincoenta mil libras esterlinas), emittindo debentures
vencendo juros de f: 5 % (cinco libras por cem) ao anuo desde
31 de março de 1898, nos termos dos debentures exarados .na
scltedule do mesmo contracto, e que serão. garantidos por transmissão a depositarias de todas ou parte dos bens dá companhia.
Fica, portanto, entendido que, estando- em circulação ou a nesgatarquaesiluer debentures dos, que por força do contraoto a
companhia obrigou-se a emittir, us- directores não poderão e
não-deverão tornaremprestada oulevantar por- hypotheca, debenture, .«debenture-stock» ou por outra qualquer fórma quantia além da referida quantia cde- 150.000 libras esterlinas.
. 97. Salvo oeâebentures que devem ser emittidos no cumprimento docontracto citado no art. 5° dos presentes estatutos,
os quaes ficarão sujeitos aos termos e condições desse contracto,
é
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quaesquer dcbcniurcs vn: «debeniure-stnck» poderão ser 1)eI'petuos 011 reembolsaveís ou 'resgataveis'com ou sem honificaçâo ou premio, ,j6 em época determinada, já por meio dê 'sorleio:", e poderão Investir em quaesquer possuidores de 'ãebeti11I}'('8 ou depositm-ios dos possuidores de tlcbentures, ou quaesquer dejrosif.arfos .indiciae,; ou ger-entes por elles nomeados, os
podei-os para got-ir e vender e outros em geral que os' directores
julgarem convenientes, e os direetores poderão concordai' em
pagai- e poderão pagar a esses depositarios, par parte dos possuidores de debentures, a remuneração que entenderem (não
excedente a 1:: 100 por anno a cada deposítarío) .
98. Os directores poderão tambem delegar aos possuidores
desses debentu I'CS ou «debeuture-stock» ou' a quaesquer desses
riepositarros anteriormente citados ou a umdepositario judicial ou gerente nomeado na rórma acima o poder de fazer aos
socios chamadas sobre o capital não realizado e de accíonal-os
em nome da companhia ou não, para cobrar dinheiros devidos
soln'e chamadas feitas, já pelos directores, já em virtude dos
poderes conferidos anteríormente.ie- de passar recibos validos
por esses dinheiros, e o poder conferido por essa forma subsistirá 'emquanto durar a hypotheca ou garantia, ainda quando
haja mudança de díreotcces.
99. Poder-se-Irardàr maior garantia aos debentures ou
«rlebentlll'e'-'stoc!c»creando um fundo de amortização ou por
outra Iórma que os dírectores -approvarem, e esses' títulos poderão ser transmissíveís livres de quaesquer eqüidades entre
a companhia e os possuidores originaes ou intermediarios,e
poderão ser emittídos com desconto ou' agío ou por outra forma
que aos directores parecer conveniente.
100. Os directores farão escripturar um registro competente na conformidade do art. 43 da «Cornpanies Act 1862», em
que serão lançadas as hypothecas e onus que affeetarem particularmente os bens ela companhia.
AC'fO DOS DIHECTonES

101. Os directores poderão reunir-se para tratar do expediente, adiar ou por outra forma organizar suas assemhléas
como entenderem e fixar o quorum necessario pará ultimar
quaesquer negocias. Até ulterior deliberação, dous directores
constituirão QU01'l/.1IL, Quaesquer controversias entre os. díredores em assembléa serão decididas por maioria' de votos. o
nresídente não terá voto de qualidade.
t02. Um director poderá em qualquer tempo convocar uma
nssembléa de dírectores, e, a pedido de um director, o secretario fará essa convocação. O director que não estiver no Reino
Unido não terá direito a aviso de assembléas de dírectores.
t03. Os directores poderão, opnortunamente, eleger e destituir um presidente e· více-nresídente para suas assemhléas.
O presidente eleito por essa fórma ou na ausencía deste o vicepresidente dirigirá os trabalhos das assemhléas dos directores,
porém si não se eleger presidente ou vice-nresidente ou si em
uma assemhléa o presidente ou vice-presidente não estiverem
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presentes, decor-ridos 15 minutos da hora marcada para realízar-se essa assernbléa, os dn-sctores presentes escolherão um
dentre, ellespara servir corno presidente dessa assembléa e o
dírector escolhido por essa fórma dirigirá nessa qualidade os
traba lhos da assembléa.
10·1. Os directcres poderão delegar qualquer dos seus poderes a commissões formadas de socios 011 dos socíos da sua
corporação, que -entenderern. Qualquer com missão constituída
por essa rórma deverá seguir, no exercício das suas runcções a
ella delegadas, os regulamentos que lhe impuzerem os díreetores. O presidente dos directores será ex-otticio membro de
todas as commissões.
105. As assemhléas e os actos de qualquer destas commissõ.escompostas de dous ou mais socios serão regidos pelas
disposições contidas nesteaestatutos referentes ás assembléas
e aos actos da directoria e que expressamente incluem o poder
de determinar o quoruni necessario para ultimar negocias,
salvo si essas disposições nãosãoapnlícaveis a ellas, e são destruídas por quaesquer regulamentos feitos pelos dírectores de
accàrdo com o ultimo artigo anterior.
10ft Todas as. resoluções tornadas em assembléa de directores por com missão de directores- ou pessoa exercendo as
funcções de dírector serão tão validas como si cada uma de lias
fosse regularmente nomeada e tivesse os qualificativos para
ser dírector apezar de se reconhecer mais tarde que havia
vicio nanomeação desse dírectorou ·de pessoa exercendo essas
tuncções, ou que esse ou qualquer desses não estava habilitado
a exercer essas í'unccões.
107. Quando houver Cj1l0/'Il/lL em uma assemhléa de directores essa assernhléa será competente para usar de todos e quaesquer poderes e prerogativas daelas aos directores pelos regulamentos da companhia ou que por elles forem exerciveís por
f'orça dos mesmos.
108. Os dírectores mandarão lavrar actas em livros competentes :
ai das nomeações de funccionarios feitas pelos directores:
b) dos nomes dos directores presentes em cada assembléa
de direotores e coinmíssões de directcres:
c) elas resoluções votadas' e actos praticados em todas as
assembléasdacompanhia, de directores e de commissões de
díreetores. E qualquer acta, si submettida á assígnatura, quer
do presidente da assembléa em que foram feitas essas nome acões ou em que estavam presentes esses dírectores ou em que
(Jssas resoluções foram votadas on medidas tomadas (si fôr o
easo), quer ti elo 'presidente da proxima assembléa da companhia ou directores ou commissões (conforme Jór) serão prova
cabal e suíf'iciente dos factos nellas exarados.
DIVIDENDOS

109. Salvo .quaesquer direitos de, preferencia que possam
estar de momento ligados a uma iparte do capital da COmpanhia emittido na occasião, e qualquer quantia que osdíreotores
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possam, usando dos poderes conferidos abaixo, guardar como
fundo de reserva, os ·lucros da companhia serão divididos entre
os accionistas ordinariosna proporção das quantias pagas sobre
as acções que respectivamente possuirem, ficando, porém, entendido que no caso do capital pago em aditamento de chamadas com a corrdíção de vencer juros, este capital não dará direito á partioípação dos lucros emquanto vencer juros;
.
1'10. A companhia, em nsseznbléa geral, poderá declarar
um dividendo a pagar aossoeios ou a qualquer classe de socios
conforme seus direitos e interesses nos .lucros respectivamente,
e não será declarado dividendo algum superior ao recommendado pelos directores ou que exceda á parcella dos lucros reservada para dividendos, podendo a companhia, em assembléa
geral, declarar um dividendo menor.
i i L Os dividendos serão tirados exclusivamente dos lucros
da companhia, e a declaração dos directores referente ao valor
dos lucros será conclusiva.
1'12. Os directores poderão, opportunamente, sem convocar
assembléa geral, pagar aos socios os dividendos provisorios que,
a seu criterio, forem justificaveis pela situação da companhia.
1'13. Os directores poderão deduzir dos dividendos a pagar
a um socio todas as quantias que elle dever e tiver de pagar á
companhia por conta de chamadas ou por outro motivo.
1'14. Os directores poderão reter os dividendos a pagar
sobre accões pelas quaes uma pessoa tiver direito de ser socío
por forca da «clausula de transmissão» ou ainda sobre as que,
por essa mesma clausula, qualquer pessoa tiver direito de
transferir, até que essa. pessoa sej a socia em virtude dessas
accões ou as transfira.
1'15. Salvo deliberações em contrario, qualquer dividendo
poderá: serpago por 'cheque ou Wa1'mnt remettido pelo Correio
ao endereço registrado do socio a quem de direito ; si se tratar
de possuidores coniunctos, será remettido ao endereço regístrado daquelle socio cujo nome figurar em primeiro legar no
registro de possuidores oonjunctos, -Esse cheque ouwa1'mnt
será pagavelá ordem da pessoa a quem é remettido e assígnado
no mínimo, por um director e contra-assignado pelo secretario
ou o secretario interino.
1'16, A companhia não' pagará juros sobre dividendos.
1'17; O aviso de qualquer dividendo declarado poderá ser
feito aos socios, pelo correio ou por outro modo, para o endereço registrado desse.
CONTAS

118. Os directores farão rigorosamente escripturar as
quantias recebidas e expedidas pela companhia, e tudo aquillo
que houver motivado esses recebimentos e gastos, assim como
os bens, creditos e as responsabilidades da- companhia.
1'19. A contabilidade será. feita no escriptorio registrado da
companhia ou em qualquer outro logar ou logares que os dírecLores determinarem.
120. Os' directores determinarão, opportunamente, si as
contas e livros da companhia ou qualquer. destes, deverão ser
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franqueados á inspecção dos socios, estabelecendo as horas e
legares em que estes poderão ser examinados e'" as condições e
regulamentos que regerão esses-exames e socío algum terá dírcito de examinar conta, livro ou documento, da companhia a
não ser os permittidos por lei ou os que os directoresmarcarem
ou os que forem determinados por uma resolução da companhia
em assembléa geral.
121. Na assembléa ordinaria ']e 1899 e nas dos annos subsequentes, os directores submetterão á companhia uma expo.,.
síção da renda e das despesas e um balanço, contendo o resumo
dos bens e responsabilidades (activo e passivo da companhia)
feito até data nunca anterior a tres mezes á realização da
assembléa, e começando na data de encerramento da ultima
conta e do ultimo balanço, ou, tratando-se da primeira conta e
do primeiro balanço a apresentar, serão elles iniciados na data
da incorporação da companhia.
122. Essas exposições serão acompanhadas de um relatorio
dos directores sobre o estado e a situação da companhia indicando a quantia que recommendam pagar, dos lucros, a titulo
de dividendo ou bonificação aossocios e a quantia (si houver)
que propõem levar a fundo de reserva, de aecôrdo com o disposto ulteriormente neste sentido pelos presentes estatutos; a
exposição, relatorio e balanço serão assignados por dous directeres e contra assignados pelo secr.etario.
123. Sete dias antes da assembléa, será distribuidaaos
possuidores registrados de acções, do modo pelo qual se manda
distribuir avisos nestes estatutos, uma cópia impressa dessa
exposição, balanço e relatorio,
EXAnIE DE CONTAS

124. Uma vez por anno, no mínimo, as contas da companhia serão examinadas e vertfícada e certificada a exactídão
da conta de lucros e perdas e balanço por um ou mais halauceadores juramentados.
125. O primeiro balanceador ou balanceadores juramentados serão nomeados pelos directores ; os subsequentes serão
nomeados pela companhia emassembléa ordínaría, annualmente. A remuneração do primeiro halanceador juramentado
ou balanceadores juramentados será fixada pelos dírectores ;
a dos subsequentes será fixada pela companhia em assembléa
geral. O balanceador juramentado que terminar n seu exercício
poderá ser reeleito.
-126. Si fór nomeado um unioo balaneeador juramentado,
serão a elle applicaveis as disposições dos presentes estatutos
relativas a balanceadores juramentados. '
127. Os balanceadores juramentados poderão ser socíos da
companhia, mas nenhuma pessoa interessada em negocio da
companhia, a não ser pela sua qualidade 'exclusiva de socio da
companhia, poderá ser nomeada balanceador [uramentado: não
poderão tampouco ser nomeados os directores ou outros tunccionarios smquanto estiverem fóra do exercício de seus cargos.
128. Si se der uma vaga inesperada de balanceador juramentado os directores preencbel-a-hão immediatamente.
129. Si não forem eleitos balanceadores juramentados lia
í'órma .acima ou si os direetores deoorrído ummez dessa vaga
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inesperada. não a preencherem, a Junta Cornmercial poderá, á
1'L'qUisiç,ã9 de cinco SOClOS da companhia, no mínimo, nomear
um -balanccador juramentado para O' annorsn-rente, í'íxando os
seus 11OnOra1'10s.
rso. Dar-se-lia aos halanceadores juramentados cópia. da
exposição da conta e do balanço que se pretendesubmetter á
companhia em assemhléa geral.v sete dias, nomínímo, antes da
assembléa em uue esses devem ser suhmottídos, e .serão élles
obrigados a-examinar' as mesmas em confronto com as contas e
os respectivos documentos e mandar ti. assembléa geral' o seu
parecer sobre ellas.

131. Será franqueado aos balanceadores juramentados, em

quaesquer occasiões opportunas os livros e contas da companhia e élles poderão intert-ogar os dírectores ou outros' func-

cíonaiíos quaesquer da companhia sobre assumptos aos mesmos
referentes.
[32: As contas dos directoresque forem examinadas por
balanceadores juramentados c approvadas em assembléa geral,
serão termfnarites,. salvo qualqüere1'ro que possa ser encontrado nos tres mezes que iíúnlediatamentese seguirem á respectiva apurovação.
Nos casos em que, dentro desse prazo, 1'0[' encontrado o
0[;1'0, a conta se-l'll logo corrlgida, eserá então conclusa.
FU:S-DO DE

RESERVA

j ;:f:J. Antes de recommendarern dividendos, os direotores
poderão retirar dos' lucros i,a, companhia as quantias que
entenderem para fundo de reserva, para fazer face a 'eventualidade ou para egu~lar dividendos ou ainda para. concertar, melhorar e manter qualquer, parte dos bens da, companhia, ou para qualquer;outl'o fim que, a seu ,criterio; os
directores vjulgarem 'conducentes aos' interesses da .companhia, e podei-ão empregar as quantias que houverem assim
retirado do modo que entenderem (a não ser em acções da
cornpanh ia), 'e opportunamente, em proveito da companhia,
poderão negociar com esses empregos de capitaes,varial-08
e alienal-os, inteira ou parcialmente', e poderão dividir o
fl:ndode reserva nos fundos especiaes que ,julgan'm. conveniente, com plenos poderes para empregar oaetivo do
fundo de reservá nos -negocies da companhia sem serem obrigados a conserval-os separados do resto do activo .

AVISOS

13!r. A companhia poderá dar aviso aos socios da companhia jú pessoalmente, já pelo ~o~'l'~io em enveloppeou em
carta aberta, com o porte pago dir-igido fi elle para o seu entlereço registrado.
135. O possuidor registrado de acções cujo endereço registrado não for no Reino Unido, poderá opportunamente dar
aviso escrtpto á companhia marcando um .eudereço no üeíno
Unido, qucserá considerado seu endei:cç,o registrado para os
effeitos do artigo precedente.
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136. Quanto aos sócios que não tiverem endereço regístradono Reino Unido, considerar-se-ha regularmente dado
a esses o aviso aUixado no escriptorio da companhia, 24
horas depois de haver sido collocado o mesmo no re~pe
etívo legar.
. 137. Qualquer aviso que a companhia tenha de dar, aos
SOCIOS ou a qualquer delles, não estando previsto' nestes estatutos será regularmente dado si fór feito por meio de annuneío,
138. O aviso que tenha de ser dado ou deva sei-o por
meio de annuncio, será publicado uma vez em dous Jornaes
diarios de Londres.
139. Todos os avisos referentes a accôes registradas as
quaes pessoas teem direito em cornmum, serão dados úquel'la
pessoa que -í'igurar em primeiro lagar no registro e o aviso dado
a essa pessoa será bastante para todos os possuidores das
mesmas noções.
140: Qualquer' aviso remettido pelo correio será considerado entregue no dia subsequerite ao em que o enveloppe ou
envolucro contendo o aviso fôr lançado ao correio, e para
provar a expedição desse aviso bastará provar que o enveloppe
ou envolucro contendo o aviso foi convenientemente endereçado e lançado ao correio.
1'11. À· pessoa que por disposição de lei transferir ou por
outros meios ficar com direito a qualquer acção, será obrigada
por qualquer aviso referente á mesma acção' que, antes de
haver sido seu nome e endereço escripturados no registro, for
dado a pessoa de quem elle adquiriu o direito a essa acção,
142. Qualquer aviso ou documento entregue ou enviado
pelo correio ao endereço registrado de qualquer socío ou ahi
deixado,· como. dispõe os presentes estatutos, embora tenha ellr,
f'àlleoíduestando ou não a companhia avisada de sua morte,
será considerado convenientemente feito com respeito aquaesqueracções registradas que possuir individual ou coníunotamente, até que outra pessoa seja registrada em seu legar como
possuidor individual ou coniunoto das mesmas acções, e esta
entrega será,para todos os fins dos presentes estatutos, considerada boa entrega do aviso ou documento a elle ou a seus herdeiros, testamenteiros ou curadores ou a todas ou quaesquer
pessoas (si houver) que com elleou ella forem interessados
nessa acção.
143. A assignatura de qualquer aviso a ser dado pela companhia poderá ser escripta ou impressa.
i44. Nos casos que exigirem aviso prévio de um certo numero de dias ou de outro qualquer praxo, o dia da expedição
desse aviso será contado' no numero de dias ou no prazo marcado, salvo dísposíção em contrario.
LIQUIDACL~O

145. Si a companhia fór. liquidada e o excesso de .activo f~r
lnsufficiente para reembolsar completamente o oapitul irealtzado esse actívo será distribuido de modo que os- pre.JUIZOS
Poder Executivo - i91i •
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sei ai!l divididos, tanto. quantopossjvel; entre .os sQcios,na .prQporçao do capital realizado ou que, devera ser realízado sobre as
acçõespor elles possuídas, respectivamente, ao ínícíar-sea liquidação, mas esta clausula não deve,affe,ctaros .direitos dos
possuidores de acções emittidas ou tomadas sob quaesquer con.
dições especiaes.
"
, '146. Si em qualquer tempo os liquidantes da companhía
venderem ou entrarem em qualquer accôrdo em ohservancía do
art. 161 do « Companies Act 1862 », o sacio dissidente na .interpretação daquelle artigo não terá os direitos que' o mesmo
lhe confere, mas em logar disso terá direito sómente ao dinheiro (si houver) produzido pela venda feita pelo liquidante
das acções da nova companhia a que teria direito esscaocio dissidente si o não fosse, depois de deduzidas as custas e despezas
incidentes a essa venda. Esta venda poderá ser feita do modo
que o liquidante entender.
147. Essa venda ou accôrdo ou a resolução especial rati-,
ficando a' mesma, poderá resolver sobre a· distribuição ou
apropriação das acções, díriheíro.vou outros lucros a perceber
em compensação por fórma diversa daquella a que legalmente
teemdireito os contribuintes da companhia e especialmente
poder-se-há attrihuír; a qualquer classe direitos preferenciaes'
ouespeciaes, ou excluir completa ou parcialmente essa classe ;
mas si assim f'ôr estabelecido, a clausula precedente não signi....
ficará que, nesse caso, um socio dissidente tenha os direitos a
elIe conferidos pelo art. 161 do «Companies Act 1862 ».
INDE~INIZAÇÕES

148. Os direetores, dírectores-gerentes, agentes, nalanceadores juramentados, secretario e' outros funccionarios da com...
panhia naoccasião e os depositaríos [udíeiaes (si houver) que
então esqverem •ligados ,a, quaesquer negócios ..da companhia,
e qualquer um delles, assim como qualquer um dos seus herdeiros, testamenteiros e, curadores, serão índemnízados e. garantidos' pelo activo e lucros da companhia de todas as acções,
custas, gastos, perdas, damnos e' despezas em' qúe elIesou
qualquer delles ou quaesquerde seus herdeiros, testamenteiros
ou curadores, incorrerem ou soffrerem ou possam incorrer ·ou
soffrer por força ou em virtude de qualquer aoto por elIes praticado, ou para que houverem concorrido ou que. omittirem no
cumprimentode seus deveres ou suppostos deveres no exercicio de seus respectivos cargos ou dasfuncções de depositarin,
ou' que tiverem relação com iesses deveres, salvo raquellas, si
houver, em que respectivamente íneorrerem ou que soffrerem
pOI' sua propria negligencia voluntarta ou descuido" e nenhum
delles será responsável pelos actos recebimentos, negligencia
ou descuido de outro ou outros dentre elles; nem pelo facto de
tomar parte em recibos para a devida fórnia, nempelosbanquairos ou outros individuas a quem forem ou possam ser.entregues"ou confiados dinheiros oueffeitos pertencentes ,á companhiaparaserem guardados. nem por vicias no direito da
companhia ,a quaesquer bens adquiridos nem pela insufficien-
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cía ou deficiencia ou .vícío no direito da companhíaa qualquer
caução sobre a qual forernémpréstadosóu empregados.dinheíros da éompanhía ou' a ella pertencentes, nem ponperda, ínfelicidadé ou damno resultante de quaesquer das citadas causas
ou que' possam sobrevir na vigencía dos respectivos cargos ou
runcções de depositario ou de referentes a esse cargo 'e a essas
funcções, salvo quando forem o resultado de sua.pronría negligencia voluntaria ou descuido.

Nomes, endereçose qualidades dos subscriptores dos reieridos
estatutos
Chanles Hay Walter - 15,Great Georges 8t., Westmínster,
8. W - Empreiteiro de Obras Publicas.
T. J. Reeves-15, Great George 8t. 8. W.-Empreiteiro
de Obras Publicas.
Robert WiIliam Perks-1'1, Kensíngton Palaee Gardens,
London, W. - M. P.
. F . A. Wallis -" Lostíford Grove 'Park; Chiswick - Gerente
de Empreitadas.
Gharles R. Walker - Bt, Anuis, 8treatham Park'-l\>L Inst.
C. E.
George Dodds. Perks - 9, Olement's Lane. 'Londoll- Aovogado.
.
A. L. .Hoblnson-c-- 3, Montserrat HoadjPutney. 8. W Empregado de Commercio.
('
J. R. Walker - The Rectory, Darfield - EngenIleiro. .
Datado neste decímo nono dia de abril de mil oitocentos e
noventa e oito.
.
Testemunha de todas as firmas acima: Samuel Peck; empregado dos 81's.' Fowler, Perks & Co., 9,. Clement's 'Lane.
Londres. E. C., Advogados.
' . ' .'
.
Nada mais continha ou declarava o referido Libreto .!Ii.W
hem e fielmente verti do propt-io original; ao qual me reporto,
Em fé do que passei a presente, que sello com osello
meu officio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e
um dias do rnez de janeiro 'de mil novecentos e quatro.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1904. -Manoel de Mattos
Fimseca.
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DECRETO N. 8.686 -

DE

26

DE ABRIL DE

1911

Concede autorização it Amazon Wlreless Telegraph and Telephone Company
para funccionar na Repuhlica

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
attendendoao que requereu a Amazorr Wireless Telegraph-and
Telephone Company, sociedade anonyma, com séde nos Estados
Unidos da Amsrlca do Norte, devidamente representada, de.ereta .;
. Artigo unico. E' Concedida autorização áAmazonWirelless
Telegrapl~ ando Telephone Company para funccionar na Re-
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publica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas
que este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado' da
Agricultura, Indústria e Commercio; ficando amesma.sociedada
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela Iegíslaçâo
em vigor.
Rio de Janeiro, 26 de ahr'il de -1911, 90" da Independenoin
e 23° da Republica.
HERMES

R. DA FONSECA.

Peclro de Toledo,

Clausulas que acompanham o decreto n. 8.686,destadata

r
A Amazon Wireloss 'l'elegraph and 'I'elephone- Company é
obrigada a ter um representante no Brazil eom-plenos eilli.,.
mitádós poderes para tratar e definitivamente resolver . as
questões que se suscitarem quer com o Governo, quer com
parcículares, 'podendo ser demandado' e receber citação iniciai
pela companhia.
II

rodos .os netos que prática!' no Brazu ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos eá jurisdicção
de seus .tribunaes.Indiciariosnu administrativos, sem que, em
tempo. algum, .possa a .referida companhia' reclamar qualquer
excepção fundada em' seus estatutos,cujas disposições não
poderão sl;'-rvir de base para qualquer reclamação concernente
á execução. das obras ou serviços a que el1es se referem-

lIr
_

Ficadependeme de autorização do Governo qualqueralte-

rricão que' a' companhia tenha de fazer nos respectivos' Qsf,a-·

tutos. Ser-Ihe-Iia cassada .a.. autorização para. f'unccionar na
Itopuhliea si lnft-íngir esta clausula.
IV

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

v
A.. íníraccão de quaícuer das clausulas para .H qual não
osteia. c<J.IllIl1JHadãpena especial serú puúída com a multa de
1 :000$ a 5 :0008 c no caso de relucidencía nela cassação da
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autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
às presentes clausulas.
ltio dI' Janeiro. ~0 dI' nbril' del\111. - Pedrode Toledo..

TRADüCÇÁO
Original da Carta de Incorporação da Amazon Wireless
'I'elegraph .and 'I'elephone Company, Organizada sob as leis
do Estado de Maíne. Tendo o seu escriptorio principal no
cscriptorio de Williarnson & Burleigü, advogados, Granito
Bank Building, Augusta, .i\Iaine.
(Nome da corporação) Amazon Wireless 'I'elegraph and
'I'elephone Company. Condado de Kennebec. A saber': Registro
de documentos. Recebido a 26 de janeiro de 1904, ás 8,55 horas
da manhã. Copiado no livro 454, paginas 70. Certifico, G. R.
Smith, registrador. Estado de l\Iaine. Gabinete do secretario.
Cidade de Augusta, 26 de janeiro de 1904,. Recebiçl.a e archivada
nesta 'data uma copiado certificado de .organização, devidamente certificada pelo registrador de documentos do Condadó
de Kennebec. Oopiado no volume 46, paginas. ,4012, das cópias,
de corporações. Certifico,A. J. Broum, secretario de Estado
interino.
Estado de Maine, Condado de Kennebec, a saber : 13 de
maio de 1904. Perante mim compareceu pessoalmente Lewis
Ao .Hurleigh e tambem J. Berry e r. L.Fairbanks;todos de
Augusta, Maine, George R.' Smith, registrador de documentos
do, Condado de Kennebec, 'Maine, e A. I. Brown, secretario' de
Estado interino, do' Estado de Maíne, e certificaram que assígnaram o. certtricado de organização como e para uma duplí-,
cata original.
(Assígnado) Prank L. Dutton. tabellião
publico.
Estado de Maírre: Certifico que Frank L. Dutton.: cujo
nome se' acha' no documento 'annexo e cuja assignatura .ahí
acredito ser fiel e rverdadeíra.cera, nessa idata, um .tabelltão
publico no Condado de Kennebec, devidamente nomeado e
qualificado, e que todos os seus aetos merecem ser considerados
fieis e verdadeiros. Em fé do que assígno o presente que vae
selIado com o selIo deste Estado, em Augusta,' aos 13 de maio
de 1904, - Assignado, A.. I. B1'OU;'Il, secretario de Estado
ínteríuo.
Estado de .i'lIaine - Certificado de orgahlzação de uma
corporação sob a lei geral- Os' abaixo assignados, membros
de uma corporação organizada: ilon.242, rua Walter, cidade
de Augusta, Estado de, Maíne; 'reunidos em sessão, e presentes.
os que assignaram as clausulas do contracto referido, sessão
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essa devídameuts convocada e tendo logarno escnlptor'ío de
Wíllíamson & Burleígh, na cidade, de Augusta, Maíne, na uuarta-feira, ,20 dejaneíao do anno de. Nosso Benhor' i904,c€)rÜ~i,_
eam o seguinte:, O nome de tal corporação. é «Arnazon
Wiréless 'I'elegraph and Télephone Company ». bs 'fIns da
mesma 'corporação são os seguíntes : Cofistruír, estabelecer,
installar,nianter, usar e opera:r.estll,ções de toda qualidade de
maohínas, apparelhos e. instrumentos. para receber, passar.re
transmíttír toda. especíe ,de mensagens te communicações por
meio de, telegraphia. e telephone sem.;fio, separada OU c011junctamente ;e, de um niodo geral, fazer negocio, operando
corno .umaoompanhíe, de :I:ele,grapl;I.O!'l.e 'I'elephonos, .separada
e conjunctamente, sendo todavia. esse.negocío operado em estados e .[urfsdíccões na. Amenica do Sul, onde e quando as leis
dos mesmos .estados e jurisdicções o. permíttírem. . Comprar,
pará-talrif;lgOc'io, eadquírfr, tornar conta, possuir, usar é operar
f?QP, .ou.'em .connexão.com; assim.' como-vender ou dispor de,
em .outras .maneíras, toda .especie ,'. de concessões, contractos
privilegfos, Iícenças fl díreitos, obtidos, quer, dos governos,
municipalidades" corporações,' firmas', Ou soqíedades, : quer de
outras. associações ou .indívíduos,' 'incluindo invenções, processos,:patentes, direitos de patentes, relativos ou referentes
de qualquer modo ao dito negocio operado por essa 'companhia.
Agir, tornar o logar e representar .qualquer ou todos esses governos, municipalidades corporações, firmas, sociedades 011
outras associações ou individuas, por meio de procuração ou
outrosnoderes ou autor idades dados para tal fim: Comprar
~,adquirirde qualquer maneira, tornar.' conta, .possuír, usar,
assim-como vender-ou dispor de -,- entre outras maneiras toda especie de propriedade, quer .de terrenos, quer .pessoal, ou
ambos, situada' onde quer que sej a.uecessar ia. ou de eonveníencía para. O dito negociooperado por essa. companhia, E, de
um modo' geral, agir em todos os caseis que.víncídentahnente,
Se apresentem; e que .uma corporação, assim organizada; póde
legalmente fazer para tal fim.. ,
;.
,'
. (;) valor das acções que perfazemo capital é de um milhão
de dollars. O valor das.acções communs é de um milhão de .dóllars. O valor das acções preferidas é nenhum. O valor do capital
já.pago é nenhum. O valor pardas acções é de cem dollars. Os
nomes "e moradias dos possuídores de taes acções'são os
seguintes:
NUI.D:ero

de :H1c::iies

Nomes r--: Moradias
COlUIUlillS
Pr-e~~'idaB,

Ereder-ie .Stewact, Montclaír, N. J
.
Charles R. Hebard, Brooklyn, iN. Y
.
Le:wis A. BuI,' leigh, .Augusta, .Me
.
J. Berry,Augl!13ta•. Me
;"
,,.,
,
.
A. l\LFrench, Wmthrep, Me ........•....••• ~.
Saldo de acções não emittidas .....•......... ·

Total, . ~ , ,

, . , . ".' ""

1# •

1
1
'1
1

1
9.995

10:000
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A séde da dita corporação é em Augusta, Maine, no Con..
dado de Kennebec. O numero de directores é1res' e os. seus
nomes são Frederick Stewar, Lewís A Bürleígh e J.BerLL
o nome do auxiliar é Lewis A. Burleigh, cuja residencia élli,n
Augusta, Maíné. O abaixo assignado, J. Berry, é, o .presídente;
o abaiXO asaignado, Lewis A.Burleigh,· é o thesoureiro.j.e l~f;
nbaíxo assignadosLewis A. Búrleigh e J: Berry são a maíoríu
dos directores da, dita corporação. Em fé 'do que -assignàmns
este documento aos' 20 de janeiro do anno de Nosso Seríher
1904; - J. Bel'l'Y, presidente. :- Leuris A. Bucleiah, thesoureíro - J. Be1'1'U e LewiS A. Burleiçli, díreetores; - Kennebee.
II .saber-: Janeiro; 20 do "ánno de Nosso Senhor .1904. Perante
mim. pessoalmente, compareceram Lewis A. Burleígh. e, J.
BerI;Y" cada um dos quaes jurou ser verdadeiro o certificad.o
acima.Eiu minha presença, Iva L. Fairbaríks, commissario e
administrador .de Juramentos.: etc.
Estado. de Maíne. --, Gabinete dn-ju-oounador gerát.25 de janeiro de 1904. Certifico
pelo presenteque o certificado: acima foi .por mimexammado
e achado em ordem, e com as assígnaturas requeridas, 'e mais
que está de conformidade comas leia destilo Estado. -.: Geo, M.
Sidérs, nrocuràdor geral.
'

TRADUCÇ.:tO
Estado de i\Iaine.- Gabinete, do secretario de Estado. Certifico que o documento abaixo transcr ípto é.uma .cõpià fiel
do que existe nos archivos deste' Gabinete. Em fé do que
mandei passar o presente certificado, que vae sellado.tcom '0
sello deste Estado. Assígnado por mim aos 26 'de abril de
1904, nasta cidade de Augusta,anno' 138~ da Independencia
dos Estados Unidos da America. - BJ/l'on Boud, secretario do
Estado.
Cópia. (Nome da corporação) Amazon Wireless Telegtaph
ando Telephone Company. Condado de Kennebec, Asaber : registro de documento. Recebido a 26 de janeiro de 1904, ás
8,fln horas da manhã. Copiado no livro 454, paginas 70. Certifico, G. R. Slmith, registrador. Cópia exacta do documento
aróhivado. Cert.ifico, G. R: Smith., registrador. EStaM de Mame,
Gabinete do secretario. Cidade dei AUgusta, 26 de janeiro de
1904. Recebido e archivado nesta data. Certifico, A. I. Broum,
secretario de Estado interino. Registrado no livro 46, a paginas
402. Estado de Maiue. Certificado de organização de uma corporação sob a lei geral. Os abaixoassignados, membros de uma
corporação organizada no numero 2 /12, rua 'Valter, cidade de
Augusta, Estado de Maíne, reunidos em sessão, e presentes os
que assignaram as clausulas' do contracto referido, sessão essa
devidamente convocada, e tendo. logar no escríptorio de
Williamson & Burreígh, na cidade de Augusta, Maine, na quarta-feira, 20 de janeiro do anno de Nosso Senhor 1904, certificam o seguinte :
.
, , .. O nome de tal corporacão é Amazon Wíreless 'I'elegraph
ánd 'I'elephone Oompany. Os fins da mesma corporacão são
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os seguintes: oonstruir.. estabelecer, ínstallar, manter; usar
operar estações de toda qualidade de machíuas.vapparelhos
(; instrumentos para receber, passare transmittü- toda especio de mensagens e oommunícacões por meio de telegraphía 'e
telephone sem fio, separada ou.conjunetamente ; e de um modo
geral, fazer negocío.. operando corno umacompanhia de telegraphos e telephonos, separada ou conjunctamente, sendo'todavíá este negocio operado .sémente .em estados e' jurisdicçõãs
na Ameríca do Sul. onde e quando as leis dos .mesmos .estados
e.iurisdieções o. permittirem. Comprar, para tal negocio.ie
adquirir, tomar conta, possuir, usar e operar sob, -ou eru.connexão com, assim como vender ou dispor de, em outras maneiras, - toda a espécie de concessões, contractos, pz-ívííegíos,
licenças e direitos, obtidos quer dos governos, municipalidades,
oorporações.vfirmas ou sociedades, quer de oubrasussoõiaçães
ou individuas, incluindo invenções, processos, patentes, direitos de. patentes, relativos ou referentes de qualquermodo-ao
dito. negocio operado por essa' companhia. Agir, tornar o lagar
e representar qualquer ou todos' esses governos, municípalidades.rcorporações, firmas,· sociedades ou .outras .associações
ou Indíviduos, por meio de procuracãoou outros poderes eautoridadesdados .para tal fim. Comprar ou adquirir' de qual:"
quer maneira, tomar conta,possuir, usar, assim como vender
ou dispor de, - em outras maneiras, - toda especie de propriedade, quer de terrenos, quer pessoal, ou ambos, situada
onde quer que seja necessaria ou de conveniencia para :o
dito negocio operado por essa companhia. Ede um modo geral,
agir, em todos os casos que. incidentalmente, se. apresentem,
e que uma corporação assim organizada pódeIegalmente fazer
para tal fim.
O valor das acções que perfazem o capital é de um milhão
de dollars. O valor dasncçõés communs éde um milhão de
dollars, O valor das acoões preferidas é nenhum. O valor do
capital já pago 'é nenhum. O valor par das acções é de 100
dollars. Os nomes e moradias dos possuidores de tlles a'cçõe';;
são· os seguintes:
(~

Numero

ile

Nomes

nc~ões

~"rol'fidifiS

Com.."ll1.ms
Pl'et'erida~

Fredérlek Stewart,i\Iontclair, N. J
Charles R. Hebard, Brooklyn, N. Y
Lewis A. Burleigh, Augusta, .Maine
.T. Berry, Augusta, Maíne
A. M..Erench, Winthorp, Mame , •......, '
Saldo de accões não omittldas
,
,

.
.
.
.
-. ',' .
.

9.995

Total .............•...

10.000

A séde da dita corporação é em Augusta; Maine,
..
dado de Kerinebee.
O numero de dírectores é tres, e os seus nomes
derick Stewart, Lewís A. Burleígh..« J. Ber-l'Y. ~ O
aúxilíar é LewisA, Burleigh, cuja rssldencía é em

i
i
1
i
i

no Consão Frenome do
Augusta,

xoros
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Ma'ine.- O abaixo assignado.ol Berry, é opresidente ; o abaixo
assignado, Lewis A. Burleigh,é o 'thesourBiro e os abaixo
assignados, Le\vi&-A.. Burléigh e J. Berry, são a maioria dos
dtrectores da dita corporação. Em fé' do que' assrgnámoaeste
documento aos 20 de janeiro' do anno de 1\OS50 'Senhor' 1901i.
-s--J, BC)')'Jj, pnesídénts. - Leuris' A. Burleiqli, thesoureiro.J, Berru B Leuris-A, .Bu.rlciqli; direetores.-Kenn'ebec.Asaber::
'Jnneiro 20 do anno de' 1\OS80 Senhor' 1904. Perante mim, pessoalmente, compareceram Lewis --A. Burleígh .e J~ Bérry, cada
um dos quaes jurou ser verdadeiro o certificado acinia.Em
minha presença, Iva L. Fairbanks, commissar-io e administrador de juramentos, etc. ~ Estado de Maine, - Gabinete do
procurador geral, 25 de janeiro do anno de Nosso Senhor 1904..
- Certifico pelo presente que o' certificado acima foi por
mim examinado, e achado em ordem e com' as assignaturas
rcquerídas, e, mais. que estádé conformidade com asIeis deste
Estado. Geo. l\'. Seiders, procurador ger-aI.Estados Unidos da
l\merica. Estado.de Nova York. Cidade e Condado 'de Nova
Yorl~. Saibam todos.: R. L. Edwards, -Jr., depois. de devidamente Juramentadovdisse .ser secretario da Amazon Wirelless
'I'elegraph .and Telephone Company, uma corporação devidamente organizada e .exístente.isob as leis .do .Estado de' Mame'
Estados Unidos. da Amer-icaj.i.que comparou a cópia annexa
da Cada de Incorporação da dita companhia.vdevídamente certificada pelo: secretario do Estado, de . Maíne, com. a carta. de
mcorpornção.nr ígínal e que a cópia annexa, .certírícada, é fiel
(J verdadeira da carta mencionada no seu original..."..;. Assigriado
e jurado perantemim aos 28 de abril de 1.90L-R. L; Eduiard«,
J1'. Ralph Bisbec, t[).bellião' publico n. 94 do Condado .de
Nova York. Saibam todos: Eu Thomas L. Hamilton, tabellião
c(oCond'ado de Nova.York "e do Supremo, T.rib.u~al do mesmo
Condado, este um TribunaLde )legistros, certifico que, Ralph
Bisbee,.. perante o. qual a deposição annexa foi' tomada, era,
nessa época um dos tabeIliães publieos de Nova Yo.rk,. resídente no mesmo. Condado, e devidamente nomeado e, juramerrta do, e autorizado a administrar juramentos para serem usados em qualquer tribunal desse Estado, assim como para
outros actos: que conheço bem a lettra desse tabeIlião, e que
de verdade acredito ser genuína a sua' assígnatura acima'.
Em fé 'do que assigno o presente, que seIlo com o sello do
r11e81110 Tribunal e Condado, aos 28 cIe abril de 1904. - Tlunnas
L. Hamilton, tabeIlião.
TRADUCÇÃO

Leis governando a Amazon Wirelless Telegraph and Telephone
Company
NOME, LOCALIDADE E ESCRIPTORIOS

L O nome da corporação é: Amazon Wírelless 'I'elegraph
and Telephone Company.
.
2. A companhia é .(ie AUgusta, Maíne, e 0- seu escriptorio
pvíncipal é no escriptorio ,de Wílliámsén & Burleigh, da mesma
cídade- de Augusta,
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3. A companhia pode tambem ter esct-íptoríos nas cidades
do Pará e Manáos, no Braz il.ve em outros legares determinados
pela directoria.
SELLO

4. A companhia terá um sello circular contendo o nome
da companhia e as seguintes palavras : e Incorporated, 190/1,
Maine »,
ASSEMBLÉAS DE AGGIONISTA>;

5. Todas as assembléas deaccionistas terão logar no escriptorioprincipal da companhia.
_ 6. Os. accionistas podem votar nas assemhléas rquer. em
pessoa, quer por- -rneío de procurador, nomeado porinstrumenta publico; escrípto, assígnado peloaccionista ou seu bastante procurador, procuração ·essa ·feita não mais de 30 dias
antes daassembléa, avqual será mencionada na procuração.
Antes de ser. essa procuração valida para votar deverá ser
archívada como auxiliar. Os accionistas podem. tambem ser
representados' em todas as assemhléas por meio de uma proouracãogeral apresentada na assembléa. Taes procurações são
validas até serem revogadas. Cada acoíonísta tem direito a um
voto por cada acção da companhia constante dos livros da
mesma. na occasião da, assembléa. As acções hypothecadas á
companhia. não serão. reprensentadas.
7, Os accionistas possuindo uma maioridade na qualidade
de aeeões emittidas.e actívas, representados por procurador
ou em pessoa,serãonecessarios e sufficientes paraconstitutír
um qUOl'U1n .paraa tcansaeção de negocíos, Si estiver presente
menos de um quorum, a' assembléa pode ser adiada de -tempo
a tempo por uma; maioria no interesse dos accionistas presentes, por um periodo não excedendo um mez de cada vez,
sem outra oommunícação, a não ser a que é dada na assemhléa, até. que esteja presente umquol'llm.Qualquer assembléa
em' que houver Uffi.quOl'mn pode igualmente ser adiada,por
uma maioria no interesse dos .accionistas presentes, até qual
época, ou chamado determinado por meio de votos Nas assemhléas .adiadas, nas·· quaes .houver um quorunn, pódeser
tratado qualquer negocio já tratado na assemhléa originalmente notificada.
8. A assembléa annual de accíonístas, depois .do anno
de 1904, terá legar na primeira segunda-feira de fevereiro de
cada anno, ás 2 horas da. tarde, e o secretario. dará o competente aviso sem pedido especial. Nessa assenihléa a companhia
pode eleger directores e outros membros e tratar de quaesquer
negocios que sejam apresentados á assembléa.
9. As assémhléas extraordinarias .serão chamadas pelo
secretario mediante um pedido escripto do presidente, ou de
dous directores,ou de accionistasnos livros da companhia,
.
possuindo um terço das, acções emittidas e activas.
10; 'I'odas as assembléâs,: quer iannuaes, quer rextraordinsrías, serão convocadas pelo secretario; que mandará pelo
Correio 'um aviso, mencionando o dia, .hora e lagar onde terã
e ,
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legar a assembléa .e, no caso de ser a assembléa extraordinaria,
qual a natureza do negocio de que se -vae tratar, a cada um
dos accionistas nos livros, endereçado ao ultimo- endereço
delle conhecido, com o competente' sello, pelo menos cinco
dias, exclusivo do dia da remessa, antes da data da assembléa.
'I'aes assembléas podem tambem ser convocadas pelo secretario, por meio de publicações.. mencionando. a data, hora e
logar da reunião e, no caso' de ser extraordínaria-a natureza
do negocio de que se vae tratar, durante dous dias cónseoutrvos, a ultima publicação sendo pelo menos oínco dias antes
dei data da assembléa, em qualquer dos jornaes na cidade de
Augusta.
Sendo que o aviso dado por qualquer dos . dousvmeíos
acima será considerado valido. Si se deixar de -dar . aviso para
11 assembléa annual, não será isso considerado invalido nem
fará com que as decisões. nella tomadas sejam. invalidadas.
H. Si todos os accionistas declararem por· escripto não
ser necessario dar aviso de. assembléaextraordinaria, será
desnecessario dar tal aviso. Em todas as assembléas de accío-'
.nístas perante as quaeacomparecerem todos em pessoa ou por
meio de procuradores, si estes e raquelles assígnarem, um consentimento nos livros, para tal fim; serão essas. assembléas
consíderadasJegaes e valídas para todos os fins, quer ou não
se tenha· dado' aviso prévio,e qualquer acção nellas tomada
será considerada valida.
ASSEMBLÉAS ·DE mRECTüRE$

1:2, A dírectoría- eleita póde entrar em sessão com o fim
de organização e tratar de negocies, sem aviso,ein tal data e
logar- determinados na assembléaannuaL pelo voto de- accionistas; ou então podem a data e o legar da primeira assembléa
ser marcados com o consentimento escrípto .dos. directores.
'I'al assembléa constitue a «assembléa regular annual» da
díreotoría.
13. 'Em tal assembléa a directoria .elegerá um presidente
e um vice-presidente do, numero dos seus, e ,um secretario e
thesoureiro-que não sejam, por necessidade, membros da directoria.
14. As asembléas da directoria terão legar, sem aviso. no
dia e hora; no legar fixado pela directoria.
'15. A maioridade de toda a directoriaserá necessarta .e
sufficiente para constituir um quorum para a transacção ele
nsgocíos, mas um numero menor póde adiar a sessão de tempo
a tempo até que esteja presente um. quorum.
i5. O -presidente ou dous directores podem-convocar assembléas da directoria, quer pessoalmente ou por carta, telephone ou telegramma, com um dia. de aviso.
i7. Todas as assembléas dadirectoria onde todos estejam
presentes e assignem um- consentimento para tal fim nos
archivos serão consideradas legaes, quer ou não se tenha
dado' aviso,
i8. Os directores podem entrar em sessão e ter .um ou
mais escríptoríes, guardar os lívrosda companhia, exceptuando os que a 'lei prescreve serem necessarios neste Estado, fóra
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de Maine no escriptorio da companhia em tal legar ou lagares
determinados de tempo em tempo pela directoria.
::\IE~.IBROS

DA GOMPANI-IL\

t9. Os membros da companhia serão um presidente, vicepresidente, uma directoria, auxiliar, secretario e thesoureiro.
A directoria será composta de tres pessoas. Uma pessoa -póde
preenoher mais de um legar, si não í'ôr contrario á lei. Todos
us membros, excepto o presidente, vice-presidente, secretario
e thesoureiro, serão eleitos annualmente por maioria de votos
dos accionistas, na assemhléa regular annua!. Oontínuarão va
exercer .as suas f'uncções até que outros sejam escolhidos e
qualificados. No caso de não occorrer a eleição de membros
no dia da assembléa annual, esses membros poderão ser escolhidos .em qualquer assembléa subseqüente de accíonístas,
chamada para esse fim, ou da maneira autorizada pelos accíonístas nessa assernbléa annual ou subseqüente.
PRESIDENTE

20. O presidente será eleito annualmente pela dírectoría
conforme se acha especificado na clausula 13 destasleis.Elle
presidirá a todas as. assembléas de accionistas e de dírectores,
superíntenderâ e dirigirá todos os membroada companhia e
fará com que todas as ordens e resoluções da directoria sejam
postas em pratica. Executará todas asescripturas, hypothecas,
ríancas e outros documentos autorizados pela' directoria que'
requerem sello, sellando-os com o sello da' companhia; guar-dará este sello em lagar seguro e, quandof'ôr autorizado pelos
accionístas ou pela directoria, sellará com elle qualquenríocumento necessitando o mesmo, e o sello, quando' assim. usado,
terá.« certificado assignado pelo secretario ou thesoureiro.
Será o.presidente encarregado de guardar todas as fianças
dadas á companhia pelos seus membros e agentes.
21. De tempos em tempos, quando assim fôr pedido, o
presidente -fará um relatorio ·de todos os assumptos, -de que
tenha conhecimento,e. que a companhia necessite saber a bem
de seus interesses; cumprirá todos os outros deveres requeridos por lei, ou pelas presentes leis e pela: directoria, tendo,
em geral, .todos os poderes e deveres geralmente dados ao
nresidente de uma companhia,
PRESIDENTE·« PRO TEl\IPORE·l>

22. Na ausencia do presidente ou vice-presídente, em
qualquer assembléa de accionistas ou dírectores, ·-será eleito
um presidente pro tenipore pela máíoría dos interesses dos
presentes.
YICE- PR ESIDENTE

23. O vioe-presidente será eleito annualmentepelá directoría, segundo determina a clausula 13 das leis presentes,
e. será revestido de todos os' poderes e cuinprirá-todos os deveres do presidente durante' a ausencía ou Impedimento deste.
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GEREN'rE EM .CHEFE

24. Os directores poderão nomear um ou mais gerentes
em chefe da companhia, com poderes e deveres taes e sujeitos
a ordens e. direitos taes, determinados, ele tempo. em tempo,
pelos directores.
DlRECTOlUA

25. O governo e direcção ímmediatos dos negocíos da
companhia estarão. a cargo de uma directoria, eleita annualmente segundo determina a clausula 19 destas leis. Os dírectores serão e permanecerão accionistas. Além dos poderes e da
autoridade a estes conferidos expressamente, todos os poderes
da companhia, exceptuando os que estão differentementeesnecificados pela lei ou por estas leis, estão a cargo dos directores.
26, Sem interferir com os poderes geraes conferidospeia
clausula precedente, e os outros poderes conferidos por estas
leis, a directoria terá os seguintes poderes, a, saber:
a) de tempo a tempo fazer mudar regras e regulamentos
que não sejam inconsistentes -com a lei ou estas leis, para
gerir os négocíos e .transacções da companhia;
b) alugar, comprar ou obter de outras maneiras, por
qualquer meio legal, e em nome da companhia, qualquer ter-reno ou propriedade, direitos ou privilegtoaque julgar necessariosou convenientes para o andamento 'do negocio, por tal
preço ouconsíderacão e,' geralmente.. sob. taes termos e condições que julgar direito e, á sua vontade, pagai-os, seja inteira ou parcialmente, em dinheiro, acções, fianças, debentures
ou cauções da companhia;
c) vender e dispor de qualquer terreno, ou ohieotos pessoaes, propriedades.. direitos ou prtvilegios pertencentes á
companhia, quando, na sua opinião, o interesse da companhia
augrnentará assim fazendo; e, com o consentimento escríptó
e de accôrdo com o voto dos possuidores de uma maioria das
accões emittidas e actívas, vender, ceder, transferir, dispor,
db outras maneiras, de toda propriedade desta companhia;
d) crear, emíttír e fazer hypothecas, fianças, procurações;
contractos, instrumentos e cauções negociaveis ou transferi":'
veís, seguroa porJivpotheca ou de outro modo, e-agir e fazer
tudo o que é necessarío para oonseguir taes fins;
e) determinar, de tempo em tempo, si é preciso. e como,
em que épocas, legares e sob que condições e regulamentos,
abrir á ínspecção dos accionistas as contas e livros da companhia; e nenhum acoionista terá o direito de inspeooíonar
conta alguma nem livros ou documentos da' companhia, exceptuando o direito conferido pelos estatutos ou autorizado
pelos directores, ou 'pela resolução dos accionistas;
f) nomear e despedir ou suspender, conforme a directoria
quizer, qualquer empregado subordinado, agente ou criados,
incluindo o caixa da companhia, permanente ou temporariamente, segundo aprouver, marcar seus deveres, determinar
seus vencimentos ou emolumentos, e pedir Iianc: nos casos e
nas quantias que julgar conveniente;
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y) conferir, por meio de resolução, sobre qualquer .memhro da companhia, o poder de escolher, remover ou suspender
taes membros, agentes ou criados subordinados;
,
h) nomear qualquer' pessoa' ou corporação para aeceitar
aguardar para a companhia qualquer propriedade a eUa pertencente, ou em que esteja interessada, ou para outro qualquer
rim, assim como executar qualquer documento ou acção que
seja necessaria em relação a essa transferencia;
i) determinar, exceptuando os casos previstos nas presentes leis, qual a pessoa a quem se deve autorizar, em-nome
da companhia; a assígnar . contas, notas, acceítes, endossos,
cheques, .quitações, contractos e documentos;.
.
.
j) delegar quaesquer dos poderes da' directoria, durante
o curso' de .transacções' .da companhia" a qualquer commíssão
existente ouextraordinaria, ou ,a qualquer' membro ou agente,
e nomear quaesquer pessoas paras'erem agentes da companhia, com taes poderes (incluindo o poder' de sub-delegado)
e sob taes termos que a dírectoría julgue de direito.
CO~IPENSAÇÕESAOS

DIREOTORES

27. Os directores, como taes, não receberão ordenados
fixos pelos seus serviços, mas, por ·uma resolução da dírectoria, poderá ser marcada uma quantia fixa com despezas de
comparecimento, si as bouverv quando comparecerem ás assembléas regulares ou extraordínarías: comtanioÓque não. se
construa o queacima está mencíonadooomo dispensando qualquer directorde servirá companhia em outra qualquer qualidade e recebendo por isso compensação.
COl\IMISS~~O EXECUTIVA

28. Poderá haver uma commissão executiva de directores, nomeada pela' dírectcria, que entrara .em •sessão
em periodos regulares,' ou por meio de aviso a todos' por
qualquer um dos membros; tomarão conselho . e vaíudarão
os membros da companhia em todos os assumptos concernentes aos' interesses da. mesma· e á transacção de .negocíos,
cumprindo, em geral, taes -deveres e exercendo taes poderes,
ordenados ou delegados pela, dírectocia de tempo' a tempo;
terão o poder 'para exercer todos os poderes da dírectcría
quando, a qualquer tempo", faltar. um quorum. ás assembJéas
regulares ou extraordinarias. As minutas, dos actos e decisões
da commissão executiva serão.. archívadas em livro especial
pelo secretario, e apresentadas aos dírectores quando estes
se reunirem em assembléa,
AUXILIAR

29. O, auxiliar da companhia será um moradorda .cida(ie
de Augusta, Maíne, e tornará j uramento de, cumprir 08.. seus
deveres; Não é'necessal'io que seJaellea"ccIOlllst~. ArchlV~ra
elle na sua totalidade, todas asactas das assemhléas de, acetonistas e terá umescriptorio em Augusta, conforme prescreve
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a lei; terá em seu poder .todosos livros e papeis pertencentes
á companhia no escríptorio acima. Receberá uma compensação
razoavel pelos. seus serviços. N aausencia do auxiliar será
escolhido um auxiliar pro ieuipore, que 'será juramentado e
que deve ser morador em Maíne,
SECRETARIO

30. O secretario será eleito annualmente pela directoria,
segundo determina a clausula 13 destas leis. Elle dará, ou
mandarádar, aviso de todas as assembléas de accionistas e da.
díreotoria, assim como todos os avisos' prescriptos pela lei ou .
por estas leis, e no caso de sua ausencia, recusa' ou negligencia
em tal fazer, esses avisos 'poderão ser feitos por qualquer accíonista a quem o presidente; vice-presidente ouquaésquer dous
directores ou quaesquer cinco accionistas derem este' poder.
Elle guardará minutas das actas de todas as assembléas da directoría e cumprirá os outros deveres prescriptos pela directoria ou pelo presidente, sob cuj a dependencia elle estará. Será
juramentado para cumprir os seus deveres.
THESOUHEIRO

3'1. O thesoureiro teráa seu cargo todas as contas de .receita e despeza, nos livros da companhia, e depositará todo o dinheiro e cousas de valor em nome da compànhia e ao credito dá
mesma em taes logares como sejam determinados pela directoria.
32. Elle pagará os dinheiros da companhia de conformidade com as ordens da directoria, recebendo os competentes recibos, e prestará contas ao presidente. e aos directores, nas
assembléas ou quando fôr assim determinado, de todas as suas
transacções como thesoureiro e da condição financeira da. companhia. Assignará todos os cheques, letras ou ordens para pagamento de dinheiros .
. 33. Dará fiança á companhia na quantia determinada, e.
com cauções' satisfactoriasá directoria, para o fiel cumprimento dos deveres a' seu cargo e para o pagamento á companhia;
em .caso de morte, resignação ou despedida; de todos· os dinheiros e entrega de todos os livros, papeis, documentos e outra
qualquer propriedade' de qualquer natureza, 'na sua possessão,

Fedidos de âemtssõà
3"4. Qualquer director ou outro membro de' qualquer commissão, exceptuando o auxiliar, poderá pedir demissão a qualquer tempo. Esse pedido será feito por 'escripto e terá logàr
no tempo ahi mencionado. Si não marcar data, terá Iogar- na
occasião do' seu recebimento pelo' auxiliar, que arehivarátesse
pedido de demissão. notando o dia. hora e minuto do 8('U recebimentcviá uceeítação-deum pedido c1C demissão não é -necessaría para-que 'sajàelle effectivnv
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35. O auxiliar póde despedir-se a qualquer tempo, archívando o seu pedido de demissão com o registrador de contraetos
em Kennebec (condado), Maíne, e. esse pedido terá effeito da
hora do seu recebimento pelo dito registrador.
Preenchimento de loaares

3ü. Si o logar de um ou mais dírectores ou outros membros
da companhia ficar vago por causa de morte, pedido de demissão, desqualificação ou outro motivo,
director ou dírectores
restantes, ainda que menos de um quorum, podem, por maioridade devotos,escolher ou nomear: um successor ou successores,
os 'quaes preencherão os logares vagos até expirar ° termo dos
mesmos.

°

Os direitos de nienibros podem sei' passados a outros

37. No caso de' ausencia de qualquer membro da companlua, ou por qualquer razão que a directoria julgue sufficiente,
póde esta delegar os poderes ou deveres desse membro a um
outro membro oua qualquer dos dírectores, por algum tempo,
comtanto que a maioridad.e da dírectoria .concorde com isso.
Esta lei não será applicavel ao auxiliar.
Emissiio e transterencia de acções

38. O presidente mandará emittira cada accionista um ou
mais certificados representando o numero de acções possuidas
por elle accionista na companhia, assignados pelo presidente ou
vice-presidente e attestados pelo caixa, auxiliar ou thesoureiro e seIJados com o seIJo da companhia. Nem o presidente
nem o thesoureiro poderão assignar certificados em branco e
deíxal-os para' serem usados por qualquer um dos dous, nem
poderão assígnal-os sem ter conhecimento do direito da pessoa
a quem são emittidos. No caso de ausencia ou impedimento de
qualquer desses membros, é sufficiente a assignatura de uma
maioria da directoria.
39. As acções da companhia só podem ser transferidas nos
livros pelos possuidores das acções em pessoa, ou seus procuradores, e quando se effectuar a' transferencia os .eertífíoados
antigos serão entregues á companhia por intermedio da pessoa
encarregada. dasacções e livros de transferenc.as.rou qualquer
pessoa indicada pelos dírectores, por quem serão ínutílíeados,
emíttíndo-se novos certificados. 'I'omar-se-ha uma nota de tal
trnnsferencia e emissão. Quando uma transrerencíu fôr feita
como caução e não absolutamente, deverá isso constn- da
transferencia.
40. A companhia terá o direito de tratar o possuidor negistrado de qualquer acção como possuidor absoluto da mesma
aeção, e, por consequencia, não será obrigada a reconhecer ra-
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elamação alguma ou interesse em tal acção da parte de outra
qualquer pessoa; quer ou não tenha aviso especial ou .de qualouer fl'lira natureza, salvo nos casos providos especialmente nos
estatutos de Maine ,
PERDA DE CERTIFICADO

41. Qualquer. pessoa, declarando ter perdido UlIL certifiexcedentes, quando julgar dever assim fazer. Antes do pagamento de quaesquer dividendos, ou de fazer distribuição de
lucros, pôr-se-há. de parte, tiradas dos lucros liquidos da companhia, a quantia ou quantias que os díreetores, de tempos a
tempos, usando de perfeita liberdade, julgarem proprio'como
um fundo de reserva para prevenir eontíngencias, ou para
igualar dividendos, ou para reparos e manutenção de qualquer
propriedade da companhia, ou para quaesquer outros fins que
os directores decidirem ser de interesse á companhia. A directoria fechará os livros de transferencías cinco. dias antes do
pagamento de qualquer dividendo.
As acções não são sujeitas a impostos.
42. As seções desta companhia nunca poderão ser sujeitas
a impostos. Esta lei não será alterada ou revogada e formará
uma condição' sob a qual todas as acções desta companhia serão
emittidas.
DIVIDENDOS

43. A directoria declarará os dividendos sobre os lucros
excedentes, quando julgar deverassim fazer. Antes do pagamento de quaesquer dividendos, ou de fazer distribuição de lucros.
põr-se-ha de parte, tiradas dos lucros liquídos da 'companhia, a
quantia ou quantias que os dírectores, de tempos a: tempos.
usando de perfeita liberdade, julgarem proprío como um fundo
de reserva para prevenir oontingêncías. ou para igualar dividendos, ou para reparos e manutenção de qualquer propriedade
da companhia, ouparaquaesquer outros fins que os' dírectores
decidirem ser de interesse á companhia. A director-ia fechará 08
livros de transferencias cinco dias antes do pagamento de qualquer dividendo.
RELA1'ORIO DA CONDIÇ.:(O DA COMPANHIA

44. A directoria apresentará, quando pedido pelos accíonistas, um relatorio claro e conciso dos negocias e condições
em que se acha a companh ia.
AVISOS

45. Quando, pelos estatutos ou, por estas leis, f'ôr necessarío dar aviso aos accionistas, directores ou Qualquer membro
da-companh ia, não quer dizer que estes avisos sejam' pessoaes,
exceptuàndo quando assim fôr expressamente estipulado: e
qualquer desses avisos (sem ser os pela imprensa) ficará sendo
sufficiente, depositando-o no Correio, devidamente sellado, endereçado ao aecionista, dírectorou membro, conforme .() seu ulPoder Executivo - i9:\1 •

43
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timo endereço, e fica entendido que o aviso foi dado na época
de lançar o· mesmo no Correio, exceptuandoquaudo o aviso. for
dado por telegramma, e enlão fica entendido que o aviso foi
dado na occasião de entregar o telegramma á. Repartição dos
'I'elegraphos ,
DISPENSA DE AVISO

46. Qualquer accionista, membro ou director póde em
qualquer tempo dispensar qualquer aviso que estas leis requerem.
E~IENDAS

47. Os accionistas, pelo voto aff'irmativo de uma maior-idade das acções emittidas e actívas, podem, em qualquer assembléa regular, ou, dando aviso, em qualquer assembléa extraordinaria, alterar ou emendar estas leis de qualquer maneira
não contraria á lei, ou a estas leis.
Os directores podem, tambem, dando aviso, em qualquer
assemhléa, regular ou extraordinaria, alterar ou emendar estas
leis de qualquer maneira não. contraria á lei ou a estas leis,
su] eitos á approvação dos - accíonistas ,

Estado de Maine-c-Condado .de Kenneheo-c-Cidade de. Augusta-maio 116, 1904.-.A saber: Certifico que o documento
acima é cópia exacta das leis governando a Amazon Wíreless
'I'elegraplr 'and Telephone Company, adaptadas originalmente
e agora vígentesv--c Leuris A. Burleiqli, auxiliar.
Leis' governando a eompanhiaurganizadas sob as leis do
Estado de Maine.- Tendo o seu escriptorío principal no escriptorio de Williamson & Burleigh, advogados, Granite Bank
Buílding, Augusta, Maine ,
Estado de Maine - condado de Kennebec.- A saber:
Lewis A. Burleigh, depois de devidamente juramenlado, depõe
e diz que é elle o auxiliar da Amazon Wireless 'I'elegraph and
Telephone Companv, uma corporação devidamente organizada
e existente sob as leis do Estado de Maíne, Estados Unidos da
America, e que foi nomeado como auxiliar na primeira assembléa de tal corporação, que teve logar em Augusta, Maíne, aos
20 de janeiro de HJ04; que elle comparou a cópia annexa das
leis governando' tal companhia, com o original dessas leis da
mesma companhia, archivadas com elle, como tal auxiliar, e
que a cópfa annexaé fiel e verdadeira cópia de taes leis governando esta companhia em tudo, e agora vigentes. Assignado e
juramentado perante mim, aos 16 de maio de 1904.-(Assignado) Erank L. Dutton.. tabellião publico,
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Estado de i\Iaine.- Certifico que Frank L. Dutton, cujo
nome apparece no papel annexo, e cuja. assígnatura acredito
ser verdadeira, era na data de assignar esse papel, um tabellião
publico no condado de Keunebec, devidamente nomeado e qualificado, e que todos os seus actos oíficiaes como tal são fieis
e verdadeiros. - Em .f'é do que, assigno o presente, que sello
com o sello do Estado,na cidade de Augusta, aos 16 de maio de
1904.- (Assignado) A. J. Bl'own,-secretario de Estado interino.

Cópia -

trtulucção

A' Amazon Wíreless 'I'elegraph & Telephone üornpany Peço, por meio desta, a minha demissão dos cargos de presidente e director da companhia acima: para tomar ei'feito ao
archivar este aviso com o auxiliar.- J. Berru.:-: Augusta,
i\Iaine,26 de [aneirude 1904. Recebido Cf- archívado nestadata,
ás 9 horas da manhã. Certifico.-Lezvis A. Burleuth, auxiliar.

A' AmazonWireless 'I'elegraph and 'I'elephone CompanyPeço, por meio desta, a minha demissão dos cargos de vicepresidente e dírector da .companhia acima; para tomar effeito
ao arch ivar esteaviso com o auxiIillr- Leuiis A. Burleiuh, Augusta, Maíne, 26 de janeiro de 1904 Recebido e archivadonesta
data, ás 9 horas da manhã. Certifico -Lewis A. Burleiah; auxiliar.

A' Amazon Wíreless Telegraph and Telephone Company-cPeço, por. meio desta, a minha demissão de secretario da companhia acima, para tomar effeito ao archívar este aviso com o
auxiliar.- Leuiis A. Burleiçh.; auxiliar. Augusta, Maine, 26 de
janeiro de 1904. Recebido e archívado nesta data, ás 9 horas da
manhã. Certifico.-Lewis.A. Burleiçh, auxiliar.

Estado de Maine, condado de Kennebec, a saber - 16 de
maio de 1904 - Perante mim compareceu pessoalmente Lewís
A. Burleigh assim como J. Berry,' ambos de Augusta, no dito
condado, e de mim conhecidos, e certificaram que assignaram
as demissões acimae cópia das mesmas para duplicatas orígínaes.- Assignado e jurámentado perante mim, Prtmk L. Dutton, tabellião publico.

Estado de Maine -Certifico que Frank L. Dutton, cujo
nome acha-se no documento annexo e cuja assígnatura ahí
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acredito ser fiel e verdadeira, era, nessa data, um tabellião publico no condado de Kennebec, devidamente nomeado e qualificado, e que .todos os seus actos merecem ser considerados fieis e
verdadeiros. Em fé do que assigno o presente, que vaisellado
com o sello deste Estado, em Augusta, aos 16 de maio de 1904.A. J. Broum, secretario de Estado interino.

TRADUCÇ'ÁO
Estados Unidos da America, Estado de Nova York, cidade
e condado de Nova Yor k , A saber: R. L. Edwards, Junior, depois de devidamente juramentado, depõe e diz que é o secretario
da Amazon Wireless Telegraph and Telephone Company, corporação, a que se refere no contraeto annexo e das minutas de
uma assembléa de directores da mesma companhia" realizada na
cidade de Nova York, a 20 de maio de 190,4, ás 3 horas da tarde;
díz.imais que comparou o extracto annexo das minutas de tal
asseinbléa com a resolução original contida nas minutas orígínaes de tal, assembléa da qual resolução o annexo é cópia, e
que' a cópia annexa é um extracto fiel e verdadeiro de taes
minutas e cópia fiel e verdadeira da resolução original pass.ada
nessa assembléa e constante das referidas minutas originaes
em tudo, Assignadoe juramentado perante mim, aos 20 de maio
de 1904. (Assignados) R. Lr-Bduiards Junior, Joseoti E. Cavanauqh, tabellião publico do condado de Nova York, Estado de
Nova, York, condado de Nova York. Saibam todos:- Eu, 'I'homas L. Hamilton; .tabelltão do condado de Nova York e do
Supremo Tribunal do mesmo condado, este um Tribunai de
Registros, certiHcoque Joseph E. Cavanaugh, perante quem
a deposição "anuexa foi tomada, era nessa época um dos tabelliães puhlicos de Nova York, residente no mesmo condado, e devidamente nomeado e juramentado e autorizado a administrar juramentos para serem usados em qualquer tribunal deste Estado, assim corno- para outros actos; que conheço bem a lettra desse tabellião, e, que, de verdade, acredito
ser genuina a sua assignatura acima. Em fé do que assigno o
presente, que sello com o sello do mesmo tribunal e condado, aos
21 de maio de 1904.- (Assígnado) Thomas L. Hamilton, tabellião.
TRADUCÇ.W
Extracto das minutas de uma assembléa dos directores ela
Amazon Wireless Telegraph and Telephone Cornpany, realizada na cidade de Nova York, aos 20 de maio de 1904, ás 3 horas
da tarde. Por proposta, feita e devidamente acceita, foi tambem votado que os dírectores, de accôrdo com a autoridade
contida nas leis que governam-a companhia, secção 47, emendam nesta occasião as' ditas leis, addioionanrio a essa mesma
secção n. 47 tres secções addícíonaes, que serão conhecidas como
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48, 49 e 50, a saber :-48.-Pelo menos dous terços do capital
da companhia, requerido para o seu funccionamento no Brazil,
será assignado e pago dentro de tres annos, contados da data
da incorporação.-49.-A companhia obedecerá ás leis dos Estados Unidos do Brazil, nas suas relações com credores, ou em
qualquer dos seus interesses no Brazil.-50. Uma cópia
destas leis será archivada na Junta Commercial dos Estados
Unidos do Brazil, antes da companhia tomar acção no Brazil, juntamente com uma lista de todo" os accíonístas,
declarando-se o numero de. accões e fr quantia subscripta
e paga, e um certificado do pagamento de :lO por cento do capital pelos subscriptores; e todas as declarações requeridas pelo
decreto n. 434, de 4 de julho de J89J, conhecido como «Lei Ruy
Barbosa», dos Estados Unidos do Brazil, serão publicadas no
Diario Official do Governo Federal dos Estados Unidos do
Brazil, no Rio de Janeiro, assim como no Diario Oftic'ial do Estado do Pará, nos Estados Unidos do. Brazil. E que as emendas
acima são feitas de accôrdo com a mesma secção 47 dessas leis
governando a companhia, sujeitas á approvação dos accíonístas.
- (Assignado) R. L. Eduiords Junior, secretario da Amazon
Wireless 'I'elegraph and Telephone Company.

TRADUCÇÁO
Saibam quantos este virem que os abaixo assignados,
presidente e thesoureíro, respectivamente, da Amazon Wireless
Telegraph and 'I'elephone .Oompany, uma corporação devidamente organizada ee:s;istente sob as leis do Estado de Maine,
Estados Unidos da America, certíf'ícam que foi paga a quota
de dez por cento do capital da mesma Amazon \Vireless Telegraph and Telephone Company, de accôrdo com as leis do dito
Estado de Maine . Datado, nesta cidade de Nova York, aos ~o
de maio de J904. - Amazon \Vireless 'I'elegraph and Telephone
Oompany. Por (assignados) Frederick Steuiart, presidente.Por H. C. Millc1'.. thesoureiro.- Certifico (assignado) R. L.
Bdscords /1'., secretario.

Estados Unidos da: America, Estado de Nova York. Cidade
e condado de Nova York. Saibam todos que Frederick Stewart,
depois de devidamente juramentado, depõe e diz que elle é
o presidente da Amazon Wireless Telegrapb and Telephone
Company, corporação esta descripta no certificado annexo; e
que o certificado annexo, assígnado, por- elle como presidente
da mesma companhia e por H. C. Míller como thesoureiro da
mesma companhia, é verdadeiro; que conhece o sello da dita
companhia e que o seno no documento annexo é o sello dessa
companhia, e foi ahí posto por ordem da directoria da mesma
companhia, e que elle assígnou esse documento como presidente
da mesma companhia, e que o dito H. C. Miller assignou o mes-
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mo documento como thesoureiro da mesma companhia, pelos
mesmos poderes. Assignado ejunamentado perante mim, aos 20
de maio de 1904.- (Assignados) 'Freclej'icli Steurart ::-: Ralph
Bisbee, notaria publico, n. 9-1, Nova York, condado de
Nova York,
Estado de Nova York, condado de Nova York. Saibam
todos que eu, Thomas L. Hamilton, tabellíão do condado de Nova
York e do Supremo Tribunal do mesmo condado, este um
Tribunal de Registros, certifico que Ra1ph Bisbee, perante
quem a deposição annexa foi tomada, era, nessa época, um
dos tabelliães publicas de Nova York, residente na mesmo
condado e devidamente nomeado e juramentado e autorizado a.
administrar juramentos para serem usados em qualquer tribunal deste Estado, assim como para outros -actos: que conheço
bem a lettra desse tahellíão, e que de verdade acredito ser
genuína a sua assignatura acima. Em fé do que, assígno o pre-;
sente, que vai sellado com o sello do mesmo tribunal e condado,
aos 21 de maio de 1904. - (Aasignado) Thomas L. Hamilton,
tabellião ,
TRADUCÇ:ÁO
11 de marco de 1904.- Eu, abaixo assignado, sondo o unico
director restante da Amazon Wireless 'I'elegraph and Telephone Company, tendo os Srs. Lewis A. But-lnigh (J J. Berry
pedido demissão dos cargos de -dírectores .da mesma companhia,
por documentos escriptos e archívados com o auxiliar da JrICRma companhia. nomeio para essas vagas as seguintes pessoas:
R. L _Edwards Junior e H. C. l\filler.- Preâerick Steuiart.
unico director restante da Amazon Wíreless Telegraph and
Telephone Company.
Estados Unidos da Ameríca, Estado de Nova York, cidade e
condado de Nova York, -Saiham todos que Frederick Stewart,
depois de devidamente Juramentado, depõe e diz que no dia
1.1. de .março de '190,1, data do cet'tiffoadonnnexo de nomeação,
elle era o unico director restante da Arnazón Wíreless Tele:'
graphand Telephone Company, uma corporação devidamente
organizada e existente sob as leis deMaírie, Estados Unidos da
America; e que, de accôrdo com o poder e autoridade a elle
dados por lei, como uníco director restante da mesma companhia, elle nomeou R. L. Edwards Junior eR. C. Miller directores da mesma oomnanhia, para preencher as vagas occasíonadas pelos pedidos de demissão de LewísA. Burleigh e J.
Berrv, conforme consta do certificado de nomeação annexo.Assignado e juramentado perante mim, aos 20 de maio de 1904.
-(Assignado) Frederick Steunn-t.c-Rolph. Bisbee, tabellíão publico, 11. 94. Nova York, condado de Nova YorlL
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Estado de Nova York, condado de Nova York. Saibam todos
que eu, Thomas L. Hamilton, tabellião do condado de Nova
York e do Supremo Tribunal do mesmo condado, este um Tribunal de Registros, certifico que Ralph Bislee, perante quem a
deposição annexa foi tomada, era, nessa época, um dos tahelliães publicosde Nova York, residente no mesmo condado, e
devidamente nomeado e juramentado, e autorizado aadininistrar juramentos para serem usados em qualquer tribunal desse
Estado, assim como para outros actos ; que conheço bem a lettra desse tabellião, e que de verdade acredito ser genuína a sua
assignatura acima. Em fé do que assígno o presente, que vai
sellado com o sello do mesmo tribunal e condado.aos 21 de maio
190!1- (Assignadn) Tlunnas L. Hamilton, tabellião.

TRADucç.m
Ao auxiliar da Amazon Wireless 'I'elegraph and Telephone
Companv : Certifico que na reunião dos directores da dita companhía de H de março de 1904, no escriptorio de Prederick
Stewart, á rua William, ns. H a 19; na cidade de Nova York,
Estado de Nova York, foram eleitos os seguintes membros:
Presidente, (para preencher a vaga occasionada pelo pedido de
demissão de J. Berry), Frederick Stewart, morador á rua Walnut, n.1áB, Montclair, New Jersey ; vice-presidente, (para preencher a vaga occasíonada pelo pedido de demissão de Lewis
A. Burleigh) R. L. Edwards Junior, morador em Brooklyn,
Nova York; thesoureiro, (para preencher a vaga occasionada
pelo pedido de demissão de Lewis A. Burleigh) H. C. l\Iiller,
morador na cidade de Nova York ; secretario, (para preencher
a. vaga oceasionada pelo pedido de demissão de Lewis A. Burleigh) R. L. Edwards Junior, morador em Brooklyn, Nova York.
Certifico mais que as transferencias de subscripção de acções
de Lewis A. Burleigh, J Berry e A. M. French foram entregues,
escríptas, ou mandadas pelo Correio a diversas pessoas, cujas
residencias, . mencionando a cidade, condado e Estado, vão
abaixo especificadas, a saber:
Nome da pessôa que transfere, nome da pessôa a quem foram transferidas e
residencio. da. pessôa a quem transfere

A. l\I. French, R. L. Edwards, Junior Villa de Hopatcong,
Sussex N~w Jersec; Lewis A. Burleigh, Charles R. Hebard,
Brooklyn.r Kíngs, Nova York : J. Berry.Oharles R. Hebard, Brooklyn, Kings, Nova York Charles R. Hebard, H. C. l\Iiller (t
acção) , Brooklyn, Kings, Nova York.- R. L. Edwards Junior,
secretario.
Estado de Nova York, condado de Nova York, H de março
de 1904. A saber: Perante mim, pessoalmente, compareceu R.
L. Edwards Junior, secretario dá Amazon \Vireless Telegraph
and Telephon Company, e jurou ser verdadeiro o depoimento
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acima, por elle assignado perante mim.- Joseph. E. Cauanauçh,
tabellião publico, condado de Nova York.
Estado de Nova York, condado de Nova York. Saibam todos
que: Eu, Thomas L. Hamilton, tahellíão do condado de Nova
Ynr-k e do supremo tribunal do mesmo condado, este um tribunal de registros, certifico que Joseph E. Cavanaugh, perante
o qual foi tomada a deposição annexa, era, nessa época, um dos
tabelliães publicas de Nova York, residente no mesmo condado
e devidamente nomeado e juramentado e autorizado aadministrar juramentos para serem usados em qualquer tribunal
desse Estado, assim como para outros actos ; que conheço bem
a lettra desse tabellião e que de verdade acredito ser genuína
a sua assígnatura acima. Em fé do que assigno o presente, que
se llo com o sello do mesmo tribunal e condado, aos 21 de maio
de 1904.- Thomas L. Hamilton, tabellíão.
Saibam todos quantos o presente instrumento virem que a
Amazon Wireless 'I'elegraph and Telephone Company, uma corporacão devidamente organizada e existente sob as leis do Estado de Maíne, Estados Unidos da America, nomeia e constitue
Seu bastante procurador o Sr. Richard Hei::try Mardock, residente em Manáos, Estados Unidos do Brazil, para em seu nome
e como si preséntefosse, assignar e apresentar a autoridade
competente do Governo dos Estados Unidos do Brazil um requerimento ou proposta ao mesmo Governo, afim de obter do
mesmo Governo uma concessão ou licença para que a mesma
Amazon Míreless 'I'elegraph and 'I'elephone Company possa
operar e fazer funecionar o systema de telegrapho e telephone
sem fio entre as capitaes dos Estados do Pará e do Amazonas,
Estados Unidos do Brazil, pelo espaço de 30 annos consecutivos;
para cujo fim a companhia acima outorga ao seu dito procurador \\Iardock amplos poderes para. fazer 'quaesquer alterações, modificações ou addíções necessarias ao dito requerimento, ou, si preciso for, fazer, em nome e de parte da mesma
companhia, um novo requerimento para esse fim; e para fazer
e entregar todo e qualquer instrumento ou documento necessario ou util para o fim acima.
Para cujo fim a companhia acima mencionada dá ao dito
procurador amplos poderes, inclusive os de substabelecer e
revogar.
Em fé do que a Amazon Wireless 'I'elegraph and Telephone
Companysella o presente documento com o se110 da mesma e
manda assígnar o mesmo documento pelo seu presidente e thesoureiro, que estão devidamente autorizados. Passado nesta
cidade de Nova York, aos 11 de marco de 190/!'
Certifico: Amazon Wlreless Telegraph and 'I'elephone
Company.- Erederick Steuiart, presidente.- Richard D. Eâ-uiards Junior. secretario.- H. C. Miile». thesoureiro (sello da
companhia). '(Continha uma estampilha' dô Thesouro Nacional
do valor de 1$, devidamente inutilizada com o carimbo da recebedoria do 'Rio de Janeiro.)
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Estados Unidos da America - Estado de Nova York Cidade e condado de Nova York. Certifico que, aos 21 de março
de 1904, compareceu perante mim o Sr. Frederick Stewart, de
mim conhecido, o qual, depois de devidamente juramentado,
declarou e disse que era o presidente da Amazon Wireless Telegraph and Telephone Company, cuja corporação passou o do'cumento acima, declarou mais que conhecia o se110 dessa compauhía e que o sello no documento mencionado era o da companhia
e que o documento foi assim sellado por ordem dos directores da
companhia e que e11~ assígnou o seu nome como presidente, por
ordem desses directores. (Sello do Tabellião.) Josepli E. Ca-.
uanaualc, tabellião publico.

Estado de Nova York - Cidade e condado de Nova York,
Eu, tabellião de registros do condado de Nova York e do supremo tribunal do mesmo condado, que é um tribunal' de registros, certifico que Joseph E. Cavanaugh, cujo nome assígna
o certificado de prova ou reconhecimento do documento annexo, e ahi se acha inscripto, era, na data do reconhecimento
de tal documento, tabellião público do condado de Nova York, e
morador no mesmo condado, devidamente nomeado, juramentado e autorizado para esse fim. Certifico mais que, conheço
bem a lettra do dito tabellião, e dou fé de ser genuina a as,signatura desse tabe11ião no reconhecimento mencionado.
Em fé do que.. passei o presente certificado, que vae por
mim assignado e sellado com o sello do dito tribunal e condado,
aos 21 de março de 1904.- Tliomas F. Hamilton, tabellião de
registros. (Sello do condado), Continha uma estampilha federal
do valor de 1$ devidamente inutilizada com o carimbo da Recebedoría do Rio de Janeiro.)

Substabeleco na pessoa do Sr. Dr, Porfirio Nogueira todos
os poderes que me foram conferidos pela Amazon Wíreless Telegraph and Telephone Company para todos os effeitos .de
direito, com reserva dos mesmos poderes.- Pará, 30 de abril
de L904.- R. H. Mardock. (Continha uma estampilha do Thesouro Nacional de 1$ devidamente inutilizada.)
Reconheço a assignatura supra.- Pará, 30 de abril de
-L904. Em testemunho (signal publico) da verdade.- Theodosio
Lacerda Chermotit.

Pela presente, de meu proprío punho ',e assignatura, substabeleço nas pessoas do Senador Silverio José Nery e capitãotenente Antonio Nogueira os poderes que me foram conferidos
na procuração junta da Arnazon Wíreless Telegraph and Telephone Company para que cada um .de per si ou ambos in solidüni possam no Rio de Janeiro, capital dos Estados Unidos do
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Brazil, usal-os tão inteiramente como nelles se contém, podendo esta estabelecer ainda com ou sem: reserva de poderes.
Manáos, 25 de abril de 1906.- Porfir io Nogueira.
(Continha uma estampilha do Thesouro do Estado do
Amazonas, do valor de 1$, devidamente inutilizada.)
Substabelecemos os poderes da procuração retro ao advogado DI'. José Lustosa da Cunha Paranaguá,
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1906.- Siioerio José Nel'Y.Antonio Nogueira.

(Continha uma: estampilha do Thesouro Nacional do valor
de 1$, devidamente inutílízada.)
Reconheço verdadeira a firma e lettra de Porfirio Nogueira e as firmas Silverio José Nery e Antonio Nogueira.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1906.- Em testemunho
(signal publico) da verdade.- Eoaristo Valle de Barros.
DECRETO N. 8.687 -

DE

26 DE ABRIL DE 191

Concede autorização a Tile Lafnyette Rubber Estates; Limited, para funccionar
na Republtca

O Presidente da Bepuhlíea dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a The Lafayette Bubber Estates,
Limited, sociedade anonyma, com séde na Inglaterra, devidamente representada, decreta :
Artigo unico. E' concedida autorização a The Lafayette
Rubber Est.ates, Limited, para-funccionar na Republica com os
estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este
acompanham, assígnadas pelo ministro de Estado da Agricultura, Industria e Commercio, ficando a mesma eompanhía
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação
em vigor.
Rio de Janeiro, 26 de abril de '1911, 90° da Independencía
e 23° da Hepublicá.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.
Clausulas que acompanham o decreto n. 8.687, desta data
I

The Laf'ayetíe Ruhber Estafes, Limited, é obrigada a ter
um representante no Brazíl com plenos e illimitados poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandado e recber citação inicial pela companhia,
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II
'rodos os actos que praticar no -Brazil ficarão suj eitos unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção ·:Ir:
seus tribunaes .iudiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á
execução das obras ou serviços a que elles se referem.
IH

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respeotivos .estatutos. Ser-Ihe-ha cassada a autorização para í'unecíonar na
Republica si inft-ing ir esta clausula.
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disnosíções do
direito que regem as sociedades anonymas ,

v
A inf'racção de qualquer das clausulas para a qual não esteja comminada pena especial será punida com a multa de
1 :OOU$ a 5 :000$ e, no caso de reincidencia, pela cassação 113autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.
Rio ele Janeiro, 26 de abril ele '19'1L-Pedl'o de Toledo,

Thesouro do Estado da Bahia-Sobre uma estampilha estadoal do imposto do sello no valor de 300 réis o carimbo:
'I'ahellião publico ele notas. Cartorio Bahia - Nemesio Díogenes.
Primeiro traslado - L. 92, fls. 83 v.
Substabelecimento que faz Gervase Notcutt Green-Saibam
quantos este instrumento de substabelecimento virem que no
armo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Chrísto de 19'11,
aos oito dias do mez de fevereiro, nesta cidade de S. Salvador,
capital do Estado Federado da 'Bahia, em meu eartorio, compareceu o outorgante acima declarado, conhecido de mim tahellião e das testemunhas abaixo assígnadas, perante as quaes
disse que substabelece na pessoa de 'Gustavus Gudgeon, no Rio
de Janeiro, os poderes que lhe foram conferidos pela sociedade
anonvrna ingleza The Laf'avette Rubber Estates, Limited, com
séde em Londres, cuja procuração foi lavrada pelo tabellião de
Londres, Joseph Phillips Crawley, em 12 de janeiro de 191'1,
especialmente para registrar os estatutos da dita sociedade na
repartição competente no Rio de Janeiro, e requer ao Go-
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verno da União, ou a quem for de direito, a necessaria licença
para a mencionada sociedade funccionar livremente na Republica dos Estados Unitlos do Brazil, com todos os poderes necessarias para tal_ fim. De como assim disse, dou fé ; e foram
testemunhas presente os abaixo assígnados como o outorgante,
depois de lido perante- todos- por mim Nemesio Diógenes, tabellião interino, o escrevi. (Inutilzada uma estampilha federal de 1$000). - Geroase Notcutt 'Green, - Testemunhas
Francisco de Souza Macedo.c-Lsaltino José de Araujo. Conforme o original. Bahia, 8 de fevereiro de 1911. E eu, Nemesio
Diógenes, 'tabellião interino, escrevi e subscrevi. Em testemunho da verdade.-Nemesio Diaqenes. (Ao lado o carimbo do
tapellião Nemesto Diogenes.) Reconheço a firma supra de Nemesío Diogenes. Rio, 3 de abril de HH L-Carlos Guimarães.
(Ao lado o carimbo do tabellião interino do 7" oíf'ioio, major
Carlos Theodoro Gomes Guimarães.)

'I'hesouro do Estado da Bahia. Sobre estampilha edtadoal do imposto do sello no valor de 300 réis o carimbo :
Tabellião publico de notas - Cartorio da Bahia - Nemesío

Diógenes.

Publica fórma - Procuração - Saibam quantos este publico instrumento de procuração bastante virem que no anuo
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1911, aos
12 dias do mez de janeiro, nesta cidade de Londres, perante
mim o abaixo assignado Joseph Ph illips Crawley, tabellião publico da mesma cidade e na presença das testemunhas adeante
assignadas, compareceram em representação da sociedade anonyma ingleza denominada The Laf'ayette Rubber Estates, Limited, devidamente incorporada e com séde sócíal nesta cidade, Salishurv House 535, os Srs. Francis Youle e Napoleon
Gerald Bonaparte ,\Yyse, dous dos administradores, e o Sr. Harold Alfred Wesson, o secretario da dita sociedade, reconhecidos pelos proprios de mim tabellião, e das ditas testemunhas.
do que dou fé, corno tambem o dou de que tambem se ucham
devidamente autorizados pelos estatutos e regulamentos da
dita sociedade e em virtude da respectiva deliberação do conselho de administração da mesma para outorgarem o presente
instrumento sob o sello social da referida sociedade, e disseram : Que nomeavam e constituiam por bastane procurador da
dita. sociedade na. Repuhlica dos Estados Unidos' do Brazil ao
Sr. Gervase Notcutt Green, negociante, morador na cidade da
Bahia, na. dita Repuhlica, e lhe concediam todos os poderes
em direito permettidos para que em nome e representação da
sociedade outorgante possa solicitar e obter do SI'; presidente
dos Estados Unidos do Brazil do Governo superior dos mesmos
e de todos- os governos estadoaes, repartições, tribunaes, e
autoridades a quem competir a approvação dos estatutos da
sociedade outorgante e o reconhecimento desta como nessoa
ou entidade jur-ídica nos ditos Estados Unidos elo BraZil, os
quaes esta tu tos devidamente legalizados se remettem ao
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procurador com ess~ fim, procedendo tambem ao devido registro delles no registro de commercio e outros competentes,
autorizando o dito. procurador amplamente para o dito .flm da
approvação e de registro dos referidos estatutos a fazer todos
os requerimentos, petições, declarações, publicações e diligencias e tudo o mais que seja necessario para constituir um
domicilio legal para a dita sociedade onde convier nos ditos
Estados Unidos do Brazil. com faculdade de assígnar todos os
livros, registros e, documentos e requerer que sejam assignados pelas autoridades competentes o de pedir e requerer licença e autorização para negociar e funccionar nos ditos Estados Unidos do Brazil. Para que possa representar a sociedade outorgante como seu agente nos ditos Estados Unidos do
Brazil, e no seu nome acceitar a cessão e transferencia que
a favor da mesma sociedade se fará pelos Srs. Ferreira Guimarães & Comp., de Machado Portella, no Estado da Bahia, de
terrenos e outros bens moveis e immoveís, construcções, emprezas, privilegias, direitos e ef'Ieltos nos ditos Estados Unidos
do Brazil e em particular uma fazenda denominada Lafayette
sita no termo de Maracás, no Estado da Bahia, e cerca da
ditá villa Machado Portella com uma área de oitocentos e setenta e tres hectares, setenta e quatro ares e cincoenta ceutíares pouco mais ou menos com as suas oonstruoçôes, maníçobas, emprezas, utensilios e materiaes e detalhes, 'de cuja
fazenda são conhecidos ao dito procurador; com faculdade para
estipular e ajustar com os ditos Srs. Ferreira Guimarães &
Comp. os preços, condições e termos de tal cessão e transferencía, pagando os seus preços e saccando as competentes IIUitações e assignando e outorgando no seu nome e representacão da dita sociedade todos os instrumentos de cessão e transÍ'erencia e mais documentos que forem necessarios ou convenientes com todas as precisas formalidades, segundo as leis
dos ditos Estados tinidos do Brazil ; e todos cs mais poderes
e autorizações quaesquer que possam ser exigidos para os
fins acima exarados, a sociedade pelo' presente instrumento dá
e confere ao seu dito procurador sem nenhuma limitação, incluindo a faculdade de ser substabelecida no todo ou em parte
a presente procuração. De como assim o disseram dou fé e,
depois de lido e ratificado assignaram os competentes com
as testemunhas presentes e commigo tabellião e aqui estamparam o sello social de accôrdo com a deliberação acima mencionada, do que dou fé ..- Prancis Youle. - N. G. Bonaparte
TVyse. - Harold A. TVessen, administradores, secretario. Testemunhas: Ernest Hammond e T. Watson Walker. In testi1nonhon »eritatis -.T. Ph.illips Crasolei), notario publico
(Está estampado o sello social da supra referida sociedade outorgante, um sinete do notario referido e collado um sello (one
stüllinç>, Reconheço verdadeira a assígnatura retro do J.
Ph illips Crawley, tabellião publico desta capital, e para constar
onde convier, a pedido do mesmo, passei a presente, que
assígno e fiz sellar com o sello das armas deste consulado
Geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil em Londres
aos dias doze de janeiro de mil novecentos e onze.-F. Alves
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Vieira, consul gera\. Recebi f: 0-11-3. - Vieira. Está estampado um sínete do consulado supra e eollado e "devldameute
ínutílizado o selIo consular no valor de cinco mil réis.) Nota
- A legalização da firma consular é facultada ou na Secretaria das Relações Exteriores do Rio de Janeiro ou em quesquer
repartições f'iscaesrla Republica. Reconheço a firma do senhor
consul F. Alves Vieira. Alfandega da Bahia (sobre estampilhas
federaes no valor dê seiscentos réis), oito de fevereiro de 'mil
rrovecentose onze. Numero 23. 'Pagou mil réis de selIo de verba
Alf'andega da Bahia, 7 de fevereiro de 19>11.- O escripturaric,
M. Sarmento
O tliesoureíro, J. Mello. E nada mais se continha na referida procuração, de onde fielmente fiz extrahir
esta publica fórma, que conferi' e concertei e tamhern o vae
por nós tabeIlião, companhia e,' achando-a conforme, reportando-me ao original. a subscrevo e assigno nesta cidade de
S. Salvador, .eapítal do Estado da Bahia, e neste cartorío, aos
oito dias do mez de fevereiro de mil novecentos e onze. E eu
Nemesio Diógenes, tabelIião interino, escrevi, subscrevi, conferi e concertei e assigno em publico e raso. Em testemunho
da verdade. - Nemcsio Dioçenes. Conferida e concedida por
mim tabellião interino. Conferida e concedida por mim tabelHão Nemesio Diógenes, Pedro E. de M. Porto (sobre estampilhas federaes no valor de mil oitocentos réis): Bahia, 8 de
fevereiro de 11911.- N. Diouenes, tahellião interino.

Certifico pela presente que me foi apresentado um folheto contendo as cópias certificadas do certificado de incorporação, memorandum e artigos de associação da 'I'he Lafayette Rubber Estates, Límíted, e um instrumento de legalização e reconhecimento, exarados em idioma ínglez, afim de
os traduzir para a língua. vernacula, o que assim cumpri em
razão do meu officio e cuja traducção é a seguinte:
'I'raducção :
Eu, Joseph Ph íllips Crawley, da cidade de Londres, tanellião publico, devidamente [uramentado e em exercioio, certifico pela presente que a assignatura de Geo. J. Sargent,
appostaao certificado de incorporação da companhia denominada: The Latavette Rubber Estates, Limited, annexo e marcado «A », assignatura que tambem figura na cópia off'icíal do
Memorial de Assocíação da referida companhia, igualmente
annexo e marcado« C », é authentica e do proprio punho de
George John Sargent, adjunto do furiccionario do Registro de
Companhias Anonymas de Somerset House, Londres, tendo
sido as ditas firmas feitas perante mim neste dia.
Certifico mais que o citado. George John Sargent exerce
eff'ecivamente o officio de adjunto do funccionario do Registro
de Companhias Anonymas e é competente para 11 outorga de
tal certificado ou cópias of'ficiaes por elle assignadas, na
fórma indicada, tendo elIas valor Judícial au extrajudicial.
Em testemunho do que firmei o presente e fiz appor o
selIo do meu officio, neste dia 31 de janeiro de 191 L
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In testimoniuni ueritatis. - J. Philippe Crauüeu, tabellião
publico, (Estava o sello off'icial do mesmo tabelliãopublico.)
Reconheço verdadeira a assignatura retro de J. Phillips
Crawley, tabellião publico desta capital, e para constar onde
convier a pedido do mesmo passei a presente, que assignei e
fiz sellar com o sello das armas deste. Consulado Geral da
Republ ica dos Estados Unidos do Brazil em Londres, nos 14 de
janeiro de 1911. ( Sobre uma estampilha do sello consular brazileiro do valor de cinco mil réis) : No impedimento do consul
geral.-Luiz Auausto da Costa, více-consul. (Estava a chancella respectíva.)
Seguia-se a legalização da firma supra, feita na secretaria de Estado das Relações Exteriores. (Estavam todas as
chancellas e sellos preconizados pela lei.)
" Assim termina o referido documento que bem e fielmente
verti do proprio original, ao qual me reporto.
Em
do que passei a presente, que selleí com o sello do
meu officio nesta cidade do Rio de Janeiro.
í'é

CERTIFIC.\DO DE INCORPORAÇ.lo DE COl\IP:\NHIA

CerLifico pela presente que a The Laí'ayette Rubher Estates, Límited, foi incorporada nos termos da lei de companhias
(Consolidação) de 1908 como companhia de responsabilidade
limitada em data de vinte e seis de maio" de mil novecentos e
dez.
Dada e por mim assignada em Londres 'neste dia 30 de [aueiro de mil novecentos e onze.-Geo. J.Sm'[Jent, assistente do
archivista de sociedades anonymas.

Nada" mais continha o referido certificado de incorporação,
que bem e ,fielmente verti do proprío original, ao qual me
reporto.
Em fé do que passei a presente, que sellei com o sello do
meu officio e assigno nesta cidade dei Rio de Janeiro.
Leis de qompanhias de 1908
CONSOLIDAÇ.:\.O

Registrada - 62.340 - 26 maio 1910.
Companhia Limitada por Acções.
l\J:eD1orial da Associação da The .Lafaye-t-te
Ruber Es-ta-tes LiD1i-ted

L O nome da companhia é : The Lafayette Rubber Estates. Limited.
2. A séde da companhia será, na Inglaterra.
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3. Os fins a que a mesma se destina são os seguintes:
1) Adquirir propriedades e terras em qualquer parte do
mundo para o cultivo da borracha, gútta-perclià, chá, café,
cacao, cínchona e quaesquer outras plantas, arvores, colheitas
e productos naturaes, explorando e desenvolvendo os mesmos
e especialmente adquirir por compra certas propriedades situadas no Districto de Maracás, na Republica do Brazil, conhecidas sob a denominação de Propriedade Lafayette, juntamente com todas as edificações, ínstallações, machínísmos,
utensilios e accessorios respectivos, e lavrar e levar a effeito,
com ou sem fnodíricações, o contracto a que se refere a
clausula 3" dos estatutos da companhia.
2) Plantar e cultivar a borracha, gutta-percha, chá, café,
cacáo, .cínchona e quaesquer outras plantas, ·arvores, colheitas
é' productos naturaes de qualquer classe, e mais tratar, beneficiar, preparar para o mercado, comprar, vender, dispor, armazenar, transportar por terra ou por agua, negociar e commerciar, agir como corretores, em relação a qualquer producto
natural, quer preparado, manipulado ou em seu estado primitivo, por atacado ou a varejo.
3) Desenvolver todas as fontes de rendimento e tirar
proveito das terras, edificios e direitos actualmente· de propriedade da companhia, como a mesma julgar conveniente, e
principalmente esgotando, drenando, cercando, plantando, edificando, beneficiando, fazendo pastos, negociando com lavradores, criadores e fabricantes de, conservas de carnes e alimentos.
4) Explorar minas e pedreiras; buscar, obter, trabalhar:
extrahír, triturar, fundir, manipular ou por outra fórma negociar em minerios, metaes, mineraes, oleos, pedras preciosas
e outras, resíduos ou productos em geral, explorar o negocio
.de minas em todas as suas modalidades;. e edificar, construir,
abastecer, manter, adquirir e explorar fabricas, moinhos, edifícios, estradas, traniuxuts, conducções por cabos, estradas de
forro, navios, botes, barcas e outros trabalhos, maehínísmos,
materiaes e installações de qualquer especie.
5) Comprar ou adquirir por outra fórma todo ou parte do
negocio de qualquer pessoa, firma, sociedade ou companhia
(si se tratar de companhia) que explorar ou fôr constituida
para explorar qualquer negocio ou propriedade adequada aos
fins desta companhia, podendo êffectuar para tal fim pagamentos em dinheiro,em acções, valores ou obrigações desta
companhia, e em relação a taes transaeções assumir quaesquer
responsabilidades concernentes ao negocio ou propriedade
adquirida.
6) Associar-se ou fazer quaesquer composições de ordem
permanente ou temporaria para participação de lucros, fusão
de interesses, risco em commum, concessão ou cooperação
reciproca: agindo como administradores e. agentes de qualquer
pessoa, firma, sociedade ou companhia, directa ou indírectamente, em negocio ou transaeção presente ou futura que esta
companhia esteja autorizada a explorar directa ou índírectamente, ou fazendo qualquer negocio. ou transacção,· ou procedendo de modo que; a juizo da companhia, possa redundar em
seu benefício, ou pelo menos possa minorar qualquer-prejuizo
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ou perda, para esta como para qualquer outra companhia, na
fôrma já citada; e comprar, subscrever e de outro modo adquirir e guardar acções (no todo ou em parte integralizadas),
bens e valores de pessoa, firma, sociedade ou companhia,
podendo emprestar-lhes dinheiro, auxiliai-as ou subsídíal-as,
vendendo, guardando, reemittindo, com ou sem garantias, ou
por outra fórrna negociando em taes acções, bens e' valores.
7). Explorar o negocio de transportes por via maritima
ou terrestre e o negocio de proprietarios de navios, batelões
n barcas; e adquirir, construir, collocar, conservar e conduzir
linhas de ferro-via ou trauuoau, e explorar o negocio de armazenagem, cáes e capatazia, e o de fornecedores de electricidade,
gaz ou energia, e adquirir, construir, conservar e dirigir usinas
de electricidade, de gaz,· trabalhos de engenharia, fundições,
fornos e outros trabalhos; negociar como exportadores, importadores e vendedores de borrachas; de toda a especie de
generos, fazendas e mercadorias.
8) Fazer contractos com qualquer governo ou autoridade,
suprema, municipal, local ou outra,' ou companhias de estranas de ferro, de canaes, de navegação ou de portos, comrníssarios, carregadores ou com outras pessoas, corporações ou
companhias em qualquer parte do mundo, que fàr conducente
aos fins da companhia, no todo ou em parte, e de obter de tal
governo ou autoridade, estradas de ferro ou outra companhia,
pessoa oú corporação quaesquer direitos, prívilegios e concessões que parecerem tendentes a todo ou qualquer fim da
companhia, bem como executar, exercer j:l preencher taes
contractos, direitos, prrvilegios e concessões.
9) Comprar, alugar, permutar ou arrendar, eonstruir ou
tk outra fórma adquirir em troca propriedades ou interesses,
quaesquer terras, edificios, direitos e águas, bemfeitorias, direitos, privilegtos, concessões, maohínismos, patentes, insta Ilações, materiaes ou mercadorias e bens moveis ou immoveis
de qualquer classe, no intuito de explorar os mesmos para
alcançar lucro ou para desenvolveI-os e tirar resultado e re-,
vendei-os.
iO) Receber dinheiro em deposito e emprestal-o ou outros
tens, em garantia do fiel cumprimento de contraclos e obrigações de toda especie ; agir' como agentes na administração.
venda e compra de terra, propriedade; em geral negociar como
capitalistas, banqueiros e financeiros,
11) Dirigir quaesquer outras transaeções, negocios e operações de manuracturas, finanças, cornmerclo ou outros quaesouer que a companhia julgar attinentes directa ou indirectamente a qualquer de seus fins ou que paraIlelamente a elIes
possam ser convenientemente conduzidos.
12) Subscrever, comprar, adquirir e obter opções condioioualmente ou per outra fôrma e empregar capital. ':1l1 titulos, acções, eí'feitos e valores de toda -e qualquer natureza,
integralizados ou não, e eff'ectuar os respectivos pagamentos
na occasião das chamadas ou antes, guardando. vendendo,
vcrmutandoou dispondo dos mesmos de outra fôrma, e negociai-os, tirardeIles resultado e rehavel-os a qualquer tempo,
.
conforme entender conveniente.
13) Promover e formar qualquer outra companhia ou
Poder Executivo - ill1i •
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companhias, ou cooperar para esse fim, quer no intuito de
adquirir, trabalhar ou de outra fórma negociar com toda .e
qualquer propriedade, direitos e responsabilidades desta companhia, ou em qualquer propriedade em que tenha ella interesses, quer no intuito de estabelecer qualquer cornmercío
ou empreza considerada proveitosa á mesma, em que possa
favorecer seus interesses, podendo auxiliar taes companhias
ou companhia adeantando dinheiro ou contribuindo para as
suas despezas preliminares, ou fornecendo-lhe todo ou' parte
do capital, acceitando ou subscrevendo accões (privilegiadas,
crdínarías ou differidas) da mesma, emprestando-lhe dínheírcs contra debentures ou por outra fórma; e, outrosim, pagar
dos fundos da companhia toda a despeza relativa á formação,
registro e propaganda e estabelecimento dessa ou de qualquer
outra cornpanhía.. bem como qualquer despeza com a emissão
de qualquer circular ou aviso, ou para impressão ou estampa
e circulação de procurações ou formularios para serem preenchidos pelos aecíonistas desta, ou de qualquer outra companhia, ou com ella relacionados.
14) .Propor compra, ou adquir-ir de outra fórma, quaesquer
privilegies de invenção, licenças, processos em segredo ou
semelhantes, conferindo direito exclusivo ou nã,o,· para uso
de qualquer invenção que parece ser vantajosa aos fins da
companhia ou cuja acquísíção lhe possa ser proveitosa directa
ou indirectamente, e usar, exercer, gozar, desenvolver ou
conceder licenças em relação á propriedade ou direitos assim
adquiridos ou tirar proveito dos mesmos de outra maneira
qualquer.
.
15) Pagar pelas propriedades ou direitos adquiridos pela
cómpanhía, em dinheiro ou em acções, ou por meio de quaesquer debentures, deberüure stock ou outros valores que a
companhía se acha habilitada a emittir ou crear, ou parte de
uma e parte de outra fórma.
16) Tomar emprestado ou levantar dinheiros para os fins
visados pela companhia, sob a garantia que julgar conveniente,
sem porém limitar a amplitude dos precedentes poderes, pela
emissão ao par ou -ahaixo do par, ou a premio de hvpothecas,
onus,debent'lo'es ou debeiüure siock, perpetua ou de outra
fórma, com ou sem Trust Deeâ, gravando toda ou parte das
propriedades da companhia, seu acervo e emprezas presentes
e futuras, inclusive o capital ainda não chamado.
17) Passar, acceitar, endossar e emittir notas premisseserias, letras de cambio e outros instrumentos negociaveís.
18) Emittir quaesquer acções ou valores que a companhia
possa fazel-o para garantia ou indemnizaçãoa qualquer pessoa com quem a companhia se comprometteu ou estiver forçada a indemnizar por qualquer obrigação.
19) Fazer donativos e subsoripções para qualquer fim que
possa consultar aos interesses da companhia e conceder bonificações, gratificações e pensões a pessoas empregadas pela
companhia, dotar, prover e subscrever para qualquer instituição social, de educação ou caridade, ou sociedade considerada proveitosa a taes pessoas.
20) Vender, permutar, arrendar, contra aluguel, aforamento, participação nos lucros, ou de qualquer outra fórma
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ceder, outorgar licenças, effeitos e outros direitos, negociar
ou dispor da empreza e toda ou parte da propriedade, acervo
e effeitos pertencentes no momento á companhia mediante
compensação que julgar conveniente, e em particular para
acções, debentures ou outras obrigações de outra companhia
Qualquer.
21) Associar-se ou cooperar em qualquer negocio para a
participação de lucros, fusão de interesses ou cooperação com
qualquer companhia, firma ou pessoa, explorando ou procurando explorar negocio parallelo aos fins desta companhia,
a respeito de urna ou mais transacções.
22) Fazer fusão com qualquer outra companhia em
qualquer parte do mundo, cujos fins e negocies sejam semelnantes ao desta companhia, por venda ou compra (por acções
ou de outra fórma) da empreza e responsabilidades desta ou
de outra companhia na fórma precitada, pela liquidação ou
não dos negocios, ou pela compra ou venda (contra acções ou
por outra rórma) de todas as acções ou stocks, debentures ou'
valores desta ou da outra companhia, na fórma suprameneionada, ou por sociedade ou qualquer composição da natureza
de sociedade, ou de qualquer outra maneira.
.
23) Pagar commissões a qualquer pessoa, firma ou companhía, em consideração de ter subscripto ou concordado em
subscrever, quer absoluta, quer condicionalmente quaesqner
acções desta companhia ou de qualquer outra em que esta já
i0r ou esteja em via de ser interessada; e em consideração
de terem angariado ou convencionado angariar suhserípções,
absoluta ou condicionalmente, de quaesquer acções nesta
companhia ou em qualquer outra, na fórma já citada e de
pagar as despezas preliminares da companhia.
24) Prestar a qualquer pessoa ou companhia que estiver
angariando suhscripções, auxilio financeiro ou outro, ou negociando com a companhia ou quaesquer companhias ou emnrezas em que esta companhia tem interesse, além de qual(Iuer 'outra fórma de remuneração, o direito de receber e
subscrever quaesquer acções ou outros valores por emittir
ainda por esta companhia, mediante as condições que convierem á companhia.
25) Distribuir entre os accionistas em espeeie, a titulo
de dividendo ou bonificação, ou por occasião do reembolso
do capital, quaesquer bens da companhia, de fórma, porém,
a não effectuar distribuição alguma sobre a base de capital
reduzído, a não ser em virtude de consentimento (si fór dado)
para o caso, exigido por lei.
26) Reter em nome de terceiros qualquer propriedade
que a companhia í'ôr autorizada a adquirir e gerir ou effectuar
quaesquer dos negocios ou actos supracitados, em qualquer
parte do mundo, como partes principaes, agentes, depositaríos
(trustees ), ou por intermedio de depositarias, agentes ou de
outra maneira, por si sós ou coníunctamente com outros.
27) Praticar todos e quaesquer outros actos que forem
incidentes ou tendentes á obtenção dos f'íns supramencionados,
em qualquer parte .do mundo, como partes príncípaes, agentes,
contractantes, deposítaríos (trusteest, ou por: íntermedío de
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depositarias, agentes ou de outra fórma, por si sós QU con[unctamente com outros.
4. A responsabilidade dos sacias é limitada.
5. O capital da companhia é de f: -150.000, dividido em
600. 000 acções de 5 shíllíngs cada uma.
6. O capital da companhia poderá ser augmentado a qualquer tempo pela creação de novas acções da quantia que fôr
,julgada conveniente.
.Quaesquer acções da companhia ora não emittidas e
ouaesouer acções que opportunamente forem creadas poderão
ser emittidas com garantias ou direitos de preferencia, em
relação ao divídendo ou reembolso do capital, ou em relação
a ambos, ou ainda sobre quaesquer privilegias ou vantagens
cspecíaes sobre acções previamente emittidas ou em vésperas
de o serem, ou com premio ou direitos differidos, comparativamente ás acções a emittir-se ou emittidas, ou sujeitas a
condições ou disposições, eom direitos especiaes de voto ou
sem 'direitos a isso, e geralmente nas condições determinadas
pela companhia ou seus regulamentos, na occasião existentes.
Nós, as diversas pessoas cujos nomes, endereços e rqualíficação se vêem junto, desejamos constituir-nos em companhia, na conformidade dos presentes estatutos e, respectivamente, concordamos em tomar o numero de acções do capital
da companhia exarado em frente aos nossos nomes respectivos:
Nomes, endereço e qualificação dos
strbscriptores

Numero de
acções
possuídas

James Mitchell, 40 Kingsley Road, Wimbledon, S.
"\V., empregado
Donald Mowbray Waíte, 52 Derwent Road, Pelmer's
Green, N., empregado.......................
Edgar Willy Edwards, 51 Homesdale Road, Hampton
'Weék, Middlesex, empregado................
\Villiam Edward James Tizard, 291 Upland Boad,
Shepherd's Bush, \V., empregado............
Henry Hollowav, 67 Wendell Road, Shepherd's
Bush, \\T., empregado.......................
Halph Bru e Graham\. Prospect Place, Enfield
Lock, i\liddlesex, empregado.................
I.eslie Hyde Edwards, 3 i\lorpeth 'I'errace, Victoria
Street., S. \V., empregado....................

Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma

Datado neste dia 26 de maio de 1910. Testemunha das
assignaturas supra: C. C. Cornwelle, empregado em \Vorthington Evans, Dauney & C"., 27, Nicholas Lane, E. C.
Por cópia eonforme:- Geo. Sargent, assistente archivista
de companhias auonymas.
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Lei de 1908, de Companhia Anonyma

(Consolidação)

Companhia limitada paI' acções
Estatutos da The Lafayette Rubber
Liu1.ited
REGISTRADO

Est~tes,

COM O MEMORIAL DE ASSOCIAC.:W
DISPOSIÇÕES

1. Nenhuma das disposições contidas na tabella A do

pr-imeiro fasciculo da lei supra-mencionada será applicavel

esta companhia, a não ser as que se acham comprehendidas
nos seguintes artigos:

li

INTERPRE1.'AÇ.:\O

2. Na confecção geral destes artigos, as palavras indicativas do singular comprehenderão tambem o plural e viceversa, desde que não desvirtuem o texto; as palavras significando pessoas, comprehenderão corporações e governos de
toda classe; e pela palavra escripto entender-se-ha tambem
lithographía e outros succedaneos usuaes da escrípta.
As seguintes palavras e expressões terão as diversas significações que lhes são attribuidas pelas presentes, a não ser
que haja-no assumpto ou no texto qualquer incompatibilidade.
Assim é que:
<t I, COMPANHIA» SlGNIFIC,\R:Í.

<l:TI-IE LAFAYET1.'E RUBBER ESTATES,
LIIvIITED»

« O escriptorio », a séde social da companhia.
«Os membros», os accionistas registrados pela companhia.
« O registro» significará o registro dos membros, mantidos de conformidade com o art. 25 da lei (de Consolidação)
de 1908.
« A directoria» significará os directores, porventura em
exercício, da companhia, ou alguns delles formando numero
em reunião da direetoria.
A expressão « directoria» ou «reunião da directoria »
significará e comprehenderá todos os directores da. companhia
em exercício na occasião, ou apenas o numero dentre elles
reunido e suff'iciente para constituir quorum, de accôrdo com
os regulamentos da companhia.
A palavra «mez» significará um mez do kalendarío.
As expressões «resolução especial» e «resolução extraordinaria» significarão uma resolução especial da companhia e
uma resolução extraordínarla da companhia respectivamente,
conforme a definição do art. 09 da lei (Consolidação) de -1908.
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NEGOCIOS

3. A'companhia entrará desde. já em contracto, nos termos
do respectivo projecto, o qual, para fins de reconhecimento,
traz na cópia a rubrica de dous subscriptores do memorial de
associação, sujeito a quaesquer modífícações que aos directores aprouver, sendo apposto desde logo o selIo da companhia
e entrando a vigorar,
4. A companhia é constituída no intuito de fazer parte do
referido contracto, nos termos delIe constantes, salvo quaesquer modií'íoacões (si houver), na fórma supra, e não .prejudicando ao referido contracto o facto de qualquer das partes
contractantes ficar em posição fiduciaria perante a companhia,
ou que algum dos dírectores tenha acceito nelle um encargo
a pedido, ou que os directcres, no caso, não constituam uma
directoria independente, ou que um ou mais elentre elles,
partes elo contraoto, em nome ela companhia, e votando sobre
o mesmo sobre qualquer assumpto resultante, tenham interesses no mesmo, não sendo obrigada qualquer das partes
no referido contracto a dar conta á companhia. ·de qualquer
lucro auferido em virtude delIe, ficando estabelecido que todo
accionista da companhia, presente ou futuro, nelIa entrará
sobre esta b a s e . '
.
5. Os negocios da companhia comprehenderão os diversos
fins mencionados no memorial de associação, no seu escopo
e significaCão ; e todo assumpto incidente, bem como todo negccío ficárá a cargo da directoria e da administração, de
accôrdo com os regulamentos expedidos por elIes opportunamente, sujeitos apenas á físoal ização das assembléas geraes,
segundo fica preceituado nos presentes estatutos.
6. Os negocies da companhia poderão ter inicio ainda que
unicamente parte das acções tiverem sido collocadas, distribuidas ou emittidas, observando-se, entretanto, as condições
da clausula 12 dos presentes.
7. Nínguem terá o direito de sacar, acceitar, passar ou
endossar qualquer cheque, nota promissoria, lettra de cambio
ou outro documento negocíavel em nome da companhia, passar
qualquer eontracto, usar do selIo social em qualquer documento ou fazer qualquer representação acarretando a responsabilidade da companhia ou envolvendo o seu credIto,a
não ser por aufcrização expressa da directoria e nos limites
das faculdades conferidas.
b. Os fundos da companhia não serão applicaveis á compra
de suas proprias acções ou sobre emprestimos em relação ás
mesmas.
9. A casa matriz da companhia será na Inglaterra, podendo
os directores, entretanto, estabelecer agencias em qualquer
outra parte do mundo.
10. A companh-ia poderá manter, além do registro dos accionistas, .existentes de accôrdo com a lei de-companhias de 1908
(Consolídação) , crear um registro supplementar em Qualquer
colonia em que runccionar.
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CAPITAL E ACÇÕES

11. Será licito aos directores pagarem qualquer commíssão á
pessoa que subscrever ou obrigar-se a subscrever, condicional
ou incondicionalmente, ou que promoveu ou obrigou-se a promover suhscripções firmes ou condícionaes, de quaesquer acções do capital da companhia, de modo que a commissão não
exceda a 10% do seu valor nominal (relativamente ás acções) •
12. Os directores s6 poderão proceder a distribuição, depois de terem sido subscriptas f 100 de acções, só podendo fazer
sua distribuição depois uue as- respectivas importancias hajam
sido pagas á companhia, revogando-se esta disposição' logo que
tiver sido feita a primeira distribuição. A quantia minima a
pagar no acto de ser a acção subscripta será de 5 % da importancia nominal da acção.
.
13. Observado o que precede, as acções ficarão a cargo dos
directores, que poderão applícal-as ou dellas 'dlspõr para as
pessoas e nas épocas, termos e condições que lhes aprouver;
e em particular será facultado á directoria dar a qualquer pessoa que condicionalmente ou de outra fórma subscrever ou promover suhscrípções de quaesquer aecões do capital da 'companhia, ou a toda outra pessoa mediante qualquer consideração,
o direito, em qualquer época e nos termos que lhes parecer
convenientes, de subscrever quaesquer acções ainda emittidas
pela companhia.
14. Si pelas condições da distribuição de qualquer acção,
toda ou parte. da respectiva Importancía ou de qualquer- premio
a que fôr emittida uma acção fôr pagável por prestações, taes
prestações, no vencimento. serão pagas á companhia ou, por
determinação dos directores, pelo possuidor da accão ,
15. A companhia. em assernhléa geral, poderá (a qualquer tempo) augrnentar o capital pela creação ele novas acções
até a quantia que lhe aprouver. As novas accões serão emíttidas nos termos e condições, direitos e prívílegios, consoante
o que determinar a assembléa geral tratando da emissão e, na
falta de seu veredictum, conforme 'os directores julgarem conveniente: e em particular, taes acções, ou quaesquer acçõss
formando parte do capital primitivo ainda por emittir, poderão
sel-o com direito preferencial ou com dividendos e por oecasíão
da dlstrihuicão do acervo da companhia, com direito especial
ou sem direito qualquer de voto.
16. A companhia poderá, antes de emittir quaesquer novas
acções. determinar que sejam ellas total ou parcialmente offerecidas em primeiro legar a todos os accionistas então existentes, ou a qualnuer classe ele .accionistas. ou aos possuidores
de dehentures ou dcbenture stock da comnanhia, proporcionalmente á quantia do capital nossuido ou adeantado por elles, ou
tomar quaesquer outras deliberações quanto á emissão e dístríbuição das novas aecões: mas na falta de tal determinação
ou no que fôr ella omissa, as novas acções serão distribuidas
ou tratadas de outra sorte pelos directores para taes pessoas,
nos termos e condições e épocas que a directoria entender.
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17. Todo o capital levant.ado pela creação de novas aoções
será, sem descurar as condições supra, considerado parte do
capital original e será, por conseguinte, sujeito ás determinações constantes dos presentes, quanto ao pagamento de chamadas e prestações, transferencias e Lransmissões. commisso, obrigações, resgate e outras.
18. A companhia poderá, a qualquer tempo, em resolução
especial, reduzir o capital, podendo consolidar ou subdividir,
parcial ou totalmente. suas acções , O capital integralizado poderá ser devolvido sob a condição de que poderá ser chamado
de novo ou sob quaesquer outras condições.
CERTIFIC,\DOS DE ACÇÕES

19. As cautelas de acções serão emittidas sob o sello social
da. companhia, e serão assígnadas por dous ou mais directores
e pelo secretario .
20. Cada accionista terá direito a uma cautela por todas
as acções registradas em seu nome, ou a diversas cautelas, cada
uma por uma parte de taes acções, e cada cautela espeoíf'icurâ
o numero de acçõss por que foi emittida, bem como a respectiva
quantiapaga ou creditada. Si algum accíonísta precisar mais de
uma cautela de acções registradas em seu nome, terá direito
ao numero de cautelas supplementares que precisar contra o
pagamento (si tal fàr exigido) que, os directores fixarem pelo
certificado extra, e que não excederá a um shílling .
21. No caso de uma cautela deter-iorar-se pelo uso, poderá
a direetoria, depois de lhe ser mostrada, determinar que seja
caneellada, e emittida outra em seu logar ; e em caso de perda
ou destruição, mediante prova a contento da directoria e de
índemnização nrévia (si houver), será ernittida urna nova cautela em favor do titular da que fôr perdida ou destruída. O maximo de um slrílling (si f'ôt: exigido) que os directorss í'íxnrr-m,
será nago á comnanh ia por cautela emittida em substituição das
que forem perdidas ou destruídas.
22. A cautela de acções registrada em nome de duas ou
mais pessoas será entregue a primeira pessoa que figurar no
registro, em relação ás acções.

23. Os direetores poderão opport.unamente fazer aos acclonlstas as chamadas que entenderem, relativamente a quaesquer dinheiros em atrazo sobre suas acções, e qúe pelas condicões da distribuição não forem pagaveís em épocas determinadas, e cada accionista satisfará a quantia da chamada feita á
pessoa, no tempo e legar designados pela directoria. A chamada
poderá ser feita em uma quantia ou em duas ou mais parcellas,
e se considera como tendo sido feita na época em que a directoria autorizaI-a.
24. Será dado, com a antecedencia prévia, um aviso de sete
dias, pelo menos, declarando o tempo, o logar e a pessoa a quem
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deve ser effectuado o pagamento de uma chamada. Nenhuma
chamada excederá a 50 % do valor nominal das acções, nem será
pagável depois ,de decorrido um mez da chamada anterior.
25. Si a quantia pagavel em relação a qualquer chamada
ou prestação não í'ór paga na data do vencimento ou antes, o
possuidor da acção pagará juros á razão de f: 10% ao anno desde
a data do respectivo pagamento até aquella em que o effectuar,
podendo, todavia, os directores relevar o pagamento de qualquer quantia a vencer-se a titulo de juros previstos nesta
clausula.
26. Os possuidores de uma acção em commum serão indivídual e conjunctamente responsaveis por todas as prestações e
chamadas a ella attinentes ,
:2.7. Os directores poderão receber de qualquer accionista,
nos termos e condições que entenderem, quaesquer dinheiros
que se promptifiquem a pagar em relação a quaesquer acções
por elles possuídas além das quantias pagas ou por pagar, podendo sobretudo receber taes írnportancias sob a condição de
render juros ou de serem estes pagos sobre a quantia que exceder a importancia das chamadas feitas ná occasião ,
28 Qualquer quantia que pelos termos da distribuição de
uma aeção fôr pagavel, quando distribuida, ou a qualquer data
fixa, será considerada para todos os effeitos uma chamada devidamente feita e pagável na data fixada para êsse fim. Em
caso de não ser paga, serão applicados os preceitos destes, artigos, quanto ao pagamento de juros, despezas, cornmíssão e semelhantes, bem como outras disposições, como si tal pagamento
fosse uma chamada devidamente feita e notificada na fórma
estatu ida nos presentes.
TRANSFERENC:L\ E TRANS~llSS.~O DE "\CÇÕES

29. Com observancia das restricções destes artigos, qualquer accionista poderá transferir suas acções total ou parcialmente. A escriptura deLransf'erenoia de quaesquer accões será
lavrada por esoripto e assignada pelo outorgante e pelo outor-,
gado; sendo o outorgante considerado possuidor das acções até
que seja o nome do outorgado consignado no registro em relação
ás mesmas.
30. As acções serão transferiveis, podendo ser transferidas
por qualqueer meio usual de escriptura de transferencia.
31. A directoria poderá tratando-se de. acções não integralizadas, ou de acções sobre as quaes tiver a oornpanhía um
direito de retenção, recusar-se a registrar qualquer transferencía sem explicar o motivo, podendo, bem assim, recusar o
registro de quaesquer acções integralizadas ou não, transferidas
a um menor ou pessoa demente.
.
.
32. Toda escriptura de transferencia será entregue á companhia para registro, acompanhando o certificado das acções
a .transfer-ir, e quesquer outras provas que os directores precisarem em abono do titulo do transferente e seu direito a
transferir suas aeções ,
33 ..1\. escriptura de tr'ansferencia entregue para o registro
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ficará archivada na. companhia, mas será devolvida á pessoa
que o solicitar, quando os directores sê recusarem a registral-a.
34. Será cobrado um emolumento de dous shíllíngs e seis
pence, ou qualquer sornma inferior que a directoria determinar,
por cada transferencía, paga adeantadamente si os directores f)
exigirem.
35. Os inventariantes ou testamenteiros de um accionista
fallecido (que não fõr possuidor coniuncto) serão os unícos reconhecidos pela companhia como tendo direito ás acções registradas em nome. do finado. Dado o fallecimento de um ou
mais possuidores em conjuncto de quaesquér acções registradas,
o sobrevivente ou sobreviventes serão os unicos reconhecidos
pela companhia como titulares a taes acções, ou interessados
nas mesmas.
36. O curador de um accionista menor de idade e qualquer
curador de um accionista alienado, ou qualquer pessoa tornando-se titular ás aeções em consequencia do f'alleclmento, f'allencía ou liquidação de um accíonísta, ou de outra fórma ou por
força da lei, poderá, ser registrado pessoalmente como accionista
em relação a taes acções, desde que prove a contento da dírectoria a sua qualidade, para ser contemplado na presente clausula,
ou, consoante ao que fica estipulado mais acima quanto. a
transferencias, poderá transferir seus direitos a qualquer outra
pessoa,
COMJ\fISSO DE ACÇÕES

37. Si qualquer aocionísta deixar de pagar uma chamada
ou entrada na data marcada para esse fim ou antes, a directoria
poderá posteriormente, emquanto esse dinheiro não fõr pago,
mandar-lhe um aviso convidando a f'azel-o, e mais, addicionados os juros porventura accrescidos e quaesquer outros a maior
que se houvessem accumulado até real pagamento, cobrando
tambem as despesas que a companhia tiver feito devido á mesma falta de pagamento.
38. O aviso indicará a data (com antecedencia, pelo menos,
da expedição do mesmo) e o legar ou legares onde devem ser
pagos a chamada ou a entrada, juros e despesas na fórma supra.
O aviso indicará outrosim que, não sendo effectuado o pagamento anteriormente ou na época e legar indicados, as acções relativamente ás quaes foi feita a chamada ou tiver de
ser feita a entrada poderão cah ir .ern commisso.
39. Si os requisitos constantes de tal aviso não. tiverem o
devido cumprimento, a acção em virtude da qual foi elle dado
poderá em qualquer tempo suhsequente, antes de haverem sido
effectuados os pagamentos das chamadas ou entradas, juros e
despezas em divida, ser confiscada por deliberação da directoria.
40. Ouaesquer acções confiscadas dest'arte serão consideradas propriedade da companhia, poderão ,ser vendidas, distrilmidas de novo ou ter o destino que os directores entenderem.
41. Qualquer accionista cujas acções forem confiscadas,
será, não obstante, responsável pelo pagamento, que ímmediatamente deverá effectuar, de qualquer chamada, entrada, juros
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e despezas accrescidas sobre as acções, juntamente com o juro
respectivo desde que foram confiscadas até real embolso, á
razão de f: 5 1h ao anno; e a directoria poderá tornar obrigatorio
o pagamento de taes dinheiros ou parte dos mesmos, si assim
rruízer ,
- 42. A directoria poderá em qualquer época, antes da venda
de qualquer acção confiscada. distribuída de novo ou destinada
a outro fim, revogar o comrnísso mediante as condições que
julgar convenientes.
DIREITO DE DETENÇÃO SOU\'.B ACÇÕES

43. A companhia terá um direito precípuo de retenção
sobre todas as accões não integralizadas, registradas em nome
de qualquer accíonista (individual ou conjunctamente com outros), pelas suas dividas, responsabilidades e compromissos, só
ou juntamente com outra pessoa, perante a companhia, quer
tenha se vencido a época do pagamento ou não, e tal retenção
extender-se-Iia a qualquer dividendo declarado sobre taes aoções.
H. Para operar-se esta retenção, a directoria poderá vender as acções sujeitas á mesma, corno entender, mas não será
feita tal venda antes de chegar a época opportuna e sem que
tenha sido dado aviso por escrípto ao accionista, inventariantes
ou curadores, de seu proposito, e que tenham ficado em faita
quanto ao pagamento, ou quitação de taes dividas, respousabilidades ou compromissos pelo prazo de sete dias após o citado aviso.
45. O producto liquido de tal venda será applícado á satisfação das dividas, responsabilidades ou compromissos do accionísta, e a differença (si houver) devolvida ao mesmo, ou
seus inventariantes, administradores ou successores.
46. Na occasião de vender a directoria qualquer aoção em
virtude dos poderes que lhe são .conf'er idos por estes estatutos,
fará consignar no registro o nome do comprador das ditas
acções, e este não será obrigado a investigar a regularidade de
transacção ou qual seja a applicação do producto da vendã,&
depois de ser seu nome. exarado no registro relativamente a
taes acções, não poderá ella ser impugnada no que diz respeito
pelo possuidor anterior; e qualquer pessoa ou accionísta que
sentir-se lesado por tal operação, terá de demandar a companhia, que é responsavel exclusiva.
W:\RRANTS DE ACÇÕES

47. A companhia poderá, relativamente a acçoes integralizadas, ernittir niarrtinis (denominadas d'ora em deante 1Ua7'rants accões) , estipulando que o portador tem direito ás acções
delles constantes, podendo providenciar. mediante couoons ou
de outra fórma, para o pagamento de dividendos futuros sobre
as accões renresentadas por taes icorrants .
48. Os directores poderão determinar, e em qualquer tempo
alterar as condições da.emissão de usarrosüs, e em particular a
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respeito das que devem reger a emissão de um novo warrant ou
cou.pon. em substituição de outro gasto, deteriorado, perdido ou
destruido, em virtude do qual o portador tenha .díreito de assistir e, votar em assembléas geraes, devem ser pagos dividendos ou ser resgatado aproprio uiarrant, sendo o nome do portador lançado no registro pelo numero de acções nelIe especificado. Observadas taes condições, e o estatuído nos presentes,
o portador de um warrant de acção continuará a ser accionista
da companhia' com todas as prerogatívas. o portador de um
warrant será adstricto ás condições relativas a soarront» que na
occasião vigorarem (no momento), ou que tenham sido estabelecidas antes ou depois da emissão do uiarrant .
CONSEHVAÇ,lo DE ACÇÕES EM STOCK

49. A companhia (em assembléa geral) poderá converter
em stock quaesquer aoções integralizadas. Quando as acções
forem convertidas em stock, os diversos portadores de stock
poderão de ahí em deante transferir seus respectivos interesses ou parte delIes no mesmo, como dos anteriormente estabelecidos em reação a acções ou na medida que as circumstanelas permíttirem, com tanto que a dírectoría possa, a qualquer
tempo, quando entender, marcar a quantia mínima de stock
transferível e determinar que não se tome em conta fracções
de libra, com attríbulção, entretanto, de abrir mão de taes prescrípções em determinado caso.
50. Os portadores do stock gosarão respectivamente dos
mesmos privilegios e vantagens para os fins da votação nas
assembléas da companhia e no que concerne á participação nos
lucros e outros fins e que lhes seria licito gosar como possuidores de acções de igual quantia no capital da companiha, mas
de fórma que taes privilegios ou vantagens, salvo no que diz
respeito á participação nos dividendos e lucros da companhia,
não advenham de partes ali quotas de stock que sob a fórma de
aooões, deixariam de conferir taes vantagens e regalias. Nenhuma preferencia ou outra vantagem especial resultará de
qualquer conversão desta natureza'. Todos os preceitos destes
estatutos acerca de acções applícar-sé-hão, quando não ineompativeis com o texto ou assumpto tratado, ao stock em que
tiverem sido convertidas quaesquer acções.
51. Poderá a directoria, com prévia ausencia da companhia,
dada em assemhléa geral, converter stock em acções integralizadas de qualquer classe.
FACULDADE DE CONTR..-\.HIR

E~IPRESTI:i.\IOS

52. A directoria poderá a qualquer tempo, á sua discreção,
contrahir por emprestimo, com qualquer pessoa ou pessoas (inclusive com os directores), quaesquer quantias para os fins
sociaes, desde que a quantia devida em qualquer época por tal
motivo não exceda, sem o consentimento da assembléa geral, a
metade do capital nominal da companhia na occasíão.: mas não
sendo licito a ninguém, prestamista ou em transacção com a
companhia, inquinír sobre si tal limite foi ou não observado.
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53. Os directores poderão levantar ou garantir o reembolso
de taes importancias da maneira, termos e condições que lhes
apIouverem, mormente pela creação e emissão de hypothecas,
onus, ou debentures stocl: ou pela emissão de debentures ou
obrigações da companhia onerando toda ou parte da sua empreza, propriedade e direitos (presentes ou futuros), inclusive
o capital ainda não chamado, ou pela entrega, acceítação ou endosso em nome da companhia de quaesquer notas promissor-las
ou lettras de cambio.
5f1. Todo debenture ou outro instrumento emittido pela
companhia em garantia 'de pagamento, poderá ser redigido de
fórma que os dinheiros garantidos possam ser transferidos livres de quaesquer equ idades e em relação á companhia, ou á
pessoa a quem fôr emittido. Quaesquer debentures, debenture
stock, bonus, ou outros documentos ou valores poderão ser
emittidos com desconto, premio, com quaesquer regalias concernentes a liberação, resgate, amortizações, distribuição de
acções de outra f'órma.
55. A directoria farã manter o competente registro, de
conformidade com a lei de companhias de 1908 (Consolidação),
de qualquer hypotheca ou onus que affecte a propriedade da
companhia.
ASSE:\LBLÉAS GERAES

56. A assembléa da companhia prevista nos estatutos será
effectuada dentro de um prazo nunca menor de um mez, nem
maior do tres, mezes, contados da data em que ella fôr autorizada a iniciar seus' negocies e no legar determinado .pela directoria.
57. As assembléas seguintes serão celebradas uma vez por
anno, 15 mezes após a assembléa geral anterior '0 mais tardar,
e na data e logar marcados pela companhia em assembléa geral.
Quando não tiver sido fixado previamente a data e o legar,
então conforme deliberar a directoria.
58 ..As assernbléas geraes mencionadas na clausula precedente serão denominadas assernhléas geraes ordinarias; todas
as outras assembléas da companhia chamar-se-hão assembléas
geraes extraordínarias.
59. Os direetores poderão convocar uma assembléa extraordinaria da companhia quando entenderem, e a pedido de. portadores de uma décima parte pelo menos do capital emittido
pela companhia sobre o qual tiverem sido pagas todas as chamadas e outras importancías accrescidas.
OO~ O pedido deverá indicar os fins da a~sembléae deverá
ser assignado pelos peticíonartos e depositado no ~scriptorio
da companhia, podendo consisti r em díversos- documentos de
fórma análoga, sendo cada um assignado por um ou mais
rcqunren tAS.
OI. Si os directores da companhia não providenciarem
pnra a celebração de uma assembléa 21 dias o mais tardar
npos.,u data da entrega do requerimento. os '.requerentes m;'
sua maiot-ía orn "Valor, poderão DOI' si mesmos l'l'un{r a
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assembléa; não podendo, entretanto, tal assembléa realizar-se
decorridos tres mezes após a citada entrega. Si nessa assembléa fõr passada alguma resolução dependente da confirmação
por outra assembléa, a dírector ía convocará desde logo uma
outra assembléa geral extraordinaria no intuito de tomar conhecimento da resolução; e, si fôr julgado opportuno, conIírmal-a-ha a titulo de resolução especial. Si, porém, a directoria não convocar a assembléa dentro 'de sete dias após a
data em que foi passada a primeira resolução, os requerentes,
ou sua maioria em valor, poderão por si mesmos convocal-a.
62. Qualquer assembléa convocada pelos requerentes na
forma supra referida devorá sel-o da maneira mais approxímada quanto possível á das convocações feitas pela directoria.
63. Será dado aviso aos accíonístas, pelo correio, com sete
dias de antecedencia, ou de outra f'órma, segundo mais adeante se consigna, determinando o legar, dia. e hora da assembléa e, quando houver assumpto especial a tratar, qual a
sua natureza. A omissão accídental da remessa de tal aviso
a um accionista não invalidará as resoluções da assembléa.
64. Quando se tratar de uma resolução especial, um só
aviso servirá para a convocação de duas assemhléas, e a
contíngencia de ser ou não precisa a segunda assembléa, conforme a votação na primeira, não servirá para invalidar o
dito aviso.
AC'l'OS D.\S ASSE?>IBLÉAS GEP..AES

65. Caberá a uma assembléa ordinaria receber e discutir
o balanço, contas e relatorios da dírectoria e dos ríscaes, proceder á eleição de directores e outros funccionarios superiores, declarar dividendos e deliberar sobre quaesquer assumptos que em virtude dos presentes devem ser por' ella tratados' ou qualquer outro assumpto tratado em uma assembléa
ordinaria ou extraõrdinaria será considerado especial.
66. O presidente da directoria, e na sua ausencia o vicepresidente (si houver), presidirá ás assembléas geraes. Si
não tiverem sido nomeados taes funccionarios, ou não estiverem presentes á assembléa 15 minutos após a hora marcada
para o começo dos trabalhos, os directores presentes, ou na
falta delles os membros presentes, acolamarão dentre si um
para presidir a reunião.
67. '1'res accionístas, pessoalmente presentes á assembléa
geral, constituirão qU01'1l1n para a mesma; não se poderá,
entretanto. tomar deliberação alguma si não houver numero
desde o começo dos trabalhos.
68. Si dentro de meia hora depois da hora marcada para
uma assembléa requerida na fórma supra não' houver quorum:
será ella dissolvida; em qualquer outro caso será transferida
para o mesmo dia, hora e legar da semana seguinte. Si
nessa occasíão ainda não houver numero, os membros presentes constituirão qU01'1/.1n e poderão deliberar sobre o assumVto que motivou a assembléa.
69. Não sendo unanimemente resolvido qualquer assumpto
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submettido á apreciação da assembléa, será elle decidido em
primeiro lagar por levantamento de mãos, e em caso de
empate, o presidente terá, quer na manifestação pelas mãos,
quer na apuração, um voto de desempate, além dos votos que
lhe pertençam de direito como accíonísta.
70. Em qualquer assembléa (não sendo pedida uma verif'icacão pelo presidente ou por tres membros pelo menos) a
declaração do presidente de ter sido passada uma resolução,
mesmo por maioria, ou que foi perdida, ou vencida por
maioria, o lançamento dos livros de actas da companhia constituirá prova sufficiente, sem que seja preciso declinar. o
numero ou proporção de votos apurados a favor ou contra tal
resolução;
7:1.. Sendo pedida uma verifícação na fórma supra, será
ella feita na época e lagar, immediatamente ou após um intervallo que não exceda de sete dias, conforme deliberar o presidente da assemhléa em que foi tomada.
72. O presidente de uma assembléa gera] poderá, mediante
consentimento da mesma, adiaI-a de uma época a outra e de
um lagar para outro, só podendo, entretanto, tratar-se dos
negocias que ficarem pendentes na asssmbléa adiada.
73. O pedido de escrutínio não impedirá a continuação
de uma assembléa destinada a tratar de qualquer negocio
diverso.
74. Qualquer escrutínio pedido, quer para ser adiada a
assembléa, quer para a eleição de presidente, será apurado
na mesma assembléa.
75. A validade de um voto não poderá ser contestada fóra
da assembléa ou do escrutinio em que tiver sido dado, bem
como a de qualquer voto não impugnado, quer na assembléa,
quer rio escrutinio.
V01'AgÁo DOS ACCIONIs'rAS

76. Com observancía das disposições quanto ao voto que
deverá preceder a qualquer emissão de quaesquer acções, cada
accionista pessoalmente presente pelo levantamento das mãos
terá direito a um voto, e havendo escrutinio cada accíonísta
presente, pessoalmente ou por procuração, terá direito a um
voto por cada acção que possuir.
77. Os votos poderão ser dados pessoalmente ou por procuração. O instrumento nom-eando um procurador será escrípto
pelo punho do outorgante ou pelo de seu procurador, e sendo
este constituinte uma sociedade será apposto o respectivo sello
social, Si se tratar de uma sociedade que fór accionista,
poderá ella nomear quem lhe aprouver para seu procurador,
só podendo ser procurador quem fór accíonísta da companhia
e com direito de voto.
78. O instrumento nomeando um procurador será depositado no escriptorio registrado da companhia, nunca menos
de 24 horas antes da hora em que deva realizar-se a assembléa ou assembléa adiada, conforme o caso, na qual pretenda
votar a pessoa nomeada; porém, nenhum instrumento de procuração será valido depois de decorridos doze mezes da data
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ue sua outorga, salvo SI a assembléa para que foi destinado
fôr adiada ou então na hypothesa de um' accionista ausente
ou residente no estrangeiro ter depositado no escríptorío um
instrumento de procuração (devidamente sellado para esse
fim) e para valer para toda e qualquer assernbléa durante
sua ausencia e até revogação.
79. Tratando-se de possuidores conjunctos de uma acção,
só terá direito de votar pela mesma aquelle cujo nome figura
em primeiro logar no registro, salvo quando um dos possuidores coníunctos fàr nomeado procurador para votar pelo outro
OH outros, caso este em que só a pessoa nomeada, e ninguern
mais, terá o direito de representar e votar por todos elIes.
80. Um voto dado de accórdo com os termos de uma
procuração será valido, não obstante o fallecimento prévio
do outorgante ou revogação da nomeação, si a companhia
não tiver recebido no seu escríptorio notificação por escripto
da morte ou revogação com a antecedencia de 24 horas pelo
menos da reunião da assembléa ,
81. Nenhum accionista terá o direito de assistir ou de
votar a respeito de qualquer assumpto, pessoalmente ou por
procuração; como procurador de outro accionista em qualquer assembléa geral, ou na occasião de um 'escrutinio; ser
contado num quorutn. emquanto dever uma chamada ou outra
analoga quantia.
82. Qualquer instrumento nomeando um procurador será,
quanto possível, assim redigido :
The Lafayette Rubber Estates Limited

Eu
de
membro da The Lafayette Rubber
Estates Límited, nomeio pela presente
de
ou,
de
(ambos accionistas da comna sua falta,
panhia), meu bastante procurador para representar-me e votar em meu nome na assembléa geral ordinaria ou extraordinaria (conforme fôr ) da companhia, a celebrar-se no
dia .... , de....... de 19.. bem como em qualquer adiamento da mesma.
Assígnado neste dia. .. de ...
REU:>IIÕES DE CLASSES DE ACCIONISTAS

83. Os possuidores de qualquer classe de acções no capital
da companhia, até então emittidas, antes ou depois da liquidação, ficarão habilitados, em virtude de uma resolução extraordinaria em reunião de taes accionistas, a approvarem em
nome de todos os accionistas da classe uma emissão ou
creação de quaesquer accõcs equiparadas a tal elasse, ou com
prioridade sobre a mesma; a abrirem mão de qualquer preferencia, prioridade ou direito especial, quer no tocante a
capital e dividendos, ou quaesquer accreseímos ou na reducção
transitoria ou permanente dos dividendos a que fizerem jus:
a qualquer ajuste para a reducção do capital social quando
l1I'e,indirada a classe de arçõps, PTI1 relação a outra qualquer
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classe; ou, no caso de venda de toda ou parte da empreza
ou qualquer parte do acervo da companhia, a. qualquer convsnio para a distribuição do producto de venda, embora em
desaccõrdo com os direitos legaes dos accíonistas. E tal resolução obrigará a todos os aecíonístas da classe, ficando entendido que o teõr deste artigo não se interpretará como tornando
obrigatoria a approvação do objecto da resolução quando desnecessaría.
84. Qualquer assembléa para os fins da clausula precedente será convocada e realizada, quando possível, como si
fosse uma assemhléa geral extraordinaria da companhia.
E nenhum accionista, a não ser um director, terá direito
ao respectivo aviso ou de assistir á mesma, si não f'ór possuidor de acções que forem interessadas pelas resoluções dessa
assembléa, sendo que nenhum voto será dado que não seja
com acção da respectiva classe; o quorum. desta assembléa
consistirá de membros possuindo ou representando por procuração, pelo menos, a metade das acções emittidas nessa classe,
membros quaesquer, presentes pessoalmente e com direito de
e que possa ser pedido um escrutínio por escripto por dous
votar na reunião.

85. Para gerir os interesses. da companhia líaverã uma
dírectoria eonsti tuída de accórdo com os regulamentos da
companhia, sendo os uegocios da mesma dirigidos pelos dír-ectores de conformidade com taes regulamentos.
86. Até nova decisão pela assembléa geral, não haverá
menos de tres directores.. nem mais de sete.
87. Umdirector considerar-ae-ha habilitado possuindo
aoções de valor nominal de f: 200. Este artigo não será applicavei a um director interino, nomeado nos termos do art. 91 dos
presentes.
88..Cada director terá direito a um voto em uma reunião
da dírectoría. O presidente terá voto de qualidade em caso de
empate.
89. Os primeiros directores da companhia serão nomeados
por escrípto pela maioria dos signatarios assignalados no memorial e estatutos.
90. Os directores terão a faculdade de em qualquer época
nomear qualquer outra pessoa para director, quer para preeneher uma vaga, quer para augrnentar o numero da directoria,
com tanto que o numero total de dírectores não exceda o
numero maximo fixado acima e de f'órma que qualquer director nomeado de accôrdo com a autorização constante deste
artigo só exerça suas funcções até a primeira assembléa geral
ordínaría, 'podendo, todavia, ser reeleito por acto da referida
assernbléaou depois.
91. Cada dírector terá poderes para nomear: 1°) qualquer
outro dlrector ou : 2°) qualquer pessoa para esse fim acceita
pela maioria dos directores da companhia, para servir de direotor substituto, por um prazo determinado ou prazos successivos que não execedam cada um de seis mezes, com poderes
Poder Executivo _ i9it
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de revogação de tal director substituto. E feita a nomeação,
o director substituto estará sujeito a quaesquer termos e condições applícaveis aos demais directores da companhia, P, não
sendo o director que o nomeou responsável pelos seus actos
e faltas. Qualquer instrumento nomeando um director substituto será lavrado, quanto possível, na seguinte fórma :
The Lafayette Rubber Estates Limited

Eu
, director da Lafavette
Rubber Estates Limited, de conformidade com os poderes 'constantes dos artigos de associação da companhia, constituo e
nomeio pelo presente...................... de ..........•
director interino para substituir-me pelo prazo de
.
mezes, a partir de........................... preenchendo
e exercendo todos os deveres e attríbuíções de director da
companhia em meu logar.
Assígnado neste dia.
92. Perderá o legar o director que :
a) f'allir ou fizer concordata com seus credores;
b) fôr considerado alienado ou soffrer das faculdades
mentaes;
c) ausentar-se da directoria por seis mezes consecutivos
sem consentimento da mesma e sem nomear um director
substituto e, bem assim, quando a directoria resolver elíminal-o :
cl) mandar demissão á directoria por escripto ;
e) sendo necessario certo numero de acções para exercer
seu mandato, não as possuir na integra.
94. Poderá a companhia, em resolução extraordínaría,
exonerar qualquer cI.irector antes de terminado o prazo de seu
mandato, substituindo-o nessa occasíão por um accionísta qualificado, e o director dest'arte nomeado preencherá, para
todos os effeitos, as f'uncções de seu predecessor.
95. Quando se der uma vaga na directoria, os restantes
directores poderão continuar exercendo suas funcções, ficando
entendido que, si em qualquer occasíão ficar apenas um só
director, ser-Ihe-ha licito agir para o preenchimento das vagas
na dírectoría ou convocar uma assembléa geral de aceíonístas,
exclusivamente para esse fim.
96. A nenhum director, pela investidura do seu cargo, será
vedado contractar com a companhia, como vendedor, comprador, agente ou noutra qualidade, nem será invalidado contracto ou qualquer negocio feito em nome da companhia, nem
será o director que contractar na fórma referida ou sendo
interessado no mesmo, obrigado a ,justificar-se perante a companhia, pelo facto de occupar tal cargo ou em virtude da sua
situação fiduciaria para a companhia, oriunda de tal operação, porém, a natureza de seu interesse será revelada á directoria antes de qualquer contracto ou negocio, si então ,já
existir esse interesse, ou, em caso contrario, á primeira reunião
da dírectoría subsequente á aequísíção do mesmo. Nenhum director votará com respeito a qualquer contracto ou convemo
em que fôr interessado, e si o director votar contra este dispo-
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seu voto não será contado, mas não sendo esta prohi-

híção extensiva aos eontractos referidos na clausula 3 dos

presentes, ou a qualquer contracto feito pela companhia ou
em nome della para conceder á clirectoriaqualquer garantia
a título de índenmízação, o que poderá em -qualquer tempo ou
occasião ser suspenso ou annullado pela assembléa geral.
97. Cada membro da directoria (que não o director gerente) perceberá pelos seus serviços ~ 50 por anno, exceptuando-se o presidente, cuja remuneração será de ~ 200. Além
destes emolumentos, a directoria fará jús, no anno em que
fôr pago um dividendo nunca inferior a ~ 10 por cento annual,
para as acções ordinarias da companhia, a uma retribuição
supplementar de ~ 5 por cento, sobre a ímportancia dos
lucros, depois de ser declarado esse dividendo, retribuição essa
que será rateada entre todos os directores em exercicio na
aata em que fôr paga, na proporção que entre si convencionarem ou em partes íguaes, si nada fôr convencionado.
Fica, porém, estabelecido que a importaneia total dessa remuneração addicional, divisivel na fôrma supra, não excederá em
qualquer anno de ~ 1.500, sem annuencia da companhia em
assembléa geral, podendo a maioria da diréctorla deliberar
que seja a quantia de tal remuneração reduzida, -e abrogado
ou adiado o seu pagamento, resolução esta que a minoria acatará. Um director substituto, nomeado .de accôrdo com o art. 91
dos presentes, não terá, como tal, direito a qualquer remuneração. Os directores serão embolsados de quaesquer despezas razoaveis de viagem ou despezas miudas para assistirem
ás assembléas da companhia ou da direetoria ou junta dírectora; e, quando em serviço da companhia, de qualquer
outra maneira.
98. Qualquer director poderá exercer 'emprego ou alguma
runcção remunerada .na companhia, que não seja a de fiscal
da companhia, e si algum director partir para o estrangeiro
ou lá fixar sua residencia a bem dos interesses sociaes, ou
para funccionar em alguma commissão ou commissões nomeadas no intuito de dirigir, negociar ou promover qualquer
negocio especial, contracto ou empreza, ou prestar serviços
extraordínaríos, a directoria poderá convencionar como entender a remuneração especial a que tiver direito tal director,
sob fôrma de emolumentos, commíssão ou pagamento de uma
somma determinada em espécie, além de sua remuneração
ordinaria como director.
RETIRADA DOS D1RECTORES

99. Na assembléa geral ordínaría a celebrar-se no anno
de 1912, bem como na assembléa geral ordínaría de cada
anno seguinte, retírar-se-ha somente um terço dos directores,
ou si o numero então em exercicio não rór multipIo de tres,
o numero que mais deste se approxime,
100. Os directores que terão de retirar-se em assembléa
ordinaria, na fôrma supra mencionada, serão os mais antigos
em exercício, e tratando-se de dous que tiverem exercido
suas funcções por igual espaço de tempo e não havendo
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entre elles accórdo, proceder-se-ha a sorteio. Para os fins
desta clausula a antiguidade do director será contada desde
sua ultima eleição ou nomeação, conforme O caso.
101. Um director retirante poderá ser reeleito; a sua
intenção nesse sentido será presumível, desde que não levar
ao conheoímento da companhia, por escrípto, sua intenção em
contrario.
102. Por occasião de retirar-se qualquer director ou directores, poderá a companhia em qualquer assembléa geral, na
maneira indicada, ou de outra fórma, preencher a vaga pela
eleição de igual numero de pessoas para servirem de directores.
Por occasião da retirada de um director, conservará elle
seu mandato até o encerramento da respectiva assembléa.
103. Só poderá ser eleito ern uma assembléa o dírector
retirante- ou pessoa para isso recommendada pela directoria,
salvo o caso do proprio candidato ou outro qualquer accíonísta
depositar por escripto no escriptorio da companhia, com a
antecedencía de sete dias, a sua intenção nesse sentido.
104. Si em qualquer assembléa geral que tiver por fim
a eleição de directores, as vagas dos retirantes não forem
preenchidas, poderão elles, si quizerem, continuar desempenhando o cargo até a dissolução da assembléa geral no anno
seguinte, e assim por deante, de anuo em armo, até se preencherem suas vagas, si não fôr resolvido em tal assembléa
reduzir o numero dos dlrectores.
DlRECTOR GERENTE

105. Os directores poderão a qualquer tempo nomear um
ou mais dentre elles director gerente ou administrador da
companhia, por prazo fixo ou limitado, quanto ao prazo de
seu mandato, podendo, sem "ínfracção de qualquer contracto
existente entre este director gerente ou administrador e a
companhia, removei-o ou destituil-o do mandato e nomear
um outro em seu legar,
10G. Occorrendo uma vaga no cargo de director gerente,
a directoria poderá preenchel-a pela nomeação de algum outro director, ou poderá eliminar o cargo, conforme entender.
107. A remuneração do directoi--gerente ou administrador
(sem prejuízo de qualquer contracto existente entre elle e a
companhia) será fixada pela director ía a titulo de ordenado,
commíssão, porcentagem ou participação nos lucros, sob uma
ou por todas essas fórrnas.
108. A directcria poderá confiar a qualquer tempo, e pelo
prazo de seu mandato, a um dírector-gerente, os poderes de
que tratam os presentes estatutos, sendo taes poderes conferidos pelo prazo, assumptos e fins, nos termos, condições e com
as restr-icções que entender, podendo revogar e alterar taes poderes, no todo ou em parte.
ACTOS DA ::JIEECTORJA

100. A directcria poderá reunir-se para tratar dos negocios, prorogando ou por outra fórma regulamentando suas re-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

709

uniões, como achar conveniente, podendo determinar o quorurn.
preciso para tratar dos negocios, e salvo resolução em contrario, a juizo da directoria, o quoruni será de dous directores.
Um só director, desde que não incida na prohibição constante
do art. 96 dos presentes, constituirá quorum até que o contrario
seja deliberado.
110. A directoria reunir-se-há por convocação de um diredor, cabendo ao secretario fazer a chamada, Todas as reuniões da dírectoría serão celebradas em Londres, a não ser que
H maioria da mesma delibere o contrario por prazo limitado ou
para uma reunião especial. Nenhum director fóra da Grã-Bretanha terá direito a aviso de reunião da director ia, As questões
discutidas em 'uma reunião de directoria serão resolvidas por
maioria devotos presentes, e, em caso de empate, o presidente
terá voto de qualidade.
i
O primeiro presidente será nomeado pelos directores.
112. A directoria convocada e reunida, attendendo ao dispositivo do art. 110 dos presentes, havendo numero, ficará haLilitada e exercer todas e quaesquer autorizações, poderes e
faculdades conferidos, pelos presentes ou que lhes sejam ínherentes.
113. E' facultado á directoria delegar quaesquer de seus
poderes, que não os de contrah ír emprestimos ou fazer chamadas, a cornmissões organizadas de um ou mais membros
dentre os seus propríos pares, podendo revogar taes commissões. Qualquer commissão assim constituída deverá, no exercicio dos seus poderes, conformar-se com os regulamentos que
lhe forem impostos a qualquer tempo pela directoria, sendo
mandada uma cópia da acta de cada sessão da mesma commissão á séde da companhia logo após o seu encerramento.
i 14,. As sessões e actos de quaesquer commissões dessa natureza, constituídas de dous ou mais membros, reger-se-hão
pelos dispositivos contidos nos presentes, em relação a reuniões e actos da directoria em quanto lhes forem applieaveio e
não forem contrarios aos termos expressos da constituição
da cornmíssão ou quaesquer dos regulamentos citados.
115. A directoria poderá, bem assim, delegar a um ou mais
membros dentre si, ou a qualquer outra pessoa ou pessoas que
entender, poderes para emíttir ~ collocar quaesquer acções do
capital da companhia.
íí

,

AT'I'RIBUIÇÕES 0,\ DlRECTORL\

i 16. Competirá á direct.oria a gestão dos negocias e a fiscalização da companhia: e, além dos poderes e faculdades que
lhe são expressamente conferidos pelos presentes, poderá
exercer e praticar qualquer act.o que a propria companhia tiver
o direito de praticar, ainda que não previsto pelos estatutos,
pela assernbléa geral, respeitadas, porém, quaesquer disposições regulamentares que, sem se afastar dos presentes. emanem,
a qualquer tempo, de resoluções extraordíuarlas da assembléa
g8'ral. Nenhuma nova disposição poderá invalidar qualquer acto
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anterior da directoria. que seria licito dar-se sem a sua intervenção.
.
t 7. Sem prejuízo fios poderes geraes conferidos pela clausula que precede e dos demais poderes e faculdades previstos
nestes artigos, fica expressamente declarado que os directores
terão as seguintes attribuições, a saber:
A) Pagar as custas, onus e despezas preliminares e incidentes á formação e registro da companhia; pagar commissões
a qualquer pessoa, firma ou companhia pela suhscrípção ou
ter-se compromettido a subscrever, definitiva ou condicionalmente, quaesquer acções desta companhia, ou em outra qualquer, na qual esta tiver, ou deva ter, interesse, ou attendendo a
obrigação de angariar suhscripções, de maneira definitiva ou
condicional, de quaesquer acções desta companhia, ou outra
companhia na fórma supra citada;
B) Pagar á sua discrição quaesquer bens ou direitos adquiridos por serviços prestados á companhia, total ou parcialmente, em espécie ou em acções, emittidas como parcial ou totalmente pagas, ou em obrigações, títulos ou outros valores da
companhia;
C) Garantir a execução de quaesquer contractos ou cumprimento de compromissos por hypotheca ou oneração de toda
e qualquer propriedade e direitos da companhia, inclusive seu
capital ainda não integralizado, ou de qualquer outro modo
que lhes aprouver:
D) Nomear e conforme entenderem transferir, ou suspender gerentes, secretarios, funccionarios superiores, empregados,
agentes e subalternos, inclusive qualquer director, tratando-se
de quaesquer serviços provisorios ou especíaes, conferindolhes tambem os poderes que julgarem convenientes, determinando seus deveres e marcando-lhes ordenado ou salarios, exigindo fiança nos casos e pela quantia que acharem conveniente;
E) Fazer adeantamentos provisorios, depositos ou emprestimos de quaesquer dinheiros, desnecessarios a qualquer tempo
aos fins da companhia, ás pessoas e contra a garantia (que não
sejam acções da companhia) como lhes parecer bem, e, em
geral, dirigir, administrar e zelar pelo recebimento, guarda,
emprego e despeza de dinheiros e fundos da companhia e a escr ipturacão da mesma :
F) Acceitar os termos e condições convencionados ao resgate de quaesquer acções do capital da companhia:
G) Iniciar, proseguír, defender, aggravar ou abrir mão de
quaesquer processos .iudiciarios da companhia, contra elIa ou
contra seus representantes, ou attinente aos seus negocies, e
outrosim. de transigir, concedendo ou obtendo moratória para
pagamento ou satisfação de quaesquer dividas, reclamações ou
demandas pela companhia ou contra elIa ;
H) submetter quaesquer reclamações ou demandas feitas
pela companhia ou contra elIa a arbitramento, cumprindo, observando e executando os laudos proferidos;
1) Passar. sacar, acceitar e endossar cheques, notas promissorias ou lettras de cambio em nome da companhia.
J) Passar recibos e quitações, relevar o pagamento de dií
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nheiros devidos á companhia ou acceitar a desistencia dos que
della forem demandados ou reclamados;
K) Representar a companhia em todo e qualquer assumpto
relativo a fallencias ou insolvencías ;
L) Dar a qualquer funccionario superior ou pessoa empregada na companhia, inclusive qualquer director ao serviço
della. uma commissão nos lucros de qualquer megocio ou trans.,
acção especial, sendo tal interesse ou commissão reputado parte
das despezas de administração da companhia, pagando 00mmissões e fazendo concessões a quaesquer pessoas que apresentarem negoeíos á companhia ou que de outra fórma concorrerem para o bem de seus interesses;
M) Estabelecer qualquer companhia filial para explorar
qualquer parte de negocio da companhia, adquirindo e conservando acções e valores de tal companhia ;
N) Entrar em negocíos, fazer contractos, reseíndil-os, alteraI-os, praticando quaesquer aetos ou cousas em nome e representação da companhia, que julgarem conveniente, ou assim
agindo em relação aos objectos de sua propriedade ;
O) Oecupar-se com registro, incorporação ou séde da companhia, abrir agencias para o andamento do negocio em qualquer parte ou partes do mundo ;
P) Subscrever ou de outra maneira adquirir e conservar
ou se desfazer de toda ou em parte de quaesquer acções, debenfures ou valores de qualquer companhia, explorando ou destinada a explorar quaesquer negocíos que sejam os desta companhia;
Q) Entrar em negociações e, mediante approvação da companhia em assembléa geral, fazer oontractos para transferencias de toda ou parte da empreza da mesma com o negocio encaminhado, com parttcínaoão em toda ou parte dos seus lucros,
passivo ou responsabilidades, mediante as compensações, pagamento em dinheiro integral ou parcelIadamente, em aeções integralizadas ou não. debentures, como acharem opportuno.
118. A directoria poderá em qualquer época, mediante procuração sob o selIo social da companhia, nomear uma ou mais
pessoas para procuradores da mesma, para os fins e com os
poderes, faculdade e latitude (que não excedam os que são
attribuídos ou que possam ser exercidos pelos directores, mas
com poderes de igualmente substabelecer) para o prazo e na
fórma das condições estipuladas a qualquer tempo pela directoria, conforme entender.
119. Qualquer nomeação,na fórma da clausula precedente,
póde, si os dírectores assim quizerem, ser feita em favor de
qualquer companhia, aecionístas, directores ou mandatarios
de qualquer companhia ou firma ou de outra maneira em favor
de qualquer grupo de pessoas, directa ou indirectamente designadas nela directoria. Tal procuração poderá conter as disposições de protecção ou conveniencia da pessoa que tenha de
tratar com o referido procurador ou procuradores, que a directoria julgar conveniente, ficando quaesquer delegados ou
procuradores autorizados a substabelecer toda ou parte das faculdades, e amplas autorizações a elIes conferidas no momento.
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DIRECTORES E AGENTES I.OC,\ES

120. A directoria poderá a qualquer tempo providenciar
para a direcção dos negocias da companhia em qualquer parte
ou partes do mundo, da f'órma que lhe aprouver, c em particular poderá estabelecer quaesquer directorias locaes, juntas
ou commissões locaes de direcção, administração ou consulta,
ou agencias para reger as mesmas, podendo nomear quaesquer
pessoas para membros de taes juntas ou commissões locaes,
cu quaesquer gerentes ou agentes, fixando-lhes a remuneração respectiva. Qualquer nomeação desta natureza poderá
ser feita sobre as bases e mediante as condições que a directoria entender, podendo a mesma destituir a qualquer tempo a
pessoa nomeada.
121. A directoria poderá delegar a qualquer directoria
local, a commissões ou agentes, ou a um ou mais dentre elles,
ou a qualquer gerente ou outro funccionario de categoria superior, quaesquer poderes ou autorizações das que são confeferidas á própria directoria, desde que julgue isto necessario ao
andamento dos negócios sociaes ou qualquer parte dos mesmos,
podendo em qualquer occasião revogar alguns ou todos os poderes delegados,
TRUSTEES (FIDEICOl\DIlSSARlOS)

122. A directcr-ia poderá, si assim quizer, nomear em qualquer época qualquer pessoa, ou pessoas, ou companhia para
servir de trustees para algum fim da companhia, especialmente para acceitar e guardar qualquer propriedade a elIa pertencente ou na qual tiver interesse; podendo, além disso, levar
por diante quaesquer acções ou actos de que forem incumbidas
pessoa, pessoas ou sociedade. Quaesquer trustees assim nomeados poderão ser destituídos pelos directores e terão a remuneração, os poderes e indemnizações, desempenharão os deveres e estarão sujeitos ás disposições regulamentares que a
directoria entender,
SELLü SOCIAL

123. Os directores proverão a companhia de um selIo social
c tratarão dos meios de guardal-o com segurança, sendo unicamente usado com prévia autorização dos mesmos, e em pre
sença de dous directores pelo menos, que assignarão cada documento em que fôr elIe apposto. Tal documento será rubricado
pelo secretario ou alguma outra pessoa designada pela directoria.
124. Os directores, agindo pela directoria, exercerão todos
os poderes de que trata o art. 79 da Lei (de Consolídação) das
Companhias de 1908.
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DISPOSIÇÕES GEP~\RS QUANTO AOS DIRECTORES E OUTROS FUNCCIONARIOS

1::5. A directoria e demais pessoal empregado serão índemnizados pela companhia por quaesquer custas, perdas e desp~zas que sorrrerem no cumprimento de seus deveres, e que
nao decorram de actos culposos conscientemente praticados.
126. Os actos praticados de boa fé em qualquer reunião da
directoria ou qualquer commissão da directoria ou por qualquer pessoa agindo como director, ainda que mais tarde appareça qualquer vicio na nomeação do director ou da pessoa
ngindo nessa qualidade, ou que qualquer das referidas partes
não se achava habilitada, serão tão validos' como si a pessoa
que os praticou houvesse sido regularmente nomeada e tivesse
qualidade para ser e agir como tal.
DIVIDE?-iDOS

127. As despezas preliminares ou incidentes ao estabelicimento da companhia e a publicação de prospectos, ou relatorio ao envez de prospecto, e a commissão porventura paga
pela companhia pela subscripção de suas acções, e bem assim
o custo da acquisição de qualquer negocio com a respectiva
freguezia ou de quaesquer bens de natureza transitoria, ou
para o estabelecimento de qualquer ramo do negocio, ou para
viagem de exploração e consequente desenvolvimento de Qualquer propriedade pertencente á companhia, ou qualquer despeza extraordinária, poderão ser levadas á conta de capital ou
repartidas numa serie de annos ou de outra mau eira, a juizo da
directoria, e a importancia de taes despezas ou desembolsos ou
qualquer parte respectiva a descoberto ainda não constante da
escripturação poderá, para calculo dos lucros da companhia, ser
computada no aetívo .
128. A companhia em assembléa geral poderá declarar um
dividendo para ser pago aos accionistas conforme seus direitos
e interesses nos lucros, comtanto que tal dividendo não seja
superior ao que fôr recommendado pela directoria. A companhia em assembléa geral, entretanto, poderá declarar um dividendo menor. Todo dividendo será declarado e pago aos aocionistas sobre as quantias integralizadas ou creditadas como
taes sobre suas accões , E desde que sobre qualquer quantia
paga por antecipação a qualquer chamada forem contados juros,
não fará ella jús a dividendos emquanto vencer os referidos
juros.
129. A directoria poderá outrosim, em qualquer época,
sem prévia autorização da assembléa geral, distribuir e pagar
aos membros quaesquer quantias provenientes dos lucros da
companhia, a titulo de dividendo provisorio, bonificação ou
juro sobre o capital, na proporção de seus interesses directos
respectivos, que a criterio dos directores forem justificados
pela situação da companhia.
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130. A directoria poderá reter dividendos accrescidos de
quaesquer acções desde que lhe assista esse direito, podendo
applícal-os ao pagamento de quaesquer dividas, responsabilidades ou compromissos, bem como pagar qualquer quantia em
dinheiro que fôr devida em virtude de chamadas ou prestações
por pagar.
131. Na hypothese de diversas pessoas estarem registradas
como possuidores. em conjuncto de quaesquer acções, qualquer
dellas poderá passar recibo valido de todo dividendo e pagamento relativo a essas accões,
132-. A companhíá não será responsavel pela perda de qualquer cheque, dividendo, icorromt, ou vale postal despachado
pelo Correio referente a dividendos, a pedido ou outra causa.
O dividendo será considerado entregue ao accíonísta no dia em
que o vale respectivo fôr expedido pelo Correio, dirigido ao
endereço registrado.
133. O dividendo não reclamado até um anno após a sua
declaração poderá, si a dírectoría o entender, reverter em beneficio da companhia, podendo a mesma delle dispor, até que
seja reclamado. Os dividendos não vencerão juros contra a
companhia.
FUNDO DE RESERVA

134. Competirá á directoria, sem a isso ser obrigada, antes
de recommendar ou declarar qualquer dividendo ou bonificação resultante de recebimentos ou lucros da companhia durante um anno ou qualquer outro prazo, reter uma parcella dos
lucros da companhia para occorrer a necessidades ou depreciação no valor dos bens socíaes, ou para equiparar dividendos,
reparar, melhorar, conservar em bom. estado qualquer propriedade da mesma ou fazer face a prejuízos eventuaes, satisfazendo a demandas movidas a companhias ou responsabilidades
da mesma, ou para quaesquer outros fins que a directoria, a
seu criterio, julgar proveitosos aos interesses da companhia.
135. Quaesquer dinheiros levados ao fundo de reserva, e
outras importancias. sem applíoacão immediata ou para qualquer pagamento devido pela companhia, poderão ser destinados
pelos directores aos negocies ela mesma, podendo ser empregados em valores (exceptuado compras ou emprestimos sob
caução das acções da companhia) que os directores em qualquer tempo acharem convenientes, dispondo de todo ou parte
dos mesmos em proveito da companhia e dividindo o fundo de
reserva em verbas especiaes conforme lhes aprouver.
CONTABILIDADE

136. A dírectoría fará que se mantenha uma contabilidade
exacta dos dinheiros arrecadados e despendidos pela companhia em assembléa geral.
137. Os livros da contabilidade que estiverem no Reino
Unido serão guardados no escriptorio registrado da companhia,
ou outro legar ou legares que a directoria entender.
138. A directoria determinará quando e como, em que lugar
ou lugares e sob que condições poderá ser examinada pelos ac-
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cionistas a escripta e regulamentos da lei, e nenhum accíonista terá o direito de ínspecelonar qualquer conta, livro ou
documento da companhia fóra das condições regulamentares ou
conforme a autorização dos directores ou resolução da companhia e de tudo quanto se relacionar com as receitas e despezas
bem como dos bens, acervos e responsabilidades da companhia.
139. Na asscmbléa ordinaria de cada anno a directoria
apresentará á companhia um balanço contendo um resumo do
actívo e passivo da companhia e uma conta de lucros e perdas
até a data indicada, e tão proxíma á da assembléa quanto possivel.
'140. Todo balanço ou conta nessas condições será acompanhado de um relatorio da directoria quanto ao estado e condições da companhia, sendo indicada a ímportancia que recommendam seja retirada dos lucros para dividendos ou bonificação aos accíonístas, e a quantia que porventura queiram
'levar ao fundo de reserva, de accórdo com as disposições precedentes. Com uma antecedencia de .sete dias da reunião, serão
enviadas cópias de tal balanço; conta e relatorio a cada aoeionista na fórma indicada mais adeante para a remessa de
avisos, e duas cópias serão enviadas á Secção de Acções e Emprestimo da Bolsa de Londres. .
FJSCALIZAÇ.:\o DE CONTAS

iH. Uma vez por anuo, pelo menos, após a data da íncorpor-ação da companhia, serão examinadas as contas da companhia e apurada a exactidão do balanço, conta de lucros e perdas
1101' um fiscal ou fiscaes. Estes poderão ser accíonístas da companhia, Nenhum director ou outro funccionario superior da
companhia poderá ser eleito para tal cargo emquanto estiver
em exercicio de seu mandato.
142. Os primeiros fiscaes poderão ser nomeados pela directoria e conservarão seu cargo até a primeira assembléa
geral annua da companhia, si não forem antes destituidos em
resolução de acoíonístas em assembléa geral, podendo neste
caso os accíonístas nessa assembléa nomear fiscaes. Os novos
fiscaes serão nomeados pela companhia em assembléa geral ordinaria de cada armo.
143. A remuneração dos fiscaes da companhia será fixada
em assembléa geral, comquanto possa a directoria antes da assembléa regulamentar e nomear fiscaes para preencher vagas
occorridas. fixando-lhes o ordenado.
144. O fiscal retirante poderá ser reeleito.
145. Na hvpothese de vaga casual do cargo de fiscal poderá elIa ser preenchida pela directoria, ou poderá esta convocar uma assembléa geral extraordinaria peste intuito, mas
emquanto permanecer aberta a vaga o fiscal ou fiscaes sobreviventes (si .houver) poderão ag-ir.
146. Si não fôr feita a eleição de fiscaes na assemhléa
e:eral annua da companhia, a junta commeroial (Board ot
Trade) poderá, a 'pedido de qualquer accionísta da companhia,
nomear um fiscal para a companhia para o armo corrente e
estipular-lhe a remuneracão pelos seus serviços,
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147. Todo fiscal Lerá direito de examinar em qualquer
occasião os livros e contas e comprovantes da companhia,
assisLindo-lhe, bem assim, o direito de exigir dos directores e
funccionarios da companhia qualquer informação queThe parecer necessaria para O, cumprimento ue seus deveres; e os
fiscaes mandarão aos accionistas um relataria sobre as contas
assim examinadas e balanço submettido á assembléa geral da
companhia, smquanto estiverem em funcções, e mencionarão
nesse relataria (a) si obtiveram todas as informações e explicacões por elles pedidas e (b) si na sua opinião o balanço corresponde exactamente ao estado dos negocias da companhia e
si os seus dados e explicações constam dos livros da companhia.
.-I.VISOS

148. Qualquer aviso poderá ser dado pela oompannía
ao accionista que tiver seu endereço no Reino Unido, pessoalmente ou em carta enviada pelo correio endereçada pela sua
direcção registrada.
149. O membro que não tiver seu endereço registrado na
Inglater-ra deverá indicar á companhia a qualquer tempo por
escripto algum lagar na Inglaterra que lhe sirva de endereço
para onde enviar os avisos, sendo este considerado sua direcção registrada para os fins da clausula precedente, podendo
qualquer aviso ser remettido para esse endereço em carta
franqueada.
Para os accionistas que nenhum endereço teem, será sutficiente um aviso affixado no escriptorio registrado da companhia, por 24 horas.
150. Quando a companhia porventura tiver emittido ~Ca1'
rants de acções, o aviso a dar aos respectivos portadores ou a
qualquer delles constará de um annuncío.
151. Qualquer aviso que a companhia deva dar aos accionistas ou a qualquer delles, e de que não se cogitar 1'OS presentes estatutos, bastará que conste de um annuncio, e quando
seja sufficiente dar um aviso por meio de annuneío, será este
publicado em dois Iornaes quotidianos de Londres, ou em
quaesquer outros jornaes que os directores julgarem convenientes.
152. Todo aviso relativo a acções ou stock em nome de
possuidores coníunctos será dado á pessoa cujo nome figurar
em primeiro lagar no registro, e tal aviso será bastante para
todos os demais possuidores.
1.53. Qualquer aviso mandado pelo correio será considerado entregue quando a carta contendo o mesmo fõr posta no
correio, e, para provar que foi elle dado, 'bastará provar que
foi devidamente endereçado e depositado na caixa ou entregue
no correio.
154. Qualquer aviso por annuncio será considerado como
tendo sido dado no dia em que figurar no jornal eonjunctamente com outros.
155. Quando um aviso tiver de ser dado com di versos dias
de antecedencia ou por mais tempo, será contado o dia de sua
expedição, mas não o dia em que terminar o prazo.
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LIQUIDAÇÃO

156. Em caso de liquidação da companhia a massa da
mesma pertencerá, salvo quaesquer direitos em relação ás diversas classes de acções, aos accionistas, e será dividida entre
síles na proporção das quantias integralizadas ou creditadas
como taes possuídas respectivamente pelos mesmos.
157. Sendo liquidada a companhia (forçada ou espontaneamente) os liquidatarios poderão (com a sancção de uma resolução exti'aordinaria) dividir em especie entre os contribuintes qualquer parte do activo da eohipanhia, podendo, outrosim, com a referida venía, depositar qualquer parte do
activo da companhia com truste em beneficio dos contribuintes, que os líquidítaríos, com semelhante sancção, acharem
conveniente.
SECRET:\RlO

158. O primeiro secretario da companhia será Harold A.
Wesson, de Salisbury House, 535 London Wall, na cidade de
Londres.
Nomes, endereços e qualificação dos subscríptores

James Mitchell, /10 Kingsley Road, S. W., empregado.
Donald Mowbray Waíte, 52 Derwent Road, Palmer's Gree.
N., empregado.
Edgar Willy Edwards, 51 Holmesdale Road, Hampton
Wick, Míddlesex, empregado.
Wíllíam Edward James 'I'ízard, 2.91 Upland Road, East
Dulwich S. E., empregado.
Henry Hollowa, 67 WendeU Road, Shepherds Bush, W.,
empregado.
Ralph Bruce Graham, Prospect Place, Enfield Lock, Míddlesex, empregado.
Leslie Hyde Edwards, 3 Morpeth Terrace, Viotor-ia Street,
S. W., empregado.
Datado neste dia 26 de maio de 1910.
Testemunhas das assignaturas abaixo: C. C. Cornwell, empregado de Worthington Evans, Dauney &; CO. 27 Nocholas
Lane E. C., advogados.
Por cópia conforme (ass'') Geo. J. Sargento Assistente do
Archívísta de Companhias Anonymas.
Estava uma estampilha íngleza de U111 shilling.
Estavam os seUos da lei inutilizados na Recebedoria do
Rio de Janeiro.
Nada mais continham os referidos documentos que bem e
fielmente verti do proprro original, ao qual me reporto.
Em fé do que passei a presente que se1lei com o sello do
meu officio e assígno nesta cidade do Rio de Janeiro.
Rio, 15 de março de 1911. - Leopoldo Guaraná, traductor
publico.
Duplicata. 1a via sel!acla.
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DECRETO N. 8.688 -

DE 26 DE ABRIL DE 1911

Abre ao lúinisterio da Viação e Obras Publicas o credito de 200 :000$ para
attender ás despezas do prolongamento do ramal de Itueurussâ até á
cidade de Angra, da Estrada de Ferro Oentral do Brazil

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bràzu,
usando da autorização contida no art. 32, lettra d, § LII, da lei
n, 2.3fí6, de 31 de dezembro de 1910, -decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas o credito de 200 :000$ para attender ás despezas do
prolongamento do ramal de Itacurussá até á cidade de Angra,
da Estrada de Ferro Central do Brazil.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.

DECRETO N. 8.689 -

DE 26 DE ABRIL DE 1911

Abre ao lúinisterio da Viação e Obras Publicas o credito de 375 :000$ para as
despezas do prolongamento da linba do centro da Estrada de Ferro Central do Brazil

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do rsraz il,
usando da autorização contida no art. 32, lettra d, § LII, da lei
n, 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas o credito de 375 :000$ para attender ás despezas com
o prolongamento da linha do centro da Estrada de Ferro Central do Brazil.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.

DECRETQ N. 8.690 -

DE 26 DE ABRIL DE 1911

Angment.. de 80 °1° os vencimentos do procurador geral do Districto Federal
em disponibilidade desembargador Manoel Pedro Alvares Moreira Yillaboim

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto nas alineas 2" e 3" do n. III do art. 3°
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Ficam augmentados de 30%, a contar de 1 de janeiro do
corrente anno, os vencime,ntos do desembargador Manoel Pedro
Alvares Moreira Villaboim, procurador geral do Districto Fe-
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deral, em disponibilidade; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Oorréa.

DECRETO N. 8.691 -

DE 26 DE ABRIL DE 1911

Approva o plano e o orçamento na importancia total de 3.300 :862$, para as
obras da'abertura da avenida MarQuez de Olinda, em prolongamento da
ponte Sete de Setembro até o cães projectado do porto do Recife
O Presidente da Hepuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que representa a Commissão Fiscal e Administrativa das Obras do Porto do Recife, decreta:
Artigo uníco , Ficam approvados o plano é o orçamento na
ímpontancía total de 3.330 :862$, que com este baixam, rubricados pelo director geral de Viação e Obras Publicas da respectiva Secretaria de Estado, para as obras da abertura da avenida
Marquez de Olínda, na cidade do Reéife, em prolongamento da
ponte Sete de Setembro até o cães do porto, e declarados de utilidade publica, para os fins da desapropriação, os terrenos e
bemfeitorias no mesmo plano comprehendidos.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.

DECRETO N. 8.692 -

DE 26 DE ABRI1. DE 19H

Rescinde o contrncto celebrado com a Empreza de Navegação Rio de Janeiro
O Presidente da Bepuhlíea dos Estados Unidos do Brazll,
attendendo a que a Empreza de Navegação Rio de Janeiro tem
continuado a infringir as clausulas VI e IX do seu contracto,
não obstante a multa que lhe foi imposta, de accôrdo com o
disposto na clausula XVIII do mesmo contraoto, decreta:
Artigo unico. Fica rescindido o contracto celebrado em
virtude do decreto n. 5.936, de 20 de março de 1906, revalidado
pelo de n. 7.166, de 5 de novembro de 1908, com a Empreza de
Navegação Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 26 de abril de :1:9 H, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
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DECRETO N. 8.693 - DE 26 DE

.ABRIL

DE 1911

Eleva o numero de agentes fiscues dos impostos de consumo cobrados por
estampilhas, no Estado do Rio Grande do Sul

O Presidente da Bepublíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 33 do regulamento annexo ao decreto n. 5.890, de 10 de fevereiro de 1906, resolve
erear mais nove lagares de agentes fiscaes dos impostos de
consumo cobrados por estampilhas, no Estado do Rio Grande
do Sul ; ficando revogadas as disposições em contrarie.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio ele Salles.

DECRETO N. 8.694 -

DE 26 DE

ABRIL

DE 1911

Abre ao :M;inisterio da Fazenda o credito de 486 :955$827 para pagamento de
dividas do llinisterio da Justiça e Nego cios Interiores. na conformidade.
do art. 82, n, XIV, da lei n, 2.356, de 31 de dezembro de 1910.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 82, n. XIV, da lei numero
2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, de conformidade com o art. 2°, § 2°, n. 2, 'lettra c, do
decreto legislativo n, 392, de 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de réis
486 :955$827 para occorrer ao pagamento de dividas do Minísterio da Justiça e Negocias Interiores, conforme as -contas
constantes das mensagens de 9 de dezembro de 1909 e 2de
agosto de 19'10, por serviços e fornecimentos feitos pordiversos a saber:
Octavío Valobra ...
João Macedo o" o........................••
Pimentel & Meirelles oo... o........•.......
Alexandre Martins Rodrigues. o
.
O mesmo .....
José Machado Pavão o.. o
o
o..
Artbur Bastos & Comp
.
Companhia Materíaes de Construcção , o.. o. o..
Monteiro de Barros Roxo & Comp .•..........•
Esnaty & Campo.. o
o
.
Lacerda, Seixal & Comp ; .. o
o
.
Leopoldo Meira
o"
.o
.
Charles Bonavíta
Dodsworth & Comp
~
.
José Machado Pavão
..
Bruno & Comp
.
Oscar de Almeida Gama oo
o. oo
o
o

o

•••••••••••••••••••••• "

••••••••••

o

••••••••••

o

•••

o

o

o

••••••

•••••••••

4:!E:68$000
14:800$000
24:062$500
26:599$1i0
19:769$178
82:546$800
5:955$440
455$000
2:000$000
1:884$750
3:876$000
22:149$000
765$000
24:418$392
100$000
5:280$140
41:147$212
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Henrique Levy

.
.
Bruno & COIUp .............•...............
Os mesmos ........................•....... :
Os mesmos ......•..........................
Celestine &; ::5tcHaniui.
.
Eugenio Pedro do Carmo
.

José Jordão

'

Raphael AIO•...•.•..•....................•.
Carmo Santos &; üomp
.

Os mesmos
.
Henrique Raul & COlllV •.•.....••.•.........
Jules Cante................•................
AtLilio Liginiri......................... . ..
José Jordão
.
Guilherme Affonso l\loreirll
.
Bruno &; Comp
.
.
Moreira Duarte &; Comp
Americo Corrêa da Silva.
,
.
: .. :
:
.
Carlos do Carmo
Joaquim Barbosa dos Santos Werneck
.
O mesmo
.
Antonio Albino Pinto
.
Moreira Duarte & Comp
.
Os mesmos
.
.
Martins do Amaral & Comp
Os me»mos
.
Henrique Raul &. Comp.,
,
.
'.
Alvaro A. de Carvalho Lima
, •....•.......••.•..........."
O mesmo
O mesmo ......•••.............••..........
Arminio F. de Andrade
.
It, de Almeida &. Comp......•....•.•.. , .• : ..
José Luiz Pereira ............•......•. " ...
CompanhiáBrazileira de ElectrfcldadeSíemens
Schuckerlweerke ................:
.
Brandão & Corrêa
.
João Cavalcanti do Rego
"
.
J. Murta & Comp
, ..
Magalhães & Souza ............•..•........•..
Os mesmos
.
J. Avíla & Comp
.

721

23:0008000
5:875~oUO

3:448$500
46l!$500
2:::J67$;!5U
1:::JÜU:;iUUO
853$000
789$UUU
746$50U
425$000
11:550$000
1:622$340
1:~98$6ÓO

1:050$000
1):2U7$861.
1:150$000
1. :1OÔ$OOO

3:536$UUO
6:864$525
565$000
1:320$UUO
~:911$970

8:'20U$00U
8:145$800
7:377$260
3:74f)$\l70
3:030$000
3:507$800
2:843$500
2:140$000
1:U50$OUO
1:655$000
3:780$000
1:763$300
J7 :129$350

8:810$000
4:093$440
9:312$000
980$000
'1:557$239
486:955$827

Rio de Janeiro, 26 de abril de 1911, 90· da Independencia e 23° da Republlca.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Saltes.
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DECRETO N. 8.695 - DE 20 DE

ABRIL

DE 1911

Abre no Ministerio da ],'uzenda o credito de 592: 700$.440 para pngarncnto
de dividas do Mí nlstet-ío <laJ"ustiça e Negocias Interi011C'3, na conformidade
'do art. 82, '11. XIV, da lei li. 2.356, de ·31 de dezembro de 1910.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorízacão contida no art. 82, n, XIV, da lei n. 2,356,
de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de Contas;
na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
592 :700$440 para occorrer ao pagamento de dívidas .lo Ministeria da Justiça o Negocias Interiores, conforme as contas
constantes das mensagens de n de dezembro de 1909 e 2 de.
agosto de 1910, por servlços e fornecimeutos feitos por diversos, a saber:
Godinho Víllar & Cornp
.
460$000
50:278$500
Antonio Cid Loureiro & Campo .. "
Ottoni Silva & Ccmp
4:490$440
Moniz & Comp i i • • • • • • • • '•• '• • • • • • • • • • , • • • • • •
10:378$000
Souto Filho
o, .. ; ; ; ..
4:702$01'10
73:932$115
Alberto de Almeida &Comp. ó"'."
;.
7:101$000
Raphael Díema.v:
136:099$394
A. Oliveira & Comp. (Trapiche Vallt:mgo)
.
32:414$000
Manoel da Motta Moraes ...•........... ~
.
22:849$200
Braga Carneiro & Comp.
2:910$000
Manoel Gonçalez e Gonçalez .....•..•........
9 :528$720
Augusto Cabral.
·.·.·
·
23:801$350
L. B. de Almeida & Comp.........•.......•
6:279$327
Ribeiro Alves & Comp.•.....•..............
7:735$200
José Luiz Pereira .....•... ,
.
18:740$000
Auler & Comp i , • • • • • • • • • ',' • • • • • • • • • • • • • • • •
178:057$144
Farinha, Carvalho & Comp
.
2:938$000
João Ramos & Comp i ; •• ' • . • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • •
ó •

ó ó •••••••

ó ó ••••••••••••••••• ; "

ó •

ó ;

•

ó ó ó ••••••••

·.·i.·.·.· ·

.

ó ó •••••••••••••••••

592:7000440
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1911., 90° da Indepeodencia
e 23° da Repub lica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.
DECHETO N. 8.696 -

DE

26 DE ABRIL DE 1911

Abre ao. Ministerio da Fazenda,;o credito de 1:-!25$iS2 'Para oceorrer r, rest!·
tuição do imposto sobre venoimeutcs cobrados do juiz de direito, aposentado,
do Distr-icto Federal, Dr. Manoel Ma:rtin::; Torr-es.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, á
vista do disposto no art. 44 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro
de 1Çl09, e art. 30 da de n, 2.321, de 30 ele dezembro de 1910, e
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tendo ouvido o Tribunal de Contas, de conformidade com o dís-.
posto 'no art. 2°,3 2°, n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392,
de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao Ministerio da Fazenda
o credito de 1 :425$182 para occorrer. á restituição do imposto
sobre vencimentos cobrado do juiz de direito, aposentado, do
Dístríeto Federal, Dr.Manoel.Martjlns Torres, no peníodo-de 24
de fevereiro de 1891 a 15 de dezembro de 1905.
.
Rio de Janeiro, 26 de abrii de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Republica.
. . .
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Saltes.
DECRE'l'O N. 8.697 -DE 26 DE ABRIL DE 1911
Approva os novos estatutos da Companhia. de Seguros Maritimos e Terrestres
«Previdente », com sêde na Capital Federal.

o Presidente da Repuhlíca dos Estados' Unidos do Brazíl;
attendendo ao que requereu a Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres «Previdente », com séde nesta Capital;
autorizada a runccíonar pela 'carta-patente n. 7, de 12 de jtlnho
de 1902, resolve approvaros novos estatutos' que aieste
acompanham, reformados pela assembléa geral eztraordínaría
dos aecronístas.vetrectuada em 11 de março ultimo, oontínuando
a companhia a operar' em seguros maritimose terrestres,
suj eitàá Iegíelaçãovigente sobre o funccionamento das companhias de' seguros,' bem como ás leis e regulamentos que .de
futuro forem promulgadas sobre o ohi ecto de 'suas .operações,
Rio de Janeiro, 26 de abril de 1911, 90° da Independencía
e 123° da Republica.
. '
.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco A . de' Salies.:
Companhia de Seguros Maritimos e Terrestres « Previdênte »
ACTADA.39" ASSElVIBLÊA GERAL ORDINARIA DOS AQCI9NI8TAS
Aos 11 dias do mez de março de 1911, ad % hora da tarde,
inscriptos aio .livro de presença accionistas representando
3.619 .acções, o director, Sr. Caetano Pinheiro da. Fonseca,
occupa a cadeira da presidencia e, tendo sido observadas as
formalidades legaes, declara aberta a sessão oedínaría e que
terminada esta seguir--se-ha, como consta dos annuncios da
convocação, a extraordinaria; e propõe para presidir a primei-.
rio Sr. Dr , Ernesto Otéro, indicação esta que, sujeita- ao
alvitre dos Srs. accíonístas presentes, e acceita por unanímídade, e convida o mesmo senhor a oocupar a cadeira da presídeneía,
.
Assumíndo a presídencía, o Sr. Dr. Ernesto Otéroconvída
para seeretaeios. os S1's. David Moreira Rega eo major. José
Pinheiro da Fonseca.
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Lida a acta da assembléa anterior e posta em discussão é
approvada.
O Sr', presidente convida a. directoria a 'ler o relataria
referente as operações do anno social, cuja leitura; a requerimento do Sr. Luciano Augusto Lopes, é dispensada pelos
81's. accionistas, visto estar impresso e nublícado pela ímprensa diariá.
Por um dos membros do conselho fiscal, Sr Antonio
Guimarães, é lido o respectivo parecer:
Postos em discussão, parecer e relataria, são estes approvades unanimemente.
.
O SI', nr.flsidente declara que, na fórma das leis regulamentares, vae se proceder á eleição de um director, do conselho
fiscal e supplentes deste, para cujo acto suspende a sessão
por cinco. minutos.
Aberta de novo a sessão, são os Srs: acoionistas chamados
pela ordem da ínscrlpção a depositar nas urnas .os respectivos
votos, procedendo-se em segutdaá apuração, tendo sido pelos
.
81's. accionistas dispensados escriitadores',
O resultado da apuração foi o segÚinte:
Director, 81'. Caetano Pinheiro daFon'seca,'2.000 votos, reeleito, havendo apenas um(),:.',edula cOIÍ1 200 vôtos xlados ao
81'. DI'. ErnestoOtéro..
Conselho fiscal :
Votos
2.1I"lO
Sr. ,José Autonio Soares PereÍl'u. (reeleito) ...
2.190
8r.An.tonioG.uimarães (reeleito).' .:, . o . : •• ,. " 'o,' ....
1.972
Sr. Hodrlgo Vénanc\o da Rocha Vianna. " :
,0''2f8
Sr. Luciano Augusto Lopes..
Supplentes :
2.100
SI'. José Gomes de Freitas' (reeleito)
;
.
2.200
Sr,. Carlos do Carmo e Oliveira
.
2.200
SI. Pedro Pinto dos Santos
1·· .. ··.····
-Ó,

o''

o

o

o

•

o

•••••••

;

•••••

o

•

o

o

:

•

Os quaes foram acolamados eleitos. .'
O SI'. Caetano Pinheiro da Fonseca agradece a assemhléa a
deferencia de sua 'reeleição.
Não tendo sido pedida a palavra pelos acciouistas presen...
tes e nada mais havendo a tratar com .ref'erenoía á sessão ordinada, é esta encerrada, sendo neste ·,acto' resolvido que a
mesma mesa funccionasse na sessão 'e:xtraorél:in~ria.
Sala das Assembléas Geraes, aos 11 dias do-mez de março
de 19'1'1. - Dr. Ernesto Oiéro, presidente. - Dcuiâ M01'ei!'a
Réça, 1° secretario. - José Pinheiro da Foiíseca.2° seoretarío.
ACTA DA ASSEMBLÉA GERAL EXTfUORDINAHIA DOS ACClONlSTAS

Aos 11 dias do mez de n:arço de 19Q, achando-se ínscrjptos no livro de presença mais de dous terços dasacções emit-
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tidas (3. 6Hi), pelos. 81's. aecíonistas são aeclamados para dirigir os trabalhos da assembléa os Srs. Ernesto Otéro, presidente; David Moreira Héga e José Pinheiro da Fonseca, secretarios, acoiouistas estes que Junccionaram na assernbléa geral
ordiuaria ,

O Sr. presidente abre a sessão e declara que, conforme os
annuncíos de convocação, os fins da presente assembléa. são
para deliberar sobre uma proposta da directoria e reforma de
alguns artigos dos estatutos.
O dírector, Sr. commendador João Alves Affonso, pede a
palavra e declara que, na qualidade de director mais antigo,
vae fazer uma resenha do movimento da companhia, a começar
do balanço do anno de 1888, porquanto tinha assumido o cargo
dI' dírector em 1889; para não alongar demais esse trabalho 'o
faz por períodos de cinco anuas até 19iJ, cujo balanço acabava de ser apresentado e approvado, e declara mais. que,
tendo o capital da companhia attingido á somma de 2.500:000$
(capital a emittir), vinha apresentar a esta assembléa um
exemplar da reforma dos estatutos; porém, antes de preceder-se á leitura do mesmo, explica que o capital realizado até
a presente da.ta é de 1.000 :000$ e o fundo de reserva de
200 :000$, perfazendo um total de 1.200 :000$, existindo mais
em lucros suspensos o valor de 1. 347 :933$610, verbas estas
que se acham representadas por apolices geraes e estadoaos e
predios. A' vista do exposto. é de parecer que o capital .iá realizado a Companhia Previdente sei a elevado a 2.000: 000$,
dividido pelas 5.000 acções actuaes, na razão de 200$ cada uma;
ficando por esta fórma integralizadas e os Srs. accionístas sem
mais responsabilidade e, propõe que para completar o referido'
capital de 2.000 :000$ sejam retirados: do fundo de reserva
ÔS 200 :OOOS, e dos lucros suspensos 800 :000$, ficando o saldo
desta conta, na Importaneía de G47 :933$G10, para garantir as
responsabilidades assumidas durante o anno findo, es qunes
uttfrigíram a somma de 185.158:1988656; propõe ainda que,
a começar do corrente anno, se credite á contado novo f'nndo
ao reserva a quota de 20 % dos lucros liquidos, de accôrdo com
o § ~o do ar:. 2° do decreto n. 5.0n, de12 de dezembro de 1903:
PROJ'ECTO n s REFOn-MA DOS ESTATUTOS

Alteraçúes
Os arts. 7°, 13, 14, 10 e paragraphos e 49, o li 2° do art. 9°,
§ 1° do art. 11 e o paragrapho unico -do art. 12 foram supprimi-

dos, ficando, portanto, modificada a ordem numerica dos artigos.reformados.
, Art. 2.° Substitua-se - O prazo de sua duraeão.vque em
virtude da ultima prorogação, terminaria em 24 de agosto de
1925, foi de novo prorogado até á mesma data e mez de 1950. '
Art. 6.° Substitua-se - O capital social é de 2.000 :000$.
dividido em 5.000 accõcs nominativas de 400$ cada uma, já
emiUidas.
Art. 7.° Accrescente-se : - em seguida á palavra «recon-,
stit.uido » - « pelos !Uf'J'O;:; futuros-».
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Paragrapho uníeo. Não se: distribuirão dividendos sem que
estejam reconstítuídos o capital e o fundo de reserva.
Art. 8.° Berorme-se - O capital e fundo de reserva podem.
a juizo da directoria, ouvido o conselho fiscal, ser empregados
empredios situados nesta cidade, em apólices da divida publica
federal ou estadoal e em hypothecas sobre immoveis urbanos
a curto prazo.
Art. 9.° Reforme-se-Aimportancia de premios provenientes de operações de seguros, .depois de deduzida a quantia
precisa para gastos geraes, sinistros, divideridose gratificações, poderá ser depositada a prazo fixo ou em conta corrente
em estabelecimentos bancarias de reconhecido credito.
.Paragraphc unico.. Demonstrada a conveniencia de melhor
rendimento, adirectoria, com approvação' do conselho fiscal,
poderá vender apolíces de propriedade da companhia para
acquísíção de immoveís(predios) nas condições do art. 8°.
A-rt. 10. Bubstitua-se - O fundo de reserva será constítuido por uma quota, nunca merior de 20 %, tirada, a juizo da
directoria, dos lucros liquidas verificados em cada anno .
. Art. 11. Paragrapho uníeo. Diga-se - Os dividendos não
reclamados dentro do prazo de dez annos entendem-se renunciados em favor da companhia e passam para a conta de lucros e
perdas,
'
...
ArL 12. El ímínc-se : não podendo. etc.
Art. 13. Iteforme-se ..,-Toda a acção averbada nos livros da
compunfitá, 30 dias pelo menos, .antes da reuníãoda assembléa
geral, quer ordínar quer' extraordínar-ía, dá dlreito .a. serrepresentado nestu.
1;0 Cada grupo de cinco aoções dá direito a .um voto.
§ 2.°. Todo o accionista possuidor de cinco ou maísaccões
pode ser procurador ou conferir poderes a outro accionista para
ser representado nas assembléas geraes.
§ 3.0 O procurador, além dos votos relativos ás suas proprias
acções, não poderá, representar mais de 1'00 votos po~ procuração..
.
....
.
ArL 17.' Reforme-se pelo art. 14 - A responsabilidade dos
acclonistas não vae além do valor de suas accões(art. 15' do
decreto n. 434. de 4 de [ulho de 1891).
ArL~ 18. Substituido pelo art. 15 - Elimine-se - salvo direitos, etc.
Paragrapho. uníco. Accresoente-se - em seguida ájralavra
seguros - pelo menos. etc.
Art. 27. Substituído pelo art. 23 - Acoreseente-se depois
dnnnlavra fiscaes - e seja observada a disposição do § 3° do
art. 13.
Art. 27. Substituido peloart. 25 - Accrescente-saem-seguídn' á palavra nominal- observado o disposto no § 1° do
art. 13.
.
Art. 31. Substitui do pelo art. 27 Só até a palavra
secreto.
. Art. 40. Substituido peloart. 36 -Altere-se tO :% .em
vez de 8 %'
.
Art. 45, $ubstity.ido pelo § tOdo art. 40.
íá,

*
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Art. 116. SubsLHuido pelo § 2° do art. 40.
Patagrepho uuíco do aet, ' 1Í6 -:- Buhstituído pelo § 3° do
art. 40.
DISPOSIÇÕES, TRA~SITORlAS

Reforme-se - ,1· - Do «Fundo de Reserva e dos Lucros
Suspensos» é retirada para o capital a somma de i; 0.0.0 :.000$,
sendo: daque11a 200 : 000$ ,e destes 800: 000$" ficando cadaacção
inJeg.ralizada,' coiP O" valor' de 40b$ (art.' 6°).
Réforme:"se;- 2" -:.... As actuaes vaccões de 200$ nomímàes
são substituídas por outras novas acçõés de 400$ Integradas.
, Lido o proj ecto pelo Sr. 1° secretario, é' posto em-discussão
pelo SI' ~ presidente"
'
. As observações feitas pela assemhléa são todas f'avoraveís ao projecto apresentado, que é unantmementeapprovado.
Concedída a palavra ao SI': DI'. A,nilibal'de Carvalho, 'é' por
311e .apresentada á mesa a seguinte proposta:' ' "
Attendendo aos relevantes e, valiosos serviços prestados
pela directoria desta companhia, a cujos intelligentes esforços,
honesta e criteriosa direcção, durante longos annos, devemos
a prosperidade a .que . atti!ngimos,co'mo demonstra a PrOPOS.L.!J-, apres~Atad,a .eapprovada nesta assep:J.lJlé~· extraQrdinaría, de integralização do capital social, mediante a P.o:nificação de 200$ a cada uma acção; e considerando ,que, si essa
bonificação na importanoía total de 1.,000 :000$ fosse dis.tri-:huída.rem .dívídendo. aos Srs. aocíonístas, teria, cada um. dos
81'S. dírectores i
% ou. toda/a directori;;t.2,4, %, isto::é,
ê

240:000$000:

Propomos que á mesma dírectoría, em reconhecimento dos
exce11entes .servíçosprestados.. sej a .dístrfbuída .uma bonífíeação correspondente a 16% da quantia de L 000: 000$, abonada
aos 81'S. accionistas para íntegrallzação do capital .socíal. sendo
aquella importancia deduzida dos saldos existentes.
, Bala das sessões da Companhia de 8eguros « Previdente s,
il .de. março de 1911. - Rod1'i(Jo Venancio da Rocha ,Vit;tnna.
-t-t- AniljQ(ll' Tei,teira
de, Ga1'vq.llw. - Ernesto de Otéro, por
procuração: '-e: Fráncisco Octaoiano. de Otiueira pirltO: -'+José
Gomes de F1'eitas.- Luciano Aiunisto Lopes. '-- José Manoel
de" Mello. - Antonio Guimumães. - E1l1'illedes Coelho de
Magalhães. -Gnstodio Manoel Feriumdes. '-"- -E:ltgen:jo loséde
Ã.l1ileida e Silva. - Galena Gomes. - .Joaquimi Ferreira de
Moura.
Alberto Francisco Pereira, Irmão.
Posta 'em discussão, é 'recebida 'com approvação unanime
pelos Srs. accionistas, declarando ser 11m acto de justiça á
actual directoria, principalmente ao íncansavel e mais antigo
dírectocBr, commendador João Alves Affonso; submettída a
. ,
votos, é' a proposta acceita por toda a assembléa.
Por deliberação da assembléa foram designados os Srs, accíonístas Dr. Anníhal Teixeira de Carvalh-o;' Rodrigo Venancío
da .Rocha Vianna, José Gomes de Freitas, Joaquim 'Ferreira
de: Mour-a; JoséManoel de.,' Mello: e -Dl'., Manoel Orlando Rodrigues dara assignar 'li acta desta assembléa.
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, Por ultimo pede .a palavra o dírector Sr. eommendador
João Alves Affonso que agradece a assembléa as demonstrações feitas
directoria e pede que se consigne, na acta um
voto de louvor á mesa pela boa díreoção dos trabalhos.
'
Nada mais havendo a tratar, é levantada a sessão, da qual
se lavra a presente acta.
Salada assembléa geral extraordinaria, 11 damarço d('
1911.-=-Dr. Ernesto de Otére, presidente. - David llJiJ1'.eira
ll.éga,e José Pinneiro da Fonseca, ' secretarios. - DI'. Annibal
Teixeira de Carvalho. - , Rodriço 'Venaitcio da' Rocha Vianna.
- José Gomes de Freitas. - Joaquim Pereira de J1IOU1'a.
José Manoel de Mello. '--,- DI'. Manoel Orlando Rodrigues.
-ã

Estatutos da Companhia de Seguros Maritimose Terrestres
« Previdente»

TITULO I
DA SOCIEDADE, SUA DURAÇ.:\O E DISSOLUÇÃO

Art. 1.0 A sociedade anonyma denominada Companhia de
Seguros Marítimos e 'Terrestres «Previdente », fundada 'am
1872, tem sua séde na cidade do Rio de Janeiro e pôde ter
agencias dentro ou fôra do paíz.
,Art. 2.° (:) O prazo de sua duração, que em virtude da
ultima' prorogação terminará 'em 24 de agosto de 1925, fica
'
de novo prorogado até a mesma data e mez de 1950.
Art. 3.° 'I'erão Jogar a dissolução e liquidação da enmpanhía, na conformidade do decreto n. 434, de 4de julho de 1891.
,TiTULO IT
DOS FINS DA COMPANHIA E LIMITE DE SW,S OPERAÇÕES

Art. 4.° A companhia tem por fim operar sobre riscos
mar-ítimos, f'Iuviaes e terrestres, não prohibidos por lei;
devendo, porém, abster-se de tomar seguro sobre theatros, 'seus
annexos e pertenças.
Art. 5.° (.) A responsabilidade nos contraetos de seguro é
confiada ao críterío rda díreotoría. observadas as limitações
estahelecídas na legislação vigente:
TITULO ITI
DO CAPITAl. SOCIAl.

Art. G,O (:,), O capital social é dez , 000 :000$, divididos em
5.000 acções nominativas de 400$ cada uma, já emittidas.
(:) Indica 'os artigos reformados em q de março d~,1911
( .) Indica os artigos reformados,' em 18 de março de_190,2
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Art 7,° (:) Quando os lucros sewestraes e o .fundo de
reserva não forem sutf'icientes para soh'er:.os prejuizosverificados, récorrer-se-ha' ao canital, .sendo este reconstituído
pelos lucros fúturos.
. ' ". ,.
Paragraplrounico. (:) Não sê dietrfbuírão dividendos sem
que estejam reconstituidos o capital e o fundo de reserva: .
.Art. 8.° (:) O capital e fundo de reser.v.apodem, a juizo
da díreetoría, ouvido o conselho fiscal, ser. empregados em
predios situados nesta cidade, em apolíces da divida. publica
federal ou estadoal o em hypothecas .sohre irnmoveis urbanos
a' curto prazo.
Art. 9.° (:)A importancia de premies. provenientes de.
operações de seguros, depois de deduzida a quantia precisa
para gastos geraes, sinistros, dividendos, impostos e gratificações, poderá ser depositada aprazo fixo ou. em conta corrente
em estabelecimentos bancaríosde.rseonhecído credito.
Paragrapho unico. (:) Demonstrada a conveniencia de
melhor rendimento, a directoria, com approvação do .conselho
fiscal, poderá vender apólices de' propriedade da companhia
para aequísição de immoveis (predíos) nas. condições do
art, 8°.
TITULO IV
DO FUNDO DE

RESER'~

Ari.l0. (:) O novo fundo -de reserva .serãconstítuído.por
uma quota nunca menor de20 0/0, tirada, ajuizo da directoria,
dos lucros 1iquidos verificados em cada anno.
TITULO V
DOS DIVIDENDOS

Art. 11. Dos lucros líquidos provenientes das operações
effectivamente concluidas dentro de cada semestre, .depois de
deduzida a quota de que trata o art. 10, se fará o dividendo
aos. accíonístas.
.
'_
Paragrapho unico.ni ) Os dividendos não reclamados.dentro
do prazo, de LO annos, entendem-se renunciados em favor da
para a .contado lucros e 'perdas.
companhia e .passam
,
TITULO VI
DOS ACClONISTAR, SEUR DIREITOS F OBRlfL\GÕES E DA TIUNSFERENpIA DAS ACÇÕES

Art. 12. (:) São accíonístas todas as pessoas ou firmas
anonymas.vou corporações que possuírem
uma ou mais accões (art. 6°), devidamente averbadas nos livros
da companhia.
.Art. 13. (:) 'I'odaaoção averbada nos livros da companhia,
30 dias.pelo-rnénos, antes da reunião daassernbléa geral, quer
ordinaria, ,quer: extraordínaría; dá direitos .a ser'· representada
nesta.
sociae~,sociedades
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1.0 (:) Cada grupo de cinco acções dá direito a um voto.
§ 2.° (:) Todo o accíonísta possuidor de cinco ou mais

§

aeçõespõde ser procurador ou' conferir. poderes. a outro accíonista para. ser .representado nas assemhléas geraes,
§ 3,° (:) O procurador, . além dos votos relativos ás r suas
proprias acções, não poderá representar mais de cem (:100)
votos .por .procuração.
Art. 14. A responsabilidade dos accionistas nãovae além
do valor de suas acções (art. 15 do decreto n.434,de4 de
Julho de 1891):
.
.
Art. 15. (:) TOdo o accionista é obrigado, por sua conta
.
ou. de terceiros, a effeetuar na companhia seguros de' importancia correspondente, pelo. menos, ao valor de suas acções,
Paragr.apho unico. Não estão sujeitos ::t esta ol::>rigação.os
accíonístas que fazem parte de firmas sociaes, urna' vez que
estas, accíonístas ou não, effectuem 'seguros; pelo' menos na
proporção estabelecida;
TI'rULO VII
DA ASSEMBLÉA GERAL DOS ACCIONISTAS

Art. 16. A assembléageral é constituída com· osaccionistas de . uma ou . mais acções ínscríptas no registro da
companhia, com antecedencia nunca menor de 30 dias.
Art. 17. A convocação, da assembléa geral.será feita pela
dírectoría, por annuncíos repetidos, publicados pela imprensa,
com-indicação do 'dia, hora e lagar edo objectodareunião.
Pat-agrapho ·unico.A convocação da assembléa ordinaria
será feita com antecedencía mínima de15 dias; e a das extráordinarias, com'a -de cinco -días, -pélo ~menos.
Art. 18. Considerar-se-ha constituída a assemhléa geral
quando no dia, hora e logar designados; se achar representado,
pelo menos, umquarto do capital social.
§1.' Si estenumero nãõ se reunir, rar-se-ha nova .convoc::tçãb,· declarando-se nos. annuncíos que a assernhléa deliberará com qualquer numero de accionistas.
. §2.. Tratando-se, porém, de augmento ou diminuição do
b;ipjtal, .de reformados estatutosouda liquidação da companhia,
é' indispensavel que estejam representadas duas- terças,part!ls,
pelo menos, do 'Capital social, guardando, entretanto, o disposto
noart, 131 e parágraphosdo decreto n. 434,
Art. 19. A mesa da .assembléa; 'geral se comporá de um
presidente '~cclamado ou.ieleito por escrutínio 'secreto,de um
primeiro e um segundcsééretaríos, designados pelo presidente,
dentre os accionistas presentes, com exclusão dos membros da
directoria, do conselho ríseal, dos empregados e agentes da
companhia.
"
Art.· 20. A assembléa geral ordinaria reunir-se-há nos
prímeiros meies do anno, não excedendo, porém.' á pl'inie~ra
quinzena do mez de abril ; e a extraordínaria, sempre que sua
convocação parecer necessaria ou conveniente á directoria, ou
lhe fôr requerida, motivadamente por sete ou mais .aeoionístas,
representando, pelo menos, a quinta parte docapítal social. ou
0
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quando Iór feita pelos-Tiscaes em oonsequeneín de motivos
graves e urgentes.
.'
.
.
. Art. ·21. Si a directoria recusar a convocação da. assembléa
geral, ou não a fizer dentro de oito dias contadns da datada
.reouísíção dos accíonístas, poderão estes fazel-a, respeitadas
11f: disposições do art. 18.
.
Art. 22. Si a convocação da assembléa geral ord:inariafôr
retardada por mais de tres mezes, qualquer accíonísta. p6de
-exígíl-a da directoria, e não sendo attendido, terá o direito de
fazel-a elle proprio, declarando essa círcumstaneía nos annuncios.
.
Art. 23. (:) Os accíonístas podem, para todos oseffeitos,
fazer-se representar nas assembléas geraespor procuradores,
tambem accíonístas, com poderes espeoíaes, comtanto que não
sejam conferidos a directores e fiscaes e seja observada a disposição do §3°do art. 13.
As mulheres casadas são representadas por seus máridos,
os ínterdietos por seus curadores, as sociedades eommerciaes
por um dos socíos ou gerentes, as sociedades anonymas ou corporações por um de seusmandatarios.
Art. 24. Nas reuniões ordínanías da assembléa geral serão
lidos e discutidos o relatorio, balanço e contas da directorfa, e
bem assim o parecer do conselho fiscal,:s~n90 licito a qualquer
accionísta apresentar propostas e exigir informações que julgar
neeessarías- ao esclarecimento do seu voto ..
. Nas reuniões extraordinarías, porém s6 se tratará do objecto que motivar a convocação, ficando sobre .s mesa qualquer
proposta apresentada, para ser tomada em coneíderaçãoiem
outra reunião, que será expressamente convocada P(l.ra esse fim.
. Art. 25. (: j As deliberações são tomarias por maíortade
votos dos accíonístas presentes. A votação," em regra, é. feita
per caoito.; mas será nominal, observando o disposto no §' 1° do
art. 13, quando f'ôr requerida por um ou mais accíonístas,
Art. 26. Os direçtores e fiscaes não podem votar sopre. seus
balanços, contas e pareceres (art. 142 do decreto n. 434) ...
, 'Art. 27; Para a eleição dos directores, fiscaElse supplentes e
nas questões pessoaes, a votação será sempre por .esçrutínto
secreto.
.
Art. 28. Nas reuniões ordinarias da assembtéajreral, depois de 'votado o parecer do conselho fiscal; e d<:,l deliberar-se
sobre qualquer proposta a resolver, proceder-se-ha, por escrutinio secreto e maioria de votos, á eleição dos tuncoíonaríos,
cujo mandato houver expirado.
.
Art. 29. Em caso de empate na eleição do director, a sorte
decidirá qual o eleito.
. '
, , Na dos f'íscaés, será pelo mesmo modo determinada aordem
em que. devem ser classificados..
.
Art. 30. E' permíttída a reeleição dos directores e fiscaes.
Bi, porém, odirector não fór reeleito, continuará a' servir
até que o novo eleito se apresente e tomev.posse. .
, Art. 31. !Atlém das attribuições que lhe são proprías,
compete mais á assembléa geral i ,
. . . .
1°, resolver sobre os casos omissos e imprevistos nos presentes estatutos; guardadas as disposições da lei vígente:
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.2°,reformar ós estatutos, observadas as disposições do §2"
do art. 18; :
3~, julgar as contas da directoria, dando-lhe ou neeándolhe, quitação:
4°, eleger annualmente um director e o conselho fiscal .
5°, alterar o honorario e gratificação da directoria ; ,
6°, resolver sobre qualquer proposta que lhe seja aprescntada na conformidade da lei e destes ,estatutos;

DA DIRECTORIA

Art. 32. A companhia é administrada por uma directoria
composta detres membros. Estes nãopcderão entrar, no exercicio de suas funeções sem caucionar a sua gestão com 20
acções da companhia, as quaes não poderão ser levantadas
emquanto exercerem o cargo, e não forem pela. asseinhléa
geral approvadas suas ultimas contas.
Art. 33. O mandato dosdirectores vigorará pelo prazo de
tres annos contados da data da, eleição, e é revogavaI a' todo
tempo por deliberação da assembléa geral.
Art. 34. Em caso de vaga de legar de director, os outros
directores chamarão um aoeíonísta que, a seu juizo, reuna as
condições de, idoneidade para exercer o cargo até aproxima
assemhléa geral, que por meio de eleição a preencherá.:
As runcções do substituto terminarão no prazo em' que
t.erminariam as -do suhstítutdo.
§ 1,° Considera-se haver vaga em caso de 'renuncia, fallecimento, ínterdícção ou impedimento não _justificado, por mais
de '30 dias.
'
§ 2.° Si o impedimento fôr justificado. será facultativa a
nomeação de substituto.
. .
,
§,3.0 Ao substituto em qualquer caso competirá a retrihuíção estabelecida na conformidade destes estatutos.
§ 4.° Em qualquer caso o substituto prestará a caução de
que trata o art. 32.
, ..
Art. 35. A administração geral da companhia pertence á
díreétoria collectivátnente. Além das attríbuíções inherentes ao
mandato, especificadas ou não neste estatutos, compete-lhe
mais:
, 1°, nomear e demittir livremente todos os empregados da
.
companhia. marcar-Ihes os vencimentos e, gratificações;
2°, nomear os agentes da companhia dentro ou fóra do paíz
'3 demittil-os quando julgar conveniente;
3°, apresentar em, devido tempo aos fiscaes o balanço,
contas e demonstrações relativas ás operações do anno social;
e organizar com a precisa clareza o relatorio das príncipaes
occUrrencias durante o exercício, para ser apresentado á assemhléa geral;
:lo; _distribuir semestralmente o dividendo que os lucros
permittirem.
'

133

AUTOS- DO -PODER EXECU'l'lVO

Art. ,3G. (.:,) .Cada -mudos·directorespercebera o honorarío
mensal de 1 :000$ e a nor.ce:ntagem cJf\ .,O % dos dividendos
semestraes.
- Art. 37. A uirectoría se reunirá todos os dias- úteis, das
10 horas da manhã ás 3, horas da' tarde,-' paraáttender ao
oxpedíente.e deliberar sobre os assumritol'lôf\';fht'eú):'lse da companhia"
, §1. l~OS assumptos.ds maior monta, as-deltberacõcs serão,
tomadas á pluralidade de votos, lavrando-se neta cio que se
passar e fôr resolvido; em caso de dívergencía, o voto vencido
será declarado e inserto na acta.
'
§ 2.° A dírectoria poderá ouvir em consulta o conselhc
fiscal, quando o julgar conveniente. .
Art. 38. Não páde exercer; 'conjuntamente o cargo de dírcctor, pai e filho, sogro e. genro, irmão e cunhado, durante o
cunhadio, 'e socío de uma mesmaf'írma,
.
Ar], 39., A correspondencia é os 'récibos podem ser, assignados por um sódirector.
As apolíces de seguro,' os annuncios, avisos, notificações,
edítaes, .convocações, procurações, ..cheques sabre .hancos, certificados de acções, nomeações de agentes c.outrosdoeumentos
de ímportancia serão assignados por dousvdíreetores, .pelo
menos.
0

TITULO IX
DO CO)<SELHO FISCAL

Art. 40. O conselho ríscal compõe-se de tres membros
ef:fl'lctivos e tres supplentes, eleitos dentre accionístas possuído-. '
res de cinco ou mais acções,
Os supplentes supprern, pela ordem da ínscripção, naacta
da'assembléa em que forem' eleitos, á fàlta de qualquer .dos
effectivos.
§ 1.0 Asattríbuícões e deveres 'do seu mandato são os determinados nestes estatutos e no decreto n, 434, de 4 de julho de
1891. . .

'..,

.

2.° O conselho fiscal entregará seu parecer á directoria a
tempo de ser pulilicado conjunctamente com o relatorio e o
balanço.
§ 3.° Cada membro, effectivo do conselho fiscal será retríbuido coma porcentagem' de 1 %"dos dividendos semestraes.
§

TITULO X
DISPOSIÇÕES GERAES

ArL H. O anno economico- da companhia computar-se-há
pelo. annocivil. (de 1 de janeiro a 31 de dezembro); ,
.', ·Ai'L42. ,No cofre da companhia só será conservado por
.maís: de 24 horas' o dinheiro indispensavel para as despezas de
-ímmedíata solução, sendo o excedente depositado no banco ou
bancos quea dírectorla, 'de aooõrdo como conselho fiscal,tiver
escolhido.
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Art. 43. Todas as deliberações da assembléa geral, unia vez
tomadas na conformidade destes' estatutos, obrigam a massa,
geral dos accíonístas presentes, ausentes ou dissidentes.
Art. 44. Os accíonístas obrigam-se por si,por seus herdeiros
e successores, ao inteiro e fiel cumprimento destes estatutos ;
acceítamo fôro da cidade do Rio de Janeiro para demandarem
e serem demandados em todas as questões que possam aventar-se entre elles e -a companhia, attinentes aosdíreítos e obrígações.que. decorrerem dos presentes 'estatutos.
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS
1~ (:) Do fundo de reserva e dos lucros suspensos' é' retírada para o capital a somma de 1.000 :000$, sendo daquelle
200 :000$ e destes 800 :000$, ficando cada acção integralizada
com valor de 400$ (art. 6°).
.
2iJ. (:) As actuaes accões de 200$ nominaes serão substítúídaspor outras novas de 400$ integradas;
Rio de Janeiro, 28 de março de 19H.-Pela Companhia
de, ~ElgurQ's· «, Previdente », OSi directores: João Alves Affonso ...,-

Caetano Pinheiro da Fonseca.

DECRETO N. 8.698 -

DE

26

DE ABRIL DE

1911

Crêa um Vice-Consulado em Santa Rosa.

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazit,
decreta:
,
Artigo únICO. lfica creado um Vice-Consulado em Santa
Rosa (Perú), com [urísdícção sobre o Alto Purús peruano.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 191'1, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSEC;\.
Ria-Branco.

DECRETO N. 8.699 -

DE

30

DE ABRIL DE

1911

Orêa uma legação na 'I'urquia, regida por um Ministro Residente.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Usando da autorização concedida pelo art. 3° do decreto

legislativo n. 2.363, de 31 de dezembro de 1910,
Decreta:
Art. '1°. Fica creada uma Legação na 'I'urquia, regida por
um Ministro Residente, percebendo annualmente 18: 000$,
ouro, sendo 6 :000$ de vencimentos e 12 :000$ derepresentação, tendo mais 2 :000$ para 'aluguel de ehancellaría e 500$
para expediente. .
.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

735

Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 30 de abril de 1911, 90° da Independencia
e 23Q . da.Repuhlíca.
HERMES R. DA FbNSECA~
Rio-Bronco,
-,

DECRETON. 8.700 - DE 2 DE

:MAIO

DE 1911

Publica a renuncia do Imperlo Ottomano á reserva que havia formulado relatlmente ao art. 181· da Convenção Sanitaria Internacional de Paris de
3 de dezembro de 1903.

O Presidente da Bepulilica dos Estados Unidos do Brazil
faz saber. que o Imperio Ottomano, cuja adhesão á Convenção
Sanitaria Internacional foi assignada em Paris a 3 de dezembro
de1903 e puhlícada pelo decreto n. 8: 674,de 15 de. abril ultimo;
temiruciouá reserva que havia formulado relativamente ao
art. 181 da referida Convenção Internacional, segundo communicou a Legação da Bepuhlíoa Franceza em' mota de 6 . do
mesmo mez ao l\1inisterio das iRelações Exteriores, cuia tra..
duccão official a este acompanha.,
Rio de Janeiro, 2 de maio de 1911, 90° da 'Independenóía e
.
.
,
23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rio-Branco,
'I'raducção.
Legação da Repuhlica Franceza no Brazil.
Petropclís, 6 de abril de 1911.
Senhor ministro.
O Sr. Embaixador ·da Turquia em Paris communícou ao
Sr. Ministro dos Negocies Estrangeiros que o seu Governo
constatou, após judicioso exame, que a adhensão ao aecôrdo
sssígnado em Roma, em 9 de dezembro de 1907, sobre a base das
disposições do art. 181 da Convenção Sanitaria de Paris (1903)
e estabelecendo a creação de uma Repartição Internacional de
hygíene publica, não acarretaria para as administrações dos
Estados participantes nenhuma obrigação de natureza a alienar
sua liberdade de acçãoem materia legislativa.
. A Sublime Porta tendo conseguíntemente notificado ao
Governo italiano sua adhesão á Repartição supracitada, decidiu
ao mesmo- tempo renunciar á reserva que havia formulado
a respeito do art. 181 da Convenção de Paris, em virtude de sua
adhesão. a esse ultimo accôrdo.
Referindo..se á 'nota desta Legação de 23 de fevereiro
ultimo, tenho a honra de levar esta decisão ao conhecimento
de V: Ex.
.
.. Queira aceeítar, Sr. ministro, as seguranças da minha mais
alta consideração.
.
(Assignado) : A. Boudei .
A S. Ex, Sr. Paranhos do Rio-Branco, ministro das RelacõesExteriores. .
Rio de Janeiro.
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DECRETO N.8.,70f-;DE 4 DE

:MAIO

DE

1\Hl

Appró.a os estudos.definitivos e o respectivo orçamento.,par3.,a.mo,diii.cação:,da
linha, em, trafego 'da Estrada de Ferro do Paraná entre' Serrinha e O
kilometro '124-+ '445, passando pelo Porto Amazonas.

O Presidente da RepublÍca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada ,de Ferro
S. Paulo-Rio Grande etendó em vista -o disposto na clausula -Vdo decretá n , 7. 928,.de 3idemarço deo1910,.'decreta:
Artigo unico. Ficam approvados, :com as alterações, propostas pela Repartíçâo Federal de Fiscalização 'das Estradas de
Fêfro; às' estudos definitivos' e o respectivo 'orçamento, -ma imridi;tiin'cia total- de 2!940:283$204,para a modifieação da linha
em tfaJêgo .dá Estrada de Ferro', do .Paraná, entre Serrinha e O
kilómétre 124+445; passando pelo Porto Amazonas,' conforme
as' plantas- é mais documentos que corri éste .baíxam, devidamente rubricados, mediante as clausulas que a este acompanham, 'assigriadas pelo ministro de Estado da Viação e Obras
'Publiêas.
'
'
,
.Río de Janeiro, 4 de maio de 1911, 90° da Independencía
e 23" da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J.' Seabra:
Clausulas a que se refere o decreto n. 8.701, desta data
I

.. A,co~pa:nhia devéráfazer, duraIlte a locação, todas as morias, plantas e perfis apresentados.

~iÍ'lcàcões:intticàdas

II

Adoptaràos typOS de obras dê 'arte empregados ate .agora
na Estrada de Ferro' do Paraná, attendendcüs alterações que
a.fiscalizacão, julgar necessarías.
.'
'.
.
III

Construirá as estações segundo os typosque forem approvades-para a linha' de S. Francisco e deverá fazer mais duas
casas, para feitor.es equatro-para. trabalhadores,
IV

A companhia adquirirá, por conta, dncapital do trecho de
linha de que-se:tI;at.a,duasJocCiniotiyaS e T'en :W:heel », um carro
de passageiros de 1 classe, um. dito de 2 classe" seis wagons
cobertos de 24 toneladas e 12 abertos diversos; com a, mesma
capacidade.
'
0

0

'
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V

A 'companhia justificará nas tomadâsde contas .ns despezas
omittídas ,no orçamento e que, forem aeceitas p(3la fiscalizacão.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 191L- J. J. Seabra.
DECRETO N. 8.702 -

DE

4

DE "-IAlO DE UJ11

.A.pprovn 'o' regulamento do .A.pren!lizado "\grieola., de S, Luiz de Missões, no
Estado do Rio ~rnnde do Sul

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto no art. 589 do decreto n.8.319" de 20
de outubro de 1910, resolve approvar o regulamento do Apren-.
dizado Agrícola de S. Luiz de Missões, no Estado do Rio Grande
do Sul, pelo decreto n. 8.365, do mesmo anuo, que com este
baixa, assignado pelá ministro de Estado da Agricultura, Industria e Commercío.
Rio de Janeiro, .'J. de maio de 1\H1, 90" dn Independencia e
23° da Republica.
BERMES

R.

DA FONSECA.

Pedl'o de Toledo.'

Regulamento a que se refere o decreto n. 8.702 de 4 de maio
de 19B

CAPITULO I
DO APRENDIZADO .~GRICQLA E SEUS FINS

Art. 1.0 o Aprendizado Agrícola de S. Luiz de Misôes, no
Estado do Rio Grande do S,ul, crsad'i Ij~:o deereto.n. S.3U5, de 10
de novembro de 1910,,{empor fitnformar pequenos cultivadores e 'operarias agricolas aptos 'para' os diversos serviços da
propriedade rural, explorada de flCllunlo com as modernas praticas -agronomícas,
, '
Art. 2.°0 ensino é essencialmente pratico e deve aprovei-,
tarde preferencia aos filhos de pequenos cultivadores e' trahalhadores ruraesque queiram instruir-se nas ,aI,'tes manuaes ou
mecanicasque se relacionam com a agricultura, rios methodos
racionaes de exploracão 'do' sólo,' manej o dos' instrumentos agrarios, nas praticas, referentes á ccíaçãó.. hygiene e alimentação
de animaes domestfcos.rseu trataruentu.e nas diversas industrías ruraes.
Art. 3: A pratica manual, dos àifferentes serviços será
completada por noções elementares ministradas durante os trabalhosa que ellas se referirem, como meio de esclarecer e
guiar os alumnos para melhor execução delles.
,AI,'L 4;° Além dos trabalhos praticas a que se devem dedicar
e, das.' explicações theorícas que lhes serão ministradas;' intuitiva e ohiectivamente, incumbe aos alumnos assistir a conferencias sobre agricultura, horticultura, zootechnia, apicultura,
ser:icicultura e unathematica elementar applicada.
, Poder Executivo
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ArL. 5." O Aprendizado deverá terorgl:).uização similar a
uma propriedade agr-ícola, orientada pelos modérnos methodos
eulturaes e dispondo dos meios necessariospara obter o maior
rendimento utíl das culturas e das índustrtasagr ícolas propr íasda região.
"
ArL. 6." Farápurte da educação pratica dos alumnos a ·fre,.,.
quencia ás officinas para o vensino profissional. elementar. e
para o trabalho do ferro e da madeira, podendo ser estabeleci:':
das outras, a juizo do Governo, ouvido o, díreotor.
Art. 7.° O Aprendizado cuidará igualmente da educação
physíca dos aluamos, por meio de exercícios de gymnastica,
jogos adequados á idade e exercícios militares.
, Ar!.' 8.0 Osalumnos deverão tomar parte directa em todos
os exercícios da fazenda experimental e das officinas e nos exercicios designados no artigo anterior, devendo-se ter em vista
para cada caso especial a capacidade physica individual.
Art. 9.0 O ensino será completado com excursões a propriedades agrícolas, museus, fabricas, officinas, exposições, feiras;
mercados, etc.
Art. 10. O aprendizado deverá dedicar-se á producção de
sementes de plantas uteis e possuir viveiros' das mesmas
, plantas, inclusive as fructiferas, para distribuição gratuita aos
agricultores da zona, de conformidade com o regulamento, e instrucções que regerem o respectivo serviço no mínísterío. , .
'Art. H. Na fazenda experimental, que deverá ter, pelo
menos, a área de 20 hectares, serão exploradas de preferencia
as culturasproprias da região, a industria pecuária e a de lactíoíníos, podendo-se, tambem, proceder a ensaios de adaptação
relativamente a outras que parecerem convenientes.
OAPITULO II
DA DURAÇAo DO CURSO DO APRENDIZADO E SEU PROGRA~r:MA

Art. -12. O curso constará de dous annos, dividido em se..,
mestres e será feito de abril' a agosto e de setembro a [aneícó,
havendo dous mezes de férias, em fevereiro e março.
, Art. 13. As noções elementares professadas de accõrdoconi
o art. 5° do presente regulamento e os trabalhos praticos cor":
responderão ao seguinte programma :

Primeicoomno
1·, estudo pratico do sólo, sub-solo e de suas propriedades
physico-chimicas-Differenciação das terras de culturas, sua
composição, analyse physioa das terras, rochas communs á região e terras a que dão origem, terras de transporte, collecta de
amostras de terra para analyses;
., . 2°, estrumes, adubos e correctívos, suas àpplícações.vcon-:
forme a natureza das culturas e dos terrenos, preparação, conservaçãoe modos da distribuição dos estrumes ;
.
3°, preparação das terras de cultura, ínstrumentos empregados, desmontagem e montagem dos.i~s1;.rumentósagric61a.s
estudo comparativo dos mesmos, suhstituíção depeças, coaser-
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vaçao e reparaçao'- Desbravamento .dos terrenos e. suas ope-

rações -'-'- Drenagem, .saneamento,. deseccamento .e írr igaçãc ;
'4°, estudo pratico da semente -Detern;ünação das semen-:
tes de plantas uteís e nocivas ~ Classificação, ensaio e .analyse
das. sementes, identificação, pureza e poder germinativó- Se:'
Iecção e conservação'-:- Processos de semeadura e operações ulteriores -Instrumentos e utensílios empregados;
"
5°; noções geraes sobre a planta e suas differentes partes
--,-, Observações sobre as diversas phases da vida vegetativaAgentes naturaes da vegetação e papel de cada um delles s-,
Acção dós estrumes, adubos e correetívos - Principiosi~e~
diatos e fundamentaes das plantas -Methodos de reprodueção
das. plantas -'- Instrumentos uteis, utensílios e. íngredíentes
em~regados -r-e- variedades de enxerto e sua aprendizagem ..
Seçundo anno
1~ continuação e recapitulação das noções theoricas e dos
.
I
trabalhos praticas do armo anterior ;
2°, cuidados que devem ser proporcionados ás plantas durante a marcha geral da vegetação - Amanhos e lavouras =Molestías das plantas, suas causas, prophylaxía e tratamento-i--,
Pragas e plantas nocivas, meios de as combater -...:. Insecticídas
e fungicidas, processos e meios de applicaçãn;
3°, culturas regíonaes, culturas novas, horticultura,fructicultura, pratica e material empregado ;
4°, preparação e apropriação dos terrenos para as diversas
variedades de plantas fructiferas - Escolha das arvores e arbustos, plantação transplantação, cuidados essenciaes, póda em
geral, tratamento das raizes - Adubação e lavouras annuaes
- Escolha de arvores proprias para arborização, cultura e eduoaçãodasmesmas e das plantas fruétiferas-Vitícultura-c--Molestías, sua prophylaxia e tratamento, parasitas e ínsectos nocivos, meios deos combater.-Aves, insectos e outros anímaes
uteis
Colheita, conservação, embalagem, transporte e commercio de fructas, modos de utilização (distillação; fructas
seccas, em compotas, etc.) ;
5°, pratica de silvicultura - Conservação e exploração das
florestas, plantio e replantio estudo de estructura das arvores,
sua composição, qualidades technicas das madeiras hrazileiras
outras que possam ser utilizadas - Preparação das fibras, es...,
tudo de suas qualidades technicas e de suas applicações, emballagem fi commercío das f i b r a s ; .
6°; colheita, armazenagem e conservação das colheitas e dos
productos agrícolás -,--Apparelhos, instrumentos, utensilios e
ínstallações destinadas a esses serviços - Beneficiamento dos
productos agricolas - Exterior dos animaes domesticos, organização geral e suas funcções ;
.
' .
7°, criação, alimentação hygienedos ánimaes domesticas,
prophylaxia e tratamento das mclestias, pragas e animaes no':"
civos'..:-Estudo das differentes raças...,.::.; Raças nacionaes e estrangeiras, methodos de acclímação, multíplícacão e. melhoramento, valor comparativo das forragens ",...,Raoa:s leiteiras,.......
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Estudo do leite, fabricação do queij o e da manteiga - Industrías ruraes proprias da zona, industrias novas, fabricação de
farinhas, feculas, pastas, licores, oleos, fructas conservadas,
productos de dietillação, benericíamento de nrmcíuíos imme,..
diatos etc. ;
_
8", pequenas construeções ruraes, material. empregado; .installações para as differentes raças' de animaes, cuidados hygienicos, pratica de levantamento de plantas,. noções elementares sobre economia rural, syndícatos e cooperativas, contabilidade agr.ieola.
CAPITULam
DO REGll\IEN ESCOLAR DO APRENDIZADO E DO l\IETHono DO EKSINO
Art. 14.. o aprendizado funccionará como internato e externato, não podendo o numero dos alumnos internos exceder
de 50.
Paragrapho unico. O maximo de f'requencia do internato só
poderá ser attingido por deliberação do ministro, ouvido o respecti:vo dírector, sendo preciso. que as condições locaes o exijam; e que não ·hàja prejuízo para a hygíene escolar e boa
marchado curso.
.
.
Art. 15. O regímen escolar é o de frequencia' ohrígatoria ás
aulas, exercícios e trabalhos praticos, conforme as condições
estabelecidas no regulamento interno.
_
Art.. 16. Durante o curso os alumnos .receherão explicações praticas sobre as. sciencias fundaméntaes da agricultura,
reconrendo-se sempre ao methodoobjectivo com, auxilio do
material didactico de que díspuzer o respectivo professor
. Art. 17. Osalumnos do primeiro anno, além dos trabalhos
que lhes competem,' deverão associar-se como auxiliares aos
trabalhos do segundoanno.
.
Art. 18. Os alumnos que revelarem mais aproveitamento
emcada anno serão aproveitados corno chefes de turmas nos
-trabalhos ,praticos;
Art. 19; Os' alumnos que tomarem parte nas excursões ás
propriedades agrícolas, mercados; feiras, museus, jardins etc.,
deverão apresentar ao respectivo professor um memorial-cóutendo suas observações.
CAPITULO IV
DO CURSO PRIl\IARlO DÓ APRENDIZADO

..

ArL 20. Haverá no aprendizado um curso prtmarlo para
alumnos que delles precisarem, podendo tamhem funccionar
uma secção nocturna, destinada principalmente a trahalhadores
ruraes da zona.
.:
_Art. 21. O ensino será baseado no methodo experimental,
com exclusão de qualquer tendencia a tornar mais complexos
os programmas do curso primario e sobrecarregar a memória
dos alumnos.
Art. 22. O ensino deve .ser ministrado de accôrdo com-o
curso a que 'o alumno pertence na graduação escolar, istóé,
cursoelementar, médio e. superior,
.
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Art. 23. No curso elementar devem ser 'ministradas âos
alumnos lições de cousas com explicações simples e íntuítívas
sobre os reinos da natureza, os phenomenos mais communs, as
materias primas e as transformações a que estão sujeitas pelo
trabalho agrícola e industrial.
.
Art. 24. O ensino no' curso elementar deve ser completado
com passeios excursões e organização .de pequenas colleccões
escolares.
'
Art. 25. Nas aulas de escripta leitura, calculo mental, exercicios de desenho e nas lições das diversas materias do prograrnma deverão os professores escolher de preferencia, sempre
que f'ôr possível. questões que se relacionem com a historia natural e a agricultura, em seus differentes ramos.
Art. 26. No curso médio deverão ser ministradas aos alurnnos noções' elementares de'hístor-ía natural, intuitiva e experimentalmente, com auxilio. de apparelhos simples e mediante
exereicíos e demonstrações ao alcance da capaeidade dai!
alumnos.
Art. -27. Completarão as -lições e exercicios escolares do
"urso médio as excursões e nasseios aos campos de cultura,
Iardlns, museus. exposições, feiras, mercados, etc., e a iorganízacão 'de collecçõesde hister-ia natural.
.'
Art. 28. No curso suneríor os alumnos deverão fazer . a
revisão do curso médio,. em relação ao estudo de phyaioa
hister-ia natural, ampliãrído-o quer 'em relação ao estudo do
homem. dos animaes, mineraes e veeetaes: quer na, parte
referente ás primeiras nocões systematicas de physiea e chi-

e

-

m~

.. Art. 29. No Iardim da escola e no campo de demonstração
deverão ser feitos' exerci cios sobre terras de cultura, poder
fertilizante do estrume, culturas demonstrativas em vasos e
em parcellas de terrenos distribuidas aos alumnos.
Art. elO. São partes complementares do ensino pr.imarío
no aprendizado os trabalhos manuaes, o ensino profissiona1
elementar, o desenho, a daetvlogranhia. a gvmnastíca, os jogos
sportívos e exercícios militares. tendo-se semnre em vista,
em relação aos dous ultimas, a idade e a compleicão physica
do alumno.
CAPITULO V
DAS DEPENDENCL\S E I1\ST.\J.LAÇÕES

Arf.. 31. Haverá no aprendizado as seguintes dependencias
e installações :
·a) deposito. de machínas, instrumentos, utensilios agrícolas, insecticidas e fungicidas;
b) construcoões nronrias para os differentes animaes, es·trumeíra, deposito de sementes; forragens e productos agr icolas:
C'} area 'destinada ás diversas culturas, campo de demonstracão. horta. pomar, jnrclim, prados naturaesve art.if'iciaes. insts llacões para seT'iciCJlIt.ura,' aniario, etc.: .
d) ínstallações para beneficiamento e ernhallacern dos
'nroductos acr-icolas ,e -nara a industria de laotloinios, f'ecularla,
fabrico de farinha, distillaria, etc. ;
.
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e) gabinete e-Iahoratorto de.pnvsíoa .e chímíea com apparelhos simples, dos. que forem adoptados no -ensíno prímarío.
agrícola:
- _
'
,f.) gabinete de historia .naturalc,omcolleccões dídactícas
e herbario, organizado pelos alumnos do referido- curso»
g) "híblíotheoa .agrícola com. livros elementares, revistas,
sobre agricultura, zootechnia, veterínacla e 'industriasruràes;'
h) museu agr-ícola e florestal, com collecções de sementes
dejilantas regíonaes e seus. productos, modelos. de. màehínas,
instrumentos agrícolas, planos, plantas e modelos de COnstruoções ruraes;
i) officina para o ensino profissional elementar;
j) officinas para o trabalho do ferro, madeira, couro,
vime, olaria, alvenaria, etc, :
k) - posto meteorologico.
Art. 32. Na organização das dírrerentes dependencias, deverão ser observadas a natureza, pratica do ensino e suas
applícações á pequena cultura e aos' generos de producção que
lhes são próprios.
Art. 33. Nas off'ioínas que forem estabelecidas deverse-hão observar os preceitos' geraes do decreto n.7~77-6,. de
23 de dezembro de' 1909, em tudo que se conciliar com o regulamento geral do ensino agronomíeo e com apresente regulamento.

CAPITULO· VI
no PESSOAL no Er-<SINO E "WlVIINISTRATIVO

Art. '34. O .pessoal do enstno rioaprendízado coristará de:
a) um director e professor de agricultura, zooteohnía, vetérínaría e índustrías furaes;
.
. b) umauxíliar.agronomo ;
_
c) Um professor prímarío, podendo ter um ou mais'
adjuntos, conforme o numero de alumnos:
.
d) um escripturario e professor de. contabilidade 'agri'"'
~~a;

.,.

.

dous conservadores da bibliotheca e do museu e· inspeetóres de alumnos:
f) .um mestre de gymnastica e exercicíos militares;
g.) um medico;
h) um chefe de culturas;
i) um Jardineiro.-horticultor;
j) um tratador de animaes;
,
k) um pratico de industrias agricolas;
l) um mestre de officina para o trabalho do ferro;
m)um mestre de officina para o trabalho da madeira:
n) operaríos para o trabalho de alvenaria, olaria, couro,
vime, .etc. ;
o) um economo;
1)) um porteiro-continuo;
q) um feitor;
r) o numero 'de serventes e trabalhadores necessarios .aos
dífferentes serviços.
-Paragrapho' -uníco. O posto metereologíeo uícaná. a 'cargo
do chefe de culturas; .
, e)
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Art. 35. O cargo de director só poderá .ser occupado por
engenheiro agronomo, agronomo, regente agrícola ou -pessoa.
de notoria competencía em agricultura, demonstrada em publicações e trabalhos praticas, sendo, indispensavel que tenhapelo menos dous annos de tirocinio na idlrecção de estabelecimento rural, de propriedade particular ou do Governo,
Art. 36. O chefe de cultura deve ser profissional em agr-icultura, que prove com titulo ou documento equivalente que
fez o curso de uma escola pratica ou de um aprendizado agr-icola, ou' que tenha dirigido um estabelecimento rural organizado de accôrdo com as modernas praticas agronomícas,
Art. 37. Será adoptado identieo criterio na escolha dos
outros chefes de serviço pratico e dos mestres de off'íoína, que
deverão ser aptos- a ensinar por processos modernos o genero
de trabalho ou a arte manual respectivo
CAPITULO VII
DA AD?\nss.~o DE ALUMNOS

Art. 38. Para ser admittido comoalumno, deve o candidato ter, pelo menos; 14 armes de idade e 18 no maximo, ter
boa conducta e constituição physica que o torne apto para Ó
serviço do campo, ser vaecínado, revaceínado e estar isento
de molestiascontagiosas ou infecto-contagiosas.
Art. 39. Os alumnos internos serão vestidos, alimentados
e receberão o ensino gratuitamente; sendo tambem gratuita a
matricula dos alumnos externos.
Paragrapho unico. Os alumnos externos, quando residirem
a mais dé dous kilometros de distancia do estabelecimento e
forem desprovidos de recursos, terão direito á alimentação.
Art. 40. Terão preferencia para a matricula os filhos de
agricultores, profissionaes de industria rural e trabalhadores
agrícolas, 'na razão de 60 % sobre o numero fixado para a
mesma, devendo ser preenchidas' as vagas restantes com filhos
de pessoas que exerçam outras profissões. '
, Art. 41. Os alumnos que exhibirem certificado de exame
final do 'cursei primaria ou revelarem, em exame de admissão,
achar-se habilitados nas ma1Jerias do respectivo curso, serão
matriculados no primeiro anuo, devendo os que' não souberem
ler e escrever ou demonstrarem, no mesmo exame, deficiencia
desses conhecimentos,. matricular-se no curso primario do
aprendizado, de conformidade com as classes que lhes competirem.
,
.
Paragrapho uníco , Dada a ultima hypothese, os alumnos só poderão ser matriculados no primeiro anno depois de terminado o curso' primario.
, ' Art. 42. O ministro, de accôrdo com' o director, indicará
annualmente o numero de alumnos externos que deverá ser '
admittido.
CAPITULO VIII
DOS, EXAMES, CERTIFICADOS DE CAPACIDADE E PREMIOS' ESCOLARES

Art. 43. Nos exames panciaes e finaes, assim como em
todo o regímen escolar, vigorarão os dispositivos estabelecidos
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para as escolas práticas' de agricultura e' os que forem consignados no regulamento interno do aprendizado.
Art. 44. Os alumnos que concluirem ncurso terão direito
a um certifieado de capacidade em trabalhos praticos de agricultura, cabendo-lhes preferencia nos cargos do mínísterío,
condizentes com os mesmos conhecimentos.
Art. 45. Serão tambem preferidos na acquísição de' lotes
nos centros agríeolas, e ao' que mais se houver distinguido, p01'
.sua conducta e aproveitamento, poderá O Governo conceder
um lote gratu itamente.
CAPITULO IX
DO REGlM'EN ESCOLAR E ECONOl\IICO DO APRENDIZADO

Art 46. O regímen escolar será 'o da frequencia obrigatoria, conforme o Regulamento Geral do .Ensino Agronoinico
e' obedecerá aos preceitos do presente regulamento.
.
-, Art.47. ,Os alumnos receberão, pelos trabalhos praticas
que realizarem e pelo aproveitamento que revelarem nas líçõés theoricas de qualquer dos cursos, notas que! entrarão, na
composição de. suas respectivas médias. semestraes. '
Art. 48. Nos campos de demonstração da escola dar--se-ha
a cada alumno uma área de terra, para ser cultivada sob sua
responsabilidade ede accôrdo com as indicações e a orientação
do respectivo professor, cabendo-lhe, além disso, tomar parte
nos' trabalhos da fazenda -exoerímental. . '.
'
Art. 49~ Os .alumnos do aprendizado receberão uma diaria
a titulo de remuneração de serviços, a qual será regulada pelo
salarío corrente na região e de accôrdo com' a càpacidade de
.trahalho eas aptidões de cada um delles, a juizado director.
Art. 50. Adiaria de que trata o artigo anterior será
augmentada gradualmente, ·á medida do desenvolvimento
adquirido pelo alumno nos serviços a seu cargo.,
"
Art. 51. Em relação á renda de cada officina, regulará o
disposto no art. 11 do decreto n, 7.763, de 23 de dezembro
de 1909, completado pelos arts. i2 e 13 do mesmo decreto.
Art. 52. A renda da fazenda experimental em que se achar
estabelecido o aprendizado será 'assim distribuida:
a) 5 % ao director;
b) 4 %' ao auxiliar agronomo;
c) 3 % ao chefe de culturas;
d) 3 % ao escripturario e professor de contabilidade
agr-ícola;
e) 2 % ao jardineiro e horticultor;
f) 1 % ao encarregado dos animaes e ao pratico de industrias agrícolas:
, g) 20 % para serem dístríbuídos annualmente pelos alumnos, na ordem do respectivo merítoe de accôrdo com a' pro110sLa do director, approvada pelo, ministro;
h) a quantia restante será recolhida ao "I'hesouro iNacional e destínar--se-ha 11 melhoramentos no aprendizado.

xcros
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'CAPITULO: x
DO PF:SBOM. D'E m'SINO E AD:\[JNIS1'RATIVe

Do tlirector

,
A1'L. 53, O' aprendizado terá um dire,itor>-cjl.].e será substítuidoem seus impedimentos pelo auxiliar agronorno.
, s
1\.1'1. 54. Incumbe; ao director:
1°, distribuir e fiscalizar todos os serviços inl1erentes ao
aprendizado, de accôrdo com o . presente regulamento e o regulamento interno, que deverá observar e fazer cumprir;
.
2°, leccionar as materiasque lhe competem, conforme os
methodos pedagogioos prescríptos no, present,e, regulamento,
d« accôrdo com o respectivo prograrnma;'
, 3°, ínspeecionar as aulas, gabinetes, orrrcmas, e mais dependencias e ,insta Ilações do aprendizado, velando pela boa
ordem e disciplina;
4°, interessar-se na propaganda dos melhores metl;todos
do culturas e dos novos ramos .de producção agrícola :e,!fe industría rural, por, 'meio de conferencias, puhlícações, CQIJ.cursos, experiencias, congressos 'e comicios ou por, outros
meios que lhe parêçam efficazes;
5°, fazer, propaganda a favor dos syndicatos, cooperativas
e instituições de mutualidade agr-ícola por .meío-deconrerenaias praticas e distribuição das publicações que.-Ihe forem
romettídas pelo mínisterio e- a fovor da conservação ou replantio das maltas, promovendo periodicamente fe,stas. das
arvores e fazendo conferencias sobre o .assumpto ;
6°, exectutar as decisões do ministro em relação á administração do aprendizado;
,
7°, enviar ao ministro, devidamente informados, O,S, nequerimentos ou' quaesquei- reclamações .dosfunccionarios do
aprendizado ou dos alumnos;
,
'.'
8°, dar publicidade aos editaes para' a matricula tdOS
alumnos, resolver sobre os respectivos requerimentos.. de cujos
despacos haverá recurso para o ministro;
9°, autorizar, mediante despacho, a matricula- do;;, alumnos
e as certidões que tiverem de ser extrahidas dos' livros da
secretaria;
10, assígnar todos os actos que dependerem de sua assignatura, inclusive os certificados escolares de que trata o
art. -í4.
, ,
11, responder ás consultas que lhe forem feitas por agr ícultores ou profissionaes de industria rural. relativamente
aos assumptos da sua cadeira ou ao regimen económíco do
aprendizado;
,
12, encaminhar ao auxiliar agronomo, ao' escripturario
c proressor .de contabilidade, 0].1 a outros tunccíonàríoe as
, consultas que, lhes competirem, velando para, ,que sejam attendidasconvenientemente, devendo as respectivas respostas ser
h-ansmittidas por intermedio dodirector;
,
,
t3"profi10ver annualméute .na séde do vaprendízado expósições agr-ícolas e' de artefactos rias off ícínas, devendo servir
as alludidas texposições para julgamento do gráo de adeantaÓ,
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mento dosalumnos e distribuição .de premios aos mesmos,
na fórma do art. 12 do decreto n. 7.763, de 23 de' dezembro
.
de 19Q9;
14,promover conferencias e concursos sobre assumptos
praticos, designando os fúnccionaríos que os devem realizar;
. ~5, enviar annualmente ao ministro os programmas dos
cursos e' dos exerciciospraticos; .
16, desígnar os funccionarios que devem fazer excursões
com os alumnos e estabelecer o itinerario e a respectiva. or íentação ; . .
..
.
.'..
17, rubricar os livros de contabilidade e todos os que se
referirem ás diversas instaIlações e dependencias do estabelecimento;
.
18, promover a collahoração dos funccionarios que tiverem a seu cargo funcções technícas, para o boletim do
mínísterío;
19, examinar as contas de' fornecimentos e vízal-as para
remettel-as á Delegacia Fiscal do Thesouro depois dorespectívo processo, enviando uma das vias á Directoria Geral
de Contabilidade do Mínístenío:
20,elaborar' o projecto do orçamento annual do aprendizado e remettel-o ao ministro, por intermedio da Directoria
Geral' de Agricultura e Industria Animal;
.
21, solicitar da respectiva delegacia fiscal do Thesouro o
pagamento-das folhas do pessoal, contas de fornecimentos e
mais despezas do aprendizado, de accôrdo com os credítos :
distribuidos·e com a circular n. 2.165, de 12 de setembro de
1910, e mais instrucções e ordens do, minister.io;
. ·22, requisitar da mesma delegacia os adeantamentos para
as despezas miudas e ele prompto pagamento;
23, promover a abertura de concurrencia para os fornecimentos ordinarios do aprendizado, e os' extraordinarios que
puderem ser sujeitos a essa medida;
24, .enviar mensalmente á Directoria Geral deContabilidade do Mínísterío uma das folhas de pagamento e os documentos de despeza, acompanhando o balancete respectivo:
.
25, vízar os pedidos de fornecimentos para o aprendizado,
os quaes.ríeverão constar dos livros de taíões..
26, assistir, sempre que fôr possivel, ás aulas e aos exercicios do aprendizado;
.
.
27,suspender os empregados, em consequencía de falta
.
díscíplínar, até 15 dias;
·28, admittir e dispensar os serventes, teítor e o pessoal
operario e subalterno;
. 29, apresentar ao ministro, até 15 de fevereiro, um relatorio annual sobre os trabalhos do aprendizado, e designar as
mais oecurrencías, além das informações que lhe cabe dar
periodicamente;
_
. 30, tomar providencias urgentes que· julgar conveníentas
para regularidade dos serviços do' aprendizado, submettendo-as immediatamente á approvação do, ministro;
. 31; presidir ás mesas examinadoras em que tiver de runccionar; .
.
.
32, dirigir .a exploração. da fazenda experimental, que
corre sob sua responsabilidad.e, e submetter annua)mente á
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approv~ç~ãO Cio. ministro o plano de. exploração para .o anno
seguip.t.e, comprehendendo o respectivo orçamento;
33, enviar annualmente ao ministro ),UIl mappa da. matricula dos. alumnos com referencias feitas a cada um, em
relação á sua frequencia, comportamento e gráo de proveito
obtido:
.
Art. 55. O dírector resklirá noedíricioqúeIhe é destinado.
naséde do aprendizado e não poderá ausentar-se por mais
de oito dias sem autorização do ministro..
.
.
Art. 56. O director é o superior hierarchico de todos os
funccionarios do aprendizado.

Do auxiliar aaronomo
Art. 57.' Ao auxiliar agronorno compete ~
1°; substituir o director em seus impedimentos temporarios;
·2°, auxiliai-o em todos os trabalhos da dírectoría;
3°,leccionar parte do curso, não . .incluindo ' as matérias
que competem ao director, de accôrdo com o programma
approvado pelo ministro;
4°, cumprir as prescripções do presente regulamento e do
regimento -ínterno, na parte que lhe competir;
5°,comparecer com pontualidade ás aulas e aos exercicios
.
praticos;·
6°,' acompanhar e dirigir os aiumnos nas excursões e noa
trabalhos práticos attinentes ás materias de sua aula; .
.
.. 7°, participar -por escripto ao· director, quando, por motivo justificavel, não puder comparecer ás aulas e aos exercicios;
8°,' organizar- os pontos para exames e submettel-os á
approvação do director;
,9°·, . apresentar ao director, no fim de cada anuo lectívo,
o programma de sua aula e dos exercícios praticos que lhe
eorresponderem, para ser adaptado no anno seguinte;
10,' acceítar qualquer eommíssão technica que lhe seja
confiada pelo díreoton, relativamente aos assumptos de sua
aula;
ti, responder, por intermedio do director, ás . consultas
que lhe forem feitas por agricultores. criadores ou nrofíssionaes de índustría rural;
12, realizar excursões scíentrncas, a nem ao ensmo, cabendo-lhe, neste caso, a diaria estabelecida no presente regulamento;
.
13, ensinar praticamente aos alumnos, além das materias
a que se' refere' o § 3° do presente artigo, elementos de to:"
pographia é desenho topographíco.
Art. 58. Ao pessoal serão applicadas as seguintes penas,
de conformidade com a falta que houver' commettido:
1", perda de gratificação de um a oito dias; .
2", perda de todos os vencimentos durante o mesmo periodo;
3" suspensão do exercicio.. com perdarle vencimentos;
4": demissão.
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Art. 5.9. As .penas constantes dosns.l e-2 serão 'applícadaa
pelo director e as dos .ns. 3 e 4 pelo ministro, sobnrouoste
do. director e ouvido o delínquente ,
Do 'professor primnrio

Art. 60. Ao professor primaria compete:
.
1°, leecíonar as materias do curso primatio, dê acóórdo
com o progr-amma approvado pelo díreetor e elaborado de
conformidade com os dispositivos do presente regulamento;
2°, velar pela boa ordem e disciplina nas aulas e nos exercicios pratícos;
.
30, acompanhar os alumnos nas excursões que tiverem de
fazer a bem do ensino.
Do adjunto do professor. pl'ímarío

Art. 61. Ao adjunto do professor primario compete :
10, auxiliar o professor primario e s~bstituil-ocm
impedimentos temporaribs ;
2 secundal-o em todos os trabalhos que lhe' forem
at'fectos.
Art. 62. Ao escripturario compete;
1°, leccionar contabilidade agrícola, de accórdo.com o programma respectivo, approvado pelo mmístro.:
2 redigir a correspondencia do aprendizado, consoante
as instrucções e ordens do dírector ;
30, fazer a escr íjituração do aprendizado, inclusíve da
fazenda experimental, devendo esta obedecer á orientação traçada no presente regulamento e no regimento ínterno; :
4°, processar todos os papeis que tenham de subir ao
conhecimento do director, fazendo succinta exposição delles e
interpondo sua opinião, quando ~julgar neoessarío.:
5°, lavrar as actas dos exames e outros actos que tiverem
legar no aprendizado;
6~, preparar os esclarecimentos que tiverem de sirvir de
base ao relataria do director ;
7 organizar a relação das contas, devidamente documentadas, para serem remettidas ao exame do director;
.' 8 registrar no livro competente todas as alterações
occorrtdas no pessoal do aprendizado;
9 organizar o attestado de frequencia e as folhas ·de
pagamento do pessoal do aprendizado;
. 10, propor ao director todas as medidas que entender
necessarfas ao bom andamento dos trabalhos a seu cargo e
conservár sob sua guarda, devidamente' archivadós, os livros
fi documentos relativos á administração do aprendizado.
Dos conservadores
Art. 63. Haverá no aprendizado dous conservadores, sendo
um para os gabinetes o laboratorios de. physica _c .ch~mic.a,. o
herbario organizado pelos alumnos e as collecçoes dídatícas,
e outro para a bíblíotheca e omuse1,1.agrrcolae florestal, CO:pl
as respectivas collecções e os' utensílios e ínstrúmentos agrrcolas o modelos- o materiaes-doconstrucções ruraes.
0
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,A,rL64, Os conservadores, como os demais empregados,
devem estar presentes ao serviço que .lhes cabe ás horas
regulamentares' ou que, em casos especiaes, lhes forem marcadas pelo dírector, de accõrdo com os professores.
Art. 65. O serviço ordínario dos conservadores consta das
disposições seguintes :
1", trazer ~m boa ordem e perfeito estado de conservação
todo o material vexistente nos gabinetes, Iaboratoríos, híbliot.heca; museu e mais denendencias a seu 'cargo:
2", lançar, em .Iivro: própr-io o inventario de todo o material e quaesquer ob]ectos existentes nas repartições a, seu
cargo, á medida que forem sendo adquiridos para o serviço;
, ::la, cumprir todas as ordens que emanarem do dírector
e dos professores, fazendo no recinto dos, gabinetes e laborátoríos respectivos a-necessaría policia;
4", providenciar para que diariamente todos os apparelhos, vasilhame e' qualquer material utilizado no serviço do
ensina do dia sejam recolhidos aos legares competentes, depois
da limpeza índíspensavel.
'
, 'Art. 66. Aos conservadores incumbe tambem a inspecção
dos alumnos e compete :
1°, velar pela ordem, decoro e socego que devam reinar
na aprendizado e particularmente nas proximidades das aulas
ou exercícios, dando immediatamentesciencià. ao director de
qualquer occurrencía que tenha perturbado o ' serviço, com
declaração dos nomes dos autores da indisciplina havida';
2°, velar pelo, asseio- dos alumnos, impedindo que elles
compareçam ás aulas e refeições em traje menos' decenta ou
que se entreguem á pratica de- vicias' ou de actos moralmente
íriadmíssíveis ;
. '
3°, fazer com que os alumnos compareçam pontualmente

ás aulas e quaesquer outros -trabalhos exigidos pelos professores,dando a estes informação sobre o motivada ausencia dos
que não acudiram á! chamada;
4°, cumpr-ir com exacção as determinações dos ,professores em tudo que disser respeito ao asseio, á policia, ordem,
disciplina e decoro dás aulas;
5°, velar pela boa ordem e asseio dos gabinetes, laboratOrIOS, herhario 'e mais dependencias confiadas á sua guarda
e vigilancia ;
,
6°, manter abertos a bibliotheca e' o museu todos os dias
uteís, segundo o horário estabelecido pelo director, de accórdo
com' as . necessidades do ensino;
,"7°; impedir que livros e quaesquer voutras publicações
sejam retirados da híblíotheca sem: prévia autorização do
díreotor, devendo o professor ou alumno que os retirar passar
o respectivo recibo em livro para isso destinado e restituíl-os
no prazo maximo de tres dias;
8°,' tomecet aos alumnos, 'mediante licença dodir~ctor,
os _specímens 'necessarios e reclamar a sua restítuícão logo
depois da terminação, dos estudos, não .consentíndo, que
nenhumóbjecto esteja' rõra do museu ou do herhario por
mais de 24'noras: '
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Art. 67. Nos serviços internos dos laboratoríos, gabinetes,
IP;useu,bibliothe.ca, depositos de machinas e outras -dependencías. a seu cargo, cada conservador poderá ter, temporaríamente, um servente que lhe prestará auxilio no caso da
accumulo de serviço. Art. 68. Ao chefe de culturas compete, além das Instruoções 'especíaes que lhe forem dadas pelo dírector :
_ 1°, a dírecção do trabalho agrario e do pessoal respeotívo;'
' 2°~ riscalízaçãc de todos os serviços da rotearia, semeadura,
plantação, amanho e colheita dos productos;
3°, fazer o estudo methodico, em parcellas ~eparadas,
das -novas culturas a introduzir;
4°, dosar os adubos e preparar as misturas que devem
ser empregadas em qualquer cultura;
5°, registrar, em caderneta especial, segundo a ordem
chronologica, todos os factos concernentes aos trabalhos e
serviços; executados na preparação do solo, semeadura, amanhos, tratamento preventivo e curativo das plantas doentes,
colheita, beneficios e conservação dos _productos. .
_ Art. 69. Ao jardineiro-horticular incumbe a execução de
todos os trabalhos .hortenses e de jardinicultura, assim como
o serviço dos esturins, estufas, abrigos e os diversos methodos
e operações da enxertia, mergulha e poda, applicados não
só ás plantas exóticas como ás nacionaes, assim como a direcéão e fiscalização desse serviço.
Art. 70. O tratador dos animaes deve zelar _pela saude e.
manutenção. dos animaes, levando ao conhecimento do di-.
rector qualquer facto .anormal .que occorra nos estábulos.
Incumbe-lhe prestar a máxima attenção ao serviço do árracoamento dos animaes, attendeildo á idade e á raça, fiscalizandoo preparo e distribuição das rações, e a limpeza' de
.todos os ánímaes, -a ordenha das vaccas, o leite prodiizido •e
6 asseio dos estábulos, malhadas ou mangueiras.
. Art. 7L O pratico de industrias agricolas deverá .observar
as ordens e ínstrucções do díreetor e do auxiliar agronomo
na execução das operações referentes' ás diversas índustrías
agrtcólas, empregando todo '0 cuidado no cservíço, afim de
ohter productos que reunam as melhores condições, tornandose .assím capazes _de figurar, com vantagem, ao lado de outros
símilarês, cabendo-Ihe velar pela conservaçãodos apparelhos
e machinas índustríaes.
.
Ar], 72. Os_mestres de officinas para as índustrías do
ferro e para o trabalho da madeira executarão os' serviços
e' farão as obras que lhes forem determinadas, de. accôrdo
com as necessidades do ensino manual e mecanico dos
alumnos.

Art. 73. O economo, que ficará sob as ordens .dó-o di...
rector, - será responsável. -por tudo que se relacionar com a
alimentação dos alumnose com objectós e mobiliario .pertencentes. aos mesmos.
. Art. 74.0 economo providenciará para que seja. díaríamente distribuido, c?m regularidade e a horas determinadas,
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a alimentação dos alumnos. zf\l:mrln nAlo seu preparo e boa
qualidade;
Art. 75. v <;vUllUlllULt:ré! I:iUD suas ordens Immedlatàstodo o pessoal necessarío á execução das SlÜi.S obrigações. ,
Art. :76. Organizará, .contorme fôr determinando pelo
dírector, os pedidos dos generos e mais artígos.úieeessarícs
á alimentação dos alumnos.
,
§ 1.0 Os pedidos serão registrados em um livro-talão e
rubricados pelo director.
§ 2.° No fim de cada mez deverá apresentar ao director
um balancete geral e detalhado dos generos gastos, mencionando a respectiva importancia.
Art. 77. Ao mestre de gymnastica e exereícios 'militares compete dirigir e orientar, de aceôrdo comas ínstrucçõss approvadas pelo director do aprendizado, a educação'
phvsíca dos alumnos pelos methodos mais modernos, escoIhidos os jogos eexercicios compatíveis com a estação e a
constituição orsaníca de cada alurnno,
Art. 78. Ao porteiro compete:
,
1°, cuidar da' segurança e asseio do edifício e cumprir.
as ordens que, nesse sentido, lhe forem dadas pelo 'director ;
2°, tomar o ponto, dirigir e fiscalizar o serviço dos serventes;
3°, verificar a entrada e sahida de volumes' e artigos de
qualquer natureza, .o que só póde ter -Iogar de aecõrdo com
as disposições regulamentares.
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 79. O ministro, ouvido o' dírector do aprendizado,
poderá estabelecer cursos noctumos 'pritnarios para' adultos;
sendo preferidos a admissão trabalhadores ruraes.
Art. 80. Haverá no aprendizado' 'installações para beneficiamento dos productos de suas culturas; 'podendo taes íns,tal""i
lações ser utilizadas pelos pequenos cultívadores da, zona, mediante as condições que forem estabelecidas no regimento
interno.
.
, Art. 81. O aprendizado será franqueado, mediante licença
do director, a qualquer agricultor, criador ou industrial agrí-'
cola, que queira assistir, aos serviços a seu cargo.
'
. Art. 82. Os reprsductores de raça' existentes 'no aprendizado poderão ser utilizados pelos criadores, para melhoramento das raças que possuírem em suas propriedades, agrí-,
colas, de accórdo com as regras estabelecidas no regimento
interno.
,
, Art. 83. Serão feitos no aprendizado ensaios de machínas
agricolas ou quaesquer investigações e ,experiencias sobre culturas, beneficiamento dos produotos, zootechnia e industrias
ruraes, precedendo licença do director 'e de' conrormídadecom
as regras que forem estabelecidas.,
'
, Art. 84. Todos os serviços a cargo do aprendizado deverão
ser cuidadosamente esorípturados, consoante as regras de con-tabilidade .agr-ícola,
,
.
Art. 85. O director, oauxílíar agronomo; o escríptúrarío,
os conservadores e ínspectores de alumnos, O medico. o nhar-
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maceutico, O economo, O chefe de culturas, os mestres de off'icinas e mais pessoal administrativo serão nomeados pelo ministro, e o pessoal operaria e diarista pelo dírector,
Art. '86. O dírector, quando em serviço fórada respectiva
séde, perceberá, a juizo do ministro, a diaria de 10$ ; o agronomo, em identícascondicões, perceberá a diaria de 8$; o
chefe de culturas, o pratico de industrias agrícolas, o escripturario e o professor de contabilidade agi-ícola, de 5$ a.7$000.
Art. 87. O pessoal do apredízado perceberá os vencimentos
da tabella annexa.
.
Art. 88. O aprendizado poderá constituir patrimonio, IH
fórma dos arts. 581, 582 e 583 do Regulamento Geral do Ensino

Agronomíco.

Art. 89. As aulas theoricas e os trabalhos do aprendizado
poderão ser assistidos por qualquer agricultor ou pessoas interessadas, mediante licença do dírector.
Art. !lO. O ministro expedirá o regimento interno do aprendizado, tendo em vista as bases formuladas pelo dírector e no
qual serão mencionados os deveres do pessoal, não comprehendidos no presente regulamento.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 19'11. - Pedro de Toledo.
Tahella a que se refere o art. 87
VENCLMENTO DO PESSOAL DO APRENDIZADO AGRICOLA DE; S. LUIZ DE
:-.Í1SSÕES, NO ESTADO DO H,O GRA:NDE DO SUL

Categoria

Ordenado

Gratificação

.Total

Director
' 4:000$000 2:000$000 6:000$000
Auxiliar agronomo
3 :200$000 1 :600$000 4:800$000
Professor primaria. . . . .. 2 :000$000 1 :000$000 3:000$000
Adjunto
1 :600$000
800$000 2:400$000
Escripturario
2 :400$000 1: 200$000 3:600$000
Economo
1:600$000
800$000 2:400$000
Conservadores e inspecto800$000 2:400$000
,
res de alumnos
1 : 600$000
4:800$000 4:800$000
-Medico
.
800$000 2:400$000
1 :600$000
Chefe de culturas
800$000 2:400$000
;Jardineiro e horticultor .. '1 :600$000
Pratico de industrias agri800$000 2:400$000
colas '
. 1:600$000
800$000 2:400$000
Mestre de officinas
. 1:600$000
800$000 2:400$000
Porteiro-continuo
. 1:600$000
Tratador de animaes (sala1:800$000
rio mensal de 150$000)
Operaria (salario mensal
2:250$000
de 120$ a 180$000) ..
Servente (salario mensal
1:200$000
de- 100$000) ........
( 720$000
Trabalhador (salario men(1 :080$000
sal de.60$ a 90$000) .
Feitor (salario mensal de
1:800$000
,
150$000)
.
Rio de Janeiro, 4de maio de 19'11.-Pedl'o de Toletlo.
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DECRETO.N. 8.703 -

DE 4 DE :i\fAIO DE 1911

Abre ao :ilIinisterio da Agricultura, Industria e Commercio o credito especial
de 155 :00091 para attender ao· pagamento dos vencimentcs, diarias,
ajudas de custo e despez as de transporte de veterinarios,. inatruotores
agrícolas e praticas de aootechnín contractados para os serviços do mesmo
ministerio.

O Presidente da Repuhlioa dos Estados Unidos do Brazh,
tendo em vista o disposto no art. 53 da lei n. 2.356, de 31 de
dezembro de 1910, ·e ouvido o Tribunal de Contas, na fórma
elo art. 70, § 5°, do respectivo regulamento, resolve abrir ao
MiuisterIo da Agricultura, Industría e Commeroio o credito especial ele 155 :000$, para attender ao pagamento dos vencimentos, díarías, ajudas de custo e despezas de transporte de
veterinarios, ínstructores agricolas e praticas de zootechnia
contractados para os serviços do mesmo mínísterio.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Repuhlíca.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo,

DECRETO N. 8.704 -

DE q DE

MAIO

DE 1911

Abre ao lIIiIiJstario da Agricultura, Jndusn-ín e Commercio o credito especial
de SOO :000$ para occorrer á restituição de despezas feitas com a introducção de animaes reproductores.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe foi conferida pelo art. 62 da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, resolve abrir ao Mínísterio da Agricultura, Industria e Commercio o credito especial
de 800: 000$ para occorrer á restituição de despezasfeitas com
a introducção de animaes reproductores.
Rio de Janeiro, 'f de maio de 1911. 90° da Independencia e
23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.

DECRETO N. 8.705 -

DE 4 DE

:MATO

DE 1911

Abre ao Ministerio da Justiça e Negócios Interiores o credito especial de
1 :{)04$300 para pagamento ao lente da Faculdade de Mediciua da Bahia,
Dr, Alexandre Evangelista de Castro Cerqueira, de dífferença de acerescimo de vencimentos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, ele 23 de dezembro de 1896, resolve, á vista do disposto no n. VIII do art. 3°
da lei n. 2.356, de 31 ele dezembro ele 1910, abrir ao Ministerio
da Justiça e Negccios Interiores o credito especial de
1 :00-1$300, para pagamento ao lente da Faculdade de Medicina da Bahia, DI'. Alexandre Evangelista de Castro Cerqueira,
Pod el.' Executivo
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de differença de accrescimo de vencimentos no período de
18 de junho de 1908 a 31 de dezembro do anuo passado.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1911, 90° da Independencia e
23° da Republica.
HERMES R. DA FONSEC.\.
Rivadavia da Cunha CorrêaDECRETO N. 8.706 -

DE 4 DE

:lIB.1O

DE 1911

Publica a. adhesão do Archípelago das Novas Eebridas ao .A.ccordo de Roma, de
26 de maio de 1906, relativo á troca de cartas e caixas com valor
declarado.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
faz publica a 'adhesão do Archípelago das Novas Hebridas ao
Accôrdo de Roma de 26 de maio de 1906, relativo á troca de
cartas e caixas com valor declarado, conforme communícou o
Governo Suisso em notas de 5 de dezembro do anuo passado e
27 de março do corrente anno, cuja traducção official a este
acompanha.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HEfu\rES R. DA FONSECA.
Bio-Bramco
'I'raducção.
Berna, 5 de dezembro de 1910.
Senhor Ministro.
Por notas datadas de 14 do mez passado a Embaixada da
Bepuhlíca Franceza e a Legação Britannica em Berna notificaram, em nome dos seus respectivos Governos, a adhesão da
França e da Grã-Bretanha, pelo Archipelago das Novas Hebridas, á Convenção Postal Universal assignada em Roma em 26
de maio de 1906.
De accôrdo com o artigo 24, § 2°, da Convenção citada,
temos a honra de, pela presente carta, notificar essa adhesão
a Vossa Excel1encia, á qual juntamos uma cópia textual das duas
notas pelas quaes a adhesão nos foi communicada.
Accrescentamos que ainda estamos em correspondencia
com a Embaixada da França e com a Legação da Grã-Bretanha
em Berna sobre a data a partir da qual a adhesão é valida e
os equivalentes das taxas a fixar para as Novas Hebridas;
quando informados sobre esses dois pontos, apressar-nos-emos
em fazer o que fôr necessario.
Queira acceitar, Senhor Ministro, a segurança da nossa
alta consideração.
Em nome do Conselho Federal Suisso:
O Presidente da Confederação,
(Assígnado) Comtesse.
O Chanceller da Confederação,
(Assignado) Scluitzmanm,
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2 annexos ,
A S. Ex. O Senhor
l\Iinistro dos Negocies Estrangeiros dos Estados Unidos do
Brazil no Rio de Janeiro.

'I-raducção.
Cópia.
Embaixada da Republica Franceza na Suissa.
Berna. 14 de novembro de 1910.
O Governo da Repuhlica Francezae o Governo de Sua Magestade Britannica decidiram, .de commum accôrdo, que era o
caso de fazer o Arehipelago das Novas Hebridas tomar parte na
União Postal Universal.
Em consequencía e de conformidade com as ínstruccões
recebidas do seu Governo, a Embaixada da Republíca Franceza
tem a honra de notificar 'ao Conselho Federal, por uma declaração feita de accôrdo com a do Ministro da Grã-Bretanha, a
adhesão da França, pelo Archípelago das Novas Hebridas, ã
Convenção Postal Universal assignada em Roma em 26 de maio
- ,
de 1906.
Por cópia certificada conforme.
Berna, 5 de dezembro de 19-10.- O Chanceller da Confederação. (Assignado) Schatznuuui.
'I'raduoção ,

Cópia.
Legação Britanníca.
Berna, 1/1 de novembro de 1910.
O Governo de Sua Magestade Britannica e o Governo da
República Franceza concordaram em decidir a entrada do
Archípelago das Novas Hebridas para a União Postal Universal.
Por isso, de conformidade com as instrueções que recebeu
.
de seu Governo, o Ministro da Grã-Bretanha tem a honra de
notificar ao Conselho Federal, por uma declaração feita -de accôrdo cóm a do Embaixador da Republica Franceza, a adhesão
da Grã-Bretanha, pelo Arohipelago das Novas Hebridas, á Convenção Postal Universal assígnada em Roma, em 26 de Maio
de 1906.
Por cópia' conforme.
Berna, 5 de dezembro de 1910.- O Chanceller da Confederação. (Assígnado) Scluüznumn,
'I'raducção ,

Berna, 27 de Março de 1911.
Sr. Ministro.
Em addítamento 'á nota que tivemos a honra de dirigir a
Vossa Excéllencia em data de 5 de dezembro de 1910, para
notificar a adhesão da França e da Grã-Bretanha, pelo Archípelago das Novas. Hebridas, á Convenção Postal Umiversal assí-
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gnadaem Roma a 26 de maio de 1906, apressamo-nos em levar
ao vosso conhecimento que, segundo uma 'nota commum que
recebemos da Embaixada de França e da Legação da Grã-Bretanha em Berna e da qual vos remettemos a cópia junta, essa
adhesão é valida a partir de t de março de 1911.
Accrescentamos que, segundo uma nota recebida anteriormente da Embaixada ele França em Berna, a percepção das
taxas francezas no Archipelago das Novas Hebridas faz-se em
moeda de franco. Quanto aos equivalentes segundo os quaes é
feita a percepção elas taxas In-itannicas, serão estas fixadas e
communicadas ás administrações postaes dos paizes interessados, por intermeelio da Secretaria Internacional da União
Postal Universal em Berna, desde que se tenha chegado a um
aceôrdo a esse respeito com a Legação Britannica, em Berna,
com a qual ainda estamos em correspondeneia.
Queira acceítar, Senhor Ministro, a segurança da nossa
alta consideração.
.
Em nome do Conselho Federal Suisso.
O Presidente da. Confederação,
(Assignado) Buchet,
O Chanceller da Confederação,
(Assignado) Scliatznumm,
1 annexo.
Sua Excellencia
O Senllor Ministro dos Negocies Estrangeiros dos Estados
Unidos do Brazil no Rio de Janeiro.
'I'raducção ,
Cópia.
Em additamento ás notas de 14 ele novembro e de 6 de dezembro de 191Ó, relativas á entrada das Novas Hehridas na
União Postal Universal, o .Embaixador da Republica Franceza
e o Mínístro da Grã-Bretanha, acreditados em Berna, teema
honra de levar ao conhecimento do. Conselho Federal, de conformidade com as instruccões que receberam dos respectivos
governos, que essa adhesão será valida a: partir de 1 de março
de 1911.
Os abaixo assignados aproveitam esta occasíão para renovar ao Conselho Federal as seguranças da sua alta consideração.
Berna, 27 de fevereiro de 1911.
(Assignado) D'Auna!J.
(Assígnado) Esnic Eouiarâ,
Por cópia conforme.
Berna,27 de março de 1911.
Em inome da Chancellaria Federal Suissa.
O Chanceller daConfederaçãc,
(Assignado) Schatznumm.
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DECRETO N. R.707 -DE 8 DE :MAIO DE 1911
Alu-e ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de 600 :000$ para os
estudos dos prolongamentos e rnmaes da rêde de viaç110 ferrea da Bahia.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que 'lhe contere o n. LVI do art. 32 da
lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o 'I'r ihunal de Contas, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Mínisterio da Viação e Obras
Publicas o credito de 600: 000$ para as despezas com os estudos
dos prolongamentos e ramaes da rêde de viação ferrea geral da
Bahia.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1911, 900 da Independencía
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
DECRETO N. 8.708-DE 8 DE lYLUO DE 1911
Abre ao Mínister-ío da Viaçuo e Obras Publicas o credito de 300:000$ para os
estudos do prolongamento do ramal de Araxã-Uberaba até ViUa Platina.

O Presidente da Republica das Estados Unidos do Brazil,
usando da autor-ização que lhe confere o n. LVI do art. 32 da
lei n, 2.356,' de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tri-'
bunal de Contas, decreta:
'
- Artigo unico. Fica aberto ao l\Iinisterio da Viação e Obras
Publicas o credito de ·300:000$ para 0';; estudos do prolongamento do ramal de Araxá-Uberaba até Villa Platina.
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. D.-\. FONSECA.
J. J. Seabra.
DECRETO N. 8.709':"'"DE 8 DE :MAIQ DE 1911
Abre ao Ministerio da Viaçuo c Obras Publicas o credito de 300 :000$ para os
'estudos definitivos de uma estrada de ferro que partiudo de Coroatá, na
Estrada de Ferro de S. Luiz a Caxias, ,ú ter a uma localidade á margem
.do Tocantins, no Estado do Marnnhão.

'O Presidenté da Republica dos. Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização confer-ida pelo n. XXIX do 'art. 32 da
lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o 'I'ríi.-::.::.al de Contas, decreta:
Artigo uníco. Fica aberto ao l\Iinisterio da Viação e Obras
Publicas o credito de 300 :OOO~ i para os estudos definitivos de
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uma estrada de ferro que partindo de Coroatá, na Estrada de
Ferro de S. Luiz ::l. Caxias, vá ter a. uma localidade á margem
do Tocantins, no f-lstado do Maranhão. .
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1911, 90° da. Independencia
e 23° da Repuhlíca,
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
DECRETO N. 8.710 -

DE 10 DE :1\:[AIO DE 1911

Apllrova os planos e orçamento na importancia de 31:516$018, para a construcção de alpendres sobre a plataformn, dos armazens ns. 1, 2, 3 e 4
da «J\La'nÍlos Harbonr, Limited », destinados 'a abrigo das mercadorias que
allí são descarregadas.

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a « Mauáos Harbour, Limited », devidamente representada, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados o plano e o orçamento na
importancia de 31 :5i6$018, que com este baixam, rubricados
pelo director geral de Viação e Obras Publicas da respectiva.
Secretaria de Estado, para aconstrucção de alpendres de ferro
laminado sobre a plataforma dos armazens ns. 1, 2, 3 e 4
da « Manáos Harhour, Limited », destímados a abrigar as mercadorias descarregadas e o pessoal da intensidade dos raios solares; devendo a referida importancia ser levada á conta do
capital da mesma companhia, na fórma dos seus contractos em
vigor.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERl\IES R. D,\ FONSECA
J. J. Seabra.

DECRETO N. 8.711 -

DE 10 DE MAIO DE 1911

.Autoriza a revisão do contracto de 4 de fevereiro de 1910 com a South American Railwuy Construction Cornpany, Limited, na conformidade dos deeretos ns , 7.669 e 7.842 .A, de 18 de novembro de 1909 e 3 de feverêiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização constante do art. 32, n. LXIII, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, tendo em vista 'a necessidade de rever o contracto de arrendamento feito com a South
American Railway Construction Company, Limited, pelos decretos ns. 7.669 e 7.842 A, de 18 de novembro de 1909 e 3 de fevereiro de 1910, e de alterar os onus reciprocos, decreta:
Artigo unico. A revisão do contracto de 4 de fevereiro
de 1910, lavrado na conformidade dos decretos ns. 7.669 e
7.842 A, de 18 de novembro de 1909 e 3 de fevereiro de 1910,
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constará das clausulas que com este baixam, assígnadas pelo
Ministro de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 191'1, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
R. DA FONSEG..-\.
J. J. Seabra.

HER1\'rES

Clausulas a que se refere o decreto n. 8.'11.1., desta data
I

O coniracto terá por objectó:
1.0 (j arrendamento da rêde de viação ferrea cearense, COB.stituida Pelas seguintes linhas:
a) a Estrada de Ferro de Baturité, actualmente em trafego,
comprehendendo os ramaes da Alf'andega e de Maranguape ;
b) a Estrada de Ferro de Bobral, igualmente em trafego;
c) o prolongamento desta estrada, a partir da cidade de
Ipú até á villa de Cratheús, á medida que fôr sendo construido
pelos respectivos contractantes 'e recebido pelo Governo, na
fórma do contracto a que se refere o decreto n. 6.734, de 14 de
novembro de 1907 ;
di os prolongamentos, os ramaes e as ligações mencionados
no numero seguinte.
2.° Aconstrucção e conclusão de construcção :
a) do prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité, a
partir do seu actual ponto terminal na estação de Miguel Calmon, até á povoação de Macapá ;
b) dos ramaes de Icó e de Crato da mesma estrada:
c) do prolongamento da Estrada de Ferro de Sobral entre
as proximidades da villa de Cratheús e a cidade de Therezina ;
cl) de uma linha ferrea que, partindo de Fortaleza ou de
outro ponto mais conveniente, vá até á vílla de S. Francisco
de Uruhuretama ou de Itapipoca, conforme fôr mais conveniente e melhor servir á mesma região ;
.
e) do ramal de Girau, OOl de outro ponto mais conveniente,
a Cratheús :
f) 'do ramal de Campo Maior, ou de outro ponto mais conveniente, á Amarração ;
g) do prolongàmento de Crato, de Milagres, ou de outro
ponto mais conveniente, nas linhas da viação ferre a cearense,
á Joazeiro, ou outro ponto mais conveniente das linhas da
viação ferrea da Bahia.
.
3.° O fornecimento do material necessario para o completo
estabelecimento das referidas estradas de ferro. .
§ 1.0 Sórriente depois de concluida a construcção da linha
de Miguel Calmon ao Crato, será iniciada a do prolongamento
do ponto de bifurcação daquella, na confluencia do Riacho dos
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Porcos com O rio Salgado, ou nas ímmediações deste para .Macapá.
§ 2.° A companhia poderá prolongar, á sua custa, o ramal
da Alfandega até o porto de Mucurípe e estabelecer ahí uma
ponte de embarque, sob as condições que opportunamente
forem estabelecidas pelo Governo.
§ 3.° A colonização das terras marginaes ou proximas ás
estradas de ferro, como está estabelecido no decreto n. 6.533.
de 20 de junho de 1907, clausula VIII e seus paragraphos, referentes ás linhas de concessão da companhia S. Paulo ao Rio
Grande do Sul.
II

A rêde de viação rerreade que trata a clausula precedente,
comprehendendo as estações, officinas, depositos e mais edíficios, dependencias e bemfeitorias, e todo o material fixo e
rodante, assim como o material em serviço do almoxarifado
preciso para os differentes misteres do trafego e correspondente ás necessidades de um trimestre, reverterão para o domínio da União, semindemnização alguma, ao terminar o prazo
de arrendamento em 3ide. dezembro .de,1970.
III

o preço do arrendamento

constará:
Das seguintes éontribuições sobre a renda bruta, em
papel-moeda:
a) 5 112 % da renda bruta até 3: 000$ por kilometro ;
b) 15 % do excesso da renda brut.a de 3 :000$ a 4 :000$ por
kílometro : .
c) 30 % do excesso da renda bruta de 4 :000$ a 6 :000$ por
kilometro;
cl) 40 % do excesso da renda bruta de 6 :000$ a 10 :000$ por
kilometro ;
e) 50% .do excesso da renda bruta de 10 :000$ por kílometro. .
.. _
.
n. Da contribuição de 20 % da "
renda liquida que exceder
a 600 :000$, papel, poranno.
.

r.

IV
Para os effeitos do eontracto de arrendamento, serão oonsiderados:
L Como capital:
1°, o actual capital da companhia, organizado para ofím
de exnloração da rêde. 4.000 :OOOIHOOO :
2°, a caução inicial de 224 :000$000 ;
.
3°, o capital de movimento, computado em 1.000 :000$000 ;
!~O, a quota pará a organização da companhia, computada
em 350 :000$000 ;
5°, a caução addicional de 276 :000$000;
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6°, as quantias autorizadas pelo Governo a serem levadas
a esta conta, na qual outra nenhuma quantia poderá ser ineluida sem que preceda a approvação do Governo e represente
despeza, por elle previamente autorizada. As sommas levadas á
conta de capital serão consideradas amortizadas no fim do prazo
do arrendamento, para applicação do disposto na clausula Vfll,
, Il, Como renda bruta: a somma de todas as rendas ordínarias e extraordinarias e eventuaes arrecadadas pela compannía na parte em trafego. Depois de' paga ao Governo a quota
de arrendamento de que trata a clausula precedente, deduzirse-ão 5 % do restante da renda bruta para despezas de custeio
e manutenção das estradas de ferro em épocas de secca, inundação, peste, guerra ou qualquer outra calamidade publica. A
companhia tem o direito de empregar esse fundo de reserva em
irrigação e outras obras de utilidade publica, como meio de
evitar ou minorar os eff'eitos de taes calamidades.
Ifl, Como despezas de custeio: todas as que forem relativas ao trafego das estradas de ferro e á sua administração, á
conservação ordinaria e extraordínarta das linhas, edifícios e
suas dependenclas, á renovação do material fixo e rodante e as
resultantes de accidentes nas estradas, roubos, incendios, seguros e de todos os casos de força maior, ás de administração
na Europa, approvadas pelo Governo, e ás de fiscalização por
parte deste, ficando excluídos das despezas de custeio as multas, os juros e as amortizacões das operações de credito.
rv, Como renda liquida: a differença entre a renda bruta
e as despezas de custeio, augrnentadas das eontríhuíeões pagas
pela companhia como preço de arrendamento, 'nos termos da
clausula ·precedente, e da quota de 5 % para o fundo de reserva
de que trata o final do n. rr da presente clausula.
Paragrapho uníco, Determinar-se-á a extensão das estradas
de ferro arrendadas, para o eíf'eito da renda bruta kilometrica,
computando a distancia real do eentro da estação inicial ao
centro ela estação terminal, sem levar em conta desvios mem
linhas duplas. Para o capital acima fixado regulará, em qualquer caso, o cambio de 16 dinheiros por mil réis.

v
A tomada de contas para pagamento das .contríbuíções 'de
que trata a clausula rrr será feita por processo identico ao que
vigorar para o pagamento da garantia de juros.
Lo No primeiro semestre de cada anno a renda bruta arrecadada será considerada provisoriamente como a metade da
renda bruta annuaI.
2.° A liquidação definitiva das contr-ibuições devidas á
Fazenda Nacional, pelo arrendamento das estradas de ferro,
far-se-á na tomada decantas do segundo semestre de cada
anuo, de accôrdo com a renda bruta de iodo o anno.
3." Conclui das as tomadas de contas semestraes, a companhia recolherá ao Thesouro Nacional, no prazo de '10 dias,
as contribuições de arrendamento' que tiverem sido apuradas.
4." As contas de receita e de despeza devem ser apresentadas para cada estrada, com os respectivos documentos, de-
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vidamente ordenados e classificados, discriminando o respectivo material rodante, a consenvação e as reparações.
VI

A companhia receberá as estradas de ferro e todas <as suas
dependencias por inventario, ao qual serão sempre acerescentados o material rodante e' obras novas levadas á conta decapítal, e deduzido o material imprestavel, que fôr substituido, a
juizo do Governo, lavrando-se termo da entrega, do qual constará o competente recibo. .
Paragrapho uníco. Findo 6 arrendamento, a companhia
entregará as estradas de ferro por esse inventario, com as modificações que houver soffrido durante o prazo do centrado.
Servirá o mesmo inventario para os casos de encampação do
eontracto de <arrendamento e de oceupação tempor1triã pelo
Governo.
VII

o Governo poderá occunar temporariamente, na sua totalidade ou em parte, a rêde de viação ferrea, ohiecto deste eontracto, mediante índemnização não superior á média da renda
líquida dos periodos correspondentes DO quinquennio precedente á occupação ou nos annos anteriores. caso não haj a ainda
decorrido um quínquennío, ou á média da renda liquida nos
mezes anteriores, caso não haja ainda decorrido um anno.
VIII

o Governo poderá fazer a encampação do contracto depois
de 31 de dezemhro de 1940.
A índemnízação corresponder á, neste caso, a 25% da renda
liquida, média annual, verificada no ultimo quínquennío, multiplicada pelo numero de annos (rue faltarem para a terminação
do arrendamento e mais o capital fixado nos termos da clausula
IV, deduzida delle a competente amortização, calculada pela
formula
A=a---0,06

sendo A o capital primitivo, a a dotação annual da amortização e
a
n o numero de annos do contracto e-----a taxa de amortízação.
A

Fica entendido que a presente clausula só é applicavel aos
casos ordinarios e que não abroga o direito de desapropríação
por utilidade publica que tem o Estado.
IX

A companhia obriga-se a admittir e manter trafego mutuo
com as emprezas de viação ferrea e fluvial e, bem assim, com a
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Repartioão Geral dos 'I'elegraphos, na fórma das leis e dos regulamentos em vigor, e de conformidade com as normas adaptadas na Estrada de Ferro Central do Brazíl ; e' a estabelec~r
percurso mútuo com as estradas de ferro, a que o fôr applíçavel, conforme as disposições adaptadas nas estradas de ferro
de Santos a Jundiahy e Paulista, submettendo os, respectivos
accôrdos á approvação do Governo.

x
o Governo reserva-se o direito de fazer executar pela companhia ou por conta della, durante o prazo do arrendamento, as
alterações e novas obras, cuja necessidade a experiencia haja
indicado, em relação á segurança publica, á policia das estradas
de ferro ou ao trafego.
XI
A companhia fica obrigada a augmentar o material rodante,
em qualquer época, desde que este se torne insufficiente para
attender ao desenvolvimento do trafego.
XII

Todas as índemnízações e despezas motivadas pela conservação, trafego e reparação das estradas de ferro correrão, exclusivamente, sem excepção, por conta da companhia.
XIII

A companhia obriga-se a cumprir as dísposíções do regulamento de 26 de abril de 1857 e, bem assim, quaesquer outras
da mesma natureza que forem adaptadas para segurança e policia das estradas de ferro, uma vez que não contrariem as presentes clausulas, prestando promptamente á Ftscalízação os
meios que forem exigidos pelo chefe para as díbígencías que
julgar necessarias ao serviço e expediente fiscaes.
XIV
A companhia é obrigada a conservar com cuidado durante
todo o tempo do arrendamento, mantendo em estado de preencher perfeitamente o seu destino, tanto as estradas de ferro e
suas dependencias, como o material rodante, sob pena de multa
até 10 :000$ e de, na reincidencia, proceder-se de accôrdo com o
disposto na clausula XXIV. .
§ L° O trafego não poderá ser interrompido por mais de
15 dias consecutivos, salvo casos de força maíor.. comprehendidas nestes as greves de operarias e as determinações do Governo, no sentido da mesmafnterrupção, .
.'
~ 2." No caso de interrupção do trafego, excedente de
15 dias consecutivos, por motivo não justificado, o Governo
terá o direito de impôr uma multa, por dia de interrupção,
igual á renda liquida do mesmo dís, verificada no anno
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anterior, e de restabelecer o trafego, por conta da companhia,
occupando para esse fim a estrada ou estradas, de accôrdo
com o estabelecido na clausula VII.

A companhia deverá apresentar estudos para os trabalhos
de açudagem e irrigação que forem determinados pelo Go'verno na zona privilegiada de que trata a clausula seguinte,
tendo preferencia, 'em igualdade de condições com outros
eoncurrentes, para a execução das obras constantes dos estudos
apresentados e approvados.
Paragrapho unico. Fica, além disso, obrigada a companhia 'a fazer o replantio das florestas que tenham sido
exterminadas para os serviços da estrada de ferro.
XVI
Durante o tempo do arrendamento, o Governo não concederá nenhuma estrada de ferro dentro de uma zona de
20 kilometros para cada lado do eixo das estradas arrendadas
e na mesma díreocão destas.
,
O Governo, porém, reserva-se o direito de conceder outras
estradas de ferro que tenham díreoções diversas, embora partindo dos mesmos pontos daqueilas de que trata este contracto, podendo approxímar-ss destas e até cruzal-as, comtanto que dentro das respectivas zonas não recebam generos
ou passageiros.
XVII
O Governo poderá fazer, depois de ouvida a compannia,
concessão de ramaes ou desvios, para fins industriaes, partindo de qualquer ponto das linhas arrendadas, por conta
dos interessados, que se sujeitarão ás medidas de segurança
impostas pela companhia e approvadas pelo Governo.
XVIII
As tarifas ou preços de transporte e as suas instrueções
regulamentares e pautas serão approvadas pelo Governo, uma
vez apresentadas pela companhia, e não poderão exceder á
média das nue estavam em vigor a 4 de fevereiro de 1910.
Essas târifas serão 'uniformes para toda a rêde de estradas de ferro de que trata este contracto e serão dífferaricíaes conforme as distancias.
'
Dentro de seis mezes, da data do contracto, estarão em.
vigor as novas tarifas organizadas 'de accórdo com o disposto
no primeiro período desta clausula.
A revisão dessas. tarifas será feita, pelo menos, de tres
em tres annos, podendo o Governo exigil-a no caso. da companhia não tomar a si a iniciativa da proposta, devendo. esta
ser feita por um representante do Governo e outro da com-
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panhia procurando sempre attender á reducção de fretes
para as ineroadorías exportadas pe~azona da estrada, para
as grandes distancias c para os artigos de prrmeira uecessidada que sejam importados, bem como as machínas destínadas á índustría e á agricultura,
Todas as tarifas, quer geraes, quer especiaes, serão ap-.
provadas pelo Governo e impressas em um volume, que será
posto á venda em todas as estações.
Desde que, nos prazos fixados nesta clausula para o estabelecimento das tarifas ínícíaes e para a revisão destas, não
tenha a companhia feito a sua proposta, o Governo terá ó
direito de 'decretar as tarifas a vigorar provisor-iamente, até
que tenha entrado em accórdo com a companhia.
XIX
Pelos preços fixados nessas tarifas, a companhia será
obrigada a transportar, constantemente, com cuidado, exactídão e presteza, as mercadorias de qualquer natureza, os passageiros e suas bagagens, osanimaes domesticas e outros e
os valores que lhe forem confiados.

xx
Não poderá a companhia arrendataria, por si, agentes,
empregados ou interpostas pessoas, exercer commercío ou
fazer exploracão industr.ial de quaesquer productos transportados pelas estradas arrendadas, sob pena de caducidade deste
contracto.
§ 1.0 Nesta prohibição não estão incluidos os generos
alimentícios e outros obíectos destinados aos fornecimentos
dó pessoal da construcção da estrada, os materiaes e os utensílios da mesma construcção.
§ '2." A pena de caducidade ser-Ihe-á tambem imposta
quando se verifique:
1°, demora no pagamento das prestações por mais de
fIO dias, contados da data em que, p610 engenheiro-físcal
encarregado da tomada de contas semestraes -da companhia,
for fornecida guia para o recolhimento das citadas prestações;
2°, desfalque da caução por mais de 30 dias, contados do
recebimento da notificação para que seja completada.
XXI
A companhia poderá fazer todos os transportes por preços
inferiores aos das tarifas approvadas pelo Governo, mas de
modo geral e sem excepção, quer em prejuízo, quer em favor
de quem quer que seja, Estas baixas de preço se farão effectivas com o consentimento do Governo, sendo o publico avisado
por meio de annuncios affixados nas estações e insertos nos
jornaes.
Si a companhia fizer transporte per preço inferior aos
das tarifas, sem aquelle prévio consentimento, :o Governo
poderá applicar a mesma reducção â todos os transportes de
igual categoria, isto é, pertencentes á mesma classe da tarifa,
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e os preços assim reduzidos não tornarão a ser elevados, salvo
no caso de prévio consentimento do Governo, sem autorização
expressa deste, avisando-se o publico com um mez, pelo
menos, "de anteeedencia.
.M, reducções concedidas a indigentes não poderão dar
logar á applicação deste artigo.
XXII

Não haverá transporte" gratuito nas linhas da rêde arrendada sínão para:
1°, os colonos e ímmígrantes, suas bagagens, ferramentas,
utensilios e instrumentos agrícolas;
2°, as sementes e as plantas enviadas pelo Governo da
União ou do Estado e por sociedades, para serem dístribuidas gratuitamente pelos lavradores; os anímaes reproductores, introduzidos com o auxilio do Governo, e os objectos
destinados a exposições officiaes;
3°, as malas do correio e seus conductores, o pessoal do
Governo em" serviço da linha telegraphíca '6 o respectivo
material, bem como qualquer somma de dinheiro pertencente
ao Thesouro 'Nacional ou do Estado, sob a guarda de um representante responsável do Thesouro Nacional ou do Thesouro
do Estado, sendo os transportes effectuados em carros especialmente adaptados par-a esse fim;
,
4°, o pessoal administrativo, o fiscal em serviço das estradas de ferro arrendadas e obiectos do mesmo serviço;
5°, o material destinado" aos prolongamentos e ramaes
construidos pela companhia, ou á conservação das linhas arrendadas á companhia,
Serão transportados com abatimento:
De 50 % sobre os preços da tarifa, todos os generos envíados pelo Governo da União ou dos Estados para soccorros
publicos em caso de secca, inundação, pesle, guerra, ou outra
qualquer calamidade publica;
"
De 30 % sobre os preços da tarifa, as munições de guerra
e qualquer numero de soldados do Exercito, com seus officiaes e respectiva bagagem, quando em serviço publico.
.
Sempre que o Governo o exigir, conforme as círeumstancias extraordinarias, a companhia porá ás suas ordens todos
eis meios de transporte de que díspuzer.
Neste caso o Governo, si o .preferir, poderá applicar as
dísposíções da' clausula VII.
XXIII

o combustível usado nas locomotivas das estradas, dentro
de um raio de 125 kilometros, mais ou menos, de Fortaleza,
de Gamocim e de Amarração, será o carvão de pedra.
XXIV

Sempre que o Governo entender, mandará extraordinariamente ínspeccíonar o estado das linhas, suas dependencias e
material rodante.
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o representante do Governo é o da companhia, antes de
encetarem a visita de inspecção, aocordarão sobre a escolha
de um arbitro desempatador, para resolver definitivamente os
assumptos em que os dous primeiros não chegarem a accordo.
Dessa mspecção lav-rar-se-á um termo, consignando-se os serviços a fazer, afim de assegurara boa conservacão da estrada,
regularidade do trafego, bem como fixando-se prazos em que
elles devem ser executados.
A arrendataria fica obrigada a dar cumprimento ao que
lhe fôr determinado nesse termo e nos prazos "estatuídos; não
o fazendo, será multada e novos prazos serão marcados pelo
Governo.
A falta de cumprimento dentro do novo prazo será punida
com a rescisão do contraeto, a qual será declarada por decreto,
independente de acção ou ínterpellação judicial, perdendo acompanhia a caução e não tendo direito á índemriízação alguma,
mas apenas ao pagamento do capital reconhecido pelo Governo,
deduzída á parte amortizada.
.

A companrna onríga-se :

1°, a exhibir, sempre que lhe forem exigidos, os livros de
receita e despeza do custeio das estradas e seu movimento;
a prestar todos os esclarecimentos e ínrormacões que lhe forem
reclamados pelo Governo, em relação ao trafego das rriesmas
estradas, pela Repartição Federal de Físcalízação das Estradas
de Ferro, ou quaesquer funccionarios della, competentemente
autorizados; e bem assim a entregar semestralmente áquella
repartíçâo o relatorio ciroumstancíado dos trabalhos em construóção, e da estatistica do trafego, abrangendo as despezas
do custeio, convenientemente especificadas, e o peso, volume,
natureza e qualidade das mercadorias que transportar, com
declaracão das distancias médias por ellas percorridas; da receita de cada uma das estações, e da estatistica de passageiros,
sendo estes devidamente classificados, podendo o Governo,
quando entender conveniente, indicar modelo para as informações que a companhia tem de lhe prestar regularmente,
inclusive boletins mensaes, em duas vias, para cada estrada,
pelos modelos annexos a este contracto;
2°, a acceítar, como definitiva e sem recursos, a deoísao
do Governo' sobre as questões que se suscitarem relativamente
ao uso reciproco das estradas de ferro que lhe pertencerem
ou á outra emnreza, ficando entendido que qualquer accõrdo
que celebrar não prejudicará o direito do Governo ao exame
das respectivas estipulações e á modificação destas, si entender
que são offensivas aos interesses da União;
,
3°, a submetter á approvação do Governo. no prazo de
tres mezes, contados da assígnatura do contraoto, o quadro dos
seus empregados e a tabeIla dos respectivos vencimentos, dependendo igualmente qualquer alteração posterior de autorízação e approvação. do mesmo Governo.
'
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X1."VI

Logo que a renda liquida exceder de t2 %, o Governo terá
o direito de exigir a reducção das tarifas de transporte.
Essas reduccões se effectuarão, principalmente, em tarifas
differenciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos generos destinados á exportação.
XXVII

Na época fixada para terminação do arrendamento, as estradas de ferro e suas dependencias deverão achar-se em bom
estado' de conservacão. Si, no ultimo quíuquennío do arrendamento das estradas, esta fôr descurada, o Governo terá o direito de lançar mão da renda bruta e applícal-a naquelle serviço, occupando para isso a estrada ou estradas pelo modo
estabelecido na clausula VIr.

o Governo pagará á companhia, dentro de oito dias depois
do registro do presente contracto pelo Tribunal de Contas, a
somma de 2.550: 000$. que a companhia acceitará, além das
sommas já adsantadas, como quitação de todas as obras e serviços effectuados e dos estudos completados ou feitos pela companhia, desde 4 de fevereiro de HHO áté a data do presente
contracto, Todas essas obras e estudos serão então entregues
e passarão a pertencer ao Governo.
XXIX

Os estudos, a locação e a relocacão para trilhos das novas
linhas, de que trata o n, 2 da clausula I, serão feitos pelo
Governo, de accôrdo com o § 1° do art. 1° da lei n. 1.126, de
15 de dezembro de 1903, cabendo á companhia a execução das
obras respectivas como empreiteiro geral.
§ 1.0 Os planos e orçamentos conterão não só a linha
ferre a, propriamente dita, como tambem todas as obras de arte
definitivas. estações e desvios. dependencias, officinas, deposítos, linhas telegraphicas, cercas, material para a ínstallação
do trafego, material rodante, abastecimento dcngua e o mais
que fàr julgado preciso para satisfazer as exigencias do publico, do trafego, da conservação e da segurança publica.
§ 2.° Os orçamentos das novas linhas serão estabelecidos
avaliando-se as obras e o material por uma tabel1a de preços
previamente organizada entre o Governo e a' companhia, de
accàrdo com as condições e exigencias da nova rêde a construir.
§ 3.° Os- preços de unidade que não constarem da tabella
de preços de que, trata o paragrapho anterior serão fixados
por arbitros,um nomeado pelo Governo,outro pela companhia
e o terceiro previamente escolhido por esses dous.
'
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xxx
Para as linhas cujos estudos ainda não tenham sido feitos,
o Governo os iniciará no prazo de so dias, contados da data
da assignatura deste contracto, devendo concluíl-os-totalmente
e entregal-os á companhia no prazo maximo de 24 mezes, contadosda mesma data.
Para a construcção, o Governo entregará á companhia os
estudos definitivos, inclusive a locação do terreno, por secções
nunca inferiores a 50 kilcmetros,
A in secção será entregue no prazo de oito mezes, contados
da data do inicio dos estudos, e as outras em proporção, de
fórma que, no prazo de 24 mezes, contados da mesma data,
esteja a companhia de posse dos estudos e da locação de toda
a rêde, de modo que possa cumprir os prazos marcados abaixo
para a entrega das linhas ao trafego, quanto aos estudos já
feitos pela companhia e ainda não approvados na data de
assignatura deste contracto, serão acceitos e pagos pelo Governo, caso os Julgue em condições de serem approvados.
Não entregando o Governo os estudos e a locação nos
prazos estipulados, a companhia os fará por contado Gover-no,
sujeitos, entretanto, á approvação deste, sendo esses estudos
considerados approvados si, dentro de 00 dias, cuntados da
data da sua entrega á Repart.íção Federal de Fiscaldzação das
Estradas de Ferro, o Governo nada houver resolvido a respeito.
A locação e a relocação para trilhos das linhas constantes
dos estudos feitos pela companhia e approvados pelo Governo
serão feitas pela companhia mediante o pagamento de 560$
(quinhentos e sessenta mil réis) por kilometro.
Por sua parte a companhia obriga-se a continuar a construcoão das secções já em andamento e a proseguil-a de
accôrdo com os estudos já approvados pelo Governo e a iniciar as seguintes construccões nos prazos abaixo :
a) a linha de Amarração a Campo ,Maior dentro de 60 dias,
contados da data da entrega pelo Governo dos estudos e locação;
b) a linha de Gírúo a Cratheús dentro de 60 dias, contados
da data da entrega pelo Governo dos estudos e locação;
c) a Íínha de Crato a Joazeiro, 30 dias depois da chegada dó
trem de lastro á primeira destas cidades.
A companhia obrig'a-se. ainda a concluir a construecão de
toda a rêde, no prazo 'de cinco annos, contados da data da entreza dos estudos e locação, e a construir e entregar 'ao trafego,
ao Jnenos, 200 kilometros de linha dentro de dous annos da data
do inicio ou da contmuação da construcção nos termos desta
clausula, entregando ao trafego, no mínimo, 200 kílometros em
cada anuo seguinte.
Paragrapho unico. Os prazos fixados no n. II da presente
clausula serão accrescidos do tempo que exceder ao, fixado para
a entrega, pelo Governo, 'dos estudos e locação respectiva.
Poder Executivo
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XXXI
São concedidos á companhia :
a) o direito de desapropriar por umidade publica na
f6rma das leis em vigor, -os terrenos e bemfeitorias necessários
á construcção das estradas;
b) a isenção de direitos de importação e de expediente, na
f6rma das leis em vigor, para o material destinado á construcção das estradas e ao respectivo custeio durante o prazo do
arrendamento.
Sendo federaes os serviços a cargo da companhia, está ella
isenta do pagamento de impostos federaes, estadoaes e munícípaes.
XXXII

Os estudos definitivos de cada secção constarão dos seguintes documentos :
'1." Planta geral da linha e um perfil longitudinal, com indicação dos pontos obrigados de passagem. O traçado será indicado por uma linha vermelha e continua sobre a planta geral,
na escala de i por 2.000, com índicação dos raios de curvatura,
e a configuração do. terreno, representada por meio de curvas
de nível equidistantes de um metro, e bem assim em uma zona
de 80 metros, pelo menos, para _cada lado, os campos, mattas,
terrenos pedregosos e, sempre que fôr possível, as divisas das
propriedades particulares, as terras devolutas e as minas.
Nessa planta serão indicadas as distancias kílometrícas,
contadas do ponto de partida das _estradas de ferro, a extensão
de alinhamentos rectos, e bem assim a origem, a extremidade,
o desenvolvimento -o raio e o sentido das curvas.
O perfil longitudinal será feito na escala de i- por 200 para
as alturas e dei por 2.000 para as distancias horizontaes, mostrando respectivamente por linhas pretas e vermelhas o _terreno natural e as plataformas dos cortes e aterros e indicará
por meio de -tres linhas horizontaes, traçadas abaixo do plano
de comparação :
•
r. As distancias kílometrícas, contadas a partir da origem
das estradas de ferro.
lI. A extensão e indicação das rampas e contra-rampas e
-.
a extensão dos patamares.
m. A extensão dos alinhamentos reetos, o desenvolvimento e o raio das curvas.
No perfil longitudinal e na planta será indicada a posição das estações, paradas, obras de arte e vias de communíeacão transversaes.
1
2.° Perfis transversaes, na escala de i por iDO, em numero
sufficientepara o calculo do movimento de terras.
3." Projecto de todas as obras de arte necessarias para o
estabelecimento da estrada, suas estações e dependenciase
abastecimento de agua ás locomotivas, incluidos os typos geraes que forem adoptados.
Esses proj ectos .se comporão de proj ecções horízontaes e
vertícaes e de secções transversaes e longitudinaes, na escala
de 1. por 200.
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4.° As plantas de todas as proprtedadesuue .fôr necessario
ad.quirir. . .
.
5.° Relação das pontes, viaductos, pontilhões e hoeiros,
comas principaes dimensões, posição na linha, svstema de
construccão e quantidade de obra.
6.° TabeIla da quantidade das exeavações necessarias para
executar-se o projecto, com índícação da elassírícacão provavel
e' taniliem a das distancias médias dos transportes.
7.° TabeIla de alinhamentos e dos seus desenvolvimentos,
raios das curvas, inclinaCão e extensão das declividades.
8.° Cadernetas authenticas das notas das operações topographicas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno.
9.° Os estudos de cada secção serão divididos nas seguintes classes :
I. Estudos definitivos e locação da linha,
TI. Movimento de terras.
m. Obras de arte correntes.
IV. Obras de arte especiaes.
V. Superstructura das pontes.
VI. Via permanente.
.
VII. Estações e. edifícios, orçada cada uma separadamente, com os accessorios, officinas e abrigos de machinas e
de carros
VIII. Material rodante, mencionando-se especirícadamente
o numero de locomotivas e de vehiculos de todas as classes.
IX. 'I'elegrapho electrico.
X. Administração, díreeção e conducção dos trabalhos de
eonstrucção .
10. Relatorio geral e memoria descriptiva, não sámente
dos terrenos atravessados pelo traçado da estrada" mas tambem
da zona mais directamente interessada.
.
Neste relatario e memoria descriptiva serão expostos com
a possível oxactídão a estatística da população e da produceão,
o trafego provável das estradas, o estado, a natureza e a: ferti-:lidade dos terrenos, sua aptidão para as diversas culturas, as
riquezasmineraes e fIorestaes, os terrenos devolutos, a possibilidade e conveniencia do .estabelecimento de nucleos coloniaes, os caminhos convergentes ás estradas de ferro ou os
que convier construir e os pontos mais convementes para as estações.
XXXIII
Procurar-se-ha dar .ás curvas o maior raio possível. O raio
.
'. As curvas dirigidas em sentido contrario deverão ser separadas por uma tangente de 40 metros pelo menos.. Os trilhos serão de aço e do peso de 25 kilogrammas por metro corrente.
A declividade maxíma será de 1,8%, limite que s6 será
attingido em casos excepcíonaes.
A estrada será dividida em secções de serviço de locomotivas, procurando-se em cada uma dessas uniformizar as condições technícas, de modo a ,effectuar o melhor aproveitamento
da forca 9.0S ;motores.

mínimo será de 150 metros.
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As rampas, contra-rampas e patamares serão ligadas por
curvas verticaes de raio e desenvolvimento convenientes,
Toda rampa seguida de contra-rampa será separada desta
por um patamar de 100 metros, pelo menos; nos tunneis e nas
curvas de pequeno raio se evitará o mais possível o emprego
de fortes declives.
Sobre as grandes pontes e víaductos metallícos, bem como
á entrada dessas obras, procurar-se-hão empregar curvas de
pequeno raio ou fortes declividades, afim de evitar a producção de vibrações nocivas ás juntas e ás articulações das diversas peças.
As paradas e estações serão de preferencia situadas sobre
porção da linha em recta e de nível,

A estrada será de via singela, mas terá os desvios e linhas
auxiliares que forem necessarios para o movimento dos trens.
A-distancia entre as faces internas dos trilhos será de um
metro.
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á approvação do Governo.
As val1etas Iougitudinaes terão as dimensões e declives
necessarios para dar prompto escoamento ás águas.
A inclinação dos taludes dos córtes e aterros será fixada
em vista da altura destes e da natureza do terreno.

xxxv
Nos tunneis, como nos viaductos inferiores, deverá haver
um íntervallo livre nunca menor de um metro e cíncoenta, de
cada lado dos trilhos.
Além disto haverá, de distancia em distancia, no interior
tios tunneís, nichos de abrigo.
As aberturas dos poços de construcção e ventilação dos
tunneís serão guarnecidas de um parapeito de alvenaria, de
dous metros' de altura, e não poderão ser feitas nas vias de
communicação existentes.
.

XXXVI
A companhia empregará materiaes de boa qualidade na
execução de todas as obras e seguirá sempre as preser-ípções
da arte, de modo que obtenha oonstruoçõés perfeitamente solidas.
O systema e dimensões das fundações das obras de arte
serão fixados por occasião da execução, tendo em attenção a
natureza do terreno e as pressões supportadas, por accôrdo
entre a companhia e o Governo.
A companhia será obrigada a ministrar os apparelhos e o
pessoal necessaríos ás sondagens e finoàmentos de estacas de
I'lllsaIos, etc.
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xxxvn
A companhia construirá todos os edificios e dependencias
necessarios para que o trafego se effectue regularmente sem
'
perigo para a segurança publica.
As estações conterão sala de espera, bilheteria, accommodações para o agente, armazens para mercadorias, caixa de
agua, latrina, mictorios, rampa de carregamento e embarque
de anímaes, balanças, relogío, lampeões, desvios. cruzamentos
chaves, signaes e' cerca; bem como depósitos frigorificos nas
estações iniciaes e nos pontos de cruzamento de linhas.
As estações e paradas terão mobilia apropriada.
Os edificios das estações e paradas terão, do lado da linha,
uma platafórma coberta para o embarque e desembarque dos
.
passageiros.
As estações e paradas terão dimensões de aecôrdo com a
sua importancia.
O Governo poderá exigir que a companhia faça nas estações e paradas os augmentos reclamados pelas necessidades dn
lavoura, commercio e índustría.
XXXVIII

O trem rodante se comporá das locomotivas, alimentadores
(tender) e carros de primeira e segunda classe para passageiros, frigorificos, restaurantes, dormítor-íos, carros espeoiaes
para o serviço do CO!I'I'eio, vagões de mercadorias, inclusive os
de gado, lastro, freio e finalmente dos carros para a conducção
do ferro, madeira, etc., indicados no orçamento approvado.
Todo O material será construido com os melhoramentos e
commodidades que o progresso houver introduzido no serviço
de transportes por estrada de ferro, segundo o typo que for
adoptado, de accôrdo com o Governo.
O Governo poderá prohibir o emprego do material que não
preencher estas condições.
.
A companhia deverá fornecer o trem rodante proporcionalmente á extensão de cada uma das secções em que dividir a estrada e que, a juizo do Governo, deva ser aberta ào transito publico, e si nessa secção o trafego exigir, a juizo do fiscal por
parte do Governo, maior ou menor numero de locomotivas,
carros de passageiros e vagões, do que proporcionalmente a ellas
cabiam, a companhia será obrigada, dentro de-seis mezes depois
de reconhecida aquella necessidade, e della scíente, a augrnental' o numero de locomotivas, carros de passageiros e vagões e
mais material exigido pelo fiscal por parte do Governo, comtanto que tal augmento fique dentro dos limites estabelecidos
no primeiro periodo desta clausula.
A companhia incorrerá na multa de 2 :000$ para cada mez,
nos primeiros tres mezes de demora; de 5 :000$ para cada 'mez,
nos seguintes tres mezes de demora: 10 :000$ por mez, nos seguintes mezes, além dos seis mezes que lhe são concedidos, sendo rescindido o contracto, com perda da caução, si no fim dos
nove mezes não der cumptImento a esta disposição do seu con-
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tracto, e, não tendo direito a índemnização alguma, mas apenas
ao capital reconhecido pelo Governo, deduzida a parte amortizada.
XXXIX
A companhia entregará ao Governo, sem índemnízação alguma.Togo que ínaugurar o trafego de cada secção das estradas,
uma das linhas telegraphícas que é obrigada a construir em toda a extensão das estradas, responsabilizando-se eIla pela guarda dos f'ios, postes e apparelhos electricos pertencentes ao mesmo Governe
XL
E' livre ao Governo, em todo tempo, mandar engenheiros'
de sua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da construcção, afim de examinar si são esses trabalhos exeoutadós
com proficiencia, methodo e precisa actívídade.

XLI

Si durante a execução ou ainda depois da terminação
dos trabalhos, verificar-se que qualquer obra não foi executada conforme as, regras de arte, o Governo poderá exigir
da companhia a sua demolição ou reconstrucção total' DU parcial, ou fazel-a por administração, á custa da mesma companhia.
XLII

Um anno depois da terminação dos trabalhos, a companhia entregará ao Governo uma planta cadastral. de toda a
estrada, bem como uma relação das estações e obras de arte o
um quadro demonstrativo do custo da mesma estrada,
De toda e qualquer alteração ou aequisição ulterior será
tambem enviada planta ao Governo.
XL'rrI

Pela construcção das novas Iínhasfsrreas e fornecimento
do material de que tratam os ns. 2° e 3° da clausula I, o Governo
pagará á companhia as importancias das obras feitas e do material fornecido de ordem sua, avaliados em medições provísorias e finaes, tendo por base a tabeIla de preços unítaríos que
for adaptada e que fará parte integrante do presente contracto.
Paragrapho unico. As ímportancias provenientes da cons, trucção ou trabalhos correlatos serão pagos em moeda papel:
o material importado do estrangeiro será pago em ouro.
XLIV

De dous em dous mezes se procederá á medição, avaliação
e pagamento das obras executadas no bimestre anterior, começando o -lo bimestre a ser contado do dia em que" de aceõrdo
com o n. II da clausula XXX. se der inicio aos trabalhos.
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As obras executadas durante um bimestre serão pagas no

i o mez seguinte, sendo as medições e avaliações feitas pelo Go-

verno no tempo ·conveniente.
Em cada bimestre as avaliações provisorias serão acenescidas das avaliações definitivas de obras executadas e material
fornecido, da fórma seguinte:
a) os trabalhos preliminares de cavas para fundações, de
fundações de obras já conclui das ou encetadas, que tenham sido
abandonadas por ordem do Governo e, em geral, de qualquer
trabalho e obra cuja medição não possa, em qualquer tempo,
ser feita ou verificada com segurança ou exactídão, as quaes
serão definitivas.
As outras medições e avaliações bimensaes serão sempre
provisorias;
b) do material fixo importado por ordem do Governo
(n. 3 da clausula I) de accõrdo com os proíectos e especificações por elle approvados;
c) do material rodante e do material das officinas, depois
de montado e experimentado;
d) quantias pagas pela companhia e approvadas pelo Governo para as desapropriações e índemnizações de terrenos e
bemfeitorias necessarias á construcção da estrada e de suas
dependencias e outras despezas impostas pelo contracto e autorízadas pelo Governo.
Terminada a. construcção de cada secção e recebida esta
pelo Governo para ser trafegada, far-se-hão as medições e as
avaliações definíttvas dos trabalhos nella executados e do
material fornecido, dentro do prazo de treamezes depois de
recebida a secção pelo Governo, effectuando-se o pagamento
dos trabalhos no mez seguinte.
Nas avaliações de medições definitivas só serão comprehendidos as obras e trabalhos executados de inteiro accôrdo com
os proiectos approvados pelo Governo. desenhos respectivos e
ordens de serviço e material fixo e rodante acceito.
Não será autorizada de cada vez importação de material
superior á quantidade correspondente á extensão da linha que
11 companhia é obrigada a construir em dous annos ou a exí.osida pelas necessidades do trafego das liuhas existentes.
Não será expedido certificado para pagamento de material
não autorizado.
.
XLV

A conservação das secções conclui das correrá por conta
da companhia como constructora das obras até que esteja feita
toda a estrada de ferro e entregue ao trafego provisorio, mediante autorização do Governo, de aceôrdo com o horario proposto pela companhia e approvado pelo mesmo Governo.
XLVI

A construcção das obras não poderá ser interrompida, e
si o fôr por mais de tres mezes consecutivos, salvo caso de
força maior devidamente comprovada, caducará de, pleno direito, independente de ínterpellação ou acção judicial, o pre-
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sente contracto, perdendo a companhia a caução deuue trata
a clausula XLVIII.
Paragrapho uníco. Fica entendido que a caducidade do
oontracto relativa á oonstrucção determinará ipso facto a do
contracto de arrendamento, sendo indemnizada a companhia
arrendataria de accôrdo com a clausula VIII.
XLVII

Si no prazo marcado na clausula XX){ para a construcção
das estradas de ferro que fazem o objecto deste contracto ellas
não estiverem terminadas, salvo caso de força maior devidamente comprovada, a companhia pagará pelo excesso de prazo
as multas de:
200$ por dia, até quatro mezes;
500$ por dia, de quatro até oito mezes; .
1 :000$ por dia, do oitavo mez em diante.
XLVIII

Para garantia da fiel execução deste contracto serão mantidas pela companhia as cauções prestadas pelos arrendatarios
das Estradas de Ferro de Baturité e Sobral, na forma dos
respectivos contractos, retendo-se além disso, em cada pagamento, 5 % que ficarão igualmente depositados como caução
no Thesouro Nacional.
.
Estas cauções poderão ser feitas em moeda corrente, e,
neste caso, não vencerão juros, ou em apolices da divida publica brazileira. Será permittido á companhia, trimestralmente,
substituir por apolíces da divida publica a importaneía correspondente aos 5 % retidos de cada pagamento.
XLIX

verrrieada a fiel execução do contracto de eonstrucção,
será entregue á companhia, por occasião do ultimo pagamento
definitivo, a caução depositada no Thesouro Nacional ou na
Delegacia Fiscal do mesmo Thesouro Nacional em Londres
para garantia do mesmo contracto, com excepção' da importancia de 500 :000$ em dinheiro ou apólices da divida publica,
que continuará detida como garantia da execução do presente
contracto de arrendamento.
L

A fiscalização das estradas e ele todo o serviço' a cargo
da comnanhía será incumbida á Repartição 'Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro, ou a quem a todo tempo o
Governo resolver confiaI-a. As despesas de fiscalização da
construcção serão pagas pela companhia;, por conta do Go":,
vemo, .e as despezas da fiscalização da exploração serão pagas
por conta do custeio, nos termos da clausula IV, recolhendo
para esse rm, l:t co.nnanhía ao Thesouro Nacional a quantia
de' 200: 000$ annuaes, por semestres adiantados, emquanto as
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linhas estiverem em eonstrucção, e 70 :000$ nas mesmas condições, quando todas estiverem em trafego. Dos 200 :000$ recolhidos durante a construcção, 70 :000$ serão por conta do
ensteío das Iinhas em trafego.
LI
Ficará a companhia constituida em mora ipso jure e
obrigada por -ísso ao pagamento dos juros de 9 % ao anno,· si
não pagar, dentro de 10 dias das tomadas de contas, as quotas
de arrendamento de que trata a clausula lII, ou si não pagar,
dentro de 10 dias do inicio do semestre, a respectiva quota
de fiscalização estipulada na clausula precedente, ou si não
pagar, dentro de 10 dias da entrega da guia do recolhimento,
as multas que lhe forem impostas de aecôrdo com o presente
contracto.
LTI

Pela ínobservancia de qualquer das presentes clausulas,
salvo caso de força maior devidamente comprovada, para a
qual não se tenha comminado pena especial, poderá o Governo
ímpôr multa de 500$ até 10 :000$ e do dobro nas reincidencias.

LIII
A renda bruta da companhia e as cauções de que trata a
clausula XLIX respondem pelo pagamento das contribuições e
multas estipuladas no contracto.
No caso de atrazo, o pagamento das contribuições e multas
será cobrado executivamente, nos termos do art. 52, lettras b
e c, parte V, do decreto n. 3.081, de 5 de novembro de 1898.
LIV
Não terá a companhia o direito de transferir o presente
contracto de construcção e de arrendamento, em todo ou em
parte, sem o consentimento prévio do Governo: tendo porém
fi companhia organizado em Londres a Brazil North Eastern
Railway, Limited, para o fim da exploração daréde constante
do contracto de 4 de fevereiro de 1910, de accôrdo com a autorização do Governo, constante da clausula LIXdo mesmo contractó, terá a companhia o direito de autorizar a mesma Brazii
North Eastern Raílwav, Limited, a representaI-a perante o
Governo em tudo que tiver relação com a exploracão da rêde.
A' Brazil North Eastern Railway, Limited, será applicado
o disposto na .elausula LVI.
LV
No caso de desaccôrdo entre o Governo e a companhia
sobre a íntellígeneía das presentes clausulas, será esta decidida por arbitres nomeados, um .pelo Governo e outro pela
companhia, e. um desempatador, previamente escolhido pelos
dous.
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LVI
A. companhia, organizada de accôrdo com as leis ,e regulamentos em vigor, terá representante e domicilio legal na
Republicà.
As duvidas ou questões que se suscitarem entre ella e o
Governo ou entre ella e os particulares, estranhas á intellígencia das presentes clausulas, serão resolvidas de accôrdo com
a Iegíslação brazileira e pelos tribunaes hrazíleíros.

LVII

A companhia terápreferencia para a construcção de seus
prolongamentos e ramaes, em igualdade de eondíções com
outros concurrentes, durante o. prazo do presente contraeto.

Lvrn
o Governo' Federal emittirá titulos do valor nominal de

i: 20, ou 500 francos, e de f 100, ou 2.500 francos, a 4%de

juro ouro e :Ih.% de amortização annual, e encarregará a companhia de negociar esses titulos por sua conta, e logo após
effectuada a negociação, a companhia entregará ao Governo,
como preço dos titulos negociados e sem nenhuma despeza
para o Governo Federal, 83 % do seu valor nominal para a primeira emissão de que se trata abaixo.
Para as outras emissões o typo será estabelecido de
commum aecôrdo entre a companhia e o Governo Federal, segundo o mercado dos titulos brazileiros nas praças de Londres
e Pariz. Caso o Governo Federal e a companhia não cheguem
a accôrdo sobre o typo, o Governo poderá realizar os pagamentos em dinheiro.
Os fundos serão. depositados para os serviços previstos na
clausula XLIV, metade no Banco do Brazil, metade com a South
:American Railway Construction Company, Limited, ou seus
banqueiros, The Russian Oommercial & Industrial Bank, 'em
Londres, ou outro banco em Londres ou Pariz, escolhido de
commum accôrdo pelo Governo e a companhia.
A emissão dos titulos será total ou parcial, a juizo do
Governo Federal, sendo que o total de cada emissão será fixado
pelo Governo Federal com a companhía e feito com a devida
antecedenoia, para regularidade daquelles pagamentos.
A primeira emissão será def 2.400.000, ou francos 60 milhões e feita pelo Governo dentro de 30 dias depois do registro
do contracto no Tribunal de Contas, obrigando-se a companhia
a depositar á disposição do Governo, por antecipação da negoeíação da primeira emissão, a da quantia de 15 milhões de
francos, dentro de oito dias depois do registro do respectivo
contracto pelo Tribunal de Contas.
LIX

Ficam substituidas pelas condições constantes das clausulas
precedentes as do contracto de arrendamento da Estrada de
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Ferro de Sobral, celebrado em 25 de setembro de,1897, e as do
eontracto análogo, relativo á Estrada de Ferro de Baturité, a
que se refere.odecreto n, 2.836. de 17 de março de 1898.

LX
Ficam annexos ao contraeto, como deUe fazendo parte integrante as disposições do decreto n. 6.533, de 20 de junho de
1907, clausula VIII e seus paragraphos, as condições geraes, especificações e tabeUas de preços e os modelos dos boletins mensaes e informações aos quaes se referem as clausulas I, § 3·,
XXIX e XLill, e final do § 1 da clausula XXV, e que são os
seguintes:
0

ANNEXO N. 1

Clausula ;VIII e seus paragraphos do decreto n. 6.533, de 20 de
junho de 1907, a que se refere a clausula I, § 3·, das que
acompanham o dec;retQ li. 8.711, de 10 de maio de 1911.

VIII

o povoamento das terras marginaes ou proxímas á estrada
deverá ser emprehendido e aetívado pela companhia, independente de qualquer iniciativa do Governo Federal ou dos Estados, de associações ou de particulares.
'
§'1,. O povoamento effectuar-se-ha mediante a localização
definitiva de familiasde ímmígrantes, habituadas a trabalhos
de agricultura ou de industrias agro-pecuaría, como propríetarios de lotes regularmente medidos e demarcados, situados á
margem ou dentro da zona de 20 kilometros para cada lado do
eixo da estrada, formando nucleos ou linhas coloniaes, isto é,
estradas de rodagem ladeadas 'de lotes.
§ 2.· A escolha das localidades mais apropriadas aos nueleos obedecerá à prévio estudo de todas as oírcumstaneías essenciaes ao seu desenvolvimento, attendendo especialmente á
benignidade do clima e salubridade; ahundaneía, qualidade e
distribuição das águas ; oondíçõesórographícas, natureza e fertilidade das terras e sua aptidão productiva ; extensão em mattas, capoeiras, campos e culturas ; área disponivel e tudo quanto
seja de interesse para mais proveitosa eollocação de ímmígrantes estrangeiros.
§ 3.· A escolha das localidades, feita pela companhia, fica
sujeita a estudo e informação do respectivo engenheiro chefe
da fiscalização, exame e aoceítação do Gqverno FederaL
§ 4.? O plano geral, comprehendendo a divisão das terras
em lotes, área destes, estradas de rodagem e caminhos vícínaes
por construir e typos de casas para os ímmigrantes, será submettido pela companhia á approvação do Governo Federal e
executado na conformidade do que fôr approvado, sob pena de'
não serem prestados osauxílíos e favores de que trata o § 17
.
da presente clausula..
§ 5.· As terras necessarias para os nucleos ou linhas coloníaes serão adquiridas pela companhia, por compra, concessão
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ou accôrdo com os .l!:stados ou com os proprietarios, podendo,
quando necessario, 'realizar-se a desapropriação, de accôrdo
com a disposição' constante do n. XIII, letra b,do art. 35 da
lei n. 1.617, de 30 de dezembro de 1906.
§ 6,° Em cada lote, nas proximidades da casa de morada, a
companhia fará preparar o terreno para as primeiras culturas.
§ 7.° Sempre que, a juizo do Governo Federal, a situação
do nucleo ou quantidade de lotes ruraes exigir o prepãro de
uma séde ou futura povoação, a companhia fundal-a-ha, com
os competentes lotes urbanos e segundo o plano approvado,
§ 8.° A' proporção que os lotes ruraes forem ficando promptos e servidos por viação regular, serão localizadas as famílias
de ímmígrantes. '
§ 9.° A companhia manterá, pelos meios mais convenientes
ao seu alcance, um serviço de propaganda no exterior para a
venda dos lotes" devidamente demarcados e preparados, a ímmígrantes exercitados em trabalhos de agricultura ou de industria
agro-pecuaria, em ordem a, nos mesmos, virem estabelecer-se,
§ 10. O Governo Federal poderá autorizar ou promover, por
sua conta, a introducção de ímmígrantes destinados aos nucleos,
concedendo passagem desde o porto do paíz de origem até ao
porto de destino, bem como os meíos, de desembarque, hospedagem e transporte até á estação mais proxima do nucleo.
§ n. O serviço de localização, inclusive auxilios para o
primeiro estabelecimento, correrá a expensas da companhia,
que deverá fornecer aos immigrantes recem-chegados ferramentas e sementes. e proporcionar-lhes, sempre .que não houver
inconveniente, trabalhos a salario na estrada ou nas proximidades do lote, afim de se tornar facíl a manutenção dos mesmos,
fazendo-lhes, quando preciso, adiantamentos em generos alimentícíos ou em moeda, até á primeira colheita.
§ 12. Os lotes ruraes, com as bemfeitorias que tiverem,
serão vendidos aos ímmigrantes, mediante pagamento á vista
ou a prazo.
.
§ 13. O preço dos lotes e das casas e as condições de pagamento dependem de approvação do Governo Federal, que se reserva a faculdade de exercer acção fiscal sobre tudo quanto fôr
de interesse para a prosperidade dos colonos e relativo aos direitos que lhes são garantidos.
§ 14. A companhia fica obrigada a facilitar o transporte
dos productoscoloniaes, concedendo abatimento ou reducção de
fretes na razão de 50 % das tarifas em vigor, durante cinco
annos, a contar da data do estabelecimento da primeira família
em lote do nuoleo colonial, cuja fundação se realizar nas condições deste contracto-, ou fôr emprehendida pela União' 01] pelos
Estados, por associações ou por particulares, com a localização
de ímmígrantes estrangeiros, como proprietarios..
, § 15. A companhia proporcionará aos immigrantes localizados todos os meios ao seu alcance para o melhor beneficiamento dos prot1uctos,animando a criação eo incremento de
pequenas índustrías : promoverá o estabelenímento de escolas
de ínstrucção primaria e profissional, gratuita, e de campos de
exner íencia e demonstração e construirá templos para o culto
relígíoso professado pelos immigrantes.
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§ 16. Os immígrantes estrangeiros, como os nacionaes, gozarão de inteira liberdade dentro da lei e nenhum genero de
cultura, de commercío ou industria lhes será vedado, desde que
não seja contrario á segurança, á saude e aos costumes públicos.
§ 17. O Governo Federal concederá, a titulo de auxilio, os
seguintes premies á companhia, si effectuar com regularidade
a localização de' immígrantes, como proprietarios, nos termos
deste contracto:
1°, até 200$ por casa construída em lote rural, uma vez que
seja de typo officialmente approvado e pertença a família de
immigrantes;
.
. 2°, por í'amílía de ímrnígrantes, introduzida do estrangeiro
á custa da companhia, e não já residente no paiz, localizada em
.
lote rural:
a) até 100$, quando a familia contar seis mezes de localizada ;
b) até 20.0$, quando a família estiver lia um anuo localizada .6' houver desenvolvido a cultura ou criação com animo de
continuar;
3", até 5 :000$, por grupo de 50 lotes ruraes, occupados por
famílias de immigrantes que, no mesmo núcleo e dentro de
dous annos, após, eff'ectiva localização, houverem recebido os
títulos definitivos de propriedade dos respectivos lotes.
§ 18. Quando os immigrantes não forem introduzidos do
estrangeiro á custa da companhia, obriga-se ella a localizai-os
nas mesmas condições dos que houver introduzido, mediante
a concessão dos premies dos ns. 1 e 3 do paragrapho antecedente.
§ 19. E' licito á companhia obter dos Estados interessados
quaesquer outros favores e auxílios, além dos que constam do
§ 17.
§ 20. A companhia sujeita-se ás medidas regulamentares
instituidas ou mandadas observar pelo Governo Federal, em
bem do serviço da colonização.
§ 21. O Governo Federal obriga-se a solicitar dos governos
estaduaes cessão gratuita á empresa das terras devolutas marginaes ou proximas á estrada, para serem colonizadas nos termos
deste contracto ,
'
§ 22. Os auxilies prestados á companhia pelo Governo
Federal, para o povoamento das terras comprehendidas na zona
privilegiada da estrada, serão limitados na medida dos recursos
para esse fim consignados no orçamento.
§ 23. A companhia apresentará, para cada secção de 100
kilometros de estrada, o plano geral de organização de cinco
nucleos coloniaes, tendo no mínimo cada um 100 lotes ruraes,
apropriados á agricultura ou á industria agro-pecuaría .
Os prazos para preparo e constituição definitiva desses
nuoleos serão de dous annos, a contar da data da approvação
dos estudos definitivos de cada trecho pelo Governo.
§ 24. Por falta de cumprimento do disposto no paragrapho
anterior, o Governo imporá á companhia a multa de 20':000$ e
o dobro na reíncídencía.
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ANNEXO N. 2

Condições geraes, tabellas de preços e especificações para a
construcção dos prolongamentos, ramaes e ligações da rêde
ferro-viaria do Ceará, accordadas entre o Governo e aSouth
American Railway Construction Company, Limited, conforme o estabelecido nas clausulas que acompanham o decreto n. 8.711. de :10 de maio de :1911.
I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.0 À South American Railway Construction Company,
Limited,· devendo ter pleno conhecimento não só das obras que
contractou, mas tambem das círoumstaneías locaes, fica obrigada a dar-lhe inteira e cabal execução, a contento da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro e de accôrdo
com o contracto, com as presentes condições e· com as especificações que o acompanham.
Art. 2.° Para garantia da fiel execução do oontracto, depositará a companhia no Thesouro Nacional as quantias meneionadas no respectivo contracto e que só poderão ser levantadas
depois de preenchidas as formalidades tambem mencionadas
.
no mesmo oontracto.
Art. 3.° Em caso de inexecução do. contracto por parte da
companhia e em qualquer caso de rescisão la que ella por seus
actos ou omissões .der lagar, perderá em favor do Estado, conforme estipulam as presentes clausulas contractuaes, as cauções
que tiver feito, nos termos do mesmo contracto ,
Art. 4.0 O contracto é intransferivel e a companhia íncor-.
rerá nas penas nelle estabelecidas si o transferir a outrem, sem
o consentimento do Governo.
TI
EXECUÇÃO DAS OBRAS

Pessoal da empreitaâa
Art. 5.° Fica livre á companhia, independente til;; autorização do Governo, sub-empreitar parte das obras, ficando,
porém, mantida a sua responsabilidade perante o Governo e
sendo ella, por seus representantes legalmente constituidos,
a uníca admittida a tratar com o Governo.
Os sub-empreiteiros serão considerados, para todos OE
effeitos, como meros agentes ou representantes da companhia,
que, portanto, ficará sendo a uníca responsável perante o
Governo por tudo quanto fizerem os sub-empreiteiros e tambem por tudo que disser respeito aos trabalhos destes, inclusive
trabalhadores e, pagamento de salaríos.
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Art. 6.° A companhia assistirá por seus representantes á
execução das obras com a frequencia que for necessaria a bem
do serviço e acompanhará os engenheiros encarregados da
'fiscalização em suas inspecções, sempre que estes o requisitarem.
.
A companhia deverá ter representantes residindo no local
dos trabalhos, podendo estes, porém, de conformidade com as
clausulas do contracto, ser substituidos por procurador ídoneo,
a juizo do Governo, legalmente constituido, com poderes plenos
e .especíaes para resolver definitivamente sobre a execução,
classificação e avaliação das obras, e fazer pagamento aos trabalhadores.
Art. 7.° Si a companhia deixar de cumprir o disposto na
segunda parte, da condição anterior, após aviso prévio de tres
dias, ou si os seus representantes não executarem as ordens de
serviço que receberem da Fiscalização sem que apresentem os
motivos no mesmo prazo, proceder-se-ha á revelia da companhia, que nenhuma reclamação poderá levantar contra o que
se Jizer ou contra o resultado do que se fizer ou fôr approvado
pela Fiscalização.
Art. 8.° A Companhia terá particular .cuidado na escolha do
seu pessoal, não admittindo para administradores, feitores,
mestres de obra e operarios sinão pessoas que se recommendem
pela sua probidade e aptidão, ficando a mesma companhia
responsavel pelos danmos causados, de accôrdo com a legislação
brazileira, salvo quando taes prejuízos provierem inevitavelmente de execução de ordens de serviço expedidas pela Fiscalização.
Art. 9.° Os empregados da companhia que commetterem
actos d~ insubordinação, improbidade ou outros, que tornam
inconveniente a sua permanencia no serviço, serão removidos
ou despedidos, conforme o exigir o engenheiro-chefe da Fiscalização.
Nesta ultima disposição comprehendem-se tambem os subempreiteiros.
Em qualquer hypothese poderá haver recurso para o
director da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas
de Ferro.
.
Art. iO. O numero de operaríos de differentes classes e o
dos vehiculos a empregar diariamente nas obras será sempre
proporcionado á quantidade de trabalho e ao tempo em que
este tiver de ser executado.
Afim de que possa a administração verificar si as obras
marcham com o conveniente impulso, a companhia fornecerá á
Fiscalização, periodicamente e nas épocas por esta fixadas, a
relação do pessoal e do material de serviço empregado nos
differentes trabalhos, com declaração da profissão do pessoal.
A Fiscalização poderá verificar a exactidão dessa relação
e a companhia por sua parte deverá facilitar-lhe os meios que
forem necessarios para esse fim.
Art. H. A Companhia é obrigada a ter os operarias de
suas empreitadas pagos em épocas regulares, ficando sujeita.
caso não o faca. ás penas do eontracto.
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Ordem de serviço
Art. 12. Sempre que nestas condições geraes ou nas especificações annexas se falla em fiscalização, entende-se o engenheiro-chefe, chefe de secção ou engenheiro residente, que
por parte do Governo têm a seu cargo a dírecção, classíf'ícação,
medição e í'iscalízação das obras como reperesentantes da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro.
Art. 13. Todas as ordens de serviço serão dadas pela Fiscalização, por escripto.
Serão numeradas e entregues á companhia, que dellas
passará recibo, e de ídentíco modo se procederá em relação
ás observações ou reclamações que a companhia haja de apresentar, motivadas por estas ordens, devendo ser apresentadas
taes observações ou reclamações dentro de tres dias uteís,
contados do dia em que forem entregues as' referidas ordens á
companhia, salvo motivo de força maior.
Art. 14. As ordens de serviço deverão ser immediatamente
cumpridas pela companhia; si, porém, esta entender que da sua
execução resultam-lhe prejuízos contra os quaes tenha de reclamar, fará sustar a. obra em questão e se entenderá com a
Fiscalização dentro do prazo de tres dias uteis, a que fie refere
a condição anterior, correndo por conta e risco da companhia o
que el1a fizer em éontrario da presente condição e sem direito
a índemnização, qualquer que sei a o motivo.
.Art. 15. Si a Fiscalização, não acceitando as razões apresentadas pela companhia, reiterar-lhe as ordens de serviço e
ella não se conformar com ellas, a Fiscalização poderá intímal-a para satisfazel-as dentro de um prazo determinado. Esse
prazo, salvo os casos urgentes, não será ínferíor- a 10 dias, a
contar do da intimação.
Expirado esse prazo, si a companhia não tiver executado as
disposições prescriptas e apresentado qualquer recurso, a Fiscalização communicará o occorrido ao dírector da Repartição
Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro, que, si não der
provimento ao referido recurso, poderá ordenar que sejam as
obras executadas administrativamente, correndo as despezas
por conta da companhia.
Dessa resolução poderá a companhia recorrer para o Ministro da Viação, que resolverá em ultima instancia.
Para pagamento das despezas e ajuste de contas com a
companhia será observado o que dispõe a respeito o capitulo ITl.
Art. 16. Nenhuma reclamação de empreiteiros será acceita
quando baseada em ordens verbaes,
Entrega do serviço á companhia

Art. 17. Os terrenos que tiverem de ser occupados pela estrada e suas dependencias e aquelles de onde se houver de
extrahir, por decisão da Fiscalização, pedra para as obras,
serão entregues á companhia pelo processo estatuido no seu

contracto.
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Salvo o disposto no artigo seguinte, a companhia poderá
utilizar-se desses terrenos tão somente para os fins designados,
devendo obter á sua custa os terrenos que tenha necessidade
de occupar para outros quaesquer fins.
Art. 18. Na faixa de terreno destinada ao estabelecimento
da estrada, será permittido á companhia, si assim o entender
a Fiscalização, levantar ranchos para abrigo dos operaríos,
deposítos, armazens e outros misteres da empreitada.
Em tal caso, essas construccões, menos o material da
cobertura, as portas e as janellas, passarão ao domínio da estrada, sem indenmização alguma logo que por qualquer causa
cessarem os trabalhos da companhia, a qual será obrigada a
desoccupal-as e tambem removeI-as, si assim o exigir a Fiscalização, tudo no prazo de tempo que esta lhe determinar.
'. Art. 19. Antes de serem encetados os trabalhos de cada
trecho, a companhia receberá da Fiscalização o mesmo trecho
marcado com estacas que indiquem os accidentes do terreno,
entradas dos cortes, etc., e tambem as notas do perfil longitudinal, e mais documentos a que se refere o contracto, ficando
sob a responsabilidade da mesma companhia a conservação
das estacas, bem como as despezas que a administração houver
de fazer pela remoção ou desarranjo das mesmas.
.ArL 20. Para a execução de cada uma das obras de. arte
que fizerem parte da empreitada e á medida que fór necessário,
serão fornecidas á companhia cópias authenticas dos desenhos,
bem como as notas competentes e respectiva locação no terreno. Os origínaes desses desenhos e notas, rubricados pela
Fiscalização· e pela companhia, ficarão archívados no escriptorío da Fiscalização.
Alterações
Art. 21. Na execução dos trabalhos a companhia seguirá
fielmente as presentes condições e especificações, as indícações
dos desenhos que lhe forem fornecidos pelo engenheiro encarregado das obras e as ordens de serviço que por este lhe
forem dadas e não poderá fazer alteração alguma, sob pena
de demolir a obra feita e construil-a li sua custa, de perfeito
accórdo com as referidas condições geraes, especificações, desenhos e ordens ele serviço. Si a companhia se recusar a
cumprir esta ultima disposição, será a obra demolida e reconstruída ou reparada e modificada pela administração da estrada, 'correndo por conta da companhia as despezas, as quaes
serão deduzidas do primeiro pagamento. O engenheiro-chefe
poderá dispensar a companhia dessa demolição ou reparação
.quando entender que, apezar da alteração feita, sem ordem
competente, a obra se acha em condições de ser acceita. Neste
caso, porém, será a companhia paga unicamente da obra realmente executada, e si esta fôr superior' á ordenada, não lhe
será contado o excesso que porventura apresente em referencia
ao projecto, especificações, etc. A disposição deste artigo
abrange todas as obras da empreitada, córtes, aterros, obras
de arte, edificios, etc.
Art. 22. Si o engenheiro-chefe entender conveniente alterar
a direcção da estrada ou os projectos das obras que houver
Poder Executivo -
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mandado executar, assim o ordenará por escrípto á companhia,
que o cumprirá logo que receber essa ordem, salvo quando
recorrer para o chefe da Repartição Federal de Fiscalização das'
Estradas de Ferro.
Art. 23. Si das alterações a que se refere a condição anterior resultar abandono de obra feita ou encetada, serão estas
medidas definitivamente tomadas, seu valor creditado á companhia, sem que tenha esta direito algum a qualquer indemnização por motivo do augmento ou diminuição de trabalho proveniente de taes alterações.
Art. 24. As alterações que porventura tiverem de soffrer
as obras depois de entregues os respectivos desenhos approvados á companhia, deverão ser .indicadas nestes e em ordem
de serviço e assignadas pelo chefe da secção, sem o que não
deverá a companhia executal-as, sob pena de incorrer no que
dispõe o art. 21.
As mesmas alterações deverão ser mencionadas nos oríginaes a que se refere o ar r.. 20 e serão rubricadas pela companhia e pelo engenheiro-chefe.
Quando porventura venha a apparecer qualquer duvida
ou contestação entre a companhia e os engenheiros incumbidos da fiscalização da estrada, proveniente do desenho das
obras, decidirá o engenheiro-chefe,' tendo em consideração sómente o que constar dos referidos oríginaes e das ordens de
serviço.

Andamento das obras
Art. 25. A companhia dará principio aos trabalhos dentro
do prazo de 60 dias, contados da data da entrega dos estudos e
locação pelo Governo, ou da em que lhe fór communíeado pela
Fiscalização, caso tenha feito os estudos nos termos do contracto, ficando sujeita ás multas estipuladas no contracto pelo
não cumprimento desta prescrípção.
Art. 26. Os trabalhos deverão ficar concluidos dentro do
prazo de tempo estipulado no contracto, a contar da mesma
data referida no artigo anterior, ficando a companhia sujeita
ás penas nelleestipuladas pelo excesso daquelle prazo, salvo
caso de força maior, a juizo do Governo.
Art. 27. A companhia encetará os trabalhos pelos pontos
que lhe forem designados e no tempo que fór determinado pela
Fiscalização, em ordem eserípta, dando. a cada um desses trabalhos maior ou menor desenvolvimento, tudo no sentido das
obras serem concluidas dentro dos prazos contractuaes.
A marcha dos trabalhos fi.c..ª-rá inteiramente sob a díreceão
do director da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas
de Ferro, segundo as informações que receber do engenheiro
encarregado da chefia dos serviços, podendo sustar qualquer
delles ou determinar que uns sejam feitos de preferencia a
outros, segundo a conveniencia do serviço, sendo a companhia
indemnizada dos prejuízos decorrentes de tal medida, avaliados
por arbitramento constituído na fórma do contracto e sálvo
as prorogações de prazos que sejam consequencía de taes providencias.
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Art. 28. Si, por insufficiencia de meios de execução, a
construoção de qualquer trecho ou de qualquer obra isolada
não fôr encetada no prazo determinado pela Fiscalização ou
não proseguir com o necessarío impulso, para que fique concluída dentro do prazo fixado pelo contracto, a juizo da Fiscalização, ordenará esta o preciso augmento de Pessoal e material, que a companhia deverá realizar dentro do prazo que
lhe fôr fixado pela mesma Fiscalização; si, expirado este prazo,
não tiver a companhia cumprido a ordem e não apresentar motivos justificativos que a inhibissem de cumpríl-a, providenciará a Fiscalização de accôrdo com o contracto.
Si forem acceítas pela Fiscalização as razões apresentadas
pela companhia que a in1ibiram de realizar o referido augmento no prazo fixado, poderá a Fiscalização prorogal-n;
finda, porém, essa prorogação, si não estiver cumprida a ordem,
qualquer que seja o motivo, proceder-se-ha como está determinado na primeira parte desta clausula.
Art, 29. Quando se dê o caso de suspensão geral ou de
abandono geral das obras ou dá maior parte destas por parte
da companhia, proceder-se-ha de accõrdo com as clausulas do
contraeto.
Si a suspensão e abandono forem pareíaes, proceder-se-há
de conformidade com o art. 15.
Considerar-se-ha abandono não só a completa falta de
operarios nas obras, como tambem a do emprego de operarios
em numero tão insufficiente que demonstre por parte da companhia desidia ou proposito de fugir á execução dessas obras.
Salvam-se os casos extraordinarios e independentes da
vontade da companhia, reconhecidos a juizo do Governo.
Art. 30. Si o andamento das obras fôr prejudicado por
qualquer causa independente da companhia, terá ella direito
a uma prorogação equitativa nos prazos estipulados no contracto ; nunca, porém, se poderá esquivar á sua execução.

llodo de execução
Art. 31. Nenhum trabalho será executado pela companhia
sem que preceda ordem escripta do chefe da secção, a quem
compete determinar o trabalho a executar e a oecasíão em que
deverá ser feito.
Correrão por conta e risco da companhia todas as obras
que executar sem aquella ordem ou de encontro ás já recebidas, ficando ella sujeita a demolil-as á sua custa, si assim o
entender conveniente o engenheiro-chefe.
Art. 32. As obras serão executadas segundo as regras de
arte, com perfeição e solidez, a contento do engenheiro-chefe
e de accôrdo com o contracto.
.
Art. 33. A companhia empregará materiaes de superior
qualidade, a juizo do. engenheiro-chefe, devendo remover á
sua custa os que forem recusados por insufficiencia de dimensões ou por má qualidade. A remoção será feita pela administração, si a companhia recusar razel-a, correndo por voonta
da mesma todas. as despezas, que lhe serão debítadas,
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A approvação de qualquer material a empregar em obra
exime a companhia de responsabilidade pela qualidade e emprego do mesmo material.
Art. 34. Quando a companhia tenha de demolir as obras
pertencentes á administração da estrada, procederá a esse trabalho de tal modo e com ·tal cautela que os materiaes provenientes de demolição possam ser devidamente utilizados.
Art. 35. Si no periodo de construcção das obras e em
qualquer tempo antes do seu recebimento definitivo, a administração reconhecer ou presumir que ha vícios de execução
em qualquer obra em andamento ou construída, será ella demolida e reconstruida á custa da companhia, no casei em que
se verifique a existencia de taes defeitos, e, no caso contrario;
á custa da administração.
Art. 36. As especies de trabalhos uão previstas no contraeto e tabella de preços serão executadas pela companhia medíante ajuste prévio -om o engenheiro -eheíe ou com o director
da Repartição Federal .le Ffscalização das Estradas de Ferro.
Em caso d« desaccôrdn de preço, proceder-se-ha ao arbitramento, conn.eme os termos do contracto.
Art. 37. Além do mais que se designar nas especificações
ou no contracto, correrão por conta da companhia : construcção ,de ranchos, barracões e abrigos para operarios e mateníaea.déstíúados ás obras, o descobrimento e abertura de pedreiras; o fornecimento de apparelhos, ferramentas, utensilios,
andaimes, caibros, illumínação e as demais despezas accessorias ou eventuaes, que forem necessarias para execução das
obras, por se considerar' que todas são comprehendidas nos
preços destas.
.Art. 38. Nenhuma índemnização será concedida á companhia por prejuízo; perdas e damnos provenientes de tempo
desfav.oravel, mão estado ou falta de caminhos e bem assim
pelo que resultar da negligencia, ímprevidenoía, falta de recursos e erros ou má administração da mesma companhia ou do
seu pessoal,
Exceptuam-se os casos de força maior, a juizo do Governo.
Disposições diversas
Art. 39. Todo o material que se extrahir das cavas ou de
demolição de obras pertencentes á estrada e de propriedade
desta será empregado na formação de aterros ou. deposites nos
pontos' que forem indicados pelos engenheiros.
O material depositado ficará sob a guarda e responsabilidade da companhia, que delle poderá utilizar-se tão somente
nas obras da estrada e quando para isso tiver ordem expressa
do engenheiro, fazendo-se no valor da obra o desconto proporcional ao valor do mesmo material.
Art. 40. Serão considerados propriedade do Estado os míneraes, fosseis e em geral todos os objectos de curiosidade, valor
artistico ou soientifíco, que forem encontrados nas excavações
que se fizerem para formação do leito da estrada e construeeão
das obras de arte ou na demolição de obras pertencentes á
estrada.
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'I'aes obíectos deverão ser extrahidos com cuidado e a companhia os entregará ao engenheíro-chete.
Art. 41. Todo o material, ferramentas, apparelhos e o
pessoal que a companhia houver de empregar nas obras, quando
tenham de ser transportados para estas pela estrada em trafego,
pagarão os fretes de aecôrdo com' o que estipulam as clausulas
do seu eontracto, devendo previamente a companhia apresentar
ao engenheiro-chefe as respectivas guias de materiaes e requisição de passe, em duas vias.
Occurrencias diversas
Art. 42. Salvo os casos de recursos para o Minísterío da
Viação e Obras Publicas, previstos em artigos anteriores, todas
as duvidas ou dívergencias que se derem entre os engenheiros
e a companhia serão decididas em ultima ínstaneía pelodírector
da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro.
Art. 43. Dado o caso de rescisão do eontracto ou de retirada
de qualquer obra ou trecho de toda a empreitada ou qualquer
outra em que se dê a cessação dos trabalhos a cargo da companhia, no todo ou em parte, proceder-se-ha á medição final dos
trabalhos por elIa executados .em toda a empreitada ou no rerorido trecho ou obra, observando-se a respeito o que dispõem as
condições relativas a medições finaes de obras concluídas.
Esse serviço será feito com a necessaria promptidão, afim
de que não fique retardada a applicação de novas providencias
que o Governo tenha de tomar para a continuação das obras; e
si a companhia, por si ou por seus representantes, faltar. a
qualquer dos actos da medição final, correrão estes á revelia da
mesma companhia, de conformidade com o art. 7°, e após aviso
com o prazo de cinco dias.
.
Quando as obras retiradas tiverem de ser continuadas administrativamente por conta da companhia, poderá o engenheiro-chefe adiar a respectiva medição finalaté á sua conclusão,
prescindindo neste caso o Governo do beneficio possível de que
trata o final do art. 44.
Art. 44. Nos casos de execução de obras por conta e risco
da companhia, quer se proceda ao serviço por directa administração do Estado, quer por meio de adjudicação, o-excesso de
despeza que disso resultar correrá por conta da companhia e
será pago por meio de sommas que se lhe deverem e das que
tiver em deposito, sem prejuízo dos direitos do Governo para
haver completo pagamento, quando aquellas quantias não sejam
sufficientes. .
.
O excesso da despeza será contado tomando-se a dífferença
entre o maior custo das obras e a importancia das mesmas, calculadas segundo os preços do contracto com a companhia.
Si, porém, a differença redundar em economia, pertencerá
esta ao Estado e a companhia não poderá pretender participação
alguma.
Art. 45. No caso de falIencia da companhia, proceder-se-ha
de aecordo com o disposto no art. '1S0 da lei n. 2.024, de 17 de
dezembro de '190S.
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Art. 46. Dado o caso de rescisão do contraeto, por qualquer
causa dependente da companhia e nos termos do mesmo contracto, não poderá a companhia reclamar índernnízação alguma
por lucros cessantes, damnos emergentes, etc.

m
MEDIÇÃO E PAGAi\1ENTO DAS OBRAS

Art. 47. Os trabalhos e obras feitos segundo este contracto,
assim como o material fixo, rodante e de officinas preciso para
as novas linhas a construir e trafegar, serão pagos pelos preços
da tabelIa respectiva e mais 2 % (dous por cento) sobre o total
das medições provísoría e final, a titulo de despezas geraes e
administração.
Nesses preços estão comprehendídos não s6 a mão de obra
e fornecimento de materíaes, como também todas as despesas
accessorias ou eventuaes, necessarías para a execução das obras
e os lucros da companhia.
Salvo os casos previstos pelo art. 21, as contas serão feitas
conforme a qualidade e quantidade de obra realmente executada.
Paragrapho unico. Os trabalhos comprehendidos entre Miguel Calmon e 20.400 metros além da estação de Cedro, no prolongamento da Estrada de Ferro Baturité, entre a estaca O e kílometro 58, na linha de ligação entre as Estradas de Ferro Baturité e Sobral e entre a estaca O e kilometro 119.300 no prolongamento da Estrada de Ferro Sobral, cujos estudos e orçamentos
foram approvados pelos decretos 8.307, de 20 de outubro de
1910, e 8.352, de 8 de novembro de 1910, serão avaliados pelos
preços unítaríos, constantes da tahella approvada pelos mesmos
decretos.
:Art. 48. Até o aia 10 do mez seguinte a cada bimestre psoceder-se-ha á medição provisoria dos trabalhos e obras feitas
nesse bimestre anterior, para realizar-se o pagamento de
aecôrdo com o contracto.
Nenhuma medição provisoria será feita sem que a Fiscalização haja dado á companhia, por escrípto, aviso com tres
dias de antecedencia, para que possa a mesma companhia ou
seus prepostos a elIa assistir, procedendo-se, porém, á sua
revelía, si não comparecer.
Neste caso perderá a companhia o direito de reclamação e
verificação de que trata o artigo seguinte.
.
Art. 49. A classificação e quantidade de serviços resultantes das medições .provisorias serão lançadas em livro especial
pelos engenheiros que fizerem as medições.
A companhia tomará conhecimento dessas notas no escriptorió da Fiscalização, dentro do prazo de cinco dias, contados
da data em que receber o'convíte em ordem de serviço, e deverá,
em seguida, authenticar a folha ou folhas do referido livro em
que estiverem lançadas as notas. declarando, si fôr caso disso,
qual o motivo da impugnação de qualquer parte da medição.
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A expedição do certificado de pagamento poderá ser retardada e transferida para o mez seguinte, emquanto a companhia
não tiver authenticado O, respectivo registro das medições.
A assígnatura do representante da companhia no referido
livro importa, por parte da mesma companhia, acceítaeão das
medições como boas, salvo as correcoões que mais tarde resultarem das medições finaes e resalvados os seus protestos feitos
no livro competente, ou de decisão do engenheiro-chefe. No
caso de impugnação por parte da companhia, procederá o engenheiro a nova medição e, si fôr caso disso, sujeitará á decisão
do director da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas
de Ferro a impugnação, competentemente informada.
Fica entendido que a verificação ou nova medição será
feita sem prejuízo do serviço e não será attendida quando
exija tempo tal que demore a preparação e conclusão das contas
de pagamento do mez.
Art. 50. Exceptuadas as classificações de terrenos e das
obras, as quaes poderão ser modificadas pelodirector da Repartição Federal de Fiscalização ou por engenheiro por elle
designado, serão consideradas como definitivas e finaes as
medições provisorias de todos os trabalhos e obras cuja medição final não possa ser mais tarde verificada.
Art. 5J. As obras. e trabalhos medidos provisoriamente
em cada mez serão pagos dentro de 30 dias, contados do dia
10 do mez seguinte áquelle a que se referir a medição, deduzindo-se cinco por cento da ímportancía do serviço feito, os
quaes ficarão retidos no Thesouro Nacional como caução da
fiel execução deste contracto e da solidez e conservação das
obras até seu recebimento definitivo.
Nesses pagamentos serão deduzidas tambem quaesquer
quantias que a companhia vier a dever.
:Art. 52. Os resultados das medições provisorias e pagamentos mensaes em nenhum caso darão á companhia direito a
reclamações relativas ás contas finaes.
Art. 53. Depois de concluída cada uma das obras da empreítada, proeeder-se-ha á sua medição final e, terminada esta,
serão organizados os desenhos respectivos com as .neoessarias
declarações relativas á classificação dos terrenos e das obras,
distancias de transporte, quantidade e espécie de materiaes
fornecidos á companhia e tudo o mais que fôr preciso para calcular-se o serviço feito.
Depois de assígnados esses desenhos pelo chefe de secção,
a companhia será convidada em ordem de serviço para examínal-os e assígnal-os no eseríptorío da secção, si com elles
.eonoordar.
Si, porém, a companhia tiver duvidas ou reclamações a
fazer, deverá apresentaI-as, por escrípto e devidamente fundamentadas, ao engenheiro-chefe, dentro do prazo de 15 dias,
contados da data em que houver recebido o convite; podendo
tambem requerer ao engenheiro, dentro desse prazo, nova medição final, que lhe será concedida.
Expirado o prazo de que trata essa condição, perderá a
companhia o direito a qualquer reclamação, bem como. a nova
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medição OU veríücação da primeira, que será eonsíderadadeflnítíva, salvo o caso previsto na condição seguinte:
Antes de começar-se a medição final, será a companhia
convidada, com tres dias de antecedencia, para assístíl-a, procedendo-se á sua revelia si não comparecer.
Art. 54. Os desenhos de que trata a condição anterior, não
obstante assignados pelo chefe de secção e pela companhia, só
poderão ter valor e servir de base para a organização da conta
final, depois que forem approvados pelo engenheiro-chefe,
o qual poderá mandar proceder. pelos mesmos ou por outros
engenheiros a nova mediCão de todas ou de parte das obras.
Para assistir a essa nova medição será eonvídada :a companhia, nos termos da condi Cão anterior.
Art. 55. Depois de approvados pelo engenheiro-chefe os
desenhos da medição final de cada obra, serão feitos no escriptorio technico os necessarios calculos para determinar o seu
valor, sendo archívados os desenhos e calculos para. servir de
base á organização (Ia conta final, que só se fará depois de
concluidas, medidas e avaliadas finalmente todas as obras de
cada empreitada:
A companhia será convidada para examinar e authenticar
com a sua assignatura a conta final, si não tiver reclamação a
apresentar.
A reclamação deverá ser apresentada por escripto e devidamente fundamentada ao engenheiro-chefe, dentro do prazo de
20 dias, contados da data em que a companhia tiver recebido
o convite para examinar a conta final. Esgotado esse prazo,
nenhuma reclamação da companhia será acceita.
Art. 56. Si não fôr attendidaa reclamação da companhia,
nos casos de que tratam os artigos precedentes, fica-lhe o livre
recurso para o director da Repartição Federal de. Fiscalização
das Estradas de. Ferro e para o Mínístro da Viação e Obras
Publicas, decidindo este em ultima instancia e ficando a companhia obrigada a sujeitar-se a essa. decisão.
O recurso só será recebido dentro de 30 dias, contados da
data da respectiva decisão do engenheiro-chefe, a qual será
enviada em protocollo á companhia.
Todos os recursos serão remettidos ao Ministerio da Viação
e Obras Publicas, por intermedio do engenheiro-chefe e díreetor
da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro,
para que subam logo com a respectiva informação.
Art. 57. O saldo demonstrado na conta final, deduzidas as
multas e despezas devidas pela companhia, ser-Ihe-lia pago logo
que cesse a responsabilidade da mesma pela solidez e conservação das obras e sejam estas recebidas definitivamente pelo
Governo.
IV
CONSER'~ÇÃO

DAS OBRAS

Art. 58. A companhia é responsavel pela solidez e boa con.servação das obras que executar, quer durante a construcção,
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quer depois, durante seis mezes para as de terra e um anuo
para as de arte.
Art. 59. Durante o prazo de sua responsabilidade pela
solidez e conservação das obras que executar, fica a companhia
obrigada a reparar á sua custa os damnos que soifrerem as
mesmas obras, provenientes de vícios de construcção ou do
emprego de materiaes de má qualidade, e, si se recusar a fazer,
ou si o não fizer no prazo que fôrdeterminado pelos engenheiros encarregados do serviço, a Fiscalização providenciará
para que sejam as mesmas reparações feitas pelo modo que lhe
parecer mais acertado, sendo debitadas á companhia as despezas
que dahi provierem.
Art. 60. Expirado cada um dos prazos de responsabilidade
da companhia, serão as respectivas obras examinadas pelo
engenheiro-chefe, acompanhado do chefe de secção e do representante da companhia, e definitivamente acceítas por aquelle,
si as achar em perfeito estado de conservação, lavrando-se
então o termo de recebimento, que será assígnado pelo engenheiro-chefe, chefe de secção e pelo representante da companhia. ficando esta desde então exonerada de toda e qualquer
responsabilidade pelas obras a que se refere o termo.
Art. 61. Para as linhas de que trata a clausula I deste
contracto, cujo inicio de construcção depende de fixação ulterior, . e caso intervenham condições especiaes, a juizo do Governo, e o solicite a companhia, poderão ser revistas as presentes condições geraes e tahella de preços,
TabelIa de preços para os trabalhos da Rêde de Viação Ferrea
do Cear;á
.

TRABALHOS PREPARATORIOS

L Roçado e limpa em
capoeira
.
2. Idem em capoeirão
de machado
.
;:;. :~oça(!.)
em
matta
virgem
.
4. Destocamento
.
l\lOVI:i\'IENTO

DE

Ml

M2

Ma

$010
$020
$040
$730

TERRA.S

Em córtes, emprestimos,
.
vallas e valletas :
5. Excavação em, terra.
6. Idem em pedra solta.
7. Idem enl rocha
.
Em cavas para fundações :
8. Excavações para fundações de muralhas,
pontitHhões, boeiros
e edificios
.

$900
3$000
6$400

1$000
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9. Aooresoímo de preço
de exeavação para
fundação de obras
de arte, com necessidade de escoramento para cada
metro de profundidade .....•........
10. Idem para cada metro
de prof u n d id a d e
abaixo do nivel da
agua
.
11. Terras em derivações de rJos
.
Em tunneis :
12. Excavação em terra
commum
;.
13. Idem em pedra solta.
14. Idem em rocha
.

M2

MS

t$600
1$600
1$200
18$000
20$000
34$000

ALVENARIA E TRABALHOS CONNEXOS COM TRANSPORTE ATE' 10 METROS, CARGA E DESCARGA.

15. Alvenaria de pedra
secca
.
16. Idem ordinaria com
argamassa de dous
de cal e tres de areia
para alicerces
.
17. Idem para cima dos
alicerces
.
18. :Alvenaria de apparelho com a mesma argamassa
.
19. Idem, idem para abobadas .....•.......
20. Idem de lajões sem argamassa
.
21. Idem com argamassa
de dous de cal e tres
de areia
.
22. Idem de tijolos communs com a mesma
argamassa
.
23. Cantaria com argamassa de cimento
puro
.
24. Concreto de dous volumes de pedrabritada para um de argamassa de dous

16$000
25$000
29$000
45$000
60$000
27$000
31$000
40$000

iOO$OOO
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25.
26.

27.
28 .
29.

3D.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

volumes de cimento
para 'tres de areia ...
Chapa -de argamassa
de dous de cimento
e tres de areia .....
Rejuntamento com ar-,
gamassa de dous de
cimento e tres de
areia .•......'..•...
Apparelho grosso, a
ponteiro ou picão
,
.
de pedra
Idem fino, a escopro.
Argamassa n, 1, de cimento puro
.
Argamassa n. 2, de
um de cimento e um
de areia
.
Argamassa n. 3, de
dous de cimento e tres
de areia
.
Argamassa n. 4," de
um de cimento e
dous de areia.... : ..
Idem n. 5, de um de
cimento e tres de
areia
.
Idem n. 6, de um de
cimento e quatro de
areia
.
Idem n. 7. de um de
cal e Um de areia ...
Idem n. 8, de dous de
de cal e tres de areia

Ml

M2

MS

59$500
5$000

1$000
5$200
10$400
219$800
129$000
100$400
80$700
60$000
47$400
21$600
18$900

TRABALHOS DE MADEIRA

37. Vigas de madeira de
lei, serradas ou falquejadas nas quatro
faces em esquadria,
de 0,15 por 0,30, ou
maior até oito metros, assentadas em
obra
.
38. As mesmas com igual
esquadria, de comprimento superior a
oito metros, assentadas em obra
.
39. Vigas de madeira de
lei, serradas ou falquejadas nas .quatro

91$160

102$820
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faces, com esquadria
inferior a, 0,15 por
0,30, com qualquer
comprimento, assentadas em obra .....
40. Estacas de madeira de
lei, com esquadria de
0,30 por 0,30, enterradas até oito metros;
por metro enterrado
41. Idem idem, enterradas mais de oito metros, idem
.
42. Madeira de lei em
taboas de 0,025 de
espessura, 'apparelhadas
.

1\'[2

Ma

75$790

14$098
16$850

9$010

TRABALHOS DIVERSOS

43. Transporte

dos materiaes de excavação,
por decametro de
distancia ... .'. . ~ ..
44. Idem de pedras, para
obras de arte, por
deoametro de díst a n c a por meios
ordinarios
.
45. Idem em trem de
I as t r o (tonelada)
por km .... ~ ......•
46. Transporte' de tijolo,
cimento, cal, areia,
para obras de arte,
por meios ordinarios,
por decametro .....
47. Idem idem em trens
de lastro' (tonelada)
por km
,
.
47 a. Carregamento e descarga dos materiaes
de .excavacão
.
47 b , Carregamento e descarga, em Fortaleza e Camocím, dos
materiaes '-para as
obras de arte 'e via
permanente, por tonelada .. ,
.
47 c. Idem idem em Amarração, por tonelada
48. Enchimento de vãos

$015

í

$024

$150

$020
$100

$100

10$000
15$000
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.

c O m p e d r a q li ebrada
.
Enrocamento com pedras jogadas ..... ~.
Enrocamento com pedras arrumadas
.
Empedramento
.
Empilhamento de pedras
.
Pedra britada para
lastro
.
Revestimento com leivas ao chato
.
Idem a tição
; ..
Esgotos com tubos de
barro, de 0,36 de
diametro
.
Apiloamento de terra
em camadas de 0,20
Emboco e reboco com
argamassa de dous
de cal e tres de areia
Vigas de madeira de
lei, falquejadas das
duas faces oppostas,
para grades de fundação, por metro corrente de viga assentada
.

12$800
7$000
4$400

$700
11$000
1$000
1$500
18$000
$750
1$200

9$010

EDIFICIOS E DEPENDENOIAS

60. Paredes de f.rontal
simples
.
61. Idem dobradas
.
62. Idem de páo a pique
63. Idem de tabique .....
64. Capeamento de muros, platafórma e
rampa com meio fio,
soleira de porta e
portões rente ao calçamento e soalho ...
65. Calçamento com parallelipípedos communs
.
66. Dito com pedras irregulares
.
67. Dito de macadam
.
68. Dito com tijolos
.
69. Ditos com ladrilhos
communs
.

9$000

5$600
12$000
3$800
12$500

30$900
14$600
5$000
10$000
9$300
7$600
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70. Portões inteiriços de

taboas enquadradas,
com todas as ferragens
.
71. Ditos de dous batentes de taboas enquadradas com todas as
ferragens
.
72. Portas lisas inteiriças
ou de dous batentes
73. Ditas com almofadas,
de dous batentes ...
74. Ditas, ditas de dobrar
75. Ditas, ditas envidraçadas na parte superior
.
76. Bandeiras com vidros
para portas e janellas ....•........
77. Caixilhos de dous batentes, com vidros
para janellas
.
78. Venezianas m o v e i s
para janellas
.
79. Ditas fixas para [anellas, portas, portões, etc
.
80. Soalho com Om,035 de
espessura, junta seeca, barrotarnento e
assentamento comprehendido
.
81. Idem, idem com junta
de meio fio, idem ..
82. Soalho, idem, idem de
macho e femea .....
83. Forro e tecto de taboas de 0,018, assentadas
.
84. Escadas rectas de madeira de lei, com um
ou mais patamares,
assentadas
.
85. Idem de volta de madeira de lei, assentada
..
86. Guardas com corrimão de madeira de
lei ...•............
87. Travejamento de tecto
de madeira de lei. ..
88. Encaibramento e ripamente de madeira ..

48$760

53$000
28$832
38$376
38$796
30$74ú
28$620
19$610
28$620
31$376

13$780
14$310
17$808
11$660
84$800
118$720
14$310
143$100
6$466

7!l9
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89. Pintura a .tres mãos
á colla
.
90. Idem a oleo
.
9i. Caiação a tres mãos.
92. Water.closet com cisterna (fossa fixa) e
mictorio(1)
.

M2
1$000
2$200
$300

200$000

OBRAS METALLlCAS

93. Conductos e calhas de
cobre, inclusive seu
assentamento, p o r
kílogramma ...•• ~ .•
94. Idem idem de zinco,
por kílogramma .....
95. Idem idem de ferro
fundido, por kílo-.
gramma
.
96. Idem idem de ferro
galvanizado, p o s t o
na obra, - por kílogramma
.
97. E n c a n a m e n t o de
chumbo,
inclusive
seu assentamento,por
kílogramma
.
98. Ferro forjado, simplesmente
furado,
torcido ou dobrado,
inclusive seu assentamento, por kílogramma ..... : .....
99. Idem em grades, bandeiras e obras analogas, inclusive seu
assentamento, por kílogramma
.
100. Ferro fundido, qualquer que sei a o modelo da peça, ínolu,
s i v e seu assentatamento, . por kílogramma
.

4$205
3$060
1$500

3$060

1$200

6$290

1$800

1$500

COBERTURAS

10i. Telhas curvas assentadas .com argamassa
102. Telhas chatas, modele
francez ou de asbestos; assentadas .....
i03. Cobertura de folhas
de zinco de 0,0005

2$600
6$300
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1\11

1\13

ondulado, .assentadas
na obra
.

2$800

VIA PERMANENTE

104. Dormentes de 'madeira de lei, de 0,13
por 0,20 por 1,80,
um
'"
105. Dormentesespeciaes
para pontes, um:...
106. Trilhos de aço, de
25 klg. por metro
corrente, com aecessorios, tonelada ....
107. Chaves c o m p 1 e tas
para mudança de
linha, asse n t a das,
urna
.
1OS. Caixas de agua com
bomba de d u p 1 o
effeito, assentadas ...
109. Giradores assentados..
110. Assentamento de trilhos, inclusive desvios, lastros, excepto
o de pedra, entalhe e
perfuração de dormentes
.
i 11. Cerca de arame farpado,de cinco fios,'
com postes de madeira assentados ....

2$756
4$770

100$740 (ouro}

266$666

~

2:963$000
5 : 926$000

)
»

3$000
1$500

TELEGRAPHO

112. Postes roliços de madeira de lei, fincados,
um
.
113. Linha telegraphíca,
com fio de ferro galvanizado, de 0,004,
isoladores Oapanema, apparelhos Morse, incluindo assentamento, por kilometro
.
MATERIAL

8$480

110$000

RODANTE

114. Locomotiva m i x t a,
typo «Tenwheell» de
accôrdo com as especificações
22 :520$000 (ouro)
115. Idem parà mercadodorias,typo «Consoli-
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116.

117.
118.

119.
120.
121.

122.
123.

M2

dation», com oitorodas conjugadas, de 36
toneladas, idem..... 22: 520$000
~
Carros para passageiros de 1" classe, com
engate automatíco,
idem
iO :311$000
Q)
Idem, idem de 2" classe, idem, idem......
7: 940$000
:P
Idem míxtos, idem
idem
:.
9 :725$009
»
Idem para correio e
bagagem, com engate
6: 163$000
:I>
automatico, um.....
Idem para cargas, fechados, com engate
automatíeo, idem....
4 :385$000
»
Idem para animaes,
com .engate automatíco, idem..........
4:385$000
»
Idem abertos de borda
alta, com engate automatíco ... :......
3 :496$000
,
Carros pranchas com
fueiros
2 :963$000 (ouro)

MONTAGEM DAS SUPERSTRUCTURAS
E
PILARES
METALLIOOS DAS PONTES E VIADUOTOS

124. Armação,
cravação,
assentamento e pintura de superstructuras metallicas para
vãos de um a cinco
metros, por tonelada.
125. Idem para vãos de seis
a 12 metros, por tonelada
.
126. Idem para vãos de 13
a 50 metros, por tonelada .,
.
127. Idem para vãos de 50
a 120 metros, por tonelada
.
128. Idem, cravação fincamento no terreno e
pintura de pilares de
ferro, para pontes e
viaductos, por tonelada
:.
Poder Executivo

66$000
97$800
-119$500
-152$000

91$000
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Especificações annexas á tahella de preços elementares para
a .c0I!strucção das nov~s linhas complementares á Rêde de
Vlaçao Ferrea do Ceara, arrendada á South AmeriGan Railway Construction Company, Limited.
.

ESPECIFICAÇOES

Art. 1.0 Os trabalhos a executar pela companhia para preparação do leito, assentamento dos trilhos e superstructuras
metallicas das pontes da via-ferrea, em cada trecho contractado
serão os seguintes :
'
1.0 Roçado, limpa e destocamento do terreno que tiver de
ser occupado pela estrada ou por suas obras;
2.° Movimento de terras para formação do leito da estrada
e das suas dependencias e construcção das suas obras de arte
edificios e dependencias;
,
3.° Enrocamentos, revestimentos e outras obras de consolidação;
4.° Fornecimento do material e assentamento da via permanente, cercas, e das machinas motrizes e operatrizes para as
officinas de reparação, caixas de agua, giradores, etc.;
5.° Assentamento da linha telegraphíca e fornecimento do
material;
6.° Fornecimento e montagem do material rodante;
.
7.° Conservação das obras acima durante o tempo da eonstrucção e durante todo o prazo do arrendamento.
I
TRABALHOS PREPARATORIOS

Art. 2.0 Antes de encetar os trabalhos de movimento de
terras deverá a companhia roçar e limpar a faixa de terreno
que tiver de ser oecupada pelas cavas e aterros e mais a. largura
suppleméntar de quatro metros para cada lado do pé dos taludes dos aterros e cristas dos córtes.
.
Quando os aterros tiverem menos de um metro' de altura,
os tocos e raizes serão arrancados e queimados ou removidos
para fóra dos limites fixados anteriormente; quando, porém, a
altura for superior a um metro, as arvores serão cortadas rentes
com o chão. Estes serviços serão pagos pelos preços ns. 1, 2 e 3.
O preço n. 4 refere-se unicamente á extracção de troncos de
diametro superior a 10 centímetros, medindo-se, neste caso, o
destocamento pela superfície do terreno que for revolvido para
effectual-o.
Art. 3.0 A companhia fará á sua custa e conservará emquanto for necesscrio um caminho ao longo dos rtrabalh~s ~e
tiver de executar, de modo que os ponha em eommumcacao
entre si e offereça seguro transito a cavalleiros e aos materiaes
destinados á construcção.
As estivas e as pontes de serviço desse caminho serão feitas
igualmente á custa da companhia.
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II
MOVIMENTO DE TERR.'l-S

Art. 4.° Os trabalhos designados sob este titulo comprehendem, além das excavações, carga e descarga dos materiaes provenientes dessas excavacõss, o seu transporte para os aterros e
deposítos, a formação dos mesmos aterros, o nivelamento do
leito da estrada e dependencías e a regularização dos taludes, dos
cártes e aterros.
Art. 5.° Os materiaes extrahídos serão; em geral, medidos
nas cavas, bastando para isso as dimensões tomadas nas mesmas
cavas e secções transversaes do terreno e do projecto, salvo nas
valletas e outras obras, em que só se tomarão as dimensões das
cavas e dos projectos.
Quando a medição não for possível por essa fórma, deverá
a companhia empilhar os materiaes em montes regulares, e
sempre que a esse meio se recorrer, desocntar-se-hão do volume apparente .das pilhas ou depositas 30 a 50 % para
as pedras, conforme a maior ou menor regularidade do seu empilhamento, e 10 % para as terras, quando já estiverem depositadas, pelos menos, 30 dias.
O empilhamento das pedras, quando exigido pela Fiscalização para esse ou para outro fim, será pago pelo preço n. 52 da
tabella annexa, applicado ao volume real da pedra empilhada.
Art. 6.° Os materiaes extrahídos a céo aberto para erecuoão
da estrada, suas obras e dependencias serão classificados em
tres categorias:
Terra;
Pedra solta;
Rocha.
Ficam comprehendidos:
Na primeira, a terra vegetal, o barro, o lodo, a areia, o cascalho solto, o cascalho e outras pequenas pedras, fortemente
engrazadas ou ligadas em bancos ou camadas até 20 centímetros
de espessura, atravessando materías terrosas, as decomposições
granítíoas ou de outras quaesquer rochas em estado de adeantada desaggregação e toda a especie de materiaes, contendo em
mistura pedras soltas de volume inferior a cinco decímetros
eubicos, que possam ser excavados com pá, enxada e picareta.
Na segunda, toda a especíe de rochas destacadas, de volume
superior a cinco decímetros cuhícos e inferior a um metro
cuhíco, jazendo em massas distinctas ou contiguas: o cascalho e
outras pequenas pedras fortemente engrazadas ou ligadas em
bancos ou camadas de mais de 20 centímetros de espessura; e
igualmente toda a especie de rochas stratificadas e sehístosas
que puderem ser extrahidas com alavancas, bico de picareta,
cunhas e cavadeiras de ferro, ainda que accidentalmente haja
necessidade, de applicar-se mina de fogo.
Na terceira, rochedo duro e compacto, de volume superior
a um metro cuhíeo, que só puder ser desmontado medianto
emprego de mina de fogo.
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Art. 7." O producto das excavações será empregado na: formação dos aterros e lastros, ou depositado fóra do leito da estrada, mas ao longo desta (principalmente naplatafórma dos
emprestimos) quando o material for pedra.
A distribuição desses materiaes compete ao engenheirochefe da Fiscalização, mediante ordem deste; a pedra extrahida das cavas será empregada também na construcção de obras
da estrada de ferro, de conformidade com o estatuido nas condições geraes.
Art. 8.0 Os aterros terão s-, 60, de largura na plataforma
e os seus taludes a inclinação de tres de base para dous de
altura.
.
Os aterros serão feitos com materiaes expurgados de ramos, troncos, "raizes, etc. e, sempre que a Fiscalização exigir,
serão estes materiaes dispostos em camadas horizontaes que
abranjam toda a largura dos mesmos aterros.
Para formação dos aterros empregar-se-hão os melhores
mater-íaes que provierem dos córtes e emprestimos, quando os
daquelles não bastarem ou forem de má qualidade, 'a juizo da
Eiscalização .
Art. 9." Os córtes terão !Lm,O de largura {la platafúrma,
inclusive as valletas. Suas paredes terão os talude') necessaríos,
approvados pela Fiscalização.
'
Art. 10. O volume dos córtes será calculado pela média
das ãreas das secções normaes ao eixo da estrada, multiplicada pela distancia entre as mesmas secções, medidas pelo eixo
da linha. Os córtes serão medidos rigorosamente, com a largura e fórmas ordenadas, determinadas no artigo anterior, embora a companhia, 'ainda que involuntariamente, haja dado
maiores dimensões aos mesmos cortes, salvo os casos de alteração, em virtude de ordem escripta da Fiscalização.
Art. 11. A companhia deverá executar com o maximo cuidado e regularidade os taludamentos dos córtes e aterros,
observando rigorosamente o alinhamento e o disposto no art. go,
pondo em pratica todos os meios convenientes para impedir o
desmoronamento.
'
Nenhum preço supplementar ao das excavações se contará
pelo taludamento dos cortes e aterros.
Art. 12. A largura da plataforma e inclinação dos taludes,
tanto dos aterros como dos cortes, poderá ser augmentada ou
diminuída nos legares em que a Fiscalização entender conveniente.
.
Art. 13. A' companhia compete fazer 'as obras provisorias
para esgotar as aguas que appareceram nos córtes e emprestímos, afim de executar.sas excavações nas melhores condições possiveis.
As indemnizações por esses trabalhos acham-se comprehendidas nos respectivos preços da exeavacão ,
Art. 14. Os desmoronamentos que occorrerem nos córtes
e 'aterros, até o momento de seu recebimento definitivo, serão
removidos ou preenchidos a! expensas da companhia, si provierem de incuria, não cumprimento de ordens da parte de seu
pessoal, falta de conservação, esgoto, etc.
Provando a companhia que o 'accidente foi proveniente de
caso de força maior, julgado pela Fiscalização,' a remoção do
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materíal desmoronado será paga segundo as classificações e
preço da tabella, com o abatimento de 20 a 50 %, a juizo ria
Fiscalização, e mais o transporte e 'a excavação necessaria vara
preencher 'a parte desmoronada dos aterros serão pagos pelos
preços integraes da tahella.
Art. 15. A companhia abrirá valias e fará derivações dos
rios e de outros cursos de aguas onde a Fiscalização determinar.
Esses trabalhos serão pagos segundo os preços da tabella, podendo as derivações de rios e de outros cursos de agua ser
augmentadas de 20 a 100 %, a juizo da Fiscalização, isto em
relação á parte da excavação que se fizer .com embaraço de
agua,
Art. 16. Quando houver necessidade de remover terras empregadas em aterros ou depositas e que nelles tenham estado
depositadas menos de 60 dias, pelo trabalho de remoção abonarse-ha o competente transporte.
Si, porém, as terras tiverem estado em deposito 60 dias
ou mais, abonar-se-ha Dela mesmo trabalho excavação em
terra, com abatimento de 25 e 50%, a juizo da Fiscalização,
com o competente transporte.
Art. 17. A companhia abr-irá valIetas e fará banquetas onde
lhe for igualmente determinado pela Ftscalízàção. Esses trabalhos serão pagos segundo os preços da tabella,
Art. 18. As cavas para fundação de obras de 'arte, inclusive
pontes de qualquer vão, terão as dimensões horizontaes estrictamente necessarias para eonstrucção dessas obras, não se levando em conta o excesso que a companhia houver dado, quer
para facilitar o trabalho, quer para fazer escoramento das
terras.
Essas cavas serão pagas pelos preços da tahella, conforme
a natureza do terreno, accrescidas segundo occorrer:
1.0 Do preço n. 9, quando houver necessidade de escoramentes ;

2.0 Dos preços ns. 9 e 10, para a parte da cava feita abaixo
do nivel natural de agua, progressivamente para cada metro de
profundidade.
As difficuldades que apresenfJarem essas excavações, assim
como o revestimento ou blindagem, escoramento e esgotos das
cavas, achando-se contempladas nos preços declarados, nenhuma
outra índemnízação será concedida á companhia.
Exceptuam-se deste caso aquellas que pela má qualidade
do terreno exigirem processos especiaes, outros que os commummente empregados.
Neste caso e para taes processos o preço será préviamente
aj ustado com a Fiscalização.
Art. 19. Sobre as obras de arte e ao lado destas, em uma
largura nunca inferior a dous metros, os aterros serão feitos
em camadas horizontaes, de 20 'a 30 centímetros de espessura.
com terra bem socada. Nenhum preço supplementar se pagará
por tal trabalho.
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OBRAS DE ARTE E TRABALHOS CONNEXOS

Art. 20. A pedra a empregar, quer nas cantarias, quer nas
alvenarias, terá a necessaria resísteneia : será expurgada de
crosta decomposta e de qualquer outra parte menos resistente, devendo ser de boa qualidade, sã e isenta de defeitos,
e será assentada segundo o leito natural da pedreira.
Art. 21. A cantaria e alvenaria serão classificadas nas especies seguintes :
1°, cantaria ;
9° alvenaria de apparelho :
3°' alvenaria de lajões ;
1/ alvenaria ordinaria :
alvenaria de pedras seccas ;
6~, alvenaria de tüolos.
A cantaria e as alvenarias ns, 2, 3, "- fl 6 serão feitas com
a esnecie de argamassa que f'ôr determinada em cada caso, devendo apresentar obra massiça, sem vasío nu interstício algum,
Art.. 22. A cantaria eompôr-se-ha de blocos de pedras,
apparelhados em rõrrnas regulares, com faces planas e quinas
vivas. sendo as pedras assentadas por fiadas de altura nunca
inferior a 25 centímetros.
A altura de cada pedra será igual á da fiada de que fizer
narte ; sua largura será de uma vez e meia a tres vezes a
altura: finalmente. seu comnrimento de duas a cinco vezes
essa altura. conforme a natureza da. pedra empregada.
As juntas verticaes dR duas fiadas ecnsecutivas serão co1locadas alternadornente, devendo ter desencontro superior a
dous terços da altura.
.
Entre os meios f'ios ou nedras correntes de cada fiada
ernnregar-se-hão alternadamente pedra!" ne tícão ou travadonros em numero tal que a área de sua face apnarente seja,
pelo menos, um quarto da área da face dessa fiada.
Taes t.ravadouros terão para comprimento tres a cinco
vezes a altura. f'ícando em bruto. salvo si flJ1.es tiverem dous
paramentos á cauda ou narte que exceder á espessura determinada nara os meios fios.
A cantaria ouando empregada para cordões e canearnento
não ficará suietta ás resras nrescríntas relativamente á::: dimansões e travomsnto. drwendn sf'guir- ;{ > \>. esse resr-eito o
que efl:-iver indicado no desenho dO' cada obra: ouando empregRda nars. cunhas e arcos ne testas não poderá ter menos
de 20 centímetros de metro cubico.
Em abobada. a. cantaria compôr-se-ha de fiadas com dimensões i1et.flrP'linac1as c RRralment.e íguaes entre si. quanto á
largura. tornada no sentido do arco. devendo as pedras ser
apnarelhadas p.m aduella com os seus leitos e juntas normaes
á superfície no intradorso.·
.
A cantar-ia será medida segundo as fluas dimensões effectívas, excluindo-se em cada pedra a cauda ou parte «m bruto,
a qual será contada na alvenaria em que estiver envolvida.

5°:

C
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Art. 23. A cantaria destinada á formação de cunha, cordões
de faixas, capeamento, ete., será feita de pedras apparelhadas
à picão, a ponteiro ou escõpro, na face apparente. Em cada
metro cuhíco dessa cantaria empregar-se-hão cinco centesimos
de argamassa.
Art. 24. As outras pedras de cantaria serão apparelhadas
a picão nos leitos, juntas lateraes e face apparente. As faces
serão bem desempenadas e o apparelhndos leitos e juntas será
tal que as pedras quando assentadas não apresentem juntas
de mais de oito millimetros. No metro cubico dessa cantaria
empregar-se-ha um decimo de argamassa. A cantaria será paga
pelo preço 23 da tabella.
Art. 25. A alvenaria de apparelho será feita com pedras
de fórmas rectangulares, facetadas a. martello cortante ou a
picão nos leitos, [untas lateraes e face apparente, sendo assentes por fiadas de altura nunca inferior a 15 centimetros ; o trabalho de lavragem será tal que todas as faces, mesmo do lado
do tardoz, fiquem sensivelmente planas e pelo seu contacto,
no assentamento das pedras, não produzam juntas maiores do
que 12 millimetros.
A altura de cada pedra será sensivelmente igual á da fiada
de que fizer. parte; a sua largura não será inferior á altura,
o seu comprimento será de duas a cinco vezes essa altura,
conforme a natureza da pedra. não se admittindo, comtudo,
pedra alguma de volume inferior a tres centesimos de metro
cubíeo.
Entre os meios fios, alternadamente, empregar-se-hão travadouros em numero tal que apresentem em sua face apparente, pelo menos,a quarta parte da área da respectiva fiada.
Sempre que í'ôr possível, Os travadouros atravessarão a
espessura do muro, devendo elles ter crdinariamente o comprimento de tres a cinco vezes a altura.
Ouando essa alvenaria fór empregada em abobadas, as
pedras terão fórma de aduellas, cujos leitos e juntas serão normaes á superfície do intradorso.
Essa alvenaria será paga pelos preços 18 e 19, segundo a
occurrencia que se der em relação ao seu emprego.
Para cada metro cubico dessa alvenaria empregar-se-hão
15 centesimosde argamassa.
Art. 26. A alvenaria de 'laiões será construída com pedras
duras, desbastadas em fórma de lajões, de modo a apresentarem
leitos sufficientement.e regulares para o bom assentamento em
camadas horizontaes, devendo os lajões ter,no mínimo, a altura
de 30 centímetros e o volume de 20 centesimos de metro cuhieo.
Quando empregados em massíço de fundação, os lajões de
duas camadas consecutivas cruzar-se-hão entre si e terão as
juntas desencontradas, pelo menos, de distancia igual a dous
terços da altura da camada.
Quando em construcção ou revestimento de muros. as
Juntas que correm para cima serão do mesmo modo desencontradas, e ent.re as lages longítudínaes de cada uma camada assentar-se-hão travadouros em quantidade tal que a area de
sua face exterior seja, pelo menos, a quarta parte da area da
respectiva camada.
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Os travadouros terão ordinariamente de comprimento tres
a cinco vezes a altura e, sempre que fôr possivel,àtravessarão
a espessura do mesmo.
Os lajões serão desbastados tambem na face apparente, de
modo a compor-se convenientemente o paramento, no qual não
se admittirão calços nem desigualdades pronunciados: Em cada
metro cubico dessa alvenaria serão' empregados 15 centesimos
de argamassa.
Quando essa alvenaria for empregada em soleiras e capas
de boeiros; as faces das juntas dos laiões serão desbastadas de
modo a unir-se convenientemente.
As juntas das capas serão tomadas com lascas de pedra e
argamassas de dous de cal e tres de areia, afim de ficar vedada a
passagem á terra sobreposta.
O mesmo enchimento será feito nas soleiras, quando exigido.
Pelo trabalho de encher as juntas não se pagará preço
algum supplementar, por ísso que se acha elle comprehendido no preço da alvenaria.
Essa alvenaria será paga pelos preços 20 e 21 da tabella.
Art. 27. Alvenaria ordinaria. Esta alvenaria será feita com
pedras duras e apropriadas; d) tamanhos irregulares, não se
admittindo, porém, excepto para as obras de pequenas dimensões ou para calços, pedras de volume inferior a tres centesimos de metro cubico e cuja grossura será menor que om,15.
As pedras redondas e seixos rolados em caso nenhum serão
admittidos, assim tambem não se permittirá o emprego de
enchimento com pedras de criação.
As pedras serão desgalhadas e cortadas a martello ,
Os leitos serão toscamente feitos a martello.
Depois de molhadas as pedras serão assentadas em banho
de argamassa e ahi comprimidas com malho de madeira, fazendo refluir a argamassa, até tomarem uma posição fixa,
sendo em seguida calçadas com lascas de pedras duras.
A obra será massíça, sem vasío ou intersticio algum.
Em cada metro cubico dessa alvenaria serão empregados
32 centesimos de argamassa. Essa alvenaria será paga pelos
preços 16 e 17, conforme for empregada em alicerces ou-muros.
Art. 28. Alvenaria de pedra isecca. A alvenaria de pedra
secoa serâ rexecutada nas mesmas condições que a alvenaria
ordinaria com a differença de não levar argamassa, devendo,
portanto, ser feita com o cuidado que esta eírcumstancía exige:
Esta alvenaria será paga pelo preço n. 15 da tahella. Cada
metro cubico deverá conter 68 centesimos (le pedra.
Art. 29. Alvenaria de tijolos. Esta alvenaria será feita com
tííolos duros, sonoros, bem queimados, mas não vitrificados, de
fórma rectangular, com faces planas e quinas vivas. Cada tijolo
terá o seguinte volume: om,27 X om,13 - om,06.
Os tijolos serão assentados com regularidade, não devendo
as juntas ter mais de um centímetro.
No- assentamento de cada uma fiada de tijolos serão estes
dispostos em meios fios e tições, que deverão alternar-se sobre
duas fiadas consecutivas.
A alvenaria de titolos será paga pelo preço 22 da tabeIla.
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A argamassa empregar-se-ha na proporção de 20 centesímos para cada metro cubico de tijolo.
Art. 30. Concreto. O concreto será feito com pedras de
grande dureza, quebradas de modo que passem em um anel
de quatro centímetros de diametro e misturadas com argamassa composta de cimento e areia, que entrará na proporção
media de 50 por cento.
Os seixos e fragmentos de pedras para a composição do
concreto serão expurgados de todos os detrictos, materias terrotias e outros quaesquer corpos estranhos.
O emprego do concreto terá rogar seguidamente á sua preparação e será inutilizado todo aquelle que não fór empregado
no mesmo dia.
O concreto será pago pelo preço n. 24 da tabella.
Art. 31. Além do que se refere á cantaria, a companhia
fará apparelhos de paramentos onde determinar a Fiscalização.
Conforme o acabado a dar nesse trabalho, será elle pago
pelos preços ns. 27 e 28 da tabella.
Art. 32. Para se proceder á refeitura das juntas, essas
serão descarnadas na profundidade de dous ou tres centímetros,
devendo ser escovadas e humedecidas n"l occasião de empregarse a argamassa, a qual será applícada sem emplastar ou
manchar a face das pedras ou tijolos.
Esse trabalho será pago pelo preço n. 26 da tabella.
Para cada metro quadrado de rejuntamento contam-se
cinco millesimos de metro cubico de argamassa.
Art. 33. Embóço -e rebôco. O rebôco será feito de uma só
mão ou será precedido de um embôço, constituindo ambos os
trabalhos um só ohiecto ele pagamento. O emhôço e rebôco terão
juntos dous centímetros de grossura, de fórma que ambos C01'respondam a dous cenl.esimos de metro cubíco de argamassa a
empregar-se para cada metro de obra.
O preço n. 58 applica-se ao eonjuncto do embôço e rehôco,
Art. 34. Argamassas. As argamassas serão compostas de cal
e areia: de cal, cimento e areia, de cimento e areia e de cimento puro; tudo nas proporções indicadas na tabella de
preços ns. 29, 30, 3'1, 32, 33, 34, 35 e 36.
A cal será de pedra da melhor qualidade.
A areia será de grão fino e igual de quatro millimetros
a cinco decimillimetros de grossura, conforme o fim a que fór
destinada.
.
O cimento será da melhor qualidade e segundo as necessidades das obras; será empreg-ado o de pega rapida, medianamente rapída ou de pega demorada.
Não será admittido cimento algum que não comprimido
pese menos de 1.300 kflogrammas por metro cubíco, que deixe
de resíduo mais de 20 por cento de seu peso, em uma peneira de 900 malhas por centimetro quadrado.
Art 35. Enrocamentos. Os preços ns. 49 e 50 da tabella
applícam-se ao trabalho de extrahir, carregar, descarregar,
quebrar pedra e empregaI-a nos enrocamentos, jogadas ou
arrumadas.
Nos preços de enrocamento estão incluidas todas as despezas, menos a rIo transporte da pedra, que será pago pelos ns. 44
e 45 da-tabella.
.
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Art. 36. O leito da estrada, das vallas, etc., bem como os
seus taludes, serão calcados onde fôr necessario, com pedras
de cinco millesimos a cinco centesimos de metro ouhíco, bem
aleitadas, desgalhadas e toscamente aff'eíçoadas na fórma conveniente, dispostas com cuidado, sendo as juntas cruzadas,
devendo, além disso, ser batidas a malho de calceteiro.
Esse trabalho será pago pelo n. 51 da tabella, no qual
estão incluidas todas as despesas, menos o transporte da pedra.
Art. 37. Nos legares julgados convenientes serão os taludes
das cavas e aterros revestidos com leívas, postas de chapa ou
tição em fórma de ladrilho, com as juntas cruzadas, devendo
as leivas ficar perfeitamente assentadas, como tambem ser
fixadas com estaquinhas, quando isso fôr necessario.
A este trabalho correspondem os preços ns. 54 e 55 da
tabella.
. .
.
Art. 38. Quando a Eiscalízação determinar, serão as pedras
empilhadas em montes regula-as e eSSA .trabalho será pago
pelo preço 52 da tabella, devendo ser applicado ao volume real
da pedra.
Art. 39. O s610 sobre que tiverem de ser assentadas rundações para as diversas obras, taes como: viaductos, pontes,
pontilhões, boeiros, etc., será estaqueado quando assim fôr .precíso,

.

As estacas serão de madeira de lei, hem sãs, bem direitas,
roliças e simplesmente descascadas ou falquejadas em quatro
faces, devendo, então, ser inteiramente isentas de alburno.
As estacas roliças terão de om,25 a om,30 de diametro e as
estacas lavradas a esquadria de om,25 por om,25 a Oro,30 por
om,30, sem contar-se o alburno.
A cabeça de cada estaca será armada com uma braçadeíra
ou anel de ferro, que depois poderá servir em outras; a extremidade inferior será aguçada e calcada com uma ponteira
do mesmo metal.
Considerar-se-ha cravada uma estaca quando não enterrar-se mais de -om,Ol por applicação de 10 pancadas de um
macaco de 600 kílos, cahindo de 3m ,60 de altura, ou por applicação de 30 pancadas do mesmo macaco, cahíndo de l m,OO de altura. Si as estacas depois de enterradas 12 metros não apresentarem a néga referida, a Fíeoallzação poderá ajustar com a
companhia, ou fazer executar por outro modo que julgar conveniente, o estaqueamento com estacas de maior comprimento.
Fica, porém, entendido que a companhia terá de fazer a estacaria pelos preços da tabella, até o limite de 12 metros, de
estaca enterrada, si a Fisoalização prescindir das condições
estabelecidas sobre a néga que ellas devem apresentar.
As estacarias são pagas pelos preços ns. 40 e 41 da tabella.
Esses preços comprehendem, além do custo das estacas, as
despezas do seu transporte até ·0 legar da obra, as de preparal-as, craval-as e aparai-as, como tambem o custo das ponteiras e hraçadeíras de ferro, e do seu assentamento e as demais despesas que forem necessarias para a éxecução das
estacarias.
Art. 40. Gradeamento para fundação. Quando for conveniente" as estacas serão travadas e cobertas por um gradeamento de madeira de l~i, formado de longaríuas presas
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com entalhe aos topos das est..cas e de" travessões unidos com
entalhes e presos ás longarinas e ás estacas por meio de cavilhas de ferro de om,25 de diametro. A madeira será ralquejada, pelo menos, em duas faces oppostas, formando, livre de
alburno, a esquadria de om,25" por om,25 a om,30 por om,30, conforme fôr necessario para as longarínas, como para os travessões, e om,25 por om,13 a om,30 por om,14 para as precintas.
-Os gradeamentos serão pagos pelo preço 59 da tabella, o
qual comprehende, além do custo da madeira, de seu transporte até o lagar da obra e da sua preparação, o da arrumação e assentamento das grades e o fornecimento das cavilhas,
parafusos e arroelas.
Art. 41. Obras de madeira. As obras de madeira, conforme as suas dimensões e emprego, serão pagas pelos preços
da tabella de ns. 37 e 42, sem outro preço supplementar,
Art. 42. Coberturas de edificios. A'i' obras comprehendidas
sob este titulo serão pagas pelos preços da tabella especificados nos ns. 101 a 103, sem outro preço supplementar
Art. 43. Obras metallicas. Os trabalhos comprehendidos
sob este titulo serão Uagos pelos preços da tabella de ns, 93 a
100, sem outros preços supplementares.
.
Art. M~. Via permanente, trilhos. Os trilhos a importar para
a nova linha serão de aço, do typo Vignole e de peso de 25 kilos
por metro corrente.
Lastro. O lastro. quando fôr feito de pedra britada, será
pago pelo preço n. 53 da tabella.
Dormentes. Os dormentes serão de madeira de lei, notadamente de aroeira, ipé, cabiuna e angico vermelho.
Serão pagos pelos preços 104 e 105 da tahella, nos quaes
está incluída a desneza de transporte.
Assentamento da via permanente. O assentamento da via
permanente será pago .pelo n. 110 da tahella. "
"
. Art. 45. Montagem da!'; superstructuras e pilares metallícos das pontes, viaductos, tanques de ferro e giradores.
Andaimes. Na construcção dos andaimes para montagem
das pontes serão escolhidas madeiras perfeitamente seccas,
reotas, sem nós, brocas, careados e outros quaesquer defeitos
que possam prejudicar sua resist.encia.
Todas as peças poderão ser feitas com madeira roliça, descascada, mas apparelhadas nas juntas. As superfícies que tiverem de ficar em contacto serão lavradas, de modo que a Iuuccão
das p-eças seja a mais perfeita possível. Os esteios, cruzes, travessões, chapuzes sublinhas, etc., serão inteiriços. Todos os
parafusos deverão "Ar assentados sobre arroe1as.
Cravação. A cravação será feita com estampa e martellos de cravar; estes serão de l~ fi 9 kílogrammas, sendo o primeiro empregado no principio da operação e o segundo para
terminal-a.
Todas as peça!'; que não 1"1,3 ajustarem perfeitamente serão
nreviamente desemnenadas, A'1tE'C; r:Jp cravar qualquer rehite.
a chapa OU barras de ferro serão batidas umas contra as outras,
com martellos de quatro kilos, de modo une hai a perfeita união
e [uxtaposição entre ellas. Os rebites serão collocados quentes;
na occasião de sua collocação a sua temperatura deverá ser de
vermelho-branca.
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Finda a collocação devem apresentar a côr vermelhoescura. Depois de collocados, os rebites devem satisfazer ás
seguintes condições :
a) as cabeças devem ser hemíspherleas e concentrícas
com o e i x o ; '
.
b) chocados, devem produzir um som cheio e igual para
todos;
.
c) as cabeças não devem apresentar fendas nem falhas;
d) entre as cabeças e as .peças que os rebites ligam não
se deve notar vasíos,
Nenhuma peça será cravada desde que se reconheça ter
qualquer defeito.
Pintura. A pintura eonsistírá em tres mãos de tinta,
com oleo de linhaça, sendo a primeira de zarcão inglez n. 1
e as outras duas de alvaiade de chumbo. A camada .de zarcão
será dada antes da cravacão da ponte.
Não se dará uma mão de tinta antes que a anterior esteja
completamente secca, A tinta será estendida com todo o cuidado e de modo que cubra completa e uniformemente a camada
anterior.
.
A montagem das superstructuras e pilares metallicos das
pontes, víaductos, tanques de ferro e giradores será paga pelos
preços i24 a i28 da tabella. Nesses preços estão comprehendidos
o custo das madeiras para os andaimes e sua montagem.
Art. 46. Linha telegraphica. A linha telegraphíca será. de
ferro zíncado e de quatro millimetros de espessura, e os postes
serão de madeira de lei, de ferro fundido ou de trilhos velhos.
O assentamento da linha será pago pelos preços i i2 e
113 da tahella.
.
Art. 47. Cercas. As cercas com arame torcido ou farpado,
com postes de madeira para cercar a linha ou pateo da estação, serão pagas pelo preço i 1 i da tabella,
As cercas serão feitas com moirões de madeira de lei, distanciados, no maxímo, de 3m ,50 e tendo de altura fóra da terra
im,QO.

A cerca terá cinco fios.
Art. 48. Material rodante. O material rodante será fornecido ele accôrdo com os typos que forem approvaelos p610 Governo.
Art. 49. Ao preço do material fixo e rodante importado
do estrangeiro será addicíonada a bonificação de iO$ por tonelada, fi titulo de índemnização pelo excesso de frete, seguro
e despezas acoessorias, cobradas para os portos do Ceará e
Amarração. no Piauhy,
Art. 50. Para a construcção das obras de arte e no caso
de faltar agua corrente ou em depositas ou em poços abertos
pela comnanhía, até a profundidade de i5 metros, o seu transporte será pago pelos preços 46 e 47 da tabella.
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ANNEXO N. 3

Modelos dos boletins mensaes de trafego e construcção a que se
refere o per-íodo final da lettra a) da clausula XL, das que
acompanham o decreto n. 8.648, de 31 de março de 1911.

TRAFEGO
MODELOS
BOLETIM MENSAL
Mez de
Estrada de Ferro de
Extensão em trafego
Total da receita
»
» despeza
Viajantes de :1." classe
»
»

»»)}
» 2a. »
'»».»

»

.......•••
..

......•.••

»

»,
»

.
.

Telegrammas particulares
»
»

.
., .......•

.
.
.
.

Animaes transportados
»

de :1.9

.

Numero
Producto
Numero
Producto
Numero
Producto
Numero
Palavras
Producto
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-lIIERCADORIAS TRANSPORTADAS

Fumo........ ..
Café
Assucar.........
Borracha......
Cacáo..'.......

..
.., .. ,. .
.
..
...
.,
..•.
.
.
..
.
.

Algodão ....•.•..••... ,.

.

.

Caroços de algodão .,
.
»
» mamona.....
. ..
Sál......
.. .. .. . ..
Xarque
.
Bacalháo
·
·· .
Farinha de mandioca... . . . . . . .
~,~»
» trigo
"' ..
..
Milho..
..
.. ..
Feijão.. ..
.,
..
Arroz
.. .
.
Vinho........
.
.
Vinagre
, ..
..
Couros............. .. .
.
Pelles
.,
. .
Kerozene
.. .
.
Madeiras............... .. .. .. .. ,
Tijolos e telhas....
..
.
Pedras
,
.
Cal..
"
. .
Fazendas
.
.
Lenha..........
.
.
Carvão vegetal ..
.. .... ..
..
»
de pedra
.
Ferra~e~s .. ;
,
.
Espeoíarias
.
Dormentes
·.·· .
Arame farpado.
..
Piassava . .
.'
..
Aguardente. . . . .
..
.
.
Diversos ..
.
.

PESO

PRODUCTO

EM KILOGRS.

EMRÉIS
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RECEITA DAS ESTAÇOES
I

~
t!>

'" <:'"
'"
'" '"

'"

;] o
<:

~

O
'"
o::

ESTAÇÕES

&i

<:
ç:;..

A
B

-

C
D

-

-

-

E

F
G

-

-

-

I
J
K
L

-

]\I

~

'"
;::;

Q

~

~

t!>

~O

O

:=
ç:;..

o::

'"
~
<:
~

<:

O

<:
o::

Q

-c
o
o::

<:.?
~

...:l

~

~

la

f,<

---

.-

-

-

-

'" --- -----

-

-

-

-

-

-

DIVERSOS E EVENTUAES, INCLUSIVE CARROS,
ARMAZENAGElII
E IIlULTAS

I

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

Totaes

.. , -

-

-

-

-

OBSERVAÇOES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

MOVIMENTO
NUMERO

PERCURSO

Trens mixtos
.
Idem de carga
.
Idem de lastro.•...........................
Idem especiaes .,
.
Consumo de combustivel por locomotiva-kílometro ..... kilogrs.
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OFFICINAS

LOCmlOTIVAS

NO UEZ

Em serviço do trafego n ....
Em servico de lastro n .....
Em reparos geraes n .......
Em reparos ordinários n ....
Depromptidão para serviço n.
ncostados ..................

-

-

-

-

CARROS DE
PASSAGEillOS

-

CARROS.DE
UERCADORIAS,
BAj;-AGEnI,
AJ.'lL\IAES E
LASTRO

-

-

-

-

-

-

-

CONSERVAÇÃO
Dormentes substituídos
. Numero
Trilhos novos substituídos
.
Trilhos velhos reempregados
.
'l
Parafusos substituídos
.
»
Talas de juncção substituídas
.
»
Grampos substituídos
.
Lastro de pedra britada
.
»
Lastro ordinario (areia ou cascalho)
.
Barreiras removidas
'"
,
.
J)
Alargamento ou composição de aterros
.
Pessoal .da conservação (feitores e. trabalhadores ). '" ., ...........••........ " .
Numero médio por kilometro ...•............
Relação das madeiras 'empregadas nos dor. mentes
.
Descarrilamento no mez
:
. Numero
Datas
Idem idem
.
Idem idem
. Causas
Situacões kilometricas dos descarrilamentos .
Vehiculos estragados
. Numero
Iníormação sobre o estado da locomotiva na
occasião do descarrilamento.·
.
Idem sobre o estado da linha na occaslão do
descarrilamento
_
.
Dias em que os trens partiram atrasados ( com
. a differeuça do horario) ....•...........
Dias em que os trens chegaram atrasados (com
a differença do horário ;
.
Causas dessas alterações
.
J)

J)

J)
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RELAÇIo DAS' OBRAS NOVAS "AS LINHAS

TnAFEGO

COJú OS

PRECISOS

DEl'AI.HES

( Assígnatura ), , ...•. "

, ..•....... ,...•

BOLETIM MENSAL
Mez de
;,
de 19
Prolongamento ou ramal de,

..
,', ... , ••....•...•...•....•••

CONSl'RUCÇÃO

Cópia. do perfil de Iocação com indicacão do progresso das obras
no mez e mais as quantidades de obras feitas sobre os seguintes
títulos :
Roçado, limpa e destocamento

m2

,.,.

,

Movimento de terras:
,. m 3
,..
»
, - »

Terra
Pedra solta
Excavação para fundações
AIvenaria em obras de arte:
Pedra secca.'
,
Ordinarla (cal e ~reia)
Alvenaria (com cimento )
Alvenaria de lajões .. ,
INFORMAçÕES

,

,

.
.
.
, .. ,

»
»
»

SOBRE AS OBRAS FEITAS NO ilIEZ mI EDIFICIOS,
E VIÁ PER~I.ANENTE

TELEGR.APHO

Relação das qualidades de madeira empregadas em dormentes,
Situação das pilhas dos dormentes acceitos.

(Assignatura) ..
Poder Executivo i91i

t ••• ,

• • • • • • • • • ,., •••

1" •• ~ •. .'. ••••••••••••••

52

LXI
_f)tiPOi~·dêsel"régrstr.ado o: é!lntr;ãétôno'rfrlliliüãl de Contas,
'Sel'ao-COtlSlderadas'-como-lllodlfrcB:das-as'cliíLlistilás' que acom.panha-Fam,-{l·decreto -n. -1-.669;'0.13 '18' de novembro- de 1909 e o
.de.c1'.et.o...n-..1..81L2..A,..de..3. de-Ievereíeo ~e-,19'1O, . que tenham' sido
alteradas pelo contracto .lavrado de aecôrdo com estas: clausulas.

LXII

o contracto a que se referem as presentes clausulas e o
decreto que o autorizou serão assígnados dentro de.' 30 dias a
contar da data em que fôr este publicado! no Diario Olficial, sob
pena de ficar nullo e' sem, effei.to o mesmo decreto.
Rio de Janeiro, ·10 de maio de 1911.---, J. J. Seabra,

lliECRETO N. 8.712 -

DE

10

DE l\B.IO DE

1911

Approva o :p'rojecto e; o respectivo orçamento para a construccão de tres ca,r:
reiras, i system", «Mortona », destinadas á reparação vde vapores que
fazem J) serviço: de navegação no porto de Belém do Pará
.

o Presidente

da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,

attendendo ao' que' requereu a CompanhíaPort of Pará, cessíonarín das obras de melhoramento do porto' de Belém do Pará,

decreta:
'
Antigo uníco. Ficam approvados o projecto e o orçamento,
na ímportancía de ,3-17 :48,2$824, apresentados pela 'Companhia
Port of Pará para a construcção . de tres carreiras" systema
«Mortonas] destinadas reparação de vapores que fazem o serviço. de navegação, no porto de Belém do Pará, de accôrdo com
as plantas e mais documentos que com este baixam, devidamente-'rubilicados'; devendo, 'porém,'a 'companhia' umdíftoar
os dois diques tluctuantes a que se refere o decreto n.7. 0~91
tIo'9 de ;julho' de '1908, de modo a poderem formar um Só grande
dique, quando assim fôr preciso . .
O custo ,total das obras a .que se refere o presente decreto
será 'levado opportunamente, e pela f6rma devida, á conta do
capital da mesma companhia.
.á

Rio de, Janeiro, 10 de maio de 191'1,90 da Independenoia
0

e 23 da Republica.
0

R. DA FONSECA.
J. J. Seabm

HERi\:IES

DECRETO N. 8.713 -

NÃO 1,'01 l?tJ.I3LlCADO

Adiras

131Íí

DO PODER EXECtJ'l'iVO

DECRETO N. 8.714 ----:

DE

10

DE lYIAIO

na i!'Jl1
,

o numero ele'agentes fiseues ,dos impostos de -,COllS~l1UO cobrados
estampilhas, no Éstado de 'i\IinasGernes
'

,

1'01'

o Presidente da Hepnhlioa dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art.,;3" do regulamento, annexo ao decreto 'n. 5.890, de, 10 de 'í'evérelro de 1906,,1'esol\;e
crear mais nove, lagares de ugcutes f'íscaes .dos-Jmpostos de
consumo .obrados poreslump ilhas, no EstadodeMinas Geraes,
ficando revogadas as disposições em, contrario.
Rio de Janeiro, 10 de maio de-Lüí I. 900 da Independencía
e 23" da Repuhlica.
'
,
HEIt:\fES R. Di ,FONSECA.
Prancisco A..ntonio de Sanes.
DEORETO N. 8.7J5-;-DE 10

DE i\:L\l0 DE

1911

Abre ao Ministel'io da, Fazenda o credito ,de 321 :315$953 para pagumanto do
contas do Minister!o da Justiça e N egccios Interiores! na conformidnde do
art. S2, n. XIV, da lei n. ~.356,.de 31 de dezembro de 1910

O Presidente da Republicados :Estados Unidos do Brazíl,
usando da autorização contida, no art. 82, n. XIV, da lei
n, 2.356, de 31 de dezembro deI 91 O, e tendo ouvido o 'I't-Jbunal
de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do
decreto Iegislativou . 392, de 8 de outubro de 1896,:
Resolve abrir ao Míníster-ío da Fazenda o credito de
321 :315$953 para oecorrer ao pagamento de dividas do, Mí'1: ·]terio da Justiça e Negoeios Interiores, conforme as contas
'oonstautes da mensagem de 9 de dezembro de 1909, por fornecimentos e serviços prestados por diversos, a saber: Antonio Avelino Barbosa, 22 :243$700 ; A. Costa &COIIlp., 7 :0GlJ.$620;
Borlido Muniz & Comp., 6: 479$900 ; Manoel 'I'eíxeírà 'I'unes,
,3: 105$ ; Fry, Yole & Comp., 9 :491$340 ; José da Rocha Pereira,
250$ '; E. A. Guimarães & Oomp., 2 :4228200 ; Chateau Fréres
& Comp., 769$843; Soliani Ferrnoé Comp., ~9:373$500'; Francisco da Silva' Cardoso, 21: 096$500; Manoel Ferrefra Tunes,
26 :058$; Bifano, Rocha & Comp., 16:239$500 ; 'José Jordão,
'l1 :352$100 ; Costa & Alves, 583$000 ; Monteiro de Barros, Roxo
& Comp., 4l :444$544; Augusto Oesar, 1 :300$; A. Spoeri,
1 :887$500; Silva Lima & Oomp., 1 :804$400; Arens & Oomp.,
873$120 ; A. Pereira de Souza, 4 :288$095 ; J. A. Costa, 6 :936$ ;
Francisco María da Silva Graça, 1: 476$; HilJI0 & Comp.,
21 :338$211 ; Mfenso V. Aíello, 24 :276$800 ; Ferraz & Ferreira,
47 :5428800 ; José A. S. Pinto, 15 :218$780 ; Antonio Franoísco
Gonçalves, 6 :400$000. Total, 321 :315$953.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1911, 90' da Independeneía
,e 23' da Republica.
'
.
HEilMES R-. DA FONSECA. .

Francisco Antonio dé,;'Salte;:
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DECRE;rO N. 8.716 ~ DE 10 DE MAIO DE 1911

Abre ao :iIinisterio da Justiça e Negocies Interiorcs o credito especiul de
1 :425$ para pagamento do subsidio que deixou de receber Munoel Bezerra
de Albuquerque Junior

O. Presidente da Bepuhlica dos Estados Unidos do Braz íl,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.1109, de 23 de
dezembro de 1896,· resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841,
de 31 de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 8" da de
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abril' ao Ministerio da
Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 1 ;425$
para pagamento do subsidio que, no período. de 16 de outubro
.a 3 de novembro de 1891, deixou de receber Manoel Bezerra
ele Albuquerque Junior, na qualidade de senador federal pelo
Estado elo Ceará.
. Rio de Janeiro, 10 de maio de 1911, 90° da Indepeudencía
e 23" da Republica.
HER:iIES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa.

DECRETO N. 8.717 -DE 10 DE :iIAIO DE 1911
Abre no :i\Iinisterio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
2 :980$SOO para pagamento, ao lente da Fueuldude de :Mcdieilla do Rio
de Jnneiro, Dr, Pedro Severiano dc Magalhães, da differcnça do accrescimo de vencimentos

o Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de
dezembro de 1896, resolve, á vista do disposto no n. VIII do
art.3" da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abrir ao
Ministenío da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
gle 2 :980$800 para pagamento ao lente da Faculdade de Medíciua do Rio de Janeiro. Dr. Pedro, Severiano de Magalhães,
da elit'ferençaçle accrescímo de vencimentos, no período de
10 de abríf.de 1909 a 31 ele dezembro de 1910.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Republica.
HER:ilES R. D..\ FONSECA.
Bioadaoio; da Cunha Corrêa.

DECRETO N. 8.718-DE·I0 DE :ilAIO DE 1911
Abre ao Ministerio·da .Iust.iça e Negocios Interiores o credito extraordiuario de
2 :400$ para pagamento de ungmento de vencimentos ao procurador e ao
sub-procurador dos Feitos da Saude Publica

O Presidente da Repuhlioa dos Estados Unidos do Brazil,
tendo' ouvido o Tribunal de Contas, nos 'termos do art. 70, § 5°,
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do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de
dezembro de J896, resolve, de aceôrdo com o art. 3" da lei
n. 2.356, de 3J de dezembro de J9JO, e com o decreto n.8.620,
de 22 de março ultimo, abrir ao i\Iinisterio da Justiça e Negocios Interiores o credito extraordinarío de 2: 400$ para pagamento, no corrento armo, do augmento de vencimentos do
"procurador e do sub-procurador dos Feitos da Saude Publica,
sendo ,1:500$ ao primeiro e 900$ ao segundo.
Rio de Janeiro, JO de março de J911, 90" da Independencia
e 23" da Republica.
•
HER"IES R. DA FONSEC.-\.
Rivadavia da Cunlui Corrêa.

DECRETO N. 8.7-19 - DE JO DE "L\IO DE J911
Abre 'ao Ministerio da -Tustiça e Negocias Interiores o credito especial de
1 :761$290 para pagamento ao lente da Paculdnde de Medicinn do Rio de
.Ianelro, Dr, Augusto -Brant Paes J..eme, da dí ríerençn de nccresclmo de
vencimentos'

, O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Trihunal de Contas. nos termos do art. 70,'§ 5".
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de
dezembro de J8g6.resolve, á vista do disposto no n. VIII do
art. 3" da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de J91O, abrir ao
Ministet-io da Justiça e Negocias Interiores o credito especial
Cll' J :761lg290para pagamento ao lente da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Dr, Augusto Brant Paes Leme. da
diff'erença de 'accrescimo de vencimentos. no período de J3 de
julho de J909 a 31 de dezembro de J910.
Rio de Janeiro, JO de maio de J911, 90" da-Independencia
e 23" ela Repuhlica.
HER~ms R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa.

DECRETO N. 8.720 - DE JO, DE

"fAIO

DE HJ11

Promulga n convençrlo de arb itrnm ento entre o Bruzil e fi Grii-Bret anha,
nsslgnnda em Petropolls aos 18 de junho de 1909

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Tendo sanccionado, por decreto n. 2.396. de 31 ele dezernhro do únno próximo findo, a resolução do Congresso Nacional
da mesma data que approvou a convenção de arbitramento
entre o Brazil r. o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda.
concluída e assígnnda na cidade de Petropolís aos dezoito dias

c!o

lP.t;.7.

de junho de

l)1il

novenentos

fJnOVjl, f:1

havendo sido
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trocadas as' respectivas ratifícações na cidade do Rio de Ja ..
neíro no dia 0 do corrente mez;
Decreta que a mesma convenção seja executaca e cumprida tão ínteiramente como nella se contém.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1911, 90· da Independencía
e 23° da R e p u b l i c a , '
.
HERMES R. DA FONSECA.
Rio-Branco.

DECRETO N. 8.720

A-DE

14

DE :MAIO DE

1911

:Encerra os trabalhos do recenseamento ~ que se refere o decreto n. 8.382,
dc 13 de novembro de 1910

O Presidente' da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que a lei n. 2.356, de 31 dedezemhro de 1910, que
fixou a despeza ordinaria deste iexercícío, consignou para as
despezas do rescenceamento geral da população o credito de
2.600 :000$, de manifesta insufficiencia para a execução do
serviço, para o pagamento do pessoal, do material e dos transportes;
.
Considerando que a execução do serviço com os desenvol-:
vímentos do plano adoptado pelo decreto n.8.30i, de 14 de outubro de 1910, teria de elevar a despeza a .cerca de 16.000 :000$
e determinar o pedido ao Congresso Nacional de avultado credito, cujo pagamento' as forças do exercício não podem comportar, attento o deficit consideravel já previsto na mensagem
apresentada ao abrir-se a presente sessão legislativa;
Considerando que, nesta' segura previsão do desequilíbrio
orcamentarío, a despeza accreseída á consignação da lei numero 2.356, de 31 de dezembro de 1910, teria de se resolver; de
modo prejudicial com o recurso ao etnprestimo e augmento da
divida publica, ou com a aggravação dos impostos;
Considerando que as medidas de natureza administrativa,
ainda quando se recommendam por vantagens e utilidades patentes, de ordem social e política, teem de subordinar-se ás
exígencias íncontrastaveís da situação financeira e devem ser
adiadas, si não entendem com a necessidade .imperíosa da defesa e segurança nacional;
.
Considerando que o rescenceamento. geral da população
Jloderá ser eíf'ectuado em outra opportunídade, quando o estado
financeiro permittír, segundo o" methodos e com os desenvolvimentos que se accommodarem ás circumstancias do nníz no
momento da operação;
Decreta:
Art; 1.0 Ficam encerrado os trabalhos do reseenceamentt 1
marcado para o dia: 30 de. junho do corrente. armo, nos termºf~
do decreto n. 8.382, de 13 de novemliro r)e 1010,
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Art. 2.° Revogam-se as díspostoões em contrario.
Rio de Janeiro, 11 de maio de 1911,90° da Independencla
e 23° da Repuhlíea.
HER;MES R. DA FONSEc..1..
Ped1'O de Toledo,

MENSAGEM.
Sr. Presidente do Senado 'Federal - Tenho a honra de
accusar o recebimento da mensagem de 8 de maio corrente.
em' que vos dignastes communícar-me a eleição, em 6 do dito
mez' da mesa que tem de dirigir os trabalhos do Senado na
presente sessão legislativa.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HER:MES R. DA FONSECA.
DECRETO N. 8.721. -

DE 17 DE MAIO DE 1911

Additn algumus disposições ao regulamento approvado por decreto
de 7 de abril de 1910.

TI.

7.940.

O Presidente. da Republica dos Estados Unidos do Braziz,
resolve approvar os artigos additivos ao regulamento. para o
Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, com a applícação aos
demais da Republica, a que se refere o decreto n. 7. 940, de
7 de abril de 1910" artigos que com este baixam, assígnados
pelo general de divisão Emygdío Dantas Barreto, Ministro de'
Estado..dos .Negocios. da Guerra ..
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Republíea.
HERMES R, DA FONSECA.
Emygdio Dantas: Barreto.

Artigos additivos a que se refere o decreto n , 8. '121, desta data
TITULO I
DO ARSENAL DE GUERRA DO RlO GRANDE DO SUL, SUA ORGANI2;AÇ.:\O
E .MEIOS DE AaçÃO
CAPITULO UNICO

• Art.1-° Q Arsenal de Guerra do Rio Grande do Sul, localizado na cidade de Porto Alegre, funccionará com o pessoal
director administrativo...e teehnico . abaixo. designado, observando em todos os serviços as dísposíções regulamentares do
Arsenal de Guerra do. R.io de Janeiro, queIhe são inteiramente
applicaveis.
.
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TITULO II
PESSOAL DIRECTOR,' TECHNICO E ADMNISTRATIVO

CAPITULO I
Art. 2.· O pessoal direetor, techníco e administrativo do
arsenal será o seguinte:
Um dírector, coronel da arma de artilharia;
Tres chefes de divisões,. capitães da arma de artilharia;
', Tres adjuntos, primeiros ou segundos tenentes da arma
de artilharia;
.
Os empregados civis da secretaria e secções das divisões,
fiel do almoxarifado e guardas de armazens, conforme os quadros . annexos;
Um medico;
Um pharmaceutico;
Um agente de compras;
Um almoxaríret '
Um chefe de machínas;
Dous porteiros, sendo um da secretaria e um do serviço
geral.
CAPITULO II
Das divisões, seus rins e organização.
Art. 3.° Respeitados os .traços geraes do regulamento em
vigor, .o serviço geral será cornmettído a tres divisões, com o
pessoal, material .e officinas reduzidos, índispensaveis ao estrretamente necessario ao desenvolvimento de seus trabalhos.
Ai't. 4." De conformidade com a disposição do artigo antecedente, a primeira divisão constará uas officinas e secções
que tratam de obras metallícas e accessoríos ao acabamento
do material, a saber:
a) officina de ferreiros;
b) secção de machinas:
c) secção de fundição de ferro, bronze e outras ligas;
({) secção de modeladores:
e) secção de serralheiros;
f) seccão de gravadores;
(j) secção de espingardeiros e armas brancas;
h) secção de forjas;
i) secção de coronheíros.
Art. 5." A' segunda divisão são affectos todos os trabalhos
de madeira, obras accessorias de acabamento do material e
telas diversas para preparo dos equipamentos militares, a
saber :
a) off'icína de carpinteiros. marelnelros, segeiros· e palamentas militares e barraqueiros;
b) secção de latoeiros e funileiros;
c) secção de pintores;..
.
,
d) seccão de instrumentos de pl'Boisfto;
e)

secção de salvancrilestía

I
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Art. 6.° A 3° divisão assegurarão se.rvico de adminiatracão em geral, na fórma do art. 15 do. regulamento approvado por decreto n. 7.940, de 7 de abril de 1910, ficando a
seu cargo o seguinte:
a) serviço de almoxarifado;
b) servico de portaria;
c) serviço de guarda, vlg ilauoía, conservação e ordem dos
parques e armazéns:
li) serviço de transportes;
e) serviço de serventes;
f) serviço de hygtene, provimento de agua, Illuminação,
etc. ;
(f) serviço de transf'orrnação, distribuição "e medida de
energia electrica;
h) officina de alfaiates;
i) repartição de costuras;
.i) secção de pedreiros com seis operarios, sendo um de
1n, um de 3° e quatro de 4° classe, para attender--se aos trabalhos de conservação e hygieue do estabelecimento e outras
eonstrueções ,
C1~PITULO

III

DA SECRETARIA

Art. 7;° O pessoal da secretaria será o seguinte:
secretario, civil ou militar reformado;
1° offieial;
c) dous 2° off'iciaes, sendo um archívísta;
li) dous 3° off'íciaes:
e) dous .lOS officiaes;
f) um porteiro;
(j) Um continuo.
a) um
b)" um

S

S

CAPITULO IV
DO PESSOAL. DOS ESCRIPTQRIOS DAS DtVIS·"íES

Art. 8.° O pessoal do escriptorio de cada uma das divisões será o seguinte:
a) um chefe de divisão, major ou capitão da arma de artilharia:
b) "dons off'íciaes adjuntos, sendo um 1° tenente e um 2°
tenente da arma de artilharia;
c) um chefe de secção, civil ou militar reformado;
cl) dons 11°' off'ícíaes:
c) um servente de 1° classe, privativo .
•Art, 9,° Haverá somente dons apontadores para o serviço
geral do estabelecimento e um comínuo, cue.ettendora .ao BOI'''

Vl~O

das tres divisões

I
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CAPITULO V
DO AIJ:i\WXARIFADO

Art. 10. Para execução dos trabalhos a seu cargo terá o
almoxarifado, além dos armasens e depositos necessaríos, uma
secção especial, composta do seguinte pessoal:
a) um almoxarife;
b) um fiel;
c) dous 4°5 officiaes;
d) dous guardas;
e) tres serventes, privativos.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÃO GERAL

.::\rt. 11. Deverá ter-se o máximo cuidado na applícação
do disposto no art. 5° §§ 8° e 9°, de que trata o art.i 138 do
regulamento approvado põi' decreto n. 7.940, de 7 de ahnl de
1910, de fórma a não se lhe dar immediata execucãosõrnente
com o fim de ereações de empregos.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911. - Emygdio Dantas
Barreto.

.

A
TADEU..,\. DQS VENCIMENTOS DOS BUNCCIDNARIOS CIvis DO ARSENAL
DB GUERRA DO RIO GRA1'<DE DO· SUL

Vencimento Vencimento
mensal
annual
..............
...
secretario
450$000 5:400$000
400$000 4:800$000
chefes de secção ....
primeiro official ....
350$000 4:200$000
segundos officiaes ...
300$000 3:600$000
250$OO{)
terceiros officiaes ...
3 ::000$000
quartos officiaes ....
2,20$000
2:640$000
Categol'iás

1
3
1
2
2
1(}

~

a1moxarife (militar) .
fiel
guardas
apontadores ................
contínuos ....................
'1 agente. de compras...
.2 porteiros
1 feitor de serviço geral.
1
1
2
2
2

.......................

.............. 0

..............

0,0

..

......

0.0

..

Somma .........

170$000
150$0001
250$000
150$0001
350$000
20()$000
200$000

2:040$000
1:800$000
3:000$000
1:800$000
4:200$000
2:400$000
2:400$000

Total
5:400$000
14:400$000
4:200$000
7:200$000
6:000$000
26:400$00U

2:040$000
3:600$000
6:000$000
3:600$000
4:200$000
4:800$000
2:400$000
90,240$000

O official reformado só tem direito ao soldo, .de accôrdo
com li portaria de 10 de março ultímo.
.
Rio de Janeiro; 17 de maio de 19H. - EhiY(fdio Dantas
Barreto;
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B
TABELLA DOS VENCIMENTOS DA MESTRANÇA DO ARSENAL DE GUERRA.
DO mo GRAi""DE DO SUL
.
.

Vencimento Vencimento
Categorias
mensal
annual
1 chefe' de machínas ..
400$000
4:800$000
oi mestres

............

5 contra-mestres ......
1 electricista
1 aiudante do electricista ........ , .....
o ••••••••

Total

350$000
300$000
3150$000

4:200$000
3:600$000
4:200$000

4:800$000
16:800$000
18:000$000
4:2QO$000

250$000

3:000$000

3:000$000

Somma ....... ;

.46 :800,$000

Rio 'de Janeiro,' 17 de maio de'19H. -

Barreto:

Bmuadio Dantas

C

T;\BELLA D,\S DIARIAS DOS OPEIURIOS DO ARSENAL DE GUERRA
DO RIO GRANDE DO 'SUL

Categorias

Diarias.

10 operar-los. de la classe ........
10
»
» 2.
»
.........
»
20
»
» 3ft;
)
35
»
........
» 4ft.
(j aprendizes » 1"
)
.........
8
»'
»
.........
» 2,11
"11
10
»
» <1
»
........
10
»
»
........
» !tu
1 servente de deposito ..........
31 serventes
11

•

•••••••

0

0.0

•••••

.............

Somma .................

7$600
6$600
5$600
5$000
2$000
1$500
1$000,
$800
3$000
2$500

Total'
27:740$000
24:090$000
42:080$000
63:875$000
4:380$000
4:380$000
3:650$000
2:080$000
1:095$000
28:287$500

-----202:657$500

Rio de Janeiro, 17 de maio do 191L- Em.y{tdio Dantas

Barreto.

DECRETO·N..8.722-DE 17 DE ~'IAIO DE 1911
Ahre ao ~Iinisterio da Guerra o credito especial de 9 :130$ para indemnizar a
Sociedade n. 29 da Confederação do Tiro Brazileiro do valor da metade
das. despezas relativas ú construccüo de sua linha de tiro

o Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórum do cIisposto no
art. 2°, § 2°, n.2, alínea c, do decreto legislativo n. 392, cIe 8 de
outubro cIe '1896, resolve abrir ao Mínísterio da Guerra o credito especial de 9:130$ para índemnízar a Sociedade n. 29 da
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Confederação do Tiro Brazileiro (Socidade de Tiro Brazileiro
de Campos), em vista do disposto no art. 6. do decreto legislativo n. 2.067, de 7 de janeiro de 1900, do valor da metade das
despezas relativas á construcção de sua linha de tiro.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HEIDIES

R.

DA FONSEC,\.

Em'!J(Jdio Dantas Barreto.
DECRETO N. 8.723 -

DE

17

DE MAIO DE

1911

Revogn o decreto n. S.210, de 15 de selembro de 1910

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que não se chegou a tornar effectlva a desapropriação do predio n. 3 do becco da Lapa dos Mercadores, de que
trata o decreto n.8.219, de 15 de setembro de 1910 ;
Considerando que não é mais necessaria a ínstaüação naquelIe local do corpo da guarda da Caixa de Conversão:
Resolve revogara mencionado decreto n. 8.219, de 15 de
setembro cio anno proximo findo.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911, 90' da Independencia
e 23° da Ilepuhllca.
IIr.nl\ms R. DA FONSECA.

Francisco Salles.
DECRETO N. 8.721

-,DE

17 DE :.rAIO DE 1911

"\ breno :i\finisterio da -Iust iça e Negocios Interiores o çredito especial de
57'1$600, para pagamento, ao ,professor da Escola Polvthechnica Dr, AtIrcdo de Paula Freitas,' da di íferença de accrescimo de 'yencimentos

O Presidente ela Repuhl ica dos Estados Unidos do Braz íl,
t.endo ouvido o Tribunal de Contas. nos termos elo art. 70
§ 5°, do regulamento approvado pelo decreto n. 2/109, de 23 do
dezembro de 1~96. resolve. á vista elo disposto no n. VIII, do
art. 3° ela lei n.2.356. ele 31 de elezembro de 1910. abrir ao Mi.nísterío da Justiça e' Negocias Interiores o credito especial ele
1571$600, para pagamento, ao professor ela'Escola Polvteohniea
DI'. Alfredo ele Paula Freitas. ela diíferença de accrescírno de
vencimentos no per iodo ele 7 de junho a 31 ele dezembro
de 1910.
'
Rio de Janeiro. 17 ele maio 'ele 1011, 90° da Independeneía
e 23" da Republira.
,
HER:'.IES fi, DA FONSECA.
/1i1Jadm'iCl

da Cnnha CQrra l l,.
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DECRETO N. 8.n5 -

DE 17 DE ?lIA:O DE 1!311

,\ppro\'a as plantas das estações Geradoras c Depuradoras para o serviço de
esgotos da ilha de Paquetã

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
altendendo ao que expoz a Bepartloão de Águas, Esgotos e
Obras Publicas, com referencia ao serviço de esgotos da ilha de
Paquetã, decreta:
_
Artigo unico. Ficam approvadas as plantas que com este
baixam, rubricadas pelo director geral de Viação e Obras Publicas da respectiva Secretaria de Estado, para as estações Geradora e Depuradora do serviço de esgotos da ilha de Paquetá,
e considerados de utilidade publica, para os effeitos de desapropriação, os terrenos e bemfeítor ías comprehendidas nas referidas plantas.
Rio de Janeiro; 17 de maio de -1911, 90° da Independencia
e 23° ela Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
, J. J. Seabra.
DECRETO N. 8.726 -

DE 17 DE ?lI:\l0 DE 1911

..\.ppro"a os estudos de um ramal que, partindo da linha do Sitio a S. João
d 'El~H.e}~1 na Estrada de Ferro Oeste do .i\Iinas, e:ltre us estações de
I1héos e Sitio, vue ter ii cidade de Barbacena

o Presidente da Republica dos' Estados Unidos do Brazíl,
attendendo ao que propoz ,O director da Estrada de Ferro Oeste
de Minas, decreta : .
'
Artigo unico. Ficam approvados os estudos que com este
baixam, devidamente. rubricados, para um ramal com a extensão de '10.500 metros, que,' partindo da linha do Sitio a
8. João d'El-Bey, entre as estações de Ilhéos e Sitio, vae ter á
cídáde de Barbacena, e bem asshn o respectivo orçamento, na
ímportancía de 315 :866$958.
Rio de' Janeiro, 'i7 de maio de 1911, 90° da Independencia
e :2.3° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
DECRETO N. 8.727 -

DE 'i7 DE

MAIO

DE 1911

Approva os estudos e orçamento para a rceonstrucção dos trechos de Ribeirão
a Cortez, na Estrada de Ferro de Ribeirão a Bonito

o Presidente. da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Great Western 01' Brazil Company, Limited, decreta :
Artigo unico, Ficam approvaelos os estudos que com este
baixam, devidamente rubricados, para a reeonstrueeão de tre-
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chos em trafego de Ribeirão a Cortez,na Estrada -de Ferro de
Ribeirão a Bonito, incorporada á rêde daquella companhia pela
decreto n. 5.257, de 26 de julho de 1904, bem como o -respeetívó
orçamento, na [mportancía total de 284 :618$ (papel) e
f: 7.679-13-0, comprehendida a reducção feita pela Repartição
Federal de F'iscalização nas Estradas de Ferro, na parte .ern
ouro do dito orçamento.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911, 90° da Independenoía
e 23° da Republica.
HER:2IIES R. DA FONSEC;\.
J. J. Seabra.
DECRETO N. 8.7,?8 -

DE

17

DE lVL4.1O DE

19B

Abre' ao Ministerio da Viàção e Obras Publieas o credito de 110 :000$ para a
montagem de uma estação radio-telegraphlca em Porto Murtinho,. no
Est.ado de Matto·Grosso.
-

O Presidente da 'Bepublioa dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o n , LU, lettra a, art. 32,
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910. decreta:
Artigo uníeo. Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obrai>
Publicas o creditei de 110 :000$, para as despezas com a montagem de uma estação radío-telegraphioa em Por·to Murtínho,
no -Estado de Matto-Grosso.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA,
J. J. Seabra.
DEcnETO N. 8.729 -

VCi

17. DE

:MAIO DE

191i:1

Abre no Ministerio il:a Viação e Obras Publicas o credito de 161 :676$58.0, p-ara
continuar os melhoramentos da Quinta da Boa Vista.

O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autor.ízação que lhe confere o art. 32, n. 52, lettra j,
da lei n. - 2.35.6. de 31 de dezembro de 19'10, decreta:
Artigo unlco . Fica aherto ao Ministorto da Viação e Obras
Publicas o credito de 161 :676$580, para continuar os melhoramentos da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Renublíca ,
HERMES R. DA FONSEG.\,
J. J. Seabra.
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DECRETO N. 8.730 -

DE 17 DE :MAlO DE 1911

Concede autorizacão a The Southern San Paulo RaiJway Company, Líuiited,
para funecionar na Republiea

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu The Southern San Paulo Raílway
Company, Límited, sociedade anonyma,com séde na Inglaterra,
devidamente representada, decreta':
Artigo unico. E' concedida autorização a 'I'he Southern
San Paulo Railway Company, Límited, para funccionar na
Itepuhlíca com os estatutos que apresentou, mediante as clausúlas que este àcompanham, assignadas pelo ministro de Estado da Agricultura, Industría e Commercio, ficando a niesma
Companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela
legislação em. vigor.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911, 90° da Independencia
e 23" da Republica.
HERMES . R. DA FONSECA.
.
Pedro de Toledo.
.

Clausulas que acompaham o decreto n. 8.730 desta data
I

TIJe . SoutIJern 8an Paulo Railway Company, Limited é
obrigada a terum representante no Brazil com plenos e íllimitados poderes para tratar e deí'ínitívamente . resolver as questões que se suscitarem quer com o Governo quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela
Companhia.
II

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos uni'camente ás respectivas leis e regulamentos e á Jurlsdioção de
'seus tribunaes [udiciarios ou administrativos, sem que,· em
-tempo algum; possa a referida Companhia reclamar qualquer
excepção funelada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
á execução das obras ou serviços a quê elIas se referem.
li
:l!lica dependente de autorização do Governo qualquer ialteração quea Companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-Ihe-ha cassada. a autorização para funccionar na
Repuhlíca si infrigir esta clausula,
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IY
Fica entendido que a autorização I! dada sem prejuizo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito que regem as sociedadesanonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual nãc. estejacomminada pena especial será punida com a multa de
1 :000$ a 5 :000$ e, no caso de reincidencia, pela cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presente clausulas.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 19iL-Pedro de Toletlo,

Saibam quantos este publico instrumento de procuração
bastante virem que no anno do' Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Christo de mil novecentos e onze. aos vinte dias do mez
de fevereiro, nesta cidade de Londres, perante 'mim Henry
Alí'redWoodln-ídge, tabellíão publico por nomeação real, devidamente juramentado e em exercício, compareceram como outorgantes os Srs. Norman Bowníngton Díckson e John Christiano Hollocombe, o primeiro na qualidade de um dírector e
o ultimo na de secretario da companhia de responsabilidade
limitada, estabelecida nesta cidade, incorporada em conformidade com as leis ínglezas, denominada'The Southern San Paulo
Company, Limíted, reconhecidos pelos proprios de mim tabellião e das duas testemunhas ídoneas abaixo nomeadas e
assígnadas, do que dou fé, e devidamente autorizados para este
'outorgamento en1 virtude de uma deliberação votada pela directoria da mesma companhia na í'õrma dos seus estatutos sociaes e de conformidade com as leis ínglezas vigentes em materia de sociedades de responsabilidade limitada, do que também
dou fé, e aqui perante nós foi por elles outorgantes dito: Que
constituem bastante procurador na Republica dos Estados
Unidos do Brazil ao Sr. José Pires Brandão, morador na cidade do Rio de Janeiro, e lhe concedem todos os poderes em direito necessarios para em nome e representação da companhia
ou de seus directores, conforme de direito f'ôr, requerer e comparecer perante qualquer funccionario, repartição ou autoridade do Governo Federal e conseguir para a companhia na citada
Republica o reconhecimento legal desta como pessoa moral com
- entidade [uridica e autorização para fazer negocies e adquirir,
possuir e vender bens mobiliaros 'e immobiliarios na referida
Republíca. Para depositar. inscrever e registrar os estatutos
da Companhia na repartição ou junta competente para tal fim.
Para estabelecer uma filial local da Companhia na referida
Republica e executar e effectuar todos' os mais actos, materiaes
e cousas que a juizo do mesmo procurador forem necessarios
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ou convenientes para dar á Companhia na mencionada Republica os mesmos direitos de que' gozarem as companhias ou
emprezas nacíonaes de natureza identica. Para em nome e representação da Companhia requerer a todas as competentes
autoridades a isenção, no todo ou em parte, dos direitos de expediente federaes, Para todos ou 'quaesquer dos fins ennunoiados' comparecer perante quaesquer ministros, officiaes de estado, tribunaes, juizes, escrivães, tabelliães e outros runoeíonaríos. Para de tempos a .tempos e para todos ou quaesquer
dos propositos citados nomear -em seu legar um ou mais substabelecidos e revogar, querendo-o, taes substabelecimentos.
E tudo quanto o referido procurador ou qualquer substabelecido ou substabelecidos seus fizerem para os fins expostos a
companhia desde já ratifica e confirma.
Assim o disseram os outorgantes em sua mencionada qualidade, do que dou fé e foram testemunhas presentes os Srs.
Follioct Holt e Charles Edward Bischoff, abaixo assígnados
com os mesmos outorgantes, depois de carimbado aqui o sello
svmbolico da companhia e depois ele lido perante todos este
instrumento por mim tabellião, que o assigno e sello em publico e razo.- Norman B. Dickson, director.- John C. Hoilocombe. secretario.
Testemunhas: Follioct Holt - Charles E. Bischoff .
(Ao lado o sello da companhia Southern San Paulo Raílway Company, Ltd.)
Em testemunho da verdade: H. A. Woodb1'idge, tabellião
publico.
(Ao lado o sello do tabellião Henry Alfred Woodhridge,
,
de Londres.)
Reconheço verdadeira a assígnatura retro de H. A. Woodhr idge, tabellião publico elesta capital, e para constar onde
convier, a pedido elo mesmo, passei a presente, que assigneí e
fiz sellar com o sello das armas deste Consulado Geral da
Republica dos Estados Unidos do Brazil em Londres, aos 21 de
fevereiro de 1911. (Sobre uma estampilha consular no valor
de cinco mil réis, asaígnado) F; Alves Vieira, consul geral.
Recebi f: 0-11-3. Vieira. Reconheço verdadeira a assignatura
do Sr. F. Alves Vieira, consul geral em Londres. Rio de Janeiro, 17 de abril de 1911. Pelo director geral:L. L. Fernandes
Pinheiro, (Ao lado o car-imbo da Secretaria das Relações Exteriores e estavam colladas duas estampilhas no valor total ele
quinhentos e cincoenta réis) . (Ao lado uma estampilha de
1$ devidamente inutilizada pelo carimbo da Recebedoria do
Rio ele Janeiro, em 17 de abril de 1911.)

, Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commercial Iuramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação
da meritissima Junta Commercial:
Certifico pelo presente que me, foi apresentado um documento escr iptono idioma inglez, afim de o traduzir para o
Poder Executivo - 1911
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vernáculo, O que asím cumpri em razão doraeu officio e cuj a
traducção é,a seguínt~:
(A)

TRADUCÇÃO

lSouthern San PauIo Rail-w-ay Co:m.pany-"
Li.:m.ited
LISTA DE DIRECTORES

Sr. Francis Mínchín Voules ,
Sir William' Eden Evans Gordon.
Sr. Follett HoIt.
Sr. Norman Bonnington Dickson.
Certifico ser authentico o presente documento: J. G. Hollocombe, secretario.
Londres; aos 6 de março de 1911.
(B)

lSou.thern San PauIo Ral-w-ay Co:m.pany-"
Li.:m.i'ted
LISTA DE ACCIONISTAS

W. B. Gauld, 12 Donovan Avenue, Muswell Hill N....
J. C. Hollocombe, Southwell, Bromley, Kent..........
W. W. Turner, 96 Cotterill Road, Surteiton Surrey. . . .
T. 1\1. C. Steuart, 65 Bíshopsgate E. C..............
A. R. Bennett, 33 Endymion Terrace, Finsbury Park, N.
A. Borer, 286 Lynton Road S. E....................
W. Bell, 105 FaImouth Road S. E..................
Sir William Eden Evans Gordon, 4 Chelsea Embankment
S. W.

Follett Holt, 16 Queensbord Terrace W..............
N. B. Díokson, Upton Park, Slough..................

1
1
1
1
1
1
1
50
50
50

Certifico que o documento presente é correcto.
(Assignado): J. G. Hollocombe, secretario.
Londres, aos 6 de março de 1911.

Saibam todos que o presente virem que, en John William
Peter Jauralde, da cidade de Londres, tahellíão publico devidamente provido e juramentado, certifico que a assígnatura apposta ao pé de cada um dos documentos aqui juntos marcados
A e B respectivamente é do proprío punho do Sr. John Christiano Hollocombe, secretario da Southern San Paulo Railway
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Elompany, Limited, e que essa assignatura foi firmada em cada
um desses documentos na minha presença no dia em que se
acham datados os mesmos documentos.
Em fé e testemunho do que firmei o presente, que selleí
com o seIlo do meu officio.
Datado em Londres, neste dia seis de março do anuo de
Nosso Senhor de mil novecentos e onze.- (assignado) J. W.
P. Jauralde, tabeIlião publico.
Estava a cnancella do referido tabellião .
A assignatura do Sr. J. W. P. Jauralde e sua qualidade
estavam devidamente authenticadas no Consulado do Brazil
em Londres em data de 7 de março de '1911.
Firmava o reconhecimento o consul geral, F. Alves Vieira.
A firma e qualidade do Sr. F. Alves Vieira estavam authenticadas na Secretaria das Relações Exteriores do Brazíl
em data de '17 de abril de :1.911.
CoUadas e' inutilizadas na Recebedoria do Districto Federal duas estampilhas federaes valendo coIlectivamente novecentos réis.
Nada mais continha ou declarava o referido documento,
que fielmente verti do proprio original escripto em ínglez, ao
qual me reporto.
Em fé e testemunho do que passei o presente, que sellei
com o se110 do meu officio e assígno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos :1.7 de abril de '191'1.
(Sobre estampilhas federaes :valendo 900 réis). Rio de
Janeiro, 17 de abril de 191:1..- Manoel de Mattos Fonseca.
Eu, abaixo assignado, traductor publico e interprete commercíal juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação
da meritissima Junta Commereial da Capital Federal:
Certifico, pelo presente, que me foi apresentado um documento escripto no idioma ínglez, afim de o traduzir para
o vernaeulo, o que assim cumpri em razão do meu officio e
cuja traduccão é a ~AQ'llinte:
TRADUCÇÁO
THE COnIPANIES (CONSOLIDATION), ACT

1908

(Lei de consolidação de companhias de 1908)

Companhia limitada por acções
MEMORANDUM DE ASSOCIAç.:\.O DA sotrrrraan SAN PAULO R.!l.ILWAY
COMPANY, LIl\lITED

1.0 O nome da companhia é The Southern San Paulo Raílway Company, Limited.
2.° O escriptorio registrado da companhia será situado
na Inglaterra.
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3.° Os fins para os quaes é fundada a companhia são:
1°, adquirir do Governo do Estado de S. Paulo, nos Estados Unidos do Brazil, ou comprar de qualquer companhia ou
pessoa que possuir esse direito, um contracto ou concessão
para construccão, montagem e exploração de úma linha de
estrada de ferro no mesmo Estado, de Santo Antonio do Juquiá
a Santos, e. para construir, montar e .explorar prolongamentos
da mesma linha, constru ii' e montar as mesmas linhas de prolongamentos da estrada ou fazer com que sejam ellas construidas e montadas; 'e, em geral, explorar a mesma estrada de
ferro e quaesquer prolongamentos de llas e linhas tramviarias
na conformidade da mesma concessão:
2°, celebrar e cumprir, com ou sem modificações, um contracto que já foi preparado e que se acha expresso como havendo sido celebrado' entre a The Brazilian Railway Construction Company, Limited, de uma parte c a Companhia da .outra, cuja cópia para identificação foi revistada da assignatura
de dous dos seus signatarios do presente acto ;
3°, completar, montar, explorar, manter, melhorar e operar as referidas estradas de ferro e linhas tramviarias e ferreas quaesquer que a companhia possuir ou em que tiver interesse ou em que tenha o direito de trafegar;
4°, construir, comprar, arrendar ou adquirir de qualquer
outra fórma linhas ferreas ou tramviarían que possam ser susceptíveís de explorar conjunetamente com as linhas que a companhia então possuir ou que possam trazer vantagens directas
ou indirectas para a companhia, e adquirir direitos sobre
quaesquer dessas linhas ferre as ou tramvíarias ou a ellas referentes. ;
5°, explorar o negocio de transportes por terra e aguas
bem como de trapicheiros, agentes expedítores, fabricantes hoteleiros, engenheiros mecanicos, armadores, constructores de
navios e agentes de seguro contra riscos sobre mercadorias
motivados, por accídentes ou por outras causas quaesquer .
'6. Comprar, construir, alugar, fretar ou obter e empregar de outra fórma qualquer, em bem dos interesses da companhia, locomotivas vagões, carros, material rodante, navios,
saveiros, botes e embarcações de toda a especie e explorar
qualquer outra f'órma de tranporte de passageríos e de toda
a sorte de bens moveis.
7. Adquirir qualquer propriedade, movei ou immovel, e
direitos e interesses quaesquer sobre as mesmas propriedades
para quaesquer dos negocios da companhia e alterai-as, augmental-as, desenvolvei-as ou negociar com ellas.
8. Obter licenças, concessões, patentes, marcas de fabrica,
ou outros privilegies similares sobre direitos ou invenções
que possam ser adquiridas para negocio da companhia e de
qualquer modo fazer uso, exercer, negociar e utilizar-se dos
mesmos e fabricar ou manuí'acturar quaesquer artigos referentes a esses favores.
9. Adquirir e ernprehender todos ou parte dos negocies,
bens ou responsabilidades de pessoa ou companhia que explorar negocio qne esta companhia tiver autorização de explorar:
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-10. Emprestar dinheiro opportunamente contra garantia
hypothecar ía ou outra ou sem ella, ou sobre bens moveis ou
imrnoveis, e especialmente a outras companhias tramviarias
e de transporte, bem como a pessoas que tiverem transacções
com a companhia.
H. Estabelecer, manter, gerir e contribuir para instituições de caridade, dispensarios, clubs, caixas economicas e
fundos beneficiarias ou de pensões ou outros institutos tendo
por fim amparar funccionar-ios e empregados, servidores e
'í'reguezes da companlíia.
-12. Suhscrever ou adquirir por outra fórma qualquer e
possuir ou negociar de qualquer modo com acções, integrali.zadas ou não, titulas, tlebentures, debenture-stock ou qualquer
outro interesse, em outra- qualquer companhia 'cujos !:fins
sejam semelhantes ao da presente companhia, ou que explorar qualquer negocio susceptível de ser feito, trazendo vantagens para esta companhia e lançar e subscrever acções de
qualquer outra companhia tendo os Iins acima expressos ou
que f'ór constituido para adquirir e explorar todos e quaes, quer dos bens e responsabilidades desta companhia.
-13. Fazer fusão, comprar os negocias ou bens e fazer e
realizar quaesquer accórdos de communhão de interesse com
qualquer outra corporação, firma ou pessoa que explorar negocias semelhantes aos que de que se occupa esta companhia e
dar a esta corporação, f'irrna ou pessoa uma indemnízação ou
garantia qualquer, e solicitar do parlamento ou de outros poderes, lei e actos que precisos forem.
14. Tomar emprestado ou levantar dinheiro contra hypothecas ou mediante emissão de debentures ou debenturesstocks (perpetuas ou com prazos determinados) gravando
todos ou quaesquer bens da companhia, presentes e futuros,
inclusive o capital a realizar ou contra garantia dos títulos,
notas, Iettras ou ou tras obrigações da companh ia e fazer, acceítal', endossar e executar letras de cambio, notas promissor-ias e
outros ef'Ieitos negocíaveís.
-15. Vender, arrendar, trocar ou dispor de qualquer outra
f'órma de negocias e bens da companhia ou de qualquer parte dos
mesmos, ou de quaesquer bens, direitos e prívilegios da companhia.
-16. Distribuiracções e obrlgaçõea cu outros bens da companhia entre os socios, em especie..
17. Registrar a companhia em qualquer paiz estrangeiro,
colonia ou dependencia. ,
-18. Pagar corretagens, commissões ou outras gratificações rquaesquer pela coIlocação ou subsoripçâo . de acções ou
obrigações da companhia ou em que ella estiver interessada.
-19. Fazer todo e quaesquer outros negocias e causas que
possam ser incidentes ou conducentes á obtenção dos f'ins
acima especificados.
4.° A responsabilidade do socio é limitada.
5.° O capital da companhia é de f: 800.000 (oitocentas mil
libras esterlinas) dividido em oitocentas mil acções de uma
libra cada uma.
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Nós, as diversas pessoas cujos nomes, endereços e classificação constam da lista abaixo, desej amos nos constituir em
companhia, por força do presente memorandum de associação
e respectivamente nos obrigamos a subscrever o numero de
.acções do capital da companhia que se acha exarado em
frente dos nossos respectivos nomes.
Nomes, endereços e qualificação dos subscriptores - Numero
de acções subscriptas p01' cada wn delles
W. B. Gould, 12 Donovan Avenue, l\Iuswell Hill, N.,
.contador o
o. o
o. .
.
Uma
Jno.C. Hollocomb, Southwell, Bromley, Kent, secretario
o
o. o
o.
Uma
\V. W. Turner, 96 Cotterill Road, Surbiton, Surrey,
Uma
empregado
o
oo. . . . . . . . . . . . . . . . .
'r o 1\1. C. Steuart, 65 Bishopsgate, E. C., negociante..
Uma
A. R. Bennett, 33, Endymion 'I'errace, Finsbury
Park, N., secretario
o
'"
Uma
A. Borer, 286, Lynton Rc,ad, S. E., empregado......
Uma
\V. Well, 105, Falmouth Road, s, Eo, empregado...
Uma
Datado neste dia 1 de fevereiro de 1911. - Testemunha
das assígnaturas supra. - Charles E. Bisctiof], Great Winchester Street n. /1. Londres. Advogado.
Por cópia conforme. - Geo. J. Saraent, auxiliar do registrador de sociedades anonymas. Estava um sello de um
shilling.
Neste documento viam-se as marcas seguintes :.
H3.989. Registrado -12.452.1 de fevereiro de 1911.
Chance lIa do registro das sociedades anonymas da Inglaterra, com a data de 10 de fevereiro de 19H.
Colladas e inutilizadas tres estampilhas ínglezas valendo
collectivarnente dous shillings e quatro dinheiros.

THE COMPANIES (CONSOLIDATIDN) ACT.

1908

(Lei de Consolidação de Companhias de 1908)
Companhia limitada por acções
Estatu-tos da §outhern San Palio Rail-w-ay
COJn.panY" LiI:nited
PRELI1vIINARES

1. Os regulamentos contidos na tabella A do Companies
(Consolidation), act. 1908 não serão applícaveís á companhia.
2. Nos presentes .estatutos, salvo quando o contexto exigir
o contrario, as expressões definidas no Companies (Consolida-
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tion), act. 1908 terão as significações a ellas attribuidas nessa
lei, e as palavras indicando o numero singular s6mente incluirão tambem o plural e vice-versa, e as palavras desi.gnan~o .0 genero masculino incluirã~ o feminino; palavras
que indicarem pessoas eomprehenderão tambem corporações.
ACÇÕES

3. Qualquer acção da companhia poderá ser emittida com
direitos de preferencia, precedencia ou outros quaesquer direitos especiaes ou com as restrícções referentes a dividendos
voto, devolução do capital, aeções ou outras que a companhiâ
opportunamente determinar em virtude de resolução especial,
salvo o disposto (si houver) a este respeito no memorandum
de associação da companhia e sem affectar quasquendíreítos
especiaes préviamente conferidos aos possuidores das acções
existentes da companhia.
4. Si em qualquer tempo o capital fôr dividido em differentes classes de acções, os direitos inherentes a cada classe
(salvo disposição em contrario nas condições de emissão das
acções dessa classe) poderão ser modificados com o consentimento escripto dos possuidores de tres quartos das acções
emittidas dessa classe, ou com a sancção de uma resolução
extraordinaria votada em uma assembléa geral especial dos
possuidores das acções da classe. A cada uma dessas assembléas geraes destacadas o disposto nestes estatutos no tocante
a assemhléas geraes será applicavel, mutatis miüandis, porém,
de modo que o quorura preciso sej a constituido por duas pessoas, no mínimo, possuindo ou representando por procuração
um terço das acções da classe emíttídas,
5. Não se offerecerão ao publico acções para subscrever
a não ser nas condições da importancia a pagar no acto do
pedido ser correspondente a cinco por cento, no mínimo, do
valor nominal da acção ; e os directores, no que respeita distribuição de acções deverão cumprir com as disposições, artigos 85 e 88 do Companies (Consolidation) act. 1908, que forem
applicaveis ao caso.
. 6. O mínimo de subscrípção exigido para os directores poderem proceder á primeira distribuição de acções, é de sete
acções,
7. Uma oommíssão a uma taxa ou importancia equivalente a nunca mais de 20 por cento do valor nominal das
acções poderá ser paga a qualquer pessoa como 1 etríhuição
da subscrípcão ou do compromisso que assumiu de subscrever
absoluta ou incondicionalmente acoões da companhí,.., ou de
haver angariado ou se compromettido a angariar subseripções absolutas ou condicionaes de quaesquer acções da companhia.
8. A pessoa cu]o nome se achar inscripto como socio no
registro de socios terá direito, sem pagar, de receber dentro'
de dous mezes desse registro um certificado seIlado com o
seIlo commum da companhíà, especificando a acção ou aceões
por ella possuidas e a importancia paga sobre as mesmas;
fica entendido que a companhia hão será obrigada a expedir
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mais de um certificado por acções possuidas por diversas pessoas conjunctamente, e a entrega de um certificado a, um dos
varias possuidores conjunctos valerá por. entrega do certificado a, todos.
•
9. Si um certificado de acções ficar estragado ou se
perder ou destruir, poderá ser renovado mediante pagamento
do emolumento (si houver: de nunca mais de um shillíng, e
mediante as condições (si houver) quanto a provas e índemnízação, que a dírectoría entender.
10. Parte alguma do capital da companhia poderá ser
empregada na compra ou no emprestimo de dinheiro mediante garantia das accões da companhia.
DIREITO DE RETENÇÃO

11. A companhia terá um direito de retenção preferencial sobre as aceões (que não acções integralízadas) pelos dinheiros (actualmente devidos ou não) chamados ou devidos
em uma época determinada referentes a esta aoção e a sompanhía terá também direito .de retenção preferencial sobre
todas as acções (que não as acções integralizadas) que figurarem no registro no nome de uma pessoa só, pelos dinheiros
que então dever OII que dever a sua successão (espolio) á companhia ; porém, os directores poderão em qualquer tempo declarar uma acção eximida no todo ou em parte das disposições expressas nesta clausula. O direito de retenção da companhia sobre uma acção (si houver) abrangerá todos os dividendos a pagar sobre a mesma.
.
12. A companhia poderá vender, do modo que a díreotoria entender, qualquer acção sobre a qual a companhia tiver
direito de retenção; porém, a venda não se realizará sinão
quando se vencer o prazo do pagamento da quantia em virtude da qual se originou o direito de retenção e não se realizará esta venda sínão depois de expirado o prazo de 14 dias
da expedição do aviso escripto reclamando o pagamento da
parte da quantia que deu origem ao direito de retenção haver
sido feita ao possuidor registrado da acção na occasião, ou
á pessoa com direito á mesma acção em consequencia de
morte ou faIlencia do mesmo possuidor.
13. O producto da venda será applicado no pagamento
da parte da quantia que deu origem ao direito de retenção,
então vencida e o saldo (salvo semelhante direito de retenção
resultante da falta de pagamento de dinheiros devidos á companhia anteriormente á venda da. acção) será pago á pessoa
que tiver direito á acção ao tempo da sua venda.
O comprador será registrado como possuidor da acção
e não será obrigado a verificar a applícação do dinheiro pago
por essa compra, nem o seu titulo á acção será affectado por
qualquer irregularidade ou nuIlidade que occorrer ou fôr
motivada no processo de venda da acção.
CHAl\IADAS .SOBRE ACÇÕES

14. Os directores poderão, opportunamente, fazer a chamada aos membros com respeito a qualquer dinheiro apagar
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sobre as acções que possuírem e cada socio (que deverá re-ceher aviso com antecedencia de H dias no mínimo especificando a época ou épocas do pagan1ento) pagará á con1panhia
na época ou épocas assim determinadas a quantia chamada
sobre suas acções,
15. Os possuidores conjunctos de uma acção serão responsaveís individual e conjunctamente pelo pagamento das
chamadas feitas sobre a mesma.
16. Si a quantia chamada sobre uma acção não fôr paga
no' dia ou antes do dia marcado para o respectivo pagamento,
li pessoa aue dever esta quantia terá de pagar juros sobre a
i.resma á taxa de 10 libras por cento por anno contados da
data marcada para o pagamento até a época em que este se
realizar; porém, os directores terão a faculdade de dispensar o
pagamento desses juros no todo ou em parte.
17. O disposto nestes estatutos com ref'erencia ao pagamento de juros "applíoar-se-ha ao caso de qualquer falta de
pagamento de quantia que, na conformidade das condições de
emissão de uma acção, fôr devida em uma época determinada
já por conta do valor da acção. já a titulo de premio, como si tal
quantia fosse devida em virtude de chamada devidamente
feita e avisada.
18. Os dírectores poderão celebrar accórdos referentes ã
emissão de aeções estabelecendo diff'erença entre os possuidores, na ímportancia das chamadas a pagar e nas épocas de
effectuar' esses pagamentos.
,
19. Os dírectores poderão receber, si entenderem, Ile
qualquer sacio que desejar adiantar, todos ou parte dos dinheiros a chamar e a pagar sobre as acções que o mesmo possuir; e sobre todos ou quaesquer dinheiros adeantados por
essa rorrna (até que chegue a éPOC~ do seu real vencimento)
poderão pagar juros a uma taxa 'que fôr ajustada entre o
sacio que fizer o adiantamento e os directores ; essa taxa não
noderá exceder de (i ~~ sem o consentimento da companhia
em assembléa geral.
TR..J,NS?EHENCIA E 1'H,\NS:\lISS,\'O DE .-\CÇÕES

20. O instrumento de transferencia de uma acção da conipanh ía será sellado e firmado pelo transferente e transferido
'~ o' transferente ficará sendo considerado possuidor da accão
smquanto o nome do transferido não fôr inscripto no registro de sacias como possuidor dessa, accão.
21. As aeções da companhia serão transferidas na f6rnula seguinte ou em qualquer fórmula usual ou commum UH"
os directores approvarem :
«Eu A. B. de
, pela somma de...... ~ ..•... '...
a mim paga por C. D. de
,.. (de ora em diante denominado o transferido) pelo presente instrumento transfiro
a ficção (ou acções) numerada........ da empreza denominada The Southern San Paulo Hailway Cornpany, Limited,
ao alludido transferido, seus testamenteiros, curadores e cessionarios, com as mesmas obrigações a que me acho sujeito
na 'data da expedição e assignatura do presente; e eu, trans-
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ferido, pelo presente Instrumento, me obrigo a tomar a alludida acção (ou acções) na conformidade das condições supra
mencionadas.
.
Datado aos..... dias de
Em testemunho do que, etc.
Assígnado, sellado e expedido, etc.
22. Os directores poderão se recusar a registrar uma
transferencia de acções (que não forem acções integralizadas) para o nome de uma pessoa que não merecer sua approvação, e poderão também recusar-se a registrar transferencía de acções sobre as quaes a companhia tiver direito preferencial de retenção.
.
Os directores poderão também sustar o registro de tránsferencia durante os 14 dias que precederem ímmedíatamente
a assembléa geral ordinaria de cada anno.
Os directores poderão recusar-se a acceitar a validade de
um instrumento de transrerencía, a não ser quando :
.
a) um emolumento de nunca mais de 2 shillíngs e 6 dinheiros fôr pago á companhia em virtude do mesmo,e
b) o instrumento de transferencia fôr acompanhado de
certírícado das acções referentes ao mesmo e .de qualquer
outra prova que a directoria possa razoavelmente exigir para
mostrar o direito do transferente, de fazer essa transferencia.
23. Os testamenteiros ou curadores de um possuidor
unico de uma acção, fallecido, serão as unicas pessoas que a
companhia reconhece como tendo direito á aceão. No caso de
uma acção registrada nos nomes de dons ou mais possuidores os' sobreviventes ou o sobrevivente ou os' testamenteiros
ou curadores do sobrevivente fallecido, serão os unicos que
a companhia reconhecerá como tendo direito á acção.
24. A pessoa que ficar com direito á uma acção em consequencía do fallecimento ou fallencia de um socio terá depois
de mostrar as provas que opportunamente forem exigidas
pelos directores, o direito de ser, registrado como socio em virtude da acção ou, em legar de ser registrado pessoalmente, de
fazer a transterencíá da acção que a pessoa fallecida ou fallida
poderia haver feito; porém, os directores,' em qualquer dos
casos, terão o mesmo direito de recusar ou suspender o registro que teriam tido no caso da transrerencía da aeção haver sido
feita pela pessoa ralleeida ou fallida antes da sua morte ou
.
fallencia.
25. -A pessoa que ficar com direito a uma acção em conseqÚencia do-fallecimento ou da fallencía do possuidor da mesma
terá direito ás vantagens a que esta pessoa teria direito si fosse
o possuidor registrado da aeção, ficando entendido que não
tera direito, antes de ser registrado como socio da acção, de receber dívldendo ou de exercer qualquer direito concluido pelo
titulo de sociedade no que respeita ás assembléas da companhia.
COlvIMISSO DE ACÇÕES

26. Si um socio deixar de pagar qualquer chamada ou
prestação de chamada no dia marcado para o pagamento destas,
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os directores poderão em qualquer tempo, emquanto qualquer
parte destas chamadas ou prestações ficarem por pagar, mandar-lhe aVISO exigindo que pague essa chamada ou prestação
devida e mais os Juros que houverem accrescido.
27. O aviso deverá indicar o dia ulterior (nunca antes de
expirado o prazo de 14 dias da data do aviso) no qual ou antes
do qual o pagamento exigido pelo aviso deve ser feito, deverá
declarar que na falta de pagamento na época ou antes de marcada as acções em virtude das quaes houver sido feita a chamada, serão declaradas cahidas em commísso.
28. Si o disposto nesse aviso de que se falIa acima, não
fór observado, a acção que houver motivado esse aviso, poderá
cahir em commisso em virtude de delíheração da directoria em
qualquer tempo suhsequent e ao mesmo aviso, caso o pagamento
exigido não haja sido feito.
29. A acção cahida em commisso poderá ser vendida ou
alienada de qualquer outra fórma, mediante os termos e do
modo que a directoria entender e em qualquer tempo anterior
á venda ou alienação póde ser declarado sem effeito o commissa, mediante as condições que a directoria entender.
30. A pessoa cujas accões houverem cahido em commisso deixará de ser socio por força das acções cahidas em
commisso, porém, ficará.apezar disso, responsavel pelo pagamento á companhia dos dinheiros que, ao tempo do commisso,
forem realmente devidos por elIa sobre as acções, porém, sua
responsabilidade cessará si a companhia receber o pagamento
integral do valor nominal das acoões, e quando o receber.
31. Uma declaração expressa, por escripto de que o declarante édirector da companhia e que uma acção da companhia
foi devidamente declarada cah ida em commisso na data mencionada na declaração será prova concludente dos factos nella
declarados contra quaesquer pessoas que reclamarem direitos
sobre a acção, e essa declaração bem como o recibo da companhia do preço (se houver) pago pela accão ao ser ella vendida
ou alienada constituirão titulo valido a essa acção e a pessoa ~
quem a acção foi vendida ou alienada, será registrada como
possuidora da acção e não será obrigada a verificar qual a
applícação dada ao producto dessa compra (si houver) nem o
seu, titulo a acção soffrerá em consequencía de irregularidades
ou nullidades no processo referente á declaração de commísso,
venda ou alienação da acção .
32. O disposto nos presentes estatutos com respeito a
commisso applicar-se-ha no caso da falta de pagamento de
quantia que, na conformidade da emissão de uma acção, 'fór
devida em uma época determinada já por conta do valor da
acção, já a titulo de premio como se esse fosse devido em virtude de chamada feita e communicada conforme manda a lei.
CONVERS.:\.O DE ACÇÕES EI\{ TlTUI;O

33. Os directores poderão, com a sanccão da companhia,
préviamente conferida em assemhléa geral, converter quaesquer acções integralizadas em titulos e poderão, com identica
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sancção, reconverter titulas em acções integralizadas, de qualquer typo ,
34. Os possuidores de titulos poderão transferil-os no
todo ou em parte do mesmo modo e mediante os mesmos regulamentos em virtude dos quaes as aeções das quaes resultaram os titulas, anteriormente á conversão poderiam ter
sido transferidos ou nas condições mais approxímadas destas
que as círcumstaucias adinittirem; porém, os directores poderão, opportunamente, determinar a quantia minima de titulos a transferir e restringir ou prohíhír a trausf'erencía de
fracções dessa quantidade mínima, porem, o minimo concedido não deverá exceder da Importancia nominal da acção dás
quaes se originaram os títulos.
35. Os possuidores de titulas terão, de accôrdo com a
importancia dos titulas' que possuírem, os mesmos direitos,
privilegio e vantagens no tocante a dividendos, votos nas assembléas de companhia e outros assumptos, que se tivessem as
acções das quaes resultariam os titulas, mas nenhum privilegio
ou vantagem dessa espécie (salvo a par-ticipação elos dividendos e lucros da companhia) será conferido por qualquer parte
alíquota de titulos que não teria conferido esse privilegiá ou
vantagens si fosse representado por acções.
36. Os regulamentos da companhia (sem contar os ref'erentes a certificados de acções) que forem applicaveís a acções
integralizadas, applicar-se-hão títulos: e as palavras «acção»
e «accionista» nelles mencionadas incluirão titulas e portadores de titulas.
WARRANTS DE ACÇÕES

37. :.... companhia poderá emittir warrants de acções e a
directoria poderá nessa conformidade, e a seu criterio, com
respeito a qualquer acção integralizada, mediante pedido escripto assígnado pela pessoa registrada como possuidor da
acção e authenticado com as provas, si houver, que a díreetoria
opportunamente exigir quanto á identidade da pessoa que
firmar o pedido e ao receber o certificado (si houver) da
acção e da quantia de imposto de sello sobre o certificado e do
emolumento que a directoria opportunamente exigir, emittir
um 'warrant sellado com o sello da companhia, devidamente
estampilhado, declarando que o portador do uiarrant tem direito ás acções nelle especificadas e poderá estabelecer POT'
meio de coupon ou de outra fórma qualquer o modo de pagar os
dividendos ou outros dinheiros devidos sobre as acções incluídas no únirrtuit:
38. Um warrant de acção dará direito ao portador das
acções nelle incluidas ,e. as acções serão transferidas mediante
entrega do usarrant de accões, e as disposições dos presentes
estatutos referentes á transferencia e transmissão de acções
serão applíeaveísao caso.
39. O portador -1e um warrant de acção, ao entregar o
warrant á cornpanh' para ser cancellado e contra o pagamento da quantia que a directoria opportunamente estabelecer, terá o direito de ter o seu nome inscripto como sacio no
registro de socio com respei to ás acções incluídas no uiarrtmt,
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40. O portador de um uiarrant de acções poderá em qualquer tempo depositar o .usarrant no 'escriptorio da companhia
e emquanto o ioarrtmt ficar depositado dessa fórma, o depositario terá o mesmo direito de assignarum pedido de cou-.
vocação de assembléa da companhia e de comparecer e votar
e de exercer os outros pr-ivilegiou de um socío em qualquer assembléa realizada depois de decorridos dous dias inteiros da
época do deposito, que si o seu nome se achasse inserido no
registro de socio como possuidor das accões Incluídas no WaJ'rant depositado.
.
Não se reconhecerá mais de uma pessoa como depoeítarío do warrant de aceão. A companhia com aviso sscripto
prévio de dous dias devolverá o usarrant de acções depositado
ao depositario.
!d. Salvo o disposto expressamente em contrario nestes
estatutos, ninguem como possuidor de um uiarront de acções
poderá assígnàr pedido de convocação de assembléa da compa-'
nhia, nem comparecer, votar ou exercer quaesquer outros direitos de socio em uma assembléa da companhia, nem terá direito de receber avisos da companhia; porém, o portador de
um warrant de acções terá direito, a todos os outros respeitos,
aos mesmos pr-ívilegios e vantagens que se fôra designado no
registro de socio como o possuidor das acções incluidas no
warrant, e será socio da companhia.
!12. Os directores poderão opportunamente elaborar regulamentos estabelecendo as condições (si assim entenderem)
mediante as quaes um novo icarrant de acções ou coupon poderá ser ernittído como renovação, caso fique deteriorado, estragado ou se perca.
ALTERAÇ:\:O DO CAPITAL

43. Os directores poderão, com approvaçào de uma resolução extraordinaría da companhia, augmentar o capital acções da ímportancía a dividir em acções do valor que a resolução determinar.
44. As novas acções ficarão sujeitas ás mesmas disposições referentes a pagamentos de chamadas, direito de retenção,
transrerencía, transmisssão, caducidade e outras, que as acções
do capital acções or-iginaes da companhia.
45. A companhia poderá em virtude de resolução especial:
11.) consolidar e dividir o seu capital acções em acções de
maior valor do que as existentes;
,
b) dividir, por meio de suhidívísão das acções existentes,
ou de qualquer de lias, todo ou parte do seu capital acções em
acções de menor valor, do que o estabelecido pelo mem01'andum de associação, salvo, entretanto, o disposto no paragrapho
da sub-clausula (1) -do art. H do Companies (Consolidasion) Act. "1908;
c) cancellar quaesquer acções que, na data de approvar a
resolução não houverem sido subscrrptas . ou ajustadas para
subscrever por qualquer pessoa;
â
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d) reduzir O seu capital de modo, de conformidade com
qualquer disposição autorizada e permissão exigidas por lei.
ASSE:MJ3LÉ.,\.S GERAES

46. A assembléa geral estatutoria da companhia realizarse-ha na época, nunca anterior a um mez nem posterior a tres
mezes da data em que a companhia tiver direito de iniciar os
negocíos, e no local em que a directoria determinar.
47. Realízar-se-Iia uma assembléa geral na época e no
logar que a directoria designar, uma vez por anuo e nunca
depois de 15 mezes da realização' da ultima assembléa geral
anterior.
48. As assembléas geraes supra mencionadas denominarse-hão assembléas ordinarias. Todas as outras assembléas
geraes chamar-se-hão extraordinarias.
49. Os directores poderão, quando entenderem, e deverão,
a pedido dos possuidores de um decímo, no mínimo, do capital
emittido da companhia sobre o qual todas as chamadas ou
outros dinheiros então devidos houverem sido pagos, convocar umaassembléa geral extraordinaria.
O pedido deverá declarar os fins da assembléa e ser assignado pelos requerentes e depositado no escriptorio da companhia, podendo constar de varies documentos da mesma
fórma assígnados cada um delles por um ou mais dos requerentes.
Si os directores não procederem á' convocação da assembléa dentro dos 21 dias da data do deposito do pedido, os requerentes, ou sua maioria em valor, poderão convocar assembléas, porém, a assembléa assim convocada não realizar-se-ha
depois de decorridos tres mezes da data desse deposito.
E si em qualquer assembléa uma resolução demandando
confirmação de outra assembléa fôr votada, a directoria convocará immediatamente outra assembléa geral extraordinaria
afim de estudar e, si entender, confírmal-a como resolução
especial, e si os directores não convocarem a assembléa dentro
dos sete dias decorridos da data da approvação da primeira
resolução, os requerentes ou a maioria delles em valor, poderão convocar a assembléa.
Qualquer assembléa convocada, por força deste' artigo
pelos requerentes, sel-o-ha do mesmo modo, tanto quanto possível, pelo qual são convocadas as assembléas pelos dírectores,
50. Si em qualquer tempo não se acharem no Reino Unido
directores em numero, sufficiente para agirem e constituírem
quol'um, qualquer director ou dous socios quaesquer da companhia poderão convocar uma assembléa geral extraordinaria
da companhia, do mesmo rnodo, tanto quanto possível, que
aquelle no qual as assembleas podem ser convocadas pela directoria.
ACTOS EM ASSEMBLÉAS GER,\.ES

51. Será dado um aviso. com sete dias de antecedencia
no minimo (sem contar o dia "em que oavísofôr feito ou eon-
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siderado feito, íncrumdo, porém.. o -día em quefôr dado o
aviso), especificando o logar, o dia e a hora da assembléa e,
nocaso de assumpto especial, a natureza desse assumpto será
indicada no modo posteriormente indicado nos presentes estatutos, ou de qualquer outro modo (si houver) que for indicado
pela companhia na assembléa geral, ás pessoas que na conformidade destes estatutos tiverem direito de receber esses avisos
da companhia; porém o não recebimento do aviso por um socío
não annullará as deliberações tomadas em qualquer assembléa geral.
52. Todos os nesocíos tratados em uma assembléa extraordinaria serão considerados especiaes e todos os que forem
tratados em uma assembléa ordinaria, com excepção da approvação de um dividendo, exame das contas, balanços e relatorio
ordinario dos directores e contadores juramentados, eleição
da directoria e de outros funccionarios em legar dos que se
retirarem por turno e determinação da remuneração dos contadores juramentados.
53. Não se tratará em qualquer assembléa geral, salvo si
houver quoruni de socios na occasíão em que a assembléa
deliberar, de assumpto algum. Salvo disposição em contrario
dos presentes estatutos, tres socíos pessoalmente presentes
constituirão qU01'U1n.
54. Si dentro da meia hora da hora marcada para a assembléa não houver quorum. presente, a assembléa, si convocada a pedido dos socíos, será dissolvida. Em qualquer
outro caso ficará adiada para o mesmo dia da semana seguinte,
para a mesma hora e logar e, si na assembléa adiada não houver quorum. dentro de meia hora da hora marcada para a assemhléa, os membros presentes constituirão quorum:
55. O presidente (si houver) da directoria, ou na ausencía deste um dos directores, presidirá como presidente ás assembléas geraes da companhia.
56. Si não houver presidente, ou si em uma assemhléa
este ou um dírector qualquer não comparecer dentro de 15
minutos decorridos da hora marcada: para realizar-se a assemhléa e não quízer agir como presidente, os socios presentes
elegerão um dentre elles para dirigir os trabalhos.
57. O presidente, com approvação da assembléa em que
houver quorum. presente (o que aliás deverá fazer si receber
ordens da assembléa) poderá adiar a assembléa para qualquer tempo opportuno e para qualquer logar, porém não se
tratará de negocio algum em uma assembléa adiada que não
for deixado por ultimar na assembléa em que ficar resolvido' o
adiamento.
Quando a assembléa for adiada por 10 dias ou mais, será
dado o aviso da assembléa adiada como si se tratasse d) uma
assembléa original.
Salvo o disposto acima, não será necessario dar aviso do
adiamento ou do assumpto a tratar na assembléa adiada.
58. Em uma assembléa geral uma resolução posta a:
votos da assembléa será decidida por votação symbolíca, salvo
si for pedido escrutínio por escripto por dous soeíos no mí-
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nimo (antes OU no acto de ser feita a declaração do resultado
da votação syrribolica) ; e, a menos que sej a pedido escrutínio,
a declaração feita pelo presidente' de que uma resolução foi
approvada em votação syrnbolica, ou approvada unanimemerrte
ou por maioria especial ou rejeitada. e a ínsonipção respeçtíva
no livro de actas da assembléa geral da companhia serão provas evidentes do facto, sem ser necessario provar. o numero
ou a proporção dos votos registrados em favor ou contra essa
resolução.
59. Si for devidamente pedida a votação por escrutínio,
será ella feita do modo que o presidente indicar e o seu resultado será considerado resolução da assembléa em que foi
pedido o escrutínio.
60. No caso de empate, em votação symbolíca ou escrutinio, o presidente da assembléa em que se realizar a votação
syrnbolica ou em que ror requisitado o escrutinio terá direito
a um segundo voto ou voto de Minerva .
61. O eserutinio pedido para a eleição de um presidente
ou para caso de adiamento será feito acto continuo. O escrutinio pedido pará qualquer outro assumpto far-se-Iia na occasião em que o presidente da assembléa determinar.
VOTOS DE SOCIOS

62. Em votação symholíca todo socio presente, pessoalmente, terá direito a um voto. Na votação por escrutinio, o
sacio terá um voto por acção Que possuir.
63. Em se tratando de possuidores conjuntos, o voto do
mais velho, pessoalmente ou por procuração, será acceito, com
exclusão' dos votos dos outros possuidores coniunctos e para
isso a ordem de precedeneia será determinada pela ordem em
que os nomes figurarem no registro de socíos.
64. Um socio affectado das faculdades mentaes ou sobre
o qual houver sido expedido despacho ou sentença por tribunal competente para casos de incapacidade poderá votar, em
votação symbolíca ou escrutinio, pelo seu representante legal,
C1/.1'atOl' bonis, ou outra pessoa com as faculdades de representante legal ou CUJ'atOl' bonis nomeado por esse tribunal; e esse
representante legal curaior bonis ou qualquer outra pessoa
poderá, em votação por escrutinio, votar por procuração.
65. Nenhum sacio terá direito de votar em uma assembléa geral sem que todas as chamadas ou outras quantias devidas por elle na occasião com respeito ás acções da companhia hajam sido pagas.
.
66. Em um escrutínio os votos podem ser dados pessoalmente ou por procuração.
67. O instrumento nomeando um procurador será eseripto
pelo proprio punho do constituinte ou do seu procurador devidamente autorizado ou, si o eonstituinte for uma corporação,
sellado com o se110 commum ou firmado por um funccionario
ou procurador devidamente autorizado. Nenhum individuo
poderá agir corno procur-ador sem que tenha direito a comparecer e votar na assembléa em que agir como procurador ou

ACTOS DO PODEh EXECUTIVO

849

sem que-haja sido nomeado para agir em uma assernhléa como
mandatario de uma corporação.
68. O instrumento constituindo procurador e a procuração ou qualquer outro poder (si houver), em virtude do qual
for elleassígnado, ou uma cópia, certificada por tabellião publico da procuração ou poder, deverá ser depositado no escriptorio registrado da companhia, 48 horas no mínimo antes da
.época marcada para a" realização da assembléa em que a. pessoa nomeada no instrumento tiver de votar, e si assim não
f'ízer-o instrumento de procuração não será considerado valido:
69. O instrumento nomeando procurador poderá ser concebido nos seguintes termos ou em quaesquer .. outros que a
.
dírectoría approvar:
«The Southern San Paulo Railway Company, Límited ,
«Eu, de
no Condado de
, socio da «The Southern San Paulo Railway Company Limited », pelo presente
instrumento nomeio
de
meu procurador para
votar por mim e da minha parte na assemhléa geral ordínaría
(ou extraordinaria conforme o caso) da companhia, a realizarse aos
dias de
e em qualquer adiamento da mesma. »
Assignado neste dia
de
DlRECTORES

70. O numero de directores será nunca inferior a tres
nem superior a sete. Os primeiros directores serão os Srs.
William Eden Evans Gordon, Follett Holt e Norman Bonnington Dickson.
71. A remuneração total dos directores, em cada anno,
será de ;L 350 para o presidente e J::' 250 para cada outro director (que não um director gerente). E essa somma total
será dividida entre os dírectores (sem contar o dírector--gerente) na proporção e do modo que a directoria determinar.
Si o director fór chamado para serviços especiaes ou extraordinarios de qualquer espécie ou para viajar ou residir
no estrangeiro, afim de se oceupar de negocios ou assumptos
da companhia, terá direito de receber a remuneração extraordinaria (na conformidade das instrucções dadas pela companhia em assembléa geral) que a directoria determinar, sendo
essa despeza escripturada 'como parte das despezas de custeio
da companhia.
.
7'2. A qualificação de um director será o possuir erre no
mínímo 50 acções, e si já não possuir essa qualificação deverá
adquiril-a dentro de um mez da data de sua nomeação.
PODERES E DEVERES DOS DIRECTORES

73. Os negócios da companhia serão geridos pela directoria, 'que poderá pagar todas as despezas feitas na organização
e registro da companhia e noderá exercer todos os poderes da
companhia que, em virtude do «Companies (Consolidation)
Poder Execntívo-i911
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Act. », 1908, ou de qualquer modificação estatutoria da mesma
lei então em vigor ou por forca dos presentes estatutos, devem
ser exercidos pela 'companhia em assembléa geral, salvo, entretanto, qualquer dísposíção dos presentes estatutos das dísposições da referida lei e do regulamento que não forem
eontradíctoríos com os presentes estatutos, que forem prescríptos pela companhia em assemhléa geral.
Nenhum regulamento, porém, elab"orado pela 'Companhia
em assembléa geral invalidará qualquer acto anterior da directoria que teria sido valido si esse regulamento não houvesse
sido feito.
Art. 74. Os directores poderão opportunamente nomear um
ou mais membros do seu seio para exercer o cargo de director
gerente ou gerente pelo prazo e mediante a retríbuíção (a
titulo de salario ou eommissão ou participação nos lucros ou
parte de um modo e parte de outro) que entenderem, e o
dírector nomeado por essa fórma emquanto exercer esse cargo,
não ficará sujeito á retirada por turno nem será incluido na
conta dos directores a sahir por turno; porém a sua nomeação
terminará 1:1180 facto, si por qualquer causa elle deixar de ser
director ou si a companhia em uma assembléa geral resolver
suspendel-o do exercício do cargo de director gerente ou de
gerente.
75. A quantia que ficar por pagar na occasião. dos dinheiros emprestados ou levantados pela directoria para negocio
da companhia (que não resultante da emissão do capital acções)
não deverá em qualquer tempo ser. superior á importancia
de ;lO 920.000 com uma quantia addicional calculada á taxa de
;lO 5.000 por cada kilornetro de estrada de ferro que a 'companhia
for officialmente autorizada a construir, além dos 164 kilometros, sem a sancção da companhia' em assembléa geral.
76. Os directores deverão cumprir o disposto no « Companies Consolidation Act, », 1905 ou em qualquer modificação
da mesma lei então em vigor, e especialmente o disposto sobre
o registro de- hypothecas e onus gravando os bens da companhia
ou creados pela companhia e a escr ipturação de um registro da
directoria referentes á remessa ao registrador das sociedades
anonymas de uma lista annual de socios e o summario dos
detalhesa isto' referentes e o aviso de qualquer, consolidação ou
augmento do capital acções ou da conversão de aeções em
títulos, bem como cópias das- resoluções de quaesquer modificações na directoria. O emolumento para exame de 'cópias de
hypothecas ou gravames, na conformidade do art. 93 (8) do
« Compauies Consolidation Act. », H)OS, será um shilling ,
77. Os directores mandarão lavrar actas em livros especiaes :
a) De todas as nomeações de funccionarios feitas pela directoria;
b) Dos nomes dos directores presentes em cada assembléa
da directoria e de qualquer commissão da directoria.
c) De todas as resoluções e actos nas assemhléas da companhia e da directoria e das commissões da dírectoría;
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E cada _direetor presente na assembléa da directoria ou
de comrmssoes da dírectoría assignará seu nome em um livro
especialmente destinado para isso.
o

SELLO

78. O sello da companhia não será arríxado em instrumento .?-lgum a não ser por ordem da directoria, mediante
resolução sua e na presença de um director no minimo, e do
secretario ou de qualquer outra pessoa que a directoria nomear para esse fim; e esse dírector e secretario ou outra
pessoa nomeada na fórma supra assignarão cada instrumento
em que o sello da companhia for affixado em sua presença,
DESQUALIFICAÇÃO DE DIRECTORES

79. Perderá o cargo o director que:
deixar de POssuir a qualifícação necessaria ou não a obtiver dentro do prazo determinado;
ficar' faIlido ;
ficar affcctado das faculdades mentaes ou louco;
exercer qualquer cargo remunerado na companhia, á excepção do de dírector--gerente, gerente, -ou agente cornmercial ;
tiver interessa ou partlcipação nos 'lucros de qualquer
-contracto . com a companh ia, salvo o disposto em contrario
nestes estatutos.
Porém, qualquer acto praticado de boa fé por umelirector, cujo logar vago na fórma supra, será valido, salvo si
antes de praticar esse acto houver mandado aviso escrípto á:
directoria cu si houver sido feito lançamento no livro de
netas da directoria declarando que o director deixou de ser
director da companhia.
80. O dírector não perderá o seu cargo pelo facto de celebrados contractos, arranjos ou accordos com a .companhia.
nem esses dontractos, accordos ou arranjos celebrados com a
companhia ficarão nuIlos, nem o director ficará obrigado a
dar contas á companhia de qualquer lucro resultante de contracto arranjo ou accôrdo com a companhia, pelo facto de ser
elle parte ou interessado ou ele colher lucros desses contractos, arranjos ou negoclações e de ser ao mesmo tempo director da companhia, comtanto que esse director declare á directoría, na occasíão ou antes da occasião em que esse contracto, arranjo ou negociação for fechado, o facto de se achar
elIe interessado no mesmo, ou si elle vier a se interessar mais
tarde nesse negocio, si na primeira occasião possível declarar
á directoria que adquiriu esse interesse. Porém, nenhum director votará nessa qualidade com respeito a qualquer contracto, arranjo ou negocio em que tiver interesse ou em negocio disso resultante, e si votar, o seu voto p.ão será computado, nem será elle contado para a constítuíção do quorum da

dírectcría.
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RE'l'IRADA DE DIRECTORES POR TURNO

81. Em uma assembléa ordinaria da companhia a realizarno anno de 1912, toda a di:rectoria deixará os seus cargos e
na assemhléa ordinaria de cada anuo subsequente um terço
dos directores na occasíão, ou si seu numero não for tres ou
múltiplo de tres, o numero mais próximo de um terço deixarão seus cargos.
82. Os directores retirantes em cada anno serão os que
exercerem seus cargos a mais tempo desde a ultima eleição;
porém, em se tratando de pessoas nomeadas directores no
mesmo dia, sua retirada (salvo resolução em contrario entre
elles) será determinada por sorte.
83. Um director retirante poderá ser reeleito.
84. A companhia, em assembléa geral em que se retirar
um dírector do modo supra citado, poderá preencher o legar
vago e elegendo uma pessoa para o mesmo.
85. Si em umaassembléa em que se houver de nomear
dírectores, os cargos de directores vagos não forem preenchidos, aassembléa ficará adiada para o mesmo dia da semana
seguinte, á mesma hora e no mesmo legar ; e si na assembléa
adiada os legares vagos de directores não forem preenchidos,
os directores retirantes ou aquelles cujos legares não houverem sido preenchidos serão considerados reeleitos na assembléa
adiada.
86. A companhia poderá, opportunamente, em assembléa
geral, augmentar ou reduzir o numero de dírectores, e poderá
tambem determinar em que ordem o numero augmentado ou
reduzido deve deixar os cargos.
87. Qualquer vaga casual que se der na directoria poderá
ser preenchida pelos directores, porém a pessoa assim eleita
exercerá essas funcções sómente até aproxima assembléa
geral ordinaria e será então reeleita.
88. Osdirectores terão a faculdade de nomear em qualquer
tempo e opportunamente uma pessoa como director addícíonal, que deverá deixar o cargo na assembléa geral ordinaria
proxima seguinte, porém será reeleita pela companhia nesta
assembléacomo director addicional.
89. A companhia poderá mediante resolução extraordinaria destituir um director antes de terminado o seu mandato
e poderá mediant.e resolução ordinaria nomear outra pessoa
para seu logar ; a pessoa nomeada dessa fórma ficará sujeita
a retirada ao mesmo tempo, que se tivesse sido nomeada director no dia em que foi eleito pela ultima vez o director a
quem veiu substituir.
S8
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90. Os directores poderão reunir-se para tratar de negocios adiar e regular de outra fórma qualquer suas assemblea's do modo que entenderem. As duvidas suscitadas em
qualquer assemhléa serão resolvidas por mai?r.ia de votos.
Em caso ele empate o presidente terá voto de Mmerva. Um dl-
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rsctor poderá - e o secretario da companhia, á requisição de
um director, deverá - em qualquer tempo convocar uma
assembléa da directoria.
91. O quorusti necessario para tratar dos negocíos da directoria poderá ser fixado por ella, e si não fôr será constituido por dous dírectores.
92. Os directores que continuarem poderão agir a despeito de qualquer vaga no seu seio, porém si o seu numero
ficar reduzido a menos do numero marcado pelos presentes
estatutos para o quorum da directoria, emquanto tal succeder, os directores que continuarem poderão agir para augmentar o numero de directores a esse numero prescripto ou
para convocarem uma assembléa geral da companhia sem poderem deliberar sobre outro qualquer assumpto.
93. Os directores poderão eleger um presidente de suas
assembléas e determinar o prazo durante o qual deverá elIe
exercer o cargo; porém, si não fôr eleito presidente ou si em
qualquer assembléa o presidente não se achar presente dentro
dos cinco minutos da r ora marcada para realização da mesma,
os directores presente" poderão eleger um de seu numero presidente da assembléa.
94. Os directores poderão delegar quaesquer dos seus poderes a commissões compostas dos soeios da sua corporação
que entenderem.
Qualquer commissão assim oonstítuída, no exercicio dos
poderes que lhe forem delegados, deverá conformar-se com
os regulamentos que lhe írnpuzerem os directores.
95. Uma commissão poderá eleger um presidente para
suas assembléas ; si não eleger presidente ou si em qualquer
assembléa o presidente não estiver presente dentro de cinco
minutos da hora marcada para a realização da assembléa,
os socios presentes poderão escolher um do seu numero para
presidir a assembléa.
96. A commissão poderá reunir-se ou adiar suas assembléas do modo que entender. As questões que se suscitarem em
assembléa serão decididas por maioria de votos dos soeios presentes, tendo o presidente, em caso de empate, voto deMinerva.
97. Todos os actos praticados por uma assembléa da directoría ou de uma commíssão da directoria ou por qualquer
pessoa agindo como director serão tão validos como si essa pessoa houvesse sido devidamente nomeada e tivesse as qualificações necessarias para ser director, mesmo si se descobrir mais
tarde que havia vicio na nomeação dessa pessoa, agindo na
fôrma supra.
DiVIDENDOS E RESERVA

98. A companhia, em assembléa geral, poderá declarar dividendos, porém, não se distribuirá dividendo algum superior
ao recommendado pela directoria.
99. Os directores poderão, opportunamente, pagar aos socios os dividendos provisorios que a directoria achar justifi.. .
caveis em vista dos lucros da companhia.
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iOO. Não 'de pagarão dividendos sínão dos lucros reali...

zados.

101. Salvo os direitos de pessoas (si houver) com direito
a. acções conferindo direitos especíaes quanto a dividendo, os
dividendos serao declarados e pagos de conformidade com as
importancias realizadas sobre as acções ; porém, si nada houver
sido pago sobre quaesquer das acções da companhia, e emquanto tal se não der, poderão ser .declarados dividendos de
accôrdo com as ímportancias das acções. Nenhuma quantia paga
sobre uma acção como adiantamento de chamadas, emquanto
vencer juros, será computada, para os effeitos da presente clausula, como realizada sóbre a aeção.
102. Os directores poderão, antes de recommendar um
dividendo, reservar dos lucros da companhia as quantias que
entenderem conveniente como reserva ou reservas, que, a criteria da directoria, serão applicaveis para fazer face a emergencias, ou para igualar dividendos, ou para qualquer outro fim
a que os lucros da companhia se possam applicar convenientemente, e dependendo dessa applicação, poderão, a seu criterio,
applical-os nos negocias da companhia ou em outros negocias
que os directores possam achar conveniente, opportunamente
.(comtanto que não seja em acções da companhia).
103. Si varias pessoas forem registradas como possuidoras conjunctas de uma acção, qualquer dellas poderá passar
recibos validos de dividendos pagaveís sobre essas aeções.
104., O aviso de um dividendo que houver sido declarado
será dado do modo ulteriormente mencionado no presente ás
pessoas com direito ao mesmo. Os dividendos poderão ser pagos
por meio de cheques remettidos pelo correio ao endereço registrado do sacio ou da pessoa com direito a elle, e, no caso de
possuidores conjunctos, a qualquer um desses possuidores. Esses
cheques serão pagáveis á ordem da pessoa a quem forem 1'6mettidos e o pagamento pela companhia de um desses cheques
endossados pela pessoa a quem fôr emittido será boa descarga
para a companhia, ainda que esse endosso não seja authentíco,
105. Os dividendos não vencerão juros contra a companhia.
CON'rAS

106. Os directores mandarão escripturar na devida fórma :
- a contabilidade das quantias recebidas e pagas pela
companhia, e quasquer negocias em virtude dos quaes esses
pagamentos e recebimentos houverem sido realizados; e
- a conta de aetívo e passivo da companhia.
107. Os livros de contabilidade. serão escripturados no escriptorio registrado da companhia ou em qualquer outro legar
ou Jogares que os directores entenderem e serão sempre franqueados á ínspecção dos directores.
10S. Os directores determinarão, opportunamente, si, e até
que ponto, e em que occasiões e lagares, e em que condições ou
mediante que regulamentos, a~ contas e livros da companha ou
qualquer delles serão franqueados ao exame dos sacias que não
forem directores, e nenhum sacio (que não fôr director) terá
direito de examinar contas ou livros da companhia ou do-
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oumentos, a não ser do modo autorizado por lei ou pelos díreetores ou pela companhia em assembléa geral.
109. Uma vez por armo, no mínimo, os directores submetterão á companhia eI~l assembléa geral a conta de lucros e perdas
do período abrangido de,sde a conta anterior, ou (em se tr~
tando da pr:melra conta) desde a .ll1:~orporaçao da companhia,
ate uma data nunca anterioi- a seis mezes da realização dessa
assernbléa.
110. Far-sa-há um balanço annualmente, o qual será apresentado á companhia em assembléa geral, feito até uma data
nunca anteríon a seis mezes da data dessa assembléa , O balanço
será acompanhado de um relataria da directoria versando
sobre o estado dos negocias da companhia e a q~antia que
recommendam p~gar como dividendo e a importancia, si
houver, que propoern levar a fundo de reserva.
111. Uma cópia do balanço e do relataria será remettida
sete dias antes da assembléa. ás pessoas com direito de receber
avisos de assembléas geraes, e duas cópias desses documentos
serão remettidas ao secretario do « Share anel Loan Department
of the London stoçk Exchange »
EXA:i\IE DE CONTAS

112. A companhia em cada assembléa geral ordinaria deverá nomear um contador ou contadores juramentados que
exercerão suas runcções até aproxima assembléa geral annual.
Si não forem nomeados contadores juramentados na assernbléa geral ordinaria, a Junta Commercial poderá, a requisição de qualquer sacio da companhia, nomear um contador juramentado da companhia para o anno corrente, e determinar
a remuneração a pagar ao mesmo pela companhia por seus
serviços. Um director ou funccionario da companhia não poderá ser nomeado contador juramentado da companhia.
Os directores poderão preencher qualquer vaga casual
do cargo de contador juramentado, porém, emquanto essa vaga
subsistir, o contador ou contadores sobreviventes, si houver,
poderão agir. A remuneração dos contadores juramentados será
estabelecida pela companhia em assernbléa geral, exceptuando-se a de quaesquer contadores nomeados para preencher
uma vaga casual qualquer, que poderá ser marcada pela dírectoria.
113. Uma pessoa que não um contador juramentado retirante não poderá ser nomeada contador juramentado em uma
assembléa geral ordinaria, a não ser que o aviso da intenção
de nomear essa pessoa haja sido remettido por um accionista
á companhia, nunca menos de 14 dias antes da assembléa geral
ordinaria, e a companhia remetterá uma cópia de qualquer
aviso destes ao contador juramentado retirante, e dará aviso
disso aos accionistas, por annuncio ou de qualquer outra fórma
permittida pelos presentes estatutos, nunca menos de sele dias
antes de realizar-se a assembléa geral crdinar!a.
Fica entendido que si e1epois do aviso da intenção de nomear um contador juramentado haver sido dado, fór convocada uma assemhléa geral ordinaria para uma data suhsequente
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acerca de 14 dias desse aviso haver sido dado, o aviso si bem que'
dado fóra do prazo marcado pela presente disposição, será considerado dado na devida fórma para os fins aqui expressos, e o
aviso a remetter ou dar pela companhia poderá em vez de ser
remettído ou dado dentro do prazo exigido pela clausula, ser
remettido ou dado ao mesmo tempo que o aviso da assembléa
geral ordinaria.
114. O contador ou contadores juramentados terão direito
de verificar em qualquer' occasíão os livros e' contas da companhia e suas facturas e terão direito de exigir dos directores e
funccionarios'da eompannía as inf'ormaçõss e explicações que
possam ser precisas para o cumprimento dos seus deveres. de
contadores juramentados, e farão um relataria aos accíonístas
em cumprimento do disposto no art. 113 do «Companies Consolídatíon Act. », de 190,S.
.\'\'IS08

-115. A companhia poderá avisar a um sacio pessoalmente
ou mandando-lhe o aviso pelo correio para o seu endereço registrado, ou (si este não tiver endereço registrado no Reino
Unido) ao endereço, si houver, no Reino Unido, que elle houver
dado á companhia para a remessa de avisos.
Si uni. aviso fór remettido pelo correio, este será considerado dado, si f'ór convenientemente endereçado, preparado e remettido por carta, e si não f'ôr provado o contrario é ·consi-·
derado recebido, depois de 24 horas da occasião em que fór lançado ao correio.
'116. Si um sacio não tiver endereço registrado no Reino
Unido e si não houver dado á companhia um endereço para a
remessa dos avisos no Reino. Unido, o aviso endereçado a este
sacio e remettido para o escriptorio registrado da companhia
será considerado dado ao mesmo sacio no dia em que fór re-

mettído.

.

117. A companhia póde avisar aos possuidores conjuntos
de uma acção remettendo o aviso ao possuidor conjunto cujo
nome figurar. em primeiro lagar no registro, com respeito a
essa accão.
.
118. Um aviso póde ser dado pela companhia ás pessoas
com direito a uma acção em consequencia da morte, fallencia
de um sacio, remettendo o aviso pelo correio em carta franqueada, endereçada em nome dos mesmos ou no nome da firma
dos representantes do morto ou do trustee (administrador)
do fallido ou para qualquer .endereço semelhante, para o lagar
no Reino Unido, fornecido para este fim pelas pessoas que reclamarem esse direito de aviso e, emquanto este endereço não
fór dado, o aviso será dado do modo por que poderia haver sido
dado se a morte ou fallencia do sacio não houvesse occorrído.
119. O aviso das assembléas geraes será dado de qualquer
dos modos autorizados anteriormente no presente :
a) a todos os sacias da companhia (inclusive aos portadores de urarrtmts de aoções), exceptuando-se os sacias que não
tendo endereço registrado no Reino Unido não houverem dado
á companhia endereço no Reino Unido para se lhes remetter
o aviso :;. e tambem :
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I
b) a. todas as pessoas com direito a uma acção em consequencia de morte ou fallencia de um socio que -si não houvesse fallecido ou quebrado
teria direito -de receber aviso
.
da assembléa.
,
Outras pessoas quaesquer não terão direito de ser avisadas
.das assembléas geraes.

LIQUIDAÇÃO

120. Todas as vezes que o capital, sempre que o capital da
companhia fôr dividido em acções, algumas das quaes coní'iram
aos seus possuidores uma preí'erencia na dístríbuíção do actívo
do capital da companhia, e si houver de distribuir activo em
especie, já por força do disposto no art. 192 do Companies Consolidation Act., de 1908, já por outro motivo, os direitos dos
possuidores das acções que gosarem desta preí'erencia, consistirão em receber uma parte do reí'erido actívo distribuido
entre elles, do modo que Iôr preseripto em solução especial da
companhia, confirmada por uma resolução extraordlnaría dos
possuidores das acções, gosando dessa pref'erenc ia votada em
uma assembléa especial desses possuidores em que se achem
presentes ou representantes por procuração possuidores de
nunca menos de metade das acções que gosarem dessa pref'erencia; o saldo do actívo distribuido na í'órma supra, em especíe,
será repartido entre os socíos restantes da companhia de aceordo com os seus direitos.
:
121. Qualquer parte do actívo da companhia, inclusive
acções de qualquer outra companhia, poderá ser distrihuida,
com a approvação de uma resolução extraordinaria dos socíos,
entre os socios da companhia, em especie, ou poderá ser confiada a trustees para beneficio dos mesmos e a liquidação da
companhia poderá ser encerrada e a companhia dissolvida,
porém, de modo que nenhum socio seja obrigado a acceitar
acções que tenham um gravame qualquer.
Nomes,· endereços e qualificação dos subscriptores

W. B. Gould.
Donovan Avenue, Muswell Hill N., contador.
Jno. C. Hollocomb.
Southwell, Bromley, Kent, secretario.
VV. W. Turne.
96, Cotteri! Road. Surbiton, Surrey, empregado.
T. l\í. C. Bteuart ,
65, Bíshopsgate, E.. C:, negociante.
A. R. Benett.
33, Endyrni on Terrace, Fínshut-y Park secretario.
A. Borer.
286, Lynton Road, S. E., empregado.
W. Bell.
'105, Falmouth Road, S. E., empregado.
Em data de 1 de fevereiro de 19H.-Testemunha das assígnaturas supra: Charles E. Bischot], I; Great Winchester
Street, Londres, advogado por cópia conforme, Geo. J. Sorqeni,
ajudante do registrador de Sociedades Anonvmas.
Estava um sello de um shílling, da Inglaterra.
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Estavam quatro estampilhas ínglezas do valor colIectivo
de uma libra e tres shíllíngs, inutilizadas.
N. 113.989. Registrada em 1 de fevereiro de 1911-12.453.
Estava a ehancella do Registro de Sociedades Anonymas
com a data de 10 de fevereiro de 1911.
OERTIFICADO DE INOORPORAÇ.:\O DE UMA OOMPANHIA

Pelo presente certifico que a « Southern San Paulo Railway
Company, Limited », foi incorporada na conformidade da lei,
<.: Companies Consolidation ~~c,t. », de 1908, como Companhia Limitada, em data de primeiro de fevereiro de mil novecentos e
onze.
Passado e por mim assígnado neste dia dez de fevereiro
de mil novecentos e onze, em Londres.-Geo J. Stirçent, registrador ajudante das Sociedades Anonymas.
Estava um seIlo de ehancella de cinco shillings, carimbo
do Registro de Sociedades Anonymas com a data de 10 de fevereiro de 1911.
Eu, abaixo assignado, Henry Alfred Woodhrídge, tabellião
publico desta cidade de Londres, por nomeação regia, devidamente admíttido, juramentado e em exercícío, reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. George John Sargent, registrador
assistente de Sociedades Anonymas da Inglaterra, subscripta
no fim da cópia certificada da escriptura de associação, estatutos e certidão de Incorporação da companhia anonyma estabelecida nesta cidade, denominada «The Southern 'Slan Paulo
Railway Company Limited », que, na língua ingleza, aqui se
acham annexos,
Em testemunho do que dou a presente certidão que subscrevo e sello em publico e razo, nesta cidade de Londres, aos
dez dias do mez de ·fevereiro de mil novecentos e dez.
Em testemunho da verdade (signal)-H. A. Wooclb1'idge,
tabeIlião publico.
Estava a chancella do referido tabeIlião.
Colladas e inutilizadas na Recebedoria do Rio de Janeiro,
tres estampilhas do valor collectívo de 5$700.
A assignatura e a qualidade do Sr. H. A. Woodbridge estavam authentíeadas no Consulado do Brazil em Londres, aos H
de fevereiro de 1911. Fir.mava o reconhecimento pelo consul
geral do Brazil, Sr. F. Alves Vieira, o více-eonsul Luiz Augusto
da Costa, por se achar impedido o referido consul geral.
A assígnatura e qualidade do Sr. Luiz Augusto da Costa
estavam authenticadas na Secretaria das Relações Exteriores
do Brazil, em data de 17 de abril de 1911.
Nada mais continha o referido documento que fielmente
verti do proprio original ao qual me reporto.
Em fé e testemunho do que passei o presente que selIei
com o seIlo do meu officio e assigno nesta cidade do Rio de
Janeiro, aos '17 de abril de 1911. Sobre estampilhas federam!
valendo 13$500. Rio de Janeiro, '17 de abril de 1911.-ilJanoel
de Mattos Fonseca, traductor .publico,
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DECRETO N. 8.731 -

DE

17 DE

1\1AIO DE

1911

Concede autorização a João Luiz de La-Rocque, Rnymundo Tavares Vianna e
Bento Miranda para. orgnnizurem uma empreza nnonyma sob fi, denominação de «Companhia de Pesca. Panaense »,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereram João Luiz de La-Roeque, Baymundo Tavares Vianna e Bento Miranda, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização a João Luiz de
La-Rocque, Raymundo Tavares Vianna e Bento Miranda para
organizarem uma empreza anonyma sob a denominação ds
« Companhia de Pesca Paraense », de acoórdo com os estatutos
que este a acompanham, ficando, porém, a mesma companhia
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação
em VIgor.
Rio de Janeiro, 17 ele maio ele 1911, 90° ela Independeneia
e 23° da Repuhlíca,
flEIlMES R. D,\ FONSECA.
Pedro de Toledo.
Procuração que fazem João Luiz de La-Rocque e outros

Saibam quantos virem este publico instrumento de procuração bastante, que aos 19 dias do mez de abril do anno do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1911, nesta cidade de Belém, capital do Estado Confederado do Grão-Pará.
Republica dos Estados Unidos do Brazil, em meu cartorío, á
rua Treze de Maio, compareceram como outorgantes João
Luiz de La-Rocque.Dr. Ravmundo Tavares Vianna e DI'. Bento
Miranda, o primeiro commerciante e os outros engenheiros,
domiciliados nesta cidade, reconhecidos pelos proprios. E disseram que por este publico instrumento norneam e constituem
seu procurador bastante no Rio de Janeiro o advogado Dr,
José Barbosa Rodrigues e lhe outorgam os poderes necessarios para, em nome delles outorgantes, requerer e promover
perante o Governo a concessão ele autorização para organízação de uma empreza anonyma para exploração da pesca
neste Estado, denominada «Companhia de Pesca Paraense »,
já incorporada pelos outorgantes e bem assim, conjuntamente,
u approvação dos estatutos respectivos; podendo praticar
todos os actos necessarios e assígnar o que preciso fór ao fim
outorgado, de accórdo com a legislação em vigor, assumindo
pelos outorgantes a obrigação do cumprimento das formalidades legaes, para a definitiva constituição da sociedade pela
fórma estabelecida no decreto n. 434, de 4. de julho de 1891;
usando mais dos poderes nesta impressos, que adoptam e ratificam para o fim do presente mandato, inclusive o de substabelecer a presente como lhe convier e os substabelecidos em
outros; representar a elles outorgantes em todos os seus negocios, quaesquer que elles sejam, e tratar de todas as suas
causas, demandas e pretenções, movidas e por mover, quer
judicial, quer extrajudicialmente, e perante quaesquer repar-
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tições publicas, ou particulares, autoridades políciaes, judiciarias, écclesiasticas e administrativas, allegando, defendendo, acautellando seus direitos e interesses; interpor todos
e quaesquer recursos, onde p para quem nos casos couberem,
assignando petições, termos, arrazoados e o mais que fôr preciso e acompanhai-os na instancia superior até ultima decisão; propôr as acções que seus interesses reclamarem e
defendel-a nas que lhes forem intentadas, seguir umas e
outras, com seus incidentes e preliminares, até f'inal sentença,
acceitando citações e intimações, com reserva, porém, das primeiras ; requerer embargos ou arresto, penhora, sequestro,
detenções pessoaes, nos casos permittídos por lei; offerecer
libelIos, artigos, embargos, excepções, contrariedades; dar
provas por contraditas e suspeições; apresentar testemunhas,
ínquírfl-as ou reínquíril-as ; requerer acareação dellas, contraditar as adversas; assignar termos de negações, louvações,
desístencia de jury, ou de quaesquer causas; nomear bens á
penhora, tirar sentenças e fazel-as dar á execução, requerer
arrematações, adjudicações, justificações, habilitações, registros,' protestos de lettras ou outros judiciaes ; lançar nos bens
dos devedores na falta de lançadores, ou em concurrencia com
outros licitantes, precedendo licença do juiz competente, requerer precatarias e constituir procurador que intervenha
no cumprimnto delIas; vir com embargos de terceiro senhor e possuidor e juraI-os: variar de acções e intentar
outras. de novo, prestar todo o licito juramento ou affirmações
em termos Iegaes; dar de suspeito a quem lh'o fôr e proseguir
nos respectivos processos, na fórma de direito; e requerer a
entrega dos mesmos, depois de terem preenchido os fins para
que forem apresentados, passando os competentes recibos;
transigir livremente em juizo e fóra delIe ou deixar de
fazel-o; pedir, acceitar e conceder moratorias, esperas, concordatas, composições e compromissos; requerer a abertura
de falIencia de seus devedores, nos casos previstos no Código
Gommercial, assistindo e promovendo a todos os termos do
respectivo processo e ás reuniões de credores, requerendo o
que julgar de direito; comprar e vender mercadorias e generos de sua conta ou de consignação, despachal-as nas repartições competentes, assignando o que fôr preciso; acceítar,
saccar, endossar, descontar e caucionar lettras de terra ou de
cambio; assignar contas, recibos e outros documentos; resolver e decidir como melhor entender sobre negociações pendentes, ou que sobrevierem a este mandato; representar os
outorgantes em massas falIidas, assistir a reunião de credores,
votar e deliberar como entender de direito, requerendo e assignando o que fôr necessario, seja na qualidade de credor,
seía de curador fiscal ou administrador das mesmas massas;
administrar e tomar conta de seus bens, alugai-os ou arrendal-os e receber os rendimentos; dar quitação, despejar 05 inquilinos remissos, propondo as acções necessarias, assignando
contracto de arrendamento; depositar dinheiro em casas bancarias, prazo fixo ou em conta corrente, e tambem em caixas
eeonomícas, fazendo os levantamentos precisos, segundo a
~)rax:e estabelecida; receber e pagar qualquer quantia, dando
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e exigindo quitação; fazer cessão, venda ou transferencia de
dividas, assígnando endosso, escripturas e recebendo os valores; requerer registros ou ínscripções de hypothecas, haíxas
de hypothecas e transcripções de titulos de acquisição, ou arrendamento; seguir em tudo suas cartas de ordens e avisos
particulares, que sendo preciso, serão considerados parte des-'
tu ; substabelecer a presente como convier, revogar substabelecimentos; substabelecendo de novo as vezes que se tornarem,
de necessidade. E tudo que fôr feito e obrado por seu dito
procurador os outorgantes promettem haver por firme e valioso
em juizo e fóra delle, ratificando desde já quaesquer actos que.
praticar o outorgado em benefício delles outorgantes, embora
aqui omittidos, pois que consideral-os-ha como se especializados fossem. Assim o disseram, pediram este instrumento que
lbes li e acceitaram, assígnando-o oommigo e testemunhas presentes, abaixo assignadas, moradoras nessa cidade, pessoas do
meu conhecimento, do que dou fé. Eu, Antonio Pereira de
Barros Primo, escrevente juramentado, a escrevi. E eu, Jayme
Augusto Oliveira da Gama, tabellião de notas.' subscrevo e assigno.
Pará, 19 de abril de 1911.- O tabellião, Joimie i).U{fusto
Oliveira da Gama.- João Luiz de Lc-Rocque.:-: Iuunnuauio
'I'auares Vianna.- Bento Miranda»-: José Candido Barbosa.Dorioal de Sant'Anna Lopes.
Está collada uma estampilha de sello federal de 1$, devidamente inutilizada. Trasladado do original ao qual me reporto. E eu, Jayme Augusto Oliveira da Gama, tabellião de
notas conferi,concertei, subscrevo e assigno em publico e
raso. Em testemunho da verdade (signal publico).
Pará, 19 de abril ele 1911.- O notário, Jayme fl-ll{fllsto
Oliveira da Gama. Carimbo do notario, onde se lê: Notario
publico.- .T. Gama.- Pará - Brazil. 8$000,
-Co:rn.panhia de Pesca Paraense
Estatutos

TITULO I
D,\

DENOO\IINAÇ.:\.O. SÉDE, OBJEC'fO E DUlUÇSo

Art. 1. o Fica constituída sob a denominação de «Companhia de Pesca Paraense» uma sociedade anonyma, que será
regida por estes eE,{atutos e pela legislação em vigor.
Art. 2. o A sociedade terá séde e fôro juridico n?- cidade
de Belém. capital do Estado do Pará.
Art. 3.0 A companhia tem por ohiecto e fim :
a) exploracão da nesca por meio de vapores modernos e.
apetrechos aperfeiçoados, quer nas costas, quer nos rIOS e
mares territoriaes;
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b) a installação de frigorificos para guarda e conservação
do peixe ou de outro qualquer genero alimenticio;
c) ínstallação de fabrica de conserva, salga, defumação. e
outros processos industriaes dos productos da pesca;
d) o commercio de peixe em geral e o dos productos derivados;
e) todas as operações necessarias ao desenvolvimento da
mesma industria e á venda dos seus productos.
.
Art. 4.° O prazo de duração da sociedade será de .25 annos,
podendo ser prorogado por determinação especial da assembléa geral.

TITULO II
DO CAPITAL

SOCIAL

Art. 5.° O capital é de 150 :000$, dividido em 1.500 acoões
de 100$ cada uma, nominativas ou ao portador, uma vez integralizadas e a pedido do possuidor.
Art. 6.° As entradas serão feitas com um prazo de oito
dias ímprorogaveis, em prestações nunca inferiores a 50 %,
mediante 'chamadas, resolvidas pela dírectoría, de accôrdo com
as necessidades socíaes, ou tambem de uma só vez, se assim
convier aos interessados.
Art. 7.° Não realizando o suhscriptor ou accionista o pagamento das entradas nas épocas marcadas, será decretado o
commísso dasuoções, sendo levadas ao fundo de reserva as
importancias das entradas feitas, depois de cumpridas as disposições dos arts. 33 e 3/i do decreto n. 43-1, de 4 de julho
de 1911.
Art. 8.° Cada acção é índispensavel em relação á sociedade. Não poderá haver mais de um proprietario para urna

acção.

Art. 9.° A companhia poderá contrahir emprestimos dentro ou fóra do paiz, mediante emissão de obrigações (debentures) com garantia do patrimonio social, observadas todas
as formalidades legaes. A importancia de taes emprestimos
não poderá exceder o valor do fundo social e para elles serão
preferidos os accionistas.
Art. 10. Os directores da sociedade poderão lançar e contrahír taes empréstimos, independente de convocação da assembléa geral, urna vez verificada a necessidade delles e
approvada a operação pelo conselho fiscal.
TITULO UI
DA ADMINISTRAÇ.:\O E

no

CONSELHO FISCAL

Art. 11. A companhia será administrada por urna directoría de dous membros eleitos pela assembléa geral, os quaes,
na sua primeira reunião, escolherão entre si o director gerente e director secretario. O dírector gerente será o representante da companhia em todas as suas relações officiaes,
'ou 'com terceiros e todos os negocios soeíaes, competíndo-Ihe
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todos os actos de gestão social, nomeação de prepostos de
qualquer categoria, fixação de ordenados e attríbuícões.
Art. 12. A directoria administrará e fiscalizará todos os
negocies da companhia, contractando com quem quer que sejà
dírectamente ou outorgando poderes no todo ou em parte a
pessoa de confiança; tanto no Estado, como no estrangeiro.
Art. 13. Cabe á directoria:
I. Organizar o escriptorio da companhia e o seu regimento interno.
lI. Autorizar o pagamento das despezas necessarias com
o custeio dos serviços e outras que, porventura, possam apparecer.
. lIL Apresentar relatorio minucioso sobre o estado dos
trabalhos e estado financeiro da companhia, relativo a cada
armo social.
IV. Nomear representante da sociedade em juizo ou fóra
delle ou perante qualquer repartição publica.
V. 'Convocar asassembléas ordinarias ou extraordínarías,
observadas as formalidades e preceitos legaes.
Art. 14. As procurações, contractos ou papeis que acarretem obrigação para a companhia serão assignados pelo director gerente e director secretario, conjuntamente.
Art. 15. O mandato da primeira directoria durará até 31
de dezembro de 1912 e as subsequentes serão eleitas annualmente pela assembléa de accionistas.
Paragrapho unico. Vagando um dos legares da directoria
por licença, morte ou renuncia, o director em exercicio designará o membro do conselho fiscal mais votado para preenchimento provisorio do cargo, até resolução da assembléa geral
na sua primeira reunião.
Art. 16. Os directores deverão, antes da respectiva posse,
garantir a responsabilidade de sua gestão com uma caução de
50 acções integradas, que ficarão inalienaveis durante todo o
tempo da sua gestão e definitiva approvação das contas.
Art. 17. O director gerente perceberá os honorarios de
3: 6008, annualmente, sendo os do dírector secretario, pelo
mesmo período, de :2: 400$, desde o inicio da pesca.
Art. 18. A directoria poderá nomear empregado ou superintendente de todos os serviços de vapores empregados no
serviço da companhia, estipulando em seu favor uma porcentagem, além dos vencimentos. Esta porcentagem, porém, não
poderá exceder de 5 % e será tirada dos lucros liquidas, observado o disposto no art. 98 do decreto n, 434, de 4 de julho de
1891.

Art. 19. A companhia terá um conselho fiscal de tres
membros e tres respectivos supplentes, eleitos em reunião annual da assembléa geral.
Art. 20. O conselho fiscal exercerá as funcções que lha são
attribuidas nas leis que regem as sociedades anonymas,
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TITULO IV
D.-\. ASSEMBLÉA GERAL

Art. 21. A assembléa geral se constituirá de accórdo com
os presentes estatutos e leis de sociedadss anonvmas. Suas
decisões obrigam a universalidade dos accionistas presentes
ou ausentes.
Art. 22. A assembléa geral se reunirá, ordinariamente,
no mez de março de cada armo, para tomar conhecimento da
gestão da dírectoria; do balanço geral e de todos os negocias
sociaes, devidamente informados pela directoria e conselho
fiscal.
Art. 23. Compete ainda á assembléa:
a) o julgamento de todos os aetos da directoria, desobrigando-a de todas as responsabilidades que lhe são ínherentes ;
.
b) conhecer do balanço da caixa social e de toda
as
operações relativas ao anno findo, approvando ou recusando as
contas apresentadas.
Art. 24. Para que a assembléa possa validamente funecionar, é necessario que esteja presente um numero de accíonístas
-representando, pelo menos, um quarto do capital social. Na
falta de numero legal, as convocações para nova reunião serão
feitas pelo modo estabelecido nas leis em vigor.
Art. 25. Os avisos e annuncios de convocação para reuniões
ordinarias deverão ser feitos pela imprensa, r-om antocedsncía
.nunca inferior de oito dias, e de cinco dias para as extraordinarias.
Art. 26. A assembléa geral será ínstallada pelo director ge~
rente da sociedade ou seu substituto ou pelo accionísta presente,
possuidor de maior numero de acções, na falta daquelles. Em
seguida, por proposta ou acclamação, será escolhido o presidente dentre os accionistas presentes, o qual convidará dous
.outros para os cargos de secretario.
Art. 27. As deliberações serão tomadas por maioria de
votos dos presentes, computando-se um voto para cada grupo
de 10 acções.
Art. 28. Os accionístns ausentes poderão ser representados por .proouradores que sejam accionístas, mediante poderes
especiaes.
Art. 29. As reuniões das assemhléas geraes serão motivadas e nenhum assumpto estranho ao da convocação poderá
'ser obiecto de deliberação.
Art. 30. A liquidação social ou fusão da' sociedade com
outra empreza só poderá ser autorizada pela assembléa geral.
A esta compete, excluaivamente, decretar as condições da Iíquidação, fusão ou alienação do actívo social e eleger as pessoas
'que, em nome da companhia, concluirão esses actos,
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'rITULO V
DO FUNDO DE HESERVA E LUCROS

.Art, 31. Os lucros liquidas provindos das operações,
e:ffectivamente concluídas no semestre, serão repartidos e utilizados da Iórma seguinte:
10· % para fundo de reserva:
15 % nara fundo de depreciação e renovação do material.
Paragrapho unico. O restante constituirá os dividendos
que serão ·distribuidos semestralmente, conforme os balanços,
que serão Lambem organizados semestralmente. O urimeiro
halanço dos ncgocios sociaes será Jechado em 30 de junho
de 1912.

TITULO VI
DISPOSIÇÕES

GE~\ES

ArL. 32, Dias antes da reunião da assemhléa geral e durante o tempo do pagamento das entradas das acções e dos
dividendos será suspensa, mediante aviso pela imprensa, a
transf'erencia das acções.
.Ar], 33. Para os effcitos de balanço e contas da companhia, o anno social acomnanharú o a11l1O civil.
.
E, . por estarcm jror esta fórma justos e combinados, os
abaixo nssiguados, ind icando em segu ida aos seus nomes o
numero de acçõcs que subscrevem, declarnm soleumeinente
2PI)I'OVar os uresentes estatutos e manifestam a vontade firme
e irrevognvcl de iconstitu ír a Companhia de Pesca Paruense
sob o regímou de sociedade anonyma.
Belém do Pará, 15 de abril de 1911. Estavam tres estampilhas f'edcraes, colladas e devidamente inutilizadas, no valor
total de 2$100, sobre as quaes se liam as seguintes assiguaturas : - J. L. de La Rocoue. -s-Raimunulo Tavares Vialllla.
- Bento Jlil'anr!a. - Reconheço as assignuturas supra. Pará, 20
de abril de UiJL Em testemunho da verdade (signul publico).
-O notarío. Ja!!II/l! A.lIljusto Oliveira Gama. Carimbo do notarlo,
onde se lê . Xotario uulrlico . - J. Gama. - Pará. - Brazfl.
llELAGAo DO:':> SUB:,CIUPTORES D.\S ACÇÕES

Nomes -

Profissão -

Domicilio -

Numero das acçõcs

La-Ilocque, Pinho &, Cornp., conunerciantes, Belém elo
Pará
, .. ,
,
,.
I~aymundo 'I'avures Vianna, engenheiro civil, idem"...
Bento :'\lirauda, idem, idem.........................
João Lu iz La-üoeque, commerclante, idem..........
João :.\Ionanl, idem. idem
:..........
Emílio A.. de Castro Martíns, idem, idem.............
Poder ·Executivo -,-. i91i

500
100
150
100
50
100
55
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Felippe de La-Hocque, idem, idem.................
Augusto de La-Hoeque &; Comp., idem, idem ..... ;.....
Augusto de La-Itocque &; Comp., idem, idem............
Augusto de '. U ..... Hocque, idem, idem.................
Aureliano Antonio Eirado, idem, idem...... . , . . , . .
Claudíuo da Rocha Homai-iz idem, idem
;.....
Guilherme Augusto de Miranda Filho, idem, idem. . . . . . .
A. Diniz, idem, idem .....
'I'heodorico P. Magno, fazendeiro, idem ... " . . . . . . . . .. .
ó

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

50
50
50
8U

J DO
50
100
20
50

Total; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.500
Belém, 15 de abril de 1\)1 L Estava collada urna estampilha

dv 300 réis, í'edera l, e devidamente inutilizada e sobre a qual
seIíaui as seguintes assignaturas : J. L. de La-Rocque, -Raymundo Tavares Vianna.-Bentu 111 imnda.- Heconheço as assignaturas supra. Pará, 19 de abril de 1911. Em testemunho de
verdade (signal publico), - O notarío, Jayme Aiunisto Oliveira
Gama. Carimbo . do notário, onde se lê: Notai-lo publico,
J". Gama. - Pará. - Brazil.
DECRETO N. 8.732 Concede

autorizuçâo

{t

DE 17 DE :MAIQ DE 1911

Compaüia Industrial
na Republica

~r

Comercial

vara

runueiuuar
'

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
nttendendo ao que requereu a Compaii.ia Industrial y Comercial, sociedade anonyma com séde 'em Montevidéo, Republica
Oriental do Uruguay,devidamente representada, decreta:
Artigo unira. E' concedida autorização á Compafiia Industrial y Comercial, para funccionar na Repuhlica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assígnadas pelo Ministro de Estado' da Agricultura,
Industria e Commercio, ficando a mesma companhia obrigada
a cumprír as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Hepublioa .
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.

Clausulas que acompanham o decreto n. 8.732, desta data
I

A Compaüía Industrial y Comercial é obrigada a ter um
representante no Brazil com plenos e illimitados poderes para
tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem. quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandado e receber citação inicial pelá companhia.
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II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á [urísdioção
de seus tríbunaes Iudiolarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
á execução das obras ou serviços a que elles se referem.
III

Pica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos. Ser-Ihe-ha cassada a autorização para funccionar na
Repuhlica si infringir esta clausula.
IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito que regem as sociedades anonymas ,
A ínfraóção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial, será punida com a multa de
1 :000$ a 5: 000$ e, no caso de reincidencia, pela cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 17 de maio de HJ11.-Pedl'o de Toledo.

Coulpan.ia Industrial y COlllercial

Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commerclal juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da meritíssíma Junta Commercíal da Capital Federal, certifico pelo presente, que me foi apresentado um documento
escrípto no idioma castelhano afim de o traduzir para o vernaculo, o que assim cumpri em razão do meu officio e cuja
traducção é a seguinte:
'fRADUCÇÁO
Estatutos da sociedade an:myma Compafiia Industrial Y
Comercial

TITULO I
CONS'1'l'l'UrçÁo, PINS, PIIAZU E DOl\IICILIO

Art. L° Fica coustituida sob a deuominacão de Compaãia
Industrial y Comercial (Companhia Industrial e Commercial)
uma sociedade anonyma que terá por fim qualquer negocio de
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natureza industrial agr-ícola ou commercial, explorado directamente ou em participação, a saber: operações de ordem financeira, empréstimos d~ dinheiro com garantia real ou qualquer
outra, compra, venda de immoveis e particularmente a installação de saladeros (xarqueadas) e sua exploração, preparo e
venda de todos os productos índustriaes obtidos do gado vaecum,
lanígero ou de outra especie .
Art. 2." A séde da companhia será na cidade de Montevídéo,
Republica Oriental do Uruguay ,
Art. 3.° Os estabelecimentos iudustríaes da companhia serão installados em territorio do Brazil; todavia si a directoria
julgar conveniente e depois de prévio accôrdo e consenso da
assemhléa geral, poderão elles ser installados nos terrítorios
Oriental, Argentino e Paraguayo ,
Art. .1." A agencia geral para a realização dos productos
industrtaes saladeros será em Montevídéo. A ageucia geral para
a realização dos productos agr-ícolas será em Buenos Aires; para
isso serão registrados os presentes estatutos IH.'l'HIÜe os Governos da Hepublica Argentina e elos Estados Unidos do Brazil e a
dírectoria estabelecerá a forma e regulamentação do íunecionamento das alludídas agencias.
Art.. 5:' O prazo da duração da companhia será do 30 annos,
contados da dala da sua constituição definitiva e poderá ser prorogado pela assembléa dos accionistas com observuucla dos
tramites legaes.
Art. Ü." Consídernr-se-ha definitivamente coustituida a
companhia, uma vez que duas terças partes do capital social
houverem sido subscriptas.
TI'l'ULO II
DO

CAPITAL

Ar!" 7.° O capital da comnauhiaserú de quatrocentos e oitenta mil pe>3OS, ·moeda nacional, OUI'O, dividido em oito mil acções de sessenta pesos cada uma, nominativas, porém eouvcrtíveís ao portador, uma vez integrada sua ímuortancia; entretanto os accionistns receberão para constar um recibo provisorio ass ignadopula dlrcctoi-in.
Art. 8.° As ucçõcs subsortptus serão integradas do modo seguinte: quinze pesos [lO I' accão no neto da suhscripçâo ; quinze
pesos por acção em ptimciro de ahril. Os trinta pesos restantes
serão integrados na Iói-ma estabelecida no art. 3·í item (b) dos
presentes estatulos.
Art. n.o As acções são indivisiveis e só poderão ser transf'eridas, antes ele integradas inteiramente, mediante cessão subscrípta pelo cedente no registro geral ele acções que será aberto
para este fim.
Art. 10.A expedição de duplicalus, em se tratando de recibos provisorios, pOI' extravio, roubo, ínceudío, e!.c., só se fará
com a declaração expressa de serem elles duplícatas .e depois
de publicados avisos durante quinze dias em jornaes diarios,
que a directoria designar, o que se fará a custa do so licitante.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

869

Os titulas duplicados serão expedidos sob a responsabilidade
do aecíonista que, para isso, dará as garantias que a directoria
lhe exigir.
Art. H, Os accionistas que não cumprirem nos prazos
marcados no art. 8" para o pagamento da segunda.quota, terão
um prazo de seis mezes para realizar esse pagamento e pagarão
juros de meio 1)01' cento meusaes sobre a importancia da mesma
quota: í'índo esse prazo, suas noções serão cousideradas caducas
(cahidas em eomrnísso: porém com as quantias pagas integrarse-ha o numero de acções, a que ellas nlcançarern, deduzidos os
juros. Si as quantias não chegarem para pref'azer uma acção,
ficarão ellas para a sociedade, bem como as í'raccões que não
chegarem a uma acçâo .
TITULO

m

DOS ACC10N1STAS

Art. 12, As responsabil ídndes dos accíonístas fie'lm limitadas ás que prescrevem as leis e os presentes estntutos ,
Art, 13, Todos os acoion isl.as sem exeepção, cujas acções se
acharem rcg istradns na conformidade do disposto nos arts. 20
e 2-í, poderão assist.ir ás assembléas e fazer-se representar por
outro uccíonísta ou por terceiro que não seja accionista, por
meio de procuração: tornar parte nas discussões e votar. O~
votos serão computados do seguinte modo i todo o possuidor de
10 acções tem um voto: o de H a 100 acções terá dous votos; o
de 10L a 300 terá tres votos: de 301 a 500 terá quatro votos;
o de mais de 501 ncções terú direito a cinco votos.

°

TITULO IV
D ,\ S ,\ S S E :1\1 B L É A S

Art. H, As assernbléas geraes de accíonistas serão ortlinarias e extruorrlinnr-ias. São assembléas ordinarias as que po:~
convocação da d irector ia, puhlicuda durante 15 dias no Ilinrio
Oftieio! ou em outros [ornaes de grande circulaçâo, si realizarem annualmeute dentro de dous mezes que se seguirem a cada
exercicio rindo, para nomeação dos membros CJl1e houverern de
couatítuír a directoria, nomeação do conselho f'iseal, inrormnção
da administração do anuo, inveutnr ioa, halanços e memor laes
qllf~ a dírecf.oi-ía apresentar, para pronunciar-se "obre ,,()IIS :1l:1 os
e resolvei' as questões de interesse social em geral C!lie a elirectoría lhes suhmetter, mediante «ornmunícaçã« lJl'éYia no
aviso ele convocação.
~\1'l" 15. Haverú C/IIO/'Uin para real iznoão ela nssemhléa
quando nella se acharem l'epre::;enLadas a niet.ade e mais uma
das acçi"lf's ('111 ci roulnção . Si esse nu meNI não com pal'(,l'pl' na
prtmeira ioonvoeaçâo, vcrirtcnr-se-hn uma segunda na rói-ma
do ,artigo antcríor e a nssemhléa renlízar-so-ha r resolverá
valídamento com qualquer numero ele aecionístas presentes.
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Art. 16. São assemhléas extraordinarias :
as que a direct.oria achar conveniente convocar por necessidade de adaptar resoluções urgentes;
b) as convocadas a pedido do conselho fiscal;
c) as convocadas mediante pedido por escripto, apresentado á directoria por cinco accíonístas no mínimo, e sempre
que representarem ao menos um quarto do capital social.
Art. 17. Em toda a convocação de assembléa dever-se-lia
declarar a especíe e os fins da assembléa, e se for extraordínaria, por iniciativa de queni é ella convocada; estas assemhléas serão convocadas por publicações do Diario Official ou
fH11 outros jornaes de grande circulação, durante dous dias,
e cinco dias, no mínimo, antes da data da assembléa. Em nenhuma dellas poder-se-ha tratar de outros assumptos que
não os que houverem motivado expressamente a assemhléa.
Arf, 18. Em se tratando de assernbléas extraordínarias, e
salvo as excepções legues dos casos previstos nos presentes estatutos, bastará para constituir-se legalmente a presença da
quarta parte do numero de accionistas inscript.os no livro
social até o dia anterior á assembléa.
Art. 19. Todas as resoluções das assemhléas, salvo excepção
expressa do presente regulamnto ou de lei, tomar-se-hão
1101' maioria absoluta dos votos presentes e serão obrigatorias
para todos os accionistas hajam ou não concorrido a ellas;
estas resoluções serão consignadas em um livro especial de
actas das assembléase devidamente assignadas pela directoria.
Art. 20. Os accionistas cuias accões não houverem sido
inscriptas no registro respectivo e que se não houverem rnunido do cartão correspondente até o dia anterior ao marcado
para a realízacãoda assembléanão poderão votar nella.
ArL 21. Para os fins do artigo anterior, desde o mesmo dia
em que forem publicados os convites para as assemhléas, poderão os 81'S. ácoíonistas receber na secretaria o bilhete no
qual será consignado o numero de votos que lhes assiste e que
servirá de ingresso para as mesmas assembléas.
ArL 22. As assernhléas serão sempre presididas pela commissão dírectora. O presidente nomeará, em todo o caso, uma
commíssão de tres membros presentes; não directores, para
verificar, pelo livro de registro, si ha quorum.: a informação do
numero e nome dos accionístas presentes firmada por essa
commíssão, ficará archívada.
Art. 23. As votações poderão ser feitas de viva voz, salvo
si se concordar em fazel-as por meio de cedulas firmadas pelos
accíonístas. Este ultimo processo será empregado nas votações referentes a nomeações e os escrutiníos da vocação por
meio de cedulas serão feitos pela mesma eornmíssão especial
a que allude o artigo anterior.
a)

TITULO V
DA DIRECTORIA

ArL 24. A companhia será administrada por tres directores titulares que entre si combinarão o modo de desempenhar
os cargos da administração,

ACTOR

no

PODER EXECUTIVO

8if

Art. 25. Os dicectores antes de entrarem em eXeT.'ClC'JO
deverão dar em caução lÍ companhia 200 seções, como garantia
da sua responsah ilidade.
Art. 2G. O mandato dos directores será de tres annos, podendo ser elles reeleitos e, a í.itulo de remuneraeãa de seus
serviços, receberão mensalmente a quantia de 30>pesos, sem
contar o que lhes puder ser abonado como gl'aLifienção espccinl pela gerencia de qualquer estabelecimento índustrinl da
companhia que lhe pode ser confiada, o que será resolvido prévíarnente pela assemhléa.
Art. 27. O drreotor que estiver occasionalmenle impedido
de exercer suas funcções será substituído por qualquer dos
outros dons, conforme ajustarem. Si, porem, o impedimento se
prolongar por mais de tres mezes, será suhstituirlo por outro
designado pelo conselho fiscal.
A rt, 28, Compete á directori a :
a:' praticai' com amplas faouldades todos os netos de administração conducentes ao bom f'unccionamento da companhia,
tutelar os interesses desta; para isso terá plenos poderes para
receber, tt-nnsígir,' celebrar contractos, arrendar ou comprar
bens de raiz, fundar estabelecimentos industriaes; poderá
Lambem, na oontormídade. do que combinar com o conselho
fiscal, alinear, permutar ou hypothecar os bens sociaes, moveis.
A alineação e gravame dos immoveis só se poderá fazer
com prévia approvação expressa da nssembléa, a que deverão
comparecer ou estar representados mais de metade (ri metade
H mais um) das accões subscriptas.
b) convocar as assembléas apresídil-as, dando-lhes conta
annual e documentada da sua ndministração segundo o disposto
no art. 15 :
c) formular as contas de gastos provaveis de empregados
e outros, organizar todos os serviços neoessar íos para os fins
soclaes e para o desenvolvimento f\ boa marcha dos negócios
socíaes, para o que nomeará os empregados, podendo destítuil-os, suspendel-os ou demittil-os,
Art. 29. Os directores deliberarão entre si, por maioria
de votos, salvo a excepção que surge no artigo seguinte, e
lodos os documentos que impliquem responsabilidade ou renuncia .de direitos da companhia deverão, para SOl' validos, ser
assígnados por dous dírectores.
Para isso qualquer director poderá dar poderes a outro
qualquer dos directores,
Art. 30. Com o consenso prévio do conselho fiscal poderá
a directot-ía delegar seus poderes, fóra da séde da companhia,
a um ou dous directores para a acquislção, ínstallação f\ gestão
de qualquer estabelecimento industrial que julgar avisado
fundar de accôrdo com os fins sociaes, incluindo neste poderes
os que os proprios directores poder-iam exercer para o cabal
desempenho dessa incumbencia especial.
O referido director deverá, apeznr disso, apresentar semestralmente Ú direetor-ín em sua sé de social uma relação da sua
gerencía e os ha lanços do estabelecimento,
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TITULaS VI
DO C{)NRELHO PISCAI.

Art. 31. o conselho fiscal rompor-sp-ha de l.rpR membros
effectlvos e l.J'i'S supplení.es P serti nomeado pela ussomhléa 01'dínarín, por mníor-ía do votos.
Os membros (ltwel'HO srl' nccinnistas, suas funccões serão
exereíveís pelo prazo de um anno, porém poderão ser reeleitos; seu ('argo sern gratuito,
Ar-t. 32. DpYl'I'á oxnmínru- as contns quI' a direcloria apresentar e inf'ormarú com rrsppjlo ás mesmas á nssemhléa geral
ordinaria, por I'R('.I'ipto ; P para iRSO a d il'ertoria remettel-as-ha
com a devida anteeedeneia ao mesmo conselho fiscal.
Art. 33. Além das outras tuncçõos consignadas nos presentes estatutos, intervirú em lodos aquelles assurnptos que a
directoria lhe sulimetter.

TITULO VII
DOS LUCROS E FUNDO DE RESERV,\

Art. 3~. Os lucros liquides, verif'Ieados anuualmente, conforme o balanço que deveI'ú ser apresentado n assernhléa, serão
dístríhuidos da flíl'ma !)eguinte :
a) 7112 % parn a constituição dI' um fundo di' reserva até
perfazer a quantla id« tiO. 000 pesos.
b) 32 ll::?~;' para a integração do cauital: a impm-tancia
annunl a quo SI' «levar srrn creditada aos ncclcnístaapronorcionalmento ao capital de cada um, até sua id.ng't'ação total,
Esta eoutrlhu ição cessara uma vez que o capital realizado
chegue a sua completa integração e,Ralvo deliberação tornada
na nssemhléa geral, para este fim convocada, di' accion ístns que
representem, no minimo, Ires qunrtas partes do capital social,
se destíuarú ao fundo di' dividendos das acções,
c) la %. pura o coronel João Fnanciseo Pereira dI' SiJllza
e Francisco Macedo Couto, durante o prazo continuo .-]"10
aunos, a contar desde a data da constituição da companhtn.
di O l'eRl.anl.p será distr-ibuído aos acclonlstas como dividendo.
.
Art. 35. As quantias destinadns ao fundo de r-eserva deverão ser empregadas, a juizo da directoria e depois de prévio
accôrdo COI11 o conselho fiscal, em t.íí.ulos garantidos e de í'acíl
realização

TITULO vrrt
DISSOLUÇ.\O SOCIAL

Art. 36. A enmpanh in só .poder:í díssolver-se em os casos
e fórmas previstos pelas le is vigentes :o será liquidada pela sua
ultima directoria, completada pela assembléa, caso haja Iogares vagos na mesma.
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TITULO IX
DISPOSIÇÕES fJERAES

Art. 37. Os assumptos não eonsignndos nestes estatutos
serão regulados pelos prlnoipios estabelecidos por lei.
TITULO X
DISPOSIÇÕES 1'RXNSnORL\S

ArL ::lR. c\ diJ'(,~toria para o primeiro per iodo social fica
constitutda pelos SI'S. Itodolí'o Vclloso, como presidente,
Francisco de Macedo Couto e João Francisco Per-eira de Souza: compondo-se o conselho riscai rios SI'S. Miguel Barhará,
Marcillo Beleh ior de Oliveirn e Vicente Cnrci.
Art. 39. A agencia geral dos nngocíos da sociedade ficará
a cargo do Sr. Rodolro Velloso e a admínisl.ração e gerencia
elo «saladero» denominado «Alí.o Uruguavs. situado em S. Bor-la
(Estado do Rio Grande do Sul), a cargo dos 81';:, João Francisco
Pereira de Souza 'I'Francisco Macedo Couto.
Art. ·10. Fica a rlirectorin autorizada a levaní ar no paiz
ou no estrangeiro um cmpresttmo de debentures, garantido
ou não, com gr-avame ou hvpnf.heca dos bens sociaes,
Este emprestlmo não poderá exceder da ímportancía do
capital realizado, com juro mnximo de sete por cento ao
anno e com amortização nnnua! de Ires por cento. Esta autorização f'ionrú em vigor por um anuo, a contar desta data.
Ar!" 'J1. A directoría sol icitarri do Poder Executivo a
approvação dos presentes estntufos, para o que fica o Sr.
Rodolfo Velloso com poderes para conseguir a personalidade
juridica da sociedade, inscrever os estatutos no Juizo do Commercio (Cnmara de Commercio) e proceder em seguida lÍ organização definitiva da sociedade.
Montevidéo, 10 de fevereiro de HH 1. ~ Por mim n por
procuração de Cabral Belch ior & Comp., Lutm Yidl'o tlc Macedo. ~ João Francisco Pereira de Stntz« e A.lll'N/o Lona,
por autorização ep istolar de Manoel João Bastos I~Pel'eira
Carne iro & Comp. ~ 11. Yelloso, ~ Francisco tle Macedo Couto. - YicPllfi CUI'Pi. -.T, Gnnar« !f· COIl1,p .. pOI' procuração de
Barhará &: Filhos.
Certifico que o SI'. Hodolf'o Velloso, aqui domiciliado,
o Se. Frrmcisco de Macedo Coutn, domiciliado no Quarnhlm,
Hepuhlica dosEstados Unidos do Braz il, accidentalrnente nesta
capttal, o SI'. Juan Carlos Gannrn, auu i rlnmícilladn, e o 81'.
Vicente Curei, tamhom aqui domiciliado. todos maiores de
idade, pessoas de mim ennhecidas, assignaram na minha presença o documento precodente, t-a tif'ieanrlo o seu conteudo,
depois dnJeitm-n que foi por mim í'eita aos mesmos. A rogo
dos mesmos 'senhOl'I~s expeço a presf'nte, que sello e assigno
em Montevidéo, aos 11 de 1'eyereiro de J 911. Estava um sello,
- A1'turo Vivas Cerantes, tabellião,
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Exmo. Sr. - Rodolfo Velloso, domiciliado nesta cidade,
casa n. 204 A da Calle Piedras, declara a V. Ex. que, na
ennf'ormidade do artigo final dos estatutos que apresenta da
sociedade anonvrna Cornpafiía Industrial y Comercial, "foi autorizado a solicitar, como sol icitn. do Poder Executivo a correspondente' personalidade juridica, que V. Ex. dígnan-se-ha
de conceder a esta associação, depois ele cumpridas as "formalidades Iegaes. Exmo , Sr. - Montevidéo, 10. de fevereiro de
1911. - R. Yelloso, Ministerío da Fazenda - Montevidéo, 11 de
fevereiro ele 1911. Com vista ao Sr. fiscal do Governo do I"
Turno. Madalena. Montevidéo, 11 de fevereiro de 1911. Recehído hoje. Registrado. A despacho. - Attonso Pacheco Filho.
Exrno. Sr.
Ficando entendido que o capital da companh ia
estarri radicado ao pa iz, lugar fixado para seu domicilio, si
bem que tenha seus estabelecimentos em territorio braz ileiro,
põde V. Ex. approvar os estatutos presentes e conceder á Companla Industrial y Comercial, representada pelo Sr. Velloso,
a personalidade juridica que solicita, devendo a mesma ficar
suhrnettida a todas as el isposiçõeâ nacionaes que lhe forem
applícaveis pela índole da sociedade ou pela natureza das
operações que eff'eotuar. Ao resolver, deverú ter-se em mente
o disposto no art. 4" da lei de 2 de junho ele 1893, no que
respeita á integração do capital. V, Ex., entretanto, resolver-á
como julgar mais acertado. Montevidéo, aos 13 de f'everelro
de 1911. - Lino 1Tarela. Está um sello dizendo: Fiscalização
do Governo do ·1 ° Turno - Ministerio da Fazenda. - i\f ontevidéo, B, de fevereiro de 1911. Vistos, com as resalvas indlcadas pelo mínisterio fiscal no precedente despacho, no que
respeita ao capital da companhia, entender-se-ha o mesmo
radicado ao paiz, autorizando-se o estabelecimento da Sociedade Anonyma denominada « Compaüía Industrial y Comercial» em territorio hraz ile iro, approvaudo-se seus estatutos e concedendo-lhe a personalidade [uridíoa que solicita.
Para os eíf'eitos do art. 4° da lei de 2 de junho de 1893, fica
marcado o prazo de 60 dias para a constituição definitiva da
referida sociedade, dentro do qual apresentar-se-hão as justificativas correspondentes, devendo, além disso, a sociedade
submetter-se á nossa legislação em vigor" Nessa conformidade, seja o presente lançado no livro competente e devolvido para os demais fins competentes. - Willim.an. - EU(fenio J. Madalena.
.
Registro Publico de Commercio. Inscríptos sob n. 19, das
fls. 545 a 550 do livro 21 de contractos. Montevidéo, 21 de fevereiro de 1911. - Avelino Jaoier Piçares. tabellíão publico.
Estava um sello dizendo: Juizo Ld". de Commercio do 1° turno.
Montevidéo.
Confere com os originaes que o autorizante teve presente
e devolve ao Sr. Rodolfo Velloso. Em fé do que e a rogo elo
mesmo senhor expeço o presente traslado, que sello cnssígno
em Montevídéo, aos 4 dias do mez ele março do anno .de
:t9J 1. - Arturo Yi.vas. Cerantes. (Bignal publico). Uma estampilha de 20 centesímos, inutilizada.
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o abaixo assignndo, secretario da Exma. Alta Côrte de
Justiça da Repuhl ica Oriental do Uruguay, certifica que o Sr.
Arturo Vivas üerantes, que autoriza a escríptura anterior, é
tabellião publico, está no exercícío de sua profissão e reside
no Departamento da Capital.
- Montevidéo, aos 4 de março de 1911. - J. Cubilâ, secretario. Estava a chnncella da referida côrte.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. J. Cuhiló, secretario da Alta Côrte de Justiça desta República, exarada no
documento retro de oito folhas por mim rubricadas; e para
constar onde convier, a pedido do Sr. A. Usher, mandei passar
a presente, que assignei e sellei com o sello das armas da
Hepublica neste Consulado Geral do Brazil.
Montevídéo, aos 4 de março de Hl1L - José Calmon. Noçueira Valle da. Gama, consul geral.
Duas estampilhas do sello consular do Braztl, valendo colleetívnmente 3lj:, inutilizadas.
Colladas e inutilizadas na Hecebedoi-ia do Distrieto Federal, tres estampilhas federaes do valor colleetivo de 2$700.
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. J. C. N. Valle
da Gama, consul geral em Montevidéo. (Sohre duas estnmpilhas
í'ederaes valendo collectívamente 550 réis).
Hio de Janeiro, 25 de abril de Ul1 L - Pelo director geral,
L. L. Fernandes Pinheiro.
Chancella da Secretaria das Helações Exteriores do Brazil.
Nada mais continha o referido documento, que fielmente
verti do proprio original ao qual me reporto.
'
Em fé e testemunho do que passei o presente, que selleí
com o sello do meu oíf'icio e assigno nesta cidade do Hio de Janairo, aos 27 de abril de 1911.
Sohre estampilhas í'ederaes do valor collectívo de 4$500.M. de Mattos Fonseca.
Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commercial juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação
da mei-ítíssíma Junta Commercíal da Capital Federal:
Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento escrípto no idioma castelhano, afim de o Lrnduzir para
o vernaculo, o que assim cumpri em razão do meu offir.io e eu] a
trnducção é a seguinte:
THADUCÇAO
PI'OI;u/'OIJi'iIJ especial: Em Montevidéo, a 1 de março de 1911,
nerante mim, escrivão autorizante e ás testemunhas abaixo
firmadas, compareceu o Sr. Rodolfo Velloso, maior de idade,
aqui domieiltado e de mim eonhecido, na qualidade de
presidente da directoría da sociedade auonyrna estahelecida nesta cidade e denominada Corupaüia Industrial yC'1mercia!. na ccníormídade do art. 38 dos estatutos ·eujo5
orIginaes tenho presentes, approvados aos '14 de fevereiro ultimo pelo Poder Executivo da Republica o ínscríptos sob o
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numero 19 a folhas 511> e seguintes do livro 2,1 do Registro Puhl íco no Juizo do Cornrnernío do primeiro turno
e disse o seguinte" que consigno em minhas notas: Qué
outorgu proeumção especial em favor do 81'. Francisco
Pereir-a de Souza pura I'epi'esental-o em todos os netos que
precisos forem para ohLel' n insrripção nos regisl.ros respectivos dos allndicos estal.ulns da Compaü ín Indusl r lal ~. C'~·
mercinl e o reeonhecimento desta soeíedade como pessoa
[tu-id ica da Ilepuhliea rios Estados Unidos do Braz il. seja na
cidade do Ilio de Jnneiro, seja onde 1'01' competente e conveniente.
Dá, portanto, poderes ao mandatar ío para apresentar-se
peranto as autoridades competentes, com escríntos e documentos, e para prat.iear Lodos os actos que forem precisos
para os fins do presente mandato, que poderá substabelecer.
Previne-o ele que deve mandar tirar traslado do presente
mandato e mandai-o inscrever no Hegistro Geral de Procurações.
Em testemunho do que, assim o outorga e firma, sendo
testemunhas preseuciaes 'o SI'. Atilio P .. Pigurma e o Sr. Ernest.o Piüevruen, aqui domicif indos, habeis e de mim eouhecídos, do que dou fI;. Este instrumento vem logo após o lavrado
hoje soh o titulo n.108 - Procuracão especial. A Corupaüía
Industrial ~. Comercial em favor do SI'. 1\1 iguel Barharú a
fls. 1% p sogu inte. -R. vcüoso. ~A.lilio P. Piquriuu, -Jl:I'nesta Piiieuruert. - Perante mim, Jdsé Inirtm 11 Yidal. tabellião publico.
Passado em minha presença, em fé do que expeço a prcsente, que sello e assigno em Montev idéo, aos 2 de março de
1911.-JosI' DI/N/Il 11 Yidal (signa l publico), tabellião publico.
Montevidéo, aos G de' março de 191 1.- Apresentado á ínscripção ás 8 p. m. - Seno.
Montevidéo, aos (i de março cle 19U. - Insoripto sob
n. 103 a J'!". ,i5 do livro 15 do Hegistro Geral de Procurações.
- Para constar. - A... Sena. dírectnr.
Estava a clinncelln do Registro Geral de Procurações de

Montevidéu.

.

Reconheço verrlarleíra a assignann-a do Sr. José Duran y
Vídal, escr-ivão puhl ico nesta cidade, exarnda no documento
junto, de uma folha pOI' mim rubricaria, fi para constar onde
convier', a ped ido rio Sr. R. Moratorio. mandei passar a presente, que ass igne e selle i com o selln das Armas ela Repuhlica
neste Consulado Geral do Brazil.
Montevidéo, aOR li de março de 19f1. -.TOStO Calmon Soaueira Yulle ria Gama. consul geral.
nuas estamp illins do sorvíco consular do Brazil, valendo
3$, inutil ízadas,
Chance lia do reter-ido consulado geral.
Rccnnheco verdadeira a nssignatura do SI'. José 'Calmon
Xogueira Valle da Gama, consul geral do Bruzil em Monteí

vidéo.
.
Alf'anrlegn de Urugunvnnu, 20 de mnrço de HH L
nio MibiclU ria Fontoura.

-Anto-

Quatro estampilhas Iedet-aes, valendo collectivamente 1$,
inutilizadas.
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.Nada mais continha ou declarava o referido documento,

que fielmente verti do proprío original, ao qual me reporto,

Em fé e em testemunho do que passei o presente, que
sellei CDm o sello do meu officio e assigno nesta cidade cio Rio
de Janeiro, aos 25 ele abril ele HH L
Rio ele Janeiro, :25 de abril de 1911. -"l1anocl de JIattos
Fonseca.
Substabeleço nos advogados Drs. Alberto Juvenal do Rego
Lins e Urbano dos Santos os poderes que me foram conferidos
pelo SI'. Roelolfo Velloso na procuração lavrada em 1\lont8vidéo, pelo escrivão publico José Durau y Vidal.
Uruguayana,:29 de março de 191L-Julio Francisco Pel'ciI'G' de Souza. (Assiguado sobre uma estampilha Jederal de
1$000.)
Reconheço verdadeira a letra e a firma supra do coronel
João Francisco Pereira de Souza, dou
Uruguayana, 29 de março de 1011. - Em testemunho.
- O notarío, Jlanoel Antonio Pereira Botaioqo, (Assignado
sobre duas estampilha" de 200 réis e uma ele 20 réis do Estado
elo Rio Grande do sor.:
Primeiro traslado, Livro n. 26, fls. 20 v.
Procuração bastante que fazem os coronéis João Francisco Pereira de Souza e Francisco de }I acedo Couto.
Saibam quantos virem este publico instrumento, que, aos
21 de março de HHl, nesta cidade de Uruguayaua, em meu
cartorIo, compareceram presentes os eoroueis João Francisco
Pereira de Souza e Francisco de Macedo Couto. domiciliados
em Quarahy, conhecidos dc mim notario c das testemunhas no
fim nomeadas e assígnadas, do que dou fé, perante as quaes
disseram elles que, na qualidade de dírectores da Comuaüía
ludustrial y Comercial, nomeam e constituem seu haslaute
procurador nesta Repuhlíca ao advogado Dr. Alberto Juveuul do
Rego Linspara i'epreseutal-os em tudo quanto diz respeito no
registro geral e archivameuto dos estatutos da üouipaüía Industrial y Comercial e o reconhecimento desta como pessoa Juridica, bem como a necessarIa licença do Governo brazileiro para
o seu Iunocionameuto no uaíz, podendo para o eHeito (I seu dito
procurador requerer tudo quanto julgar conveniente e perante o Executivo e quaesquer repartições puhlicus ussiguur
termos, proceder a [ustiíicações e qualquer ou l.ro gonero de
prova. Conferem-lhe para :o eí'Ieito e actos relativos e connexos Lodos os poderes geraes e especiaes em direito permittidos, sem reserva alguma, taes _como os que se conferem a um
procurador gemi, ainda mesmo paru os casos em que a lei
exig-e especia lissunos poderes, os quues dão aqui por expressados em gera L como si de cada um fizessem especial menção,
iuclusivo o de substabelecer no todo ou em parte, em uma ou
nrais pessoas, com ou sem reserva, e revogal-os, querendo, E
assim me pediram este instrumento que lhes li, uoce itarum e
outorgnram e assiguam com as testemunhnspresentes Alcides
Loureiro Silya e. Antonio i\lanoel Alves, perante mlui Manoel
A. Pereiru Botaf'ogu, notai-lo, que o esoi-ivi e assiguo. - O notario. .11anoelAntonio Pereira Bota(ullu. - João Froncisco
Pereira de Souza, -s-Erancisco de siacedo Couto, - Alcides
í'é.
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Loureiro da Silva. - Antonio Manocl Alves, Havia no livro
uma estampilha do se110 federal devidamente inutilizada. Está
conforme o original e ao proprío livro me reporto e dou fé.
Data retro. E eu, notaria Manoel Antonio Pereira Botaí'ogo, o
subscrevi e assiguo. -Em testemunho, Manoel Antonio Pcrcira Bota/ovo. (Sobre duas estampilhas de 300 réis e duas de
20 réis do Estado do Rio Grande do Sul.)
Substabeleço no Dr. Urbano dos Santos, com reservas
para mim, os poderes que me foram conferidos, na presente
procuração, pelos coroneís João Francisco Pereira de Souza e
Francisco de Macedo Couto.
Uruguayana, 29 de março de 1911. - Alberto Juoena; do
RC(Jo Lins. (Estavam devidamente inutilizadas tres estampilhas de 300 réis e uma de 100 réis, todas federaes.)
.
Reconheço verdadeiras a letra e assignatura supra do
Dr. Alberto Juvenal do Rego Lins, dou fé.
Uruguayana, 29 de março de 1911. -Em testemunho. O
nolurio, Manoel Antonio Pereira Botatoço. (Assignado sobre
duas estampilhas de 200 réis e uma de 20 réis do Estado do
Rio Grande do Sul.)
.

DECRETO N. 8.733 Concede autorização

lÍ

DE

17

DE l\BJO DE

1911

«Brazilian 1ron aud Steel Company » parti funccionar
na Republiea

O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Brazilian Irou and Steel .Com-.
pany, sociedade anonyma, com séde no Estado de Delaware,
Estados Unidos da Americn do Norte,. devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á Brazilian Iron
andSteel Company, para funccionar na Republica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este aCOI11panharn, assignadas pelo Ministro da Agricultura, IndustrIa e
Cornmercio, ficando a mesma companhia obi'ígada a cumprir
as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911, 90" da Independencia
e 23" da Republica.
:a:EffiY1ES

R.

DA FONSECA.

Pedro de Toledo,
Clausulas que acompanham o decreto n, 8.733, desta data
I

A Brazilian Iron and Steel Cornpany é olnigada a ter um
repl'csentante no Brazil com plenos e illimilados poderes para
tratar e definitivamente resolver questões que se suscitarem
quer com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela companhia.
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II

Todos os aetos que praticar no Braz il ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á Iurisdicção
de seus tribuuaes Judicinrios ou administrativos, senrque em
tempo algum, possa a rererida companhia reclainnr qualquer
excepção fundada em seus estatutos cujas disposÜ\ões não
poderão senil' de base para qualquer' reclamação cOllcernente
ti execução das obras ou.servíços a que elles se referem.
IH

Fica dependente de autorização do Governo qualquer altcrução que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-hacassada a autorização para ruucciouar nu RLJpublica si infringir esta clausula.

IV
!Fica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito que regem as sociedades anonymas.
.
-,
V

A iul'racção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial, será punida com a multa de
um conto de réis (l :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e
no caso de reiucidencin, pela cassação da autorização concedida pelo decreto em 'virtude do qual baixam as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911.- Pedro de Toledo,

Cerfií'ico pela presente que me foi apresentado um certificado de incorporação, exarado em idioma íuglez, afim de o
traduzir tiara a língua vemacula, o que assim cumprí em
razão do meu ofi'icio e cuja traducção é a seguinte:

TRADUCÇÁO
CER1'II<'IC.\DO DE INCOHPOHAÇÃO DA Bfu\ZILIAN
COMPANY

mON

AND

.STEEL

Lo .Estu companhia denominar-se-hu Braz il inn TT'OT1 and
Steel Company.
.:2. Terá seu escriplovio principal 110 Estado de Delaware, na cidade de Wilmington, Condado de New Castle e.como
agentes nessa localidade a Corporation Trust Companyof America.
.
0
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3." Terá por ohiecto praticar quaesquer dos actos enumerados a seguir, com a mesma amplitude que o faria uma
pessoa.
L Adquirir, possuir, arrendar, occupar, usar ou desenvolver quaesquer terras. contendo carvão ou ferro, manganez,
r;edra ou outros miueiios.: mineraes ou kerozene, ou quaesquer terras plantadas ou não, ou de outra natureza, que sirvam para os fins da companhia.
=!: Minerar. ou de outra Jórma extralrir ou transportar
carvão, minerios, pedra, metaes ou nuncraes, e lenha de
quaesquer terras proprías adquiridas, arrendadas ou occupadas vela compauhiu, ou de quaesqucr outras terras.
3. Comprar H vender, ou por outra Iórrna negociar em
ferro, aço,: mauganez, cobre, pedra, ou outros minerios e míneraes, carvão, eoke, madeira, lenha e outros materiaes e
quulquer dos productos resuectrvos, ou seus componentes.
-1. Beneficiar c manipular ein-ferru, aço, manganez, coke,
carvão. lenha o 'outr08 muteriues e todos e quaesquer ar-tigos
com [lOS los de ferro, aço, cobre, madeira e outros, ou qualquer
de seus productos.
5. COllStl'UÜ' pontes, edifi cios, muchiulsuios, vapores,
barcos, uiachinns, carros c outros petrechos, estrudas de ferro,
docas. elevadores, iustallaçõcs hydraulicas, usinas de gaz, de
electrtcídade, Iund ição ou rel'iuação, viaductos, aqucductos,
canaes e outras vias I'luviaes ou quaesquer meios de transporIe, e vender os me811108 ou cedel-os de qualquer outra
f(irma, ou oouservul-os e exploral-os.
6. Adquirir VaI' concessão, compra ou de outra fôrma,
com observancia de quaesquer preceitos goveruamcntaes ou
legisluí.ivos, isenções, direitos e privilegio::i de toda a especie
e natureza, necessatios ou tendentes aos fins visados pela sociedadc, desenvolver e exulorar os mesmos. ou vendel-os e
a luga I-ós, em todo ou em parte a outrem uara dcsenvolvel-os
t explorul-os.
7. Entrar em qualquer outro negocio de ruanufuclura,
minerução, coustrueção e transporte de qualquer classe ou
natureza. e nesse intuito adquirir, conservar, possuir e desluZ('l'-se de toda e qualquer Pl'o[H'iedade, COtlCe:;8ÕC::i, arrendamentes, acervos, valores, ohrrguções e direitcs de toeia natureza.
S, Compriu', subscrever, ou adquirir por outro meio e
guardar, vonder, Lrausferu- ou de outra fôrma dispôr de suas
projuias ucções, valores, hypothecas, notas promissorlas e
outros instruureutos de divida, bem como dos de qualquer
pessoa 'ou lIeS80aS, íirmas e companhias, e ele etnitttr, lavrar
e fazer entrega em troca desses VaIOl'('8 suas accões, obrigações, hypothecas, notas e outros compromíssos e emquauto
dono de quuesquer aeções terÍl o. direito de exercer qualquer
direito e priv ilcg io de proju-iedado a respeito, inclusive o dircito de votar com as mesmas.
n. l~ahricar, comprar ou adquirir de oUtÚl fôrma bens,
mercadorias e semoventes de qualquer classe, e com elles negociar, vender ou truspassar de qualquer .maneira.
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10. Requerer, obter, registrar, comprar, alugar ou, por
outra fórma, adquirir, guardar, usar, possuir, explorar e introduzir, vender, ceder ou, por outro meio, desfazer-se de
marcas de fabrica, de commercio patentes, invenções, melhoramentos ou processos empregactos em relação a cartas patentes, nos Estados Unidos ou qualquer paiz do estrangeiro,
ou obtidos em virtude dos mesmos, e bem assim, usar, exercer,
desenvolver, conceder licenças ou de outra maneira tirar proveito de marcas de fabrica, patentes, licenças, processos e seus
semelhantes, ou quaesquer das referidas propriedades ou direitos.
11. Tomar empréstimos sem limitação quanto á importancía, sob garantia de uiarrants, obrigações, debentures ou
outros instrumentos negoeíaveís ou transferíveis, ou de outra
qualquer fórma.
12. Adquirír :a freguezta, direitos e propriedades e comprar e tomar conta de todo ou parte do actívo e passivo de
qualquer pessoa, firma, associação, syndícato ou corporação,
contra pagamento em dinheiro, acções ou obrigações desta sociedade ou de outra maneira.
13. Saccar, passar, aceitar, endossar, descontar, executar
e emittir notas promissor-ias, lettras de cambio, usarrants e
outros documentos negocíaveis ou transferíveis.
14. Comprar, guardar e tornar a emittir as aoções de seu
capital.
.
15. Ter um ou mais funccionarios superiores para dirigir
parte ou todos os seus negocias; e, sem restrícção nem limitação quanto ·á ímportancía, comprar ou, de outra fórma, adquirir, guardar e hypothecar, vender, traspassar ou dispôr,
por outra fórma, de bens moveis e ímmoveís de qualquer
classe ou genero, nos Estados, districtos, territorios ou colonias dos Estados Unidos da Ameríca, no Brazil ou em qualquer
paiz estrangeiro, com sujeição apenas ás leis de cada Estado,
districto ou territorio, colonia ou paiz,
16. Tudo quanto se contem nas clausulas precedentes,
deve ser considerado indistinctamente como faculdade e fins
da sociedade; e pelo presente fica expressamente estipulado
que o preceituado relativamente a quaesquer attríbuíoões especiaes, de nenhuma fórma restringe ou limita os poderes
desta sociedade.
n. Praticar os actos enumerados como qualquer pessoa
os poderia praticar, e em qualquer parte do mundo, bem como
quaesquer actos ou cousas necessarias ou inherentes aos fins
supra referidos.
4. O capital total autorizado desta sociedade será de um
milhão de dollars ($ 1.000.000), dividido em dez mil acções
ao par de cem dollars ($ 100) cada uma.
No principio. a companhia iniciará suas operações com
um capital de cinco mil dollars ($ 5.000), constando de 50
accões de valor ao par de cem dollars ($ 100) cada uma.
0
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5.° Seguem-se os nomes e domicilios de cada um dos
subscriptores do capital inicial da companhia 'e o numero das
acções subscriptas por eIles:
Nomes

Residencias

Numero
,de aeções

William J. Maloney
Wilmington, Delaware.......... 44
Míllard C. Taylard - Wilmington, Delaware...........
3
Warren N. Akers - Wilmington, Delaware............
3
6.° A companhia existirá por prazo indefinido.
7.° A propriedade particular dos accionistas não responderá pelas dividas da companhia.
a- Além dos poderes legues dos dírectores, e sem dest'arte
Iimítal-os, fica a directoria expressamente autorizada:
A fazer, alterar, reformar e annuIlar o regulamento desta
sociedade. fixar a reserva do capital de exploração, autorizar
e concluir hypothecas e retenções sobre qualquer propriedade
moveI ou immovel desta sociedade.
0.0 O conselho de directoria poderá nomear um procurador
para representar esta corporação na Republica do. Brazil ou
qualquer de seus Estados, com os poderes e deveres que a directoria faça constar na nomeação; poderes esses que serão
discriminados num instrumento de procuração, passada pelos
funccionarios superiores da sociedade.
Poderá esta sociedade, em seu regulamento, ampliar os
poderes já especificados da directoria, em adiantamento aos
,
poderes que lhes competem expressamnte por lei.
Esta sociedade reserva-se o direito de reformar, alterar
ou dar ou revogar qualquer estipulação contida neste certificado de Incorporação, conforme as necessidades legaes,
aotüaes ou futuros e todos os direitos outorgados pelo presente
aosaccionistas já sujeitos á reserva.
, Nós ahaíxos assignados, tendo respectivamente subscripto
o capital inicial supra referido, no intuito de fundar uma sociedade que opere dentro e fóra do Estado de Delaware observados .os preceitos do Decreto Legislativo do Estado de Delaware, intitulado «Decreto provendo uma Lei Geral de Incorporação» (approvado em 10 de março de 1S90), e decretos que tiveram por fim reformaI-o ou amplíal-o, lavramos e registramos este certificado, declarando pelo presente que os factos neIle exarados são verdadeiros, e concordamos em acceítar o numero de acções acima indicado, assignando e sellando o presente em 30 de março de 1911,
Na presença de Lambert J. Foulk, William· J. Maloney
(seIlo),l\fillard C. Taylor (seIlo), Warren F. Akers (seIlo).
Estado de Delaware, Condado de New Castle.
.
Saibam todos pelo presente, que em 30 de março de 1911,
pessoalmente .compareceram perante mim, Lambert J. Foulk,
tabellião publico do Estado de Delaware, William J. Maloney,
l\fillard C. Taylor e Warren N. Akers, partes no certificado
retro de incorporação, de mim conhecidos, os quaes declararam, cada um por sua vez, que o certificado era de' sua livre Q
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espontanea vontade e que os factos nelle contidos eram verdarleiros.
Dado, sob minha assignatura e sello, nodiá e anno supra.
-s-Lambert J. Pouik, tabellião publico.
Lambert J. Eoulk, tabellião publico nomeado em 18 d@
abril de 1908, por quatro annos. Delaware.
ESTADO DE DELAWARE

Repartição do Secretario de Estado
Eu, Willíam T. Smithers. secretario de Estado do Estado de Delaware, certifico pelo presente que o certificado
retro é cópia fiel e verdadeira do certífícado de incorporação
da Braziliàn Iron and Steel Company, tal como foi recebido e
archivadonesta repartição, em 30 de março de 1911, ás 5
horas da tarde.
Em testemunho do que, firmei a .presente em que fiz
aj.por o grande sello do Estado de Delaware, em Dower, neste'
dia 30 de março de 1911.- William T. Smithers, Secretario
de Estado.
Recebido para registro em 31 de março de 1911.- A. V.
L. George, registrador.
Estado de Delaware SS.
Condado de New Castle SS.
Eu.' A. V. L. George, registrador dos documentos do-Condado de New Castle, Estado de Delaware, certifico que o documento supra é uma cópia fiel do certificado de incorporação
da Brazilian Iron and Steel Oompany e que consta dos archivos
da Repartição de 'Registros do dito Condado, o dito certificado
de incorporação régis'tro X, volume 3, pago 407.
Em testemunho do que, firmei a presente que sellei com
o sello do meu officio, em 31 de março de 1911.- A., V. L,
Ge01'(/e. registrador.
Estava o sello official da repartição de Registros de New
Castle.
ESTADO DE

DEh~WARE

Repartição do Secretario de Estado
Eu,William T. Smithers, Secretario de Estado do Estado
rie Delaware, certifico pela presente, que as folhas annexas e de
ns. de i a 7, inclusive, são uma cópia fiel do certificado de incorporação da Braztlian Iron and Bteel Company, archivada
nesta repartição, aos trinta dias de março de 1911, ás 5 horas da
tarde.
.E certifico mais, que o 'certificado junto, referendado por
A, V. L. George, archivista de documentos do eondado de New
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Castle, estão na devida fórma e são passados por funccíonarío
competente.
Em testemunho do que, firmei a presente. em que fiz appor
o grande sello do Estado de Delaware, em Dower, neste dia 30
de março de 1911.- Williarn T. Smithers, Secretario de Estado.
Estava o grande sello da Secretaria de Estado de Delaware.
Seguia-se a authentificação da firma supra, feita no Consulado do Brazil, em Nova York. .ti. firma do consul brazileiro
foi reconhecida na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro.
"!i;stavam os sellos da lei e as respectivaschancellas.
Por traducção conforme.
Sobre estampilhas federaes do valor collectivo -de 2$700.Rio de Janeiro, 28 de abril de 1911.- Leopoldo Guaraná.
Certifico, pela presente, que me foi apresentado um instrumento de .procuração, exarado em idioma. inglez, afim de o traduzir para a língua vernacula, o que assim cumprí em razão do
.
n.eu officio e cuja traducção é a seguinte:
TRADUCÇÁO
Saibam todos que a presente virem, que a abaixo assignada,
Brazilian Iron and Steel Company, do Estado de Delaware, nos
Estados Unidos da America faz, constitue e nomeia, como pela
presente fez, constituiu e nomeou: - Wilbur L. Ball, da cidade
de Nova York, actualmente na Republíca ao Brazil, seu verdadeiro e legal procurador para, em seu nome, lagar e vez, gerir,
admínístrár, dirigir qualquer propriedade moveI ou immovel,
direito e acção que esta companhia possua ou venha a possuir,
com poderes para: comprar qualquer propriedade movel ou ímmover na Republica do Brazil nos respectivos Estados ou em
qualquer outra parte; contractar, lavrar contractos para compra, venda, arrendamento de quaesquer propriedades moveis ou
immoveis na Republica do Brazil ou nos seus Estados ou em
outra qualquer parte, fixando os preços, condições, lagar de pagamento e quaesquer outras condições conducentes a este fim,
que lhe possam parecer convenientes; arrendar e tomar de arrendamento quaesquer propriedades moveis ou ímmoveís desta
companhia onde quer que sejam situados, ou conceder o usofructo respectivo, construir e impor direitos de uso e. servidão
sobre os mesmos ; arrecadar, cobrar, receber de qualquer pessoa firma ou sociedade quaesquer quantias de dinheiro, produétos generos, valores ou propriedades por divida a esta comp'anhi~ e disso passar quitações fi~mes e valiosas ; lavrar e
passar qualquerdnstrumento que for necessario ao exercicio,
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dos presentes poderes e comparecer quando necessario, perante
quaesquer autoridades competentes, quer go:vernamentaes, administrativas, municípaes, judiciarias, quer militares, ou quaesquer outras autoridades, como réo ou autor, em qualquer processo civil ou criminal, apresentar petições, testemunhas, documentos ou outras provas, que forem convenientes, apresentar
e fazer interrogatorios, legalizar e requer legalizações e assígnaturas ; comprar e adquirir para esta companhia por cessão, compra ou de outra fórma, em qualquer legar da Republica do
Brazil, ou outra qualquer parte, obtendo isenções, concessões,
direitos, privilegios de qualquer natureza; podendo tomar
quaesquer providencias e lavrar qualquer documento necessario
ou opportuno para autorizar esta companhia a operar, negociar
e exercer todos os poderes conferidos a ella pelos seus estatutos,
em qualquer logar da Republica do Brazil ou em seus respectivos Estados; autorizando, pelo presente ao seu referido procurador e dando-lhe pleno poderes e autorização para fazer
executar todo e qualquer acto ou coisa que seja exigida ou neoessarIa no logar, ou nas suas ímmediações e em todos os sentidos como si a propria companhia presente fosse; com poderes de substabelecimento e revogação, ractificando e pelo presente c mf'írmando tudo quanto o seu procurador ou substabelecido legalmente fizeram, ou que seja feito em virtude da
presente.
Este instrumento foi passado em virtude de uma resolução
approvada em reunião de directoria, em 1 de abril de 1911.
Em testemunho do que, a dita Brazilian Iron and Steel
Company fez lavrar o presente instrumento pelo ·seu presidente
e secretario respectivos e appor ao mesmo o sello social neste
dia 1 de abril de 1911.
Pela Brazilian Iron and Steel Company,F1'edel'ick C. Hack,
. presidente.
Attestado por Edaoarâ C. Mahe», secretario.
Testemunhas das assignaturas: Willimn R. Waston.- George M. Shontz.
Estado de Illinois - Condado de Cook - Eu, Guy Van
Schack, tabellião publico do Condado de Cook, e em exercicio no
mesmo e Estado de Illinois,Estados Unidos da Amertoa.certíríco,
que, em 1 de abril de '1911,' pessoalmente compareceram perante
mim, no Condado e Estado acima referidos, Frederick C. Hack
e Edward C. Maher, de mim pessoalmente conhecidos, como
sendo o presidente e o secretario respectivamente da referida
Brazilian Iron and Steel Company, sociedade devidamente organizada e existente de accôrdc corrl as leis do Estado de Delaware.
E certifico mais que os citados Frederick C. Hack e Ed-.
ward C. Maher, respectivamente presidente e secretario, de
mim pessoalmente conhecidos como tal, declararam na sua
qualidade respectiva que assígnaram, sellaram e passaram o
instrumento junto por acto livre e espontaneo da referida
companhia para os fins nelle contidos e que o sello apposto
ao mesmo é o sello genuino da companhia, tendo sido elle lavrado de accôrdo com uma resolução da directoria da mesma
companhia em reunião ordínaria no dia 1 de -abrít-de 1911.
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Em fé do que firmei a presente, a que fiz appor o sello
do meu orríeto neste dia :I. de abril de i911.~ Guy Van Schack,
tabellíão püblíoo do Condado de Cook, Estado de Illínoís, Estados Unidos dá. Amer'íca.
Estava o sello do referido notaria.
Seguia-se a legalização da firma supra feita pelo tabelHão do Condado de Cook: Robert 1\1: SweitzeI'.A firma supra foi reconheeída no consulado do Brasil em
Nová York, sendo a firma do consul hrazileíru authentícada
na Secretaria das Relacões Exteriores do Brasil no Rio de Ja-

neíro.

Estavam os sellos da lei.

~

Por traducção conforme.
Sobre estampilhas federaes do valor eollectívo de 1$200.
Rio de Janeiro, .28 de abril de 191:/..- Leopoldo Guaraná.

Certifico pela presente que me foi apresentado um lote
de documentos exarados em ídíosna inglez afim de os traduzir
para a lingua vernacula o que assim cumpri em razão do meu
officio e cuja traducção é a seguinte:
TRADUCÇÃO
Brazílían Iron and Steel Company
ACTA DA PRLMEIRA REUNL:\.O DOS FUNDADORES

A -primeira reunião da sociedade realizou-se aos 31 de
março de I!Hl, ás 9 horas e 30 minutos da manhã, na séde social dá cornpanhia, Wilmíngtnn, Dalaware, de accôrdo com a
deslstencía de notificação assignada por todos os incorporadores, em relação á hora e legar, .
O teôr da referida desístencia é o seguinte:
BraZilian Iron and Steel Company
DEsrSTENClA DE AViso

Assembléa dos [uruladores e sllbscriptnrcs

Nós. abaixo assignados, sendo todos fundadores e subscripiores do capital da companhia acima referida, organlzada na
cr ntormldade das leis do Estado de Delaware, tendo sua séde
social .e sendo J'elristrada com a Oorporation Trust Oomnanv of
Amer'iea. em Wilminston, Delaware, PELA PRESENTE DEsrsTENCIA DE Avtso em relação á hora, legar e fins da pri-
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meira reunião dos accionistas da referida companhia fíxamos
o dia 31 de março de 1911, ás 9 horas e 30 minutos da manhã,
como hora, e o estabelecimento da Corporation Trust of Arnerica, Wilmíngton, Delaware, como legar, para a primeira assembléa dos fundadores e subscritores das acções da referida
companhia.
E pela presente desistimos de todos os requisitos das leis
de Delaware quanto ao aviso desta assembléa e publicação do
mesmo, e accordamos a que todos os negocies que lhe forem
submettidos sejam devídamerite tratados e considerados.
Datado neste dia 3'1 de março de 1911.- William J. Maloney.- Millm'd C. Taulor>: Wal'l'em N. Akers.

Compareceram
dores:

pessoalmente os

seguintes

incorpora-

wüliam J. l\Ialoney
,..............
l\Iillard C. Taylor................................
:.....................
\Varren N. Akers

44
3
3

Todos os incorporadores da companhia.
Foi aeclamado o Sr. Warren N. Akers, para presidente,
sendo designado secretario o Sr. William J. Maloney, da assemhléa.
O Sr. presidente declara que o certificado de incorporação da companhia foi archivado na repartição da Secretaria
de Estado aos 30 dias de março de 1911, ás 5 horas da tarde,
tendo sido igualmente archívada uma cópia certificada, aos 31
de março de '1911, na repartição de registro de documentos no
condado de New Castle, e o secretario recebeu ínstrucções para
que juntasse á acta uma cópia da referida incorporação.
O Sr. secertario apresentou um proiecto de regulamento,
que deverá reger os negocios da sociedade, que foram lidos
artigo por artigo. Por proposta devidamente feita, discutida e
approvada, o referido regulamento foi unanimemente approvado, e é do teor seguinte:
Brazilian Iron and Steél Company
REGULAMENTO

Al't. I -

Nome, séde; [umccumamenio e capital

Nome- L O nome desta companhia será Brazilian Iron
and Steel Company, fundada de conformidade com as leis do
Estado de Delaware, '1911.
Séde - 2. A séde principal será estabelecida na cidade de
Wílmíngton, condado de New Castle, Estado de Delaware, e o
nome dos seus agentes encarregados será Corporation Trust
Company of America.
A sociedade terá tambem um escriptorio na cidade de
Chicago Estado de IIIinois, e tambem escriptorios em quaesquer ol~tros legares que a directoria, em qualquer tempo,
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achar conveniente ou que os negocies da companhia assim o
exijam.
Funccionamento - 3. Esta companhia será de duração
.
indefinida.
Capital - 4. O capital autorizado da sociedade será de
um milhão de dolIars ($ 1.000.000), dividido em dez mil
(10.000) acções de valor, ao par, de cem dolIars ($ '100) cada
uma.
Apt. II -

Poderes da sociedade

r. Os poderes da companhia serão confiados a uma directoria composta de nove membros, possuindo cada um delIes
o mini mo de tres acções da companhia, registradas no respectivo nome, sendo um delles obrigado a residir em Delaware.
Ar't. III -

Assembléos de accionistas

Assembléas annuaes -1. Ás assembléas annuaes dos accíonístas realizar-se-hão na séde principal da companhia, em
Wílmíngton, Delaware, ou em seu escriptorio de Chicago, Illínois, ou em outra qualquer parte em que a directoria o determinar, ás 1'1 horas da manhã, terceira quarta-feira de fevereiro de cada armo, a contar do anno de 1912. E na hypothese de ser dia feriado a terceira quarta-feira, será então
adiada para o dia seguinte a assembléa, para a eleição da directoría e discussão de quaesquer outros assumptos a elIas
submettido para sua deliberação.
Avisos - Será dado pelo secretario, por escripto, um aviso
da assembléa annual, fixando o logar, dia e hora, conforme
determinação da directoria. Este aviso será endereçado aos
ultimos apontamentos. de residencias do accíonísta com uma
antecedencía de 10 dias para a realização da assemhléa.
Assembléas especiaes - 2. ·As assembléas especiaes dos
acoíonistas serão convocadas pelo presidente ou por ordem da
directoria, sempre que julgar opportuno, cabendo-lhes tambem convocar taes assembléas espeoiaes quando requeridas
por pessoas possuidoras: de uma quarta parte do capital da
companhia.
Avisos - Será dado aviso das assembléas especiaes, do
mesmo modo que para as assembléas annuaes.
Quo1'1trn - 3. Em todas as assembléas dos acoíonístas haverá numero para os trabalhos quando presentes pessoalmente ou representados por procuração possuidores da maioria das acções emittidas; mas os accíonístas possuidores- de
menor numero de acções poderão requerer o adiamento de
uma reunião.
Votações - 4. Em todas as assembléas cada accionísta
terá o direito a um voto pessoal ou por procuração, em relação a cada acção que lhe pertencer nos registros da companhia.
Actos das assembléas annuaes - 5. Em cada assembléa
annual dos accionístas serão eleitos por pluralidade de votos,
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por esorutínio, nove direct.ores para servir durante um anno,
até que sejam eleitos seus successores e que estes habilitemse, sendo tambem discutidos quaesquer outros assumptos
apresentados á consideração dos acoíonístas.
Procurações -- 6. Todas as procurações serão lavradas
por escripto e archivadas pelo secretario e constarão das actas
da assembléa.
Do presidente e secretario da assembléa -- 7. O presidente e secretario da companhia agirão na sua qualidade official em todas as assembléas dos accionistas.
Ordem dos trabalhos -- 8. Os trabalhos de quaesquer assembléas de accionistas obedecerão á seguinte ordem:
1. Achando-se presente numero sufficiente o presidente
dará conhecimento á assembléa.
2. Leitura da acta da reunião anteríoe., discussão e approvação da mesma.
3. Relatorio dos directores.
4. Oommunícações.
5. Eleições da directoria.
6. Assumptos diversos.
A1't. IV -- Directoria

Direct.oria -- 1. As propriedades e negocios da companhia
serão suggeridos e fiscalizados por uma directoria composta
de nove membros, eleitos em assembléa annual de accíonístas
da companhia, começando pela primeira assembléa annual de
1912, de conformidade com o que preceitua o § 5° do art. 3°
deste regulamento.
Poderes -- A directoria terá os seguintes poderes:
a) nomear os funccionarios da sociedade e fixar-lhes os
respectivos honorarios ;
b) conduzir, administrar, fiscalizar os negocies da companhia, fazer emprestimos, dando em garantia as propriedades e o activo da companhia, emittir notas, obrigações e
quaesquer outros documentos de. divida, fazendo o mais que
necessario fôr para taes operações;
c) convocar assembléas especíaes de accionistas como
previsto mais acima;
[l) declarar dividendos oriundos dos lucros líquidos annuaes da companhia ;
e) preencher as vagas dentre o seu numero até a proxima assembléa de aecionistas :
f) qualquer outros poderes que lhe sejam conferidos pela
lei ou pelos estatutos ou regulamento da companhia;
Quorwn -- 2. Cinco directores formarão quorum " um
numero menor poderá adiar a assembléa.
Assembléa annual -- 3. A reunião annual da directoria
realizar-se-ha logo após o adiamento da assembléa annual dos
accíonístas,
Assembléas especiaes -- 4. Poderão ser convocadas reuniões especiaes da directoria pelo presidente, a qualquer
tempo, mediante um aviso a cada direetor, dirigido ao seu
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ultimo endereço postal, por carta ou telegramma, com a aotecedencia de dous dias da reunião constante do aviso, contendo este hora, data e fins da reunião.
Dispensa de aviso - Os directores poderão por escripto
prescindir de qualquer aviso de reunião exigido por este regulamento.
Funccionarios - 5. Os cargos de presidente vice-presidente, secretario e thesoüreíro serão preenchidos' por eleição.
Os referidos cargos de presidente e thesoureiro e de secretario e thesoureiro poderão ser preenchidos por uma s6
pessôa.
Escolha - Os funccionarios superiores da companhia
serão escolhidos pelos directores por maioria de votos em escrutinio ou verbalmente, na reunião subseqüente á assembléa
annual dos accíonístas logo ap6s o adiamento da mesma.
ElIes conservarão o seu cargo por um anno ou até que o
seu successor seja eleito e habilite-se.
Fianças - G. A directoria poderá em resolução exigir de
todo e qualquer funccionario uma fiança como garantia bastante para o bom cumprimento de seus deveres e na f6rma
approvada pelo advogado da companhia.
Assernbléas annuaes - 7. Em cada assembléa annual dos
accionistas os directores apresentarão um relataria geral dos
negocies do anno precedente, da situação financeira da companhia e quaesquer outras informações ácerca da companhia,
que forem consideradas necessarías ou opportunas pela di-

rectoria,

Commissão executiva - 8. O presidente escolherá dentre
os direetores uma commíssão executiva, a qual dependerá da
approvação da dírectoría.
9. A commissão executiva compor-se-ha de tres membros,
um dos quaes será o presidente da companhia, sendo presidida por este..
Registros da companhia - 10. Por decisão da directoria,
ficará a cargo do secretario um registro intitulado «Registro
da companhia», o qual conteeà as actas das' assembléas da directoria e dos accionistas, um registro das aeções emíttídas e
das respectivas transferencias e uma conta de credito e debito
para cada accionista inscrfpto, podendo elle guardar os livros
da sociedade, a excepção do original ou duplicata do livro de
registro das acções f6ra de Dalaware, no escriptorio da sociedade na cidade de Chicago, Illinois, ou qualquer outro lagar
ou Jogares que em qualquer tempo forem determinados.
Certificados de acções - 11. A directoria fará emittir
para os accionitas certificados de acções declarando o numero
de accões a que cada accionísta tem direito.
Honorarios - 12. Qualquer directorque não fór funccionario remunerado da companhia terá direito apenas a dollars
($ 10) cada vez que assistir a uma reunião da directoria, não
percebendo, entretanto, qualquer outra remuneração por seus
serviços.
Ordem do expediente - '13. A ordem do expediente em
todas as reuniões da directoria será a seguinte:
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1.0 Havendo numero legal, o presidente assume a cadeira.
_2.° Leitura da acta da reunião anterior, discussão e approvaçao da mesma.
3.° Considerações sobre as communícações.
4.° Relatorios de funccionarios e empregados.
5.° Relatarias das commissões.
6.° Assumptos pendentes.
7.° Resoluções originaes e assumptos novos.
Art. V -

Do p1'esidente

Do presidente - Deveres - 1.0 O conselho de directores
elegerá um dentre o seu numero para o cargo de presidente
o qual será funccionario executivo da companhia, competindo~
lhe todos os poderes inherentes ao seu cargo.
2.° O presidente, além dos deveres de seu cargo, presidirá
todas as assernbléas de accionistas e reuniões da directoria e
terá voto de qualidade em caso de empate.
3.° Assígnará todos os certificados de acções.
4.° O presidente conservará o seu lagar durante todo o
tempo para que fôr eleito, a não ser que renuncie o cargo
ou seja destituído por algum motivo.
5.° O presidente será membro da commissão executiva,
presidindo a mesma. Será ex-otticio membro de todas as
commissões existentes.
Art. VI -

Do uice-presidenie

Deveres - Na ausencia do presidente ou no seu impedimento o vice-presidente será investido dos poderes e desempenhará todos os deveres do presidente.
Art. VII -

Do secretario

O secretario lavrará as actas das assembléas - 1. Competirá ao secretario, além dos deveres ordínaríos que lhe são
affectos, fazer a redacção dos debates das assemhléas, quer dos
accionistas, quer dos directores, transcrevendo-os no registro
encadernado e intitulado «Registro da Companhia ».
Guarda do sello - 2. Guardará o sello da sociedade, bem
como o livro das cautelas das acções em branco, preencherá as
cautelas de accões emittidas e fará os lançamentos correspondentes do talão do livro de acções, Incumbe ao secretario affixar
o sello social em quaesquer documentos, quando necessario.
Guarda do registro :- 3. Manterá na devida f6rma um registro das acções emittidas e lançará as transíerencías no livro
de esoripturação dos accionístas sob a fórma de debito e credito.
Consignará o numero de acções emíttídas e transferldas a qualquer accionista, fazendo constar as respectivas datas de emissão e transferencia. Manterá a todo tempo um registro de escripturação das acções, em original, e depositado na séde da
sociedade em Wilmíngton, Delaware.
Assignatura de avisos - 4. O secretario assígnará todos
os avisos das assembléas dos accionistas e os das reuniões da
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directoria. Expedirá. quaesquer outros exigidos pelo regulamento ou, estatutos da companhia e si por ausencia recusa
ou negligencia não o fizer, taes avisos serão assignados e expedidos por qualquer pessoa designada pelo presidente e na
ausencia deste, pelo vice-presidente ou presidente interin~ da
companhia.
Art. VITr -

Do thesoureiro

Thesoureiro - 1. Receberá todos os dinheiros que forem
pagos á companhia, delJiJ~itando-os a credito da mesma em
banco ou bancos que a directoria. determinar.
2. Ficam a seu cargo os livros e a contabilidade da
companhia, que manterá em ordem e sempre promptos a exame, quando determinado pelo presidente ou commíssão executiva.
3. Fará uma relação em todas as reuniões da directoria
da receita e despeza, e informará ao presidente ou á commíssão
executiva, quando lhe fôr pedido, o estado financeiro da companhia.
4. Elaborará para distribuição e publicação relatorios annuaes, desempenhando em geral quaesquer outras funcções
que lhe forem determinadas pelo conselho de directoria ou
pelo presidente.
Cheques e saques - 5. Todos os cheques e saques da companhia serão assignados pela pessoa ou pessoas que a dírectoria da companhia determinar.

Deveres - 1. A commissao executiva durante os intervallos das reuniões da directoria será investida e poderá exercer todos os poderes da mesma directoria na administração e
gestão dos negocíos sociaes como julgar mais vantajoso, desde
que não haja determinação expressa da directoria.
Presídeneía - 2. O presidente da companhia. o será. exofficio da commissão executiva.
Quorum - 3. O quorum da commissão referida será pelo
menos de dous membros.
Urdem dos trabalhos - 4. A commissão executiva encaminhará. a ordem a seguir nos seus debates.
Relatorio -5. Qualquer acto da commissão executiva será
levado ao conhecimento da directoria em sua reunião mais
proxima, tendo esta direito" de rever e alterar taes actos,
desde que sejam respeitados direitos de terceiros.
Vagas - 6. O presidente, com approvação da directoria,
preencherá as vagas que occorrerem na commíssão executiva
e competir-Ihe-ha manter sempre completo o numero de membros desta commissão.
Voto f'avoravel - 7. Será sempre necessario o voto confirmativo da maioria dos membros da oommíssão para a
approvação de qualquer proposta.
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Remuneração - 8. Cada um dos membros da commissão
executiva perceberá pelos seus serviços a remuneração que
lhe fôr determinada pela directoria.
Art. X -

Certificados e reaistros

Certificados de acções - 1. Os certificados de acções se~
rão redigidos pela fórma que os funccionarios superiores da
directoria determinarem. Cada cautela será assígnada pelo presidente ou vice-presidente e thesoureiro ou assistente do thesoureiro e della constará o nome da sociedade, a ínmortancía do
seu capital, o valor ao par de suas accões, o numero de ordem, o
numero das acções por auem é emittida, o nome d~ pessoa para a
qual é igualmente emittida. O livro de cautelas será provido de
um canhoto ou margem, onde será lançado o numero de ordem,
data, numero de acções e o nome do nossuídor fi haverá um
espaço em branco onde será aceusada a recepção das mesmas.
Os certificados de acções levarão o seIlo social,
Transferencias de acções - 2. As acções desta companhia
poderão ser transferidas em qualquer tempo pelos seus respectivos possuidores, por procuração legalmente passada ou
1301' endosso da cautela de acoões.v'I'odavía, nenhuma transferencia obrigará a companhia até SAI' entregue a cautela e que
a. sua transferencia seja registrada pela pessoa a quem foi
transferida nos livros da companhia.
Encerramento dos livros - 3. A directoria poderá, mediante resolução, sustar a transferencia de acções por um
prazo nunca maior dos 30 dias que precederem o pagamento
de dividendos ou anteriores á assembléa annual de accionistas.
Art, XI -

Certificados perdidos

Perda de certificados - 1. Qualquer pessoa que allegue
ter perdido certificado de acções ou que este se destruiu, terá
de nroval-o por meio de um attestado e de um annunoío, na
rórma determinada pela directoria, e indemnizará a companhia
na devida ,fórma e a contento de um ou mais directores e
apoiado pela directoria, por um valor mínimo do dobro do
valor ao par das acções representadas por tal certificado, sendo
então passado. um novo certificado do mesmo teôr e pelo mesmo
numero de aoções constantes do que foi perdido ou destruido,
ficando tudo sujeito á approvação da directoria.
iArt. XII - Do sello social
8e110- 'l . O seIlo será um disco circular contendo uma
esphera em redor da qual leem-se as palavras : Brazilian
Iron and Steel Company, contendo o circulo interno as seguintes: Corporate Seal .
Art , XIII -

Alterações

Alterações - 1. A directoria terá poderes para alterar e
revogar o J'f\gulamento da companhia pelo voto da maioria
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dentre os seus membros em qualquer reunião ordinaria ou
especial.
O Sr. presidente declarou que o assumpto a tratar-se na
proxíma reunião era a eleição da directoria.
Os Srs. William J. IMaloney e Millard C. Taylor são
nomeados fiscaes para a eleição, tendo prestado o devido
juramento.
O referido juramento é o seguinte :
1:lRAZILIAN IRON AND STli:EL COMPANY

Juramento dos Itscoes

Estado de Delaware (
Condado de New Oastle ( - ss.
.
William J. Maloney e Míllard C. Taylor, tendo prestado
Juramento, respectivamente, cada qual por sua vez affirmam
e juram que fiel e honestamente e com imparcialidade desempenharão respectivamente os deveres e cargos de fiscaes
da eleição, conduzindo-a do melhor modo, que se deve celebrar hoje para provimento da díreotoria desta companhia,
fazendo um relataria fiel da mesma.
Assígnado e jurado perante mim nest.!;'. (lia 31 de março
dr 1911. -Lambret J. Eoulk, tabellião publico. -William J.
Maloney. -

Milla1'd C. Taylor.

O secretario apresentou a seguinte transferencia de subscripção : William J. Maloney a C. K. LeIth, C. R. Crane, H.
H. Porter Jr., A. L. Baker, Frederick C. Hack, Edward C.
Maher. Richard Schupp e William A. S. Mullígan, tres acções
a cada um.
Por proposta devidamente discutida, foi approvada a
transferencia supra.
A referida transferencia de subscripção é do teôr seguinte :
BRAZILL<l.N IRON AND STEEL

CO~IPANY

Transterencia de subscripçiio
Saibam todos que o presente virem que eu, Wílliam J.
l\Ialoney, em consideração á quantia de um danar, moeda legal
dos Estados Unidos, a mim' pago antes de sellar e entregar a
presente, e mais compensações valiosas, dado deste modo quitação, vendo, cedo, traspasso e transfiro, como pela presente
vendi, cedi, traspassei e transferi a C. K. Leith, C. R. Crane,
H. H. PorteI' Jr., A. L. Baker, Frederick C. Hack, Edward
C, Maher, Richard Schupp e William A. S. Mulligan meu direito; titulo e interesse como subscriptor e fundador da Brazilian Iron and Steel Company, sociedade organizada de accôrdo
com as leis do Estado de Delaware, -na proporção de tres acções
a cada um e pela presente requeiro e determino que a referida sociedade emitta as cautelas para as citadas tres acções
a cada um dos seguintes nomes : C. K. Leith, G. R. Grane, H. H.
porteI' Jr., A. L. Baker, Frederick G. Hack, Edward G. Maher,
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Richard Schupp e William A. S. Mullígan ou quaesquer outras
pessoas que elles designarem.
Em testemunho do que firmei a presente que seIlei neste
dia 31 de março de 1911.
SeIlada e passada em presença de Millard C. Taylor. William J. Maloney.
Os Srs. C. K. Leíth, G. R. Grane, H. H. Porter Jr., A. L.

Baker, Frederick C. Hack, Edward C.. Maher, Richard Schupp
WiIIiam A. S. Mulligan e Warren N. Akers forem nomeados directores da sociedade para exercerem estes cargos até a proxíma assembléa annual ; não tendo sido feita nenhuma outra
nomeação, foi apurada a votação na fórma prescripta pela lei,
tendo os fiscaes apresentado seu certificado, declarando que
as referidas pessoas haviam sido devidamente eleitas dírectores da companhia.
O relatório dos fiscaes é o seguinte :
BRAZILIAN IRON AND STEEL COMPANY

Certificado dos fúcaes

Nós, abaixo assígnados, fiscaes da eleição nomeados para
acompanhar os trabalhos da assembléa dos accíonístas da citada companhia, celebrada em 31 de março de 1911, declaramos que, tendo feito juramento de imparcialidade para acompanhar a eleição, recebemos os votos dos accionistas por
escrutinio.
Affirmamos que foram dados 26 votos e que as seguintes
pessoas receberam o numero de votos consignado em frente
ao respectivo nome :

Numero
de votos

Para directores:
C. K. .Leith
C. R. Grane
H. H. Porter Jr.
A. L. Baker
Frederick G. Hack
Edward Maher .. ;..................................
Richard Schupp
WiIIiam A. S. Mullíngan
Warren N. Akers
Devidamente apresentado. Millm'd C. TaUlO1', fiscaes.

26
26
26
26
26
26
26
26
26

William J. Maloney.

Em virtude de deliberação regularmente conduzida e .tomada, fica resolvido que os fundadores .desta companhia sejam
autorizados em seu nome a provídencíar a que a acta desta
assembléa e o regulamento da companhia sejam authentieados
pelas competentes autoridades, no intuito de permittir que
eIla runccíone no Brazil.
E depois de devidamente posta em discussão e approvada
esta resolução foi encerrada a sessão. - William J. Malone1f;
secretario da assembléa,
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Nós abaixo assígnados, todos fundadores da Brazilian Iron
and Steel Company, certificamos pela presente que o documento
supra é cópia verdadeira e fiel da acta da assemhléa
dos fundadores, realizarla em 31 de março de 1911 na séde da
companhia em Wilmington, Delaware, Estados Unidos da America. - William J. Malotun]. - Millal'd C. Taylor. - Wm'ren
N. Akers.

'

Estado de Delaware (
Condado de New Castle ( - ss.
Saibam todos pela presente que aos 31 dias de março de
1911, pessoalmente compareceram perante mim Lambert J.
Foulk, tabellião publico do Estado de Delaware, William J.
Maloney, Míllard C. Taylor e Warren N. Akers, todos fundadores da Brazilian Iron and Steel Company, de mim reconhecidos como taes e tendo prestado juramento, declararam que o
documento supra é uma cópia verdadeira e correcta da acta
da assembléa dos fundadores da referida Brazilian Iron and
SLeel Company.
Passada sob minha assignatura e sello do meu officio neste
dia e armo acima citados. - Lambert J. Eoulk, tabellião publico. Estava o sello official do. mesmo tabellião.
Estado de Delaware - Eu, Wílliam T. Smithers, secretario de Estado do Estado de Delaware, certifico pela presente
que Lambert J. Foulk, cuja verdadeira assígnatura se acha
apposta ao documento junto, éra na occasíão em que o fez
tabellião publico no Estado de Delaware, condado de New
Castle e em exercício no mesmo, devidamente commíssíonado
e qualificado e que os seus actos officiaes praticados nessa
qualidade merecem e fazem inteira fé e credito.
Em testemunho do que firmei a presente a que fiz appor o
grande sello do Estado de Deleware, em Dover, neste dia 30
de março de 1911. - William T. Smithers, secretario de Estado. (Estava o grande sello do Estado de Delaware.)
Reconheço verdadeira a assígnatura exarada no certificado retro appenso de Willíam T. Smithers, secretario de Estado do Estado de Delaware; e, para constar onde convier,
a pedido do interessado, passo o presente que assígno e vae
sellado com o sello deste consulado geral.
Declaro que este documento se compõe de 20 folhas que
vão numeradas e rubricadas por mim e selladas com o sello
deste consulado. geral.
Sobre uma estampilha dosello consular brazileiro do valor
de 3$000.
Nova York, 1 de abril de 1911. - Garcia Leão, více-consul. (Estava a chancella respectiva.)
Estavam os sellos da lei inutilizados na Recebedoria do
Districto Federal.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Garcia Leão,
vice-consul em Nova York, Sobre duas estampilhas federaes
valendo collectivamente 550 réis.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 1911. - Pelo director geral,
L. L. Eeriuuules Pimlieiro, (Estava a chancella respectíva.)
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Nada mais continham os referidos documentos que bem e
fielmente verti do proprio original, ao qual me reporto. Em
fe do que passei a presente que sellei com o sello do meu
offícío e assígno nesta cidade do Rio de Janeiro. - L. Guaraná
di Ed, JI1lr'J'a'l/, traductores e dactylographos,
Sobre estampilhas federaes do vali OI' collectivo de 6$500.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1911. - Leopoldo Guaraná.

DECRETO N. 8.734 -

DE

17

DE :MAIO DE

1911

Crêa um POBtO Zootechnico no município de Ribeirão Preto. no Estado de
S. Paulo

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista promover
desenvolvímento ela industria pecuaría e das industrias correlativas, resolve crear um Posto
Zootechnico no município de Ribeirão Preto, no Estado de São
Paulo, de accôrdo com o art. 577 do Regulamento que baixou
com o decreto n. 8.319, de 20 ele outubro de 1910.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.

°

Regulamento que baixou com o decreto n, 8.702, de 4 da maio
de 1911 (<<Diario Official» de 7 de maio de 1911)
TABELLA A QUE SE REFERE O ART.

87

Vencimento do pessoal do A.p1'endizado Aaricola de S. Luiz de
Missões, no Estado do Rio Grande do Sul
Ordenado

Gratificação

Total

Director ........................
Auxiliar agronoroo. '"
Professor primario....
Adjunto .............
Escripturario ................
Eeonomo ........................
Conservadores e insnectores de alumnos ,

Categorias

4:000$000
3:200$000
2:000$000
1:600$000
2:400$000
1:600$000

2:000$000
1:600$000
1:000$000
800$000
1:200$000
800$000

6:000$000
4:800$000
3:000$000
2:400$000
3 :600$000
2:400$000

1 :600.$000

Medico

. ................

1:600$000

800$000
4:800$000
800$000

2:400$000
4:800$000
2:400$000

2:000$000
1:600ijiOOO

1:000$000
800$000

3:000$000
2:400$000

1:600$000

800$000

2:400$000

.........................

Chefe de culturas .....
Mestre de gymnastdcc
e exercícios milítares ••..•• _.0 ••.
Jardineiro e horticultor
Praticas de industrias
agricolas ........
Poder Executivo-i911.
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Mestre de offícínas. , ..
Porteiro-continuo .,'.
Tratador de animaes
(salario mensal de
150$000)

1:600$000
1:600$000

800$000
800$000

2:400$000
2:400$000

.

1:800$000

Operaria (salario mensal de 120$ a 180$)
Servente (salario mensal de 100$000) ..
Trabalhador
(salario
mensal de 60$ a
90$000

2:250$000
1:200$000

.

~

7208000
)1:080$000

Feitor (salario mensal de 150$000) .. ,

1:800$000

Rio de Janeiro, 4 de maio de 1911.- Pedro de Toledo.

DECRETO N. 8.735 -

DE 23 DE

lVrAIO

DE 19H

Abre ao llIinisterio da Guerra o credito de 18.000 :000$, ouro, afim do ser despendido á proporção que se for tornando neeessario com a substituição
do armamento do Exercito e a compra de outros petrechos bellicos

O Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do disposto no art. 2°, § 2°, n. 2, letra c, do decreto legislativo n. 392,
de 8 de outubro de 1896, e usando da autorização contida no
decreto legislativo n. 141, de 5 de julho de 1893, revigorado
pelo art. 28 da lei n, 2.356, de 31 de dezembro de 1910, resolve
abrir ao Minísterío da Guerra o credito de 18.000:000$, ouro,
afim de ser despendido á proporção que se for tornando necessaria com a substituição do armamento do Exercito e a
compra de outros petrechos bellíoos,
Rio de Janeiro, 23 maio de 191'1, 90° da Independencía
e 23° da Itepuhlica.
HERMES R. DA FONSECA.
Emygdio Dantas Barreto,

DECRETO N. S. 736 - DE 25 DE

~L\IO

DE 1911

Allpro'Va o regmlamento do Aprendizado Agricola de Barbacena, no Estado de
Minas Geraes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto no art. 589, do decreto n. 8.319, de
20 de outubro de 1910, resolve approvar o regulamento do
Aprendizado Agrícola de Barbacena, no Estado de Minas Geraes, creado pelo decreto n. 8.358, de 9 de novembro do
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mesmo anno, e que com este baixa, assignado pelo Ministro
de Estado da Agricultura, Industria e Commercio.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Itepuhliea,
HEfu\l[ES

R. DA FONSECA.

Pedro de Toledo.
CAPITULO I
DO APRENDIZADO E SEUS PINS

Art. 1. o O Aprendizado Agricola de Barbacena tem por
fim formar trabalhadores aptos nos differentes serviços da
pequena propriedade rural, principalmente nos que se referem
cí, j'fUcticultura, á horticultura e ás industrias que dellas derivam, tendo como aecessoríos a apicultura e a criação dos
anirnaes domesticos mais uteis ao pequeno cultivador.
Art. 2.° O ensino é essencialmente pratico e deve aproveitar, de p.referencia, aos filhos de pequenos cultivadores e
trabalhadores ruraes que queiram instruir-se nas eeferídas
especialidades, na 'cultura, tratamento, multiplicação, acclimutação e melhoramento das plantas fructiferas e hortenses e
nos processos de conservação, emballagem, transporte e commercio dos respectivos productos, assim como no fabrico de'
conservas, geléas, vinhos, licores, vinagres, etc.
Art. 3.° A pratica manual dos differentes serviços será
completada por um curso theorico elementar, como meio de
esclarecer e guiar os alumnos para melhor execução dos trabalhos a seu cargo.
Art. q.o O Aprendizado deverá ter organização similar a
uma propriedade agrícola, orientada pelos modernos methodos
culturaes e dispondo dos meios necessarios para obter o maior
rendimento util de suas culturas e das industrias correlativas.
. Art. 5.° Fará parte da educação pratica dos alumnos a
drequeneia ás officinas para o ensino profissional elementar e
para o trabalho do ferro e da madeira e outras mencionadas no
presente regulamento .
.t\'rt. 6.° O Aprendizado cuidará igualmente da educação
physica dos alumnos, por meio de exercicíos de gymnastíca,
jogos adequados á sua idade e exerciclos militares.
Art. 7.° O ensino será completado com excursões a propriedades agrícolas, museus, fabricas, officinas, exposições,
feiras, mercados, etc.
CAPITULO II
DOS CURSOS DO APRENDIZADO

Art. 8.° O Aprendizado eomprehende um curso regular e
outro annexo ,
Art. 9.° Os cursos serão divididos em semestres, a contar
de 15 de julho a 15 de dezembro e de 1 de janeiro a 1 de
junho.
.
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Art. 10. As férias serão distribuidas em dous períodos,
um de 15 dias, entre o primeiro e o segundo semestre, e outro
de 45 dias, no fim do anuo Iectívo ,
CAPITULO

m

DO CURSO REGULAR DO APRENDIZADO

A,rt. 11. O curso regular do Aprendizado constará do ensino thecríco elementar a que se refere o art. 3° do presente
regulamento e dos trabalhos praticas que lhe oorrespondem,
ficando a urímesra parte assim distribuida:
-/0 anno
l' cadeira (a cargo do auxiliar agronomo) :

noções de sciencias naturaes applicadas á agricultura;
2" cadeira (a cargo do dírector) :
b) noções de agricultura geral, especialmente relacionada
com a fructíoultura e horticultura.
a)

2° anno
1" cadeira (a cargo do dírector) :

noções de agricultura geral (continuação);
arboricultura tructicola, silvicultura e pomología;
molestias e ínímigos mais communs das plantas e meios
de os combater;
cl) educação cívica, noções de direito civil.
2" cadeira (a cargo do auxiliar agronomo) :
a).·cultura de plantas hortenses e flores;
b) elementos de zootechnia e apicultura;
c) preparo dos productos, emhallagem, conservação, industrias.
3"' cadeira (a cargo do auxiliar agronomo) :
Desenho de objectos usuaes e maehínísmos simples.
Art. 12. Além das materias indicadas para o segundo
anno, serão ministrados aos alumnos, pelo escrípturario do
Ap.rendizado, elementos de contabilidade agrícola.
Art. 13. O director e o auxiliar agronomo serão auxiliados, na parte pratica dos respectivos cursos, pelo chefe de
culturas e pelo pratico de industrias agrícolas.
a)
b)
c)

CAPITULO IV
DO CURSO ANNEXO

Art. 14,. O curso annexo do Aprendizado comprehende o
curso preparatorio ou primaria e o de adultos.
Art. 15. O curso primaria será destinado aos alumnos
que delle precisarem para a matricula no curso regular e aos
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trabalhadores ruraes que não souberem ler e escrever, sendo o
primeiro diurno e o segundo nocturno.
Art. 16. O ensino primaria será ministrado de accõrdo
com o programma constante do regulamento interno do Aprendizado e constará não só das materias proprias do curso, como
tambem de noções de historia natural e de agricultura, ministrados pelo methodo intuitivo, com o fim de lhes despertar
interesse pela vida agrícola.
.
Art. 17. O ensino das noções referidas no artigo anterior
deve ser ministrado de accôrdo com o curso a que o alumno
pertence, na gradação escolar, isto é, curso elementar, médio
e superior.
Art. 18. No curso elementar devem ser ministradas aos
alumnos lições de causas com explicações simples e intuitivas
sobre os reinos da natureza, os phenomenos mais communs, as
materias primas e as transformações a que estão sujeitas pelo
trabalho agrícola e industrial.
Art. 19. O ensino do curso elementar deve ser completado com passeios, excursões e organização de pequenas collecções escolares.
ArL 20. Nas aulas de escrípta, leitura, calculo mental,
exercício de desenho e nas lições das diversas materias do
programma deverão os professores escolher, de preferencia,
sempre que fôr possível, questões que se relacíonern com a
historia natural e a agricultura, em seus did'ferentes ramos.
i\.rt. 21. No curso médio deverão ser ministrados aos
alumnos noções elementares de historia natural, intuitiva e
experimentalmente, com auxilio de apparelhos simples e mediante exercícios e demonstrações ao alcance da capacidade
dos alumnos.
Art. 22. Completarão as lições e exereicíos escolares do
curso médio as excursões e passeios aos campos de cultura,
exposições, feiras, mercados, etc., e a organização de collecções
de historia natural.
Art. 23. No curso supertor os alumnos deverão fazer a
revisão de curso médio, em relação ao estudo da phystca e
historia natural, ampliando-o quer em relação ao estudo do
homem, dos animaes, mineraes e vegetaes, quer na parte referente ás primeiras noções systematicas de physica e chímica.
Art. 24. São partes complementares do ensino primaria,
no Aprendizado, os trabalhos manuaes, o ensino prof'íssíonal
elementar, o desenho, a gymnastica e exercícios, tendo-se
sempre em vista, em relação aos dous ultimas, a idade e a
compleição physica do alumno.
Art. 25. Os alumnos do curso primaria poderão assistir
aos exercicios praticas do curso especial, a juizo do director.
Art. 26. U numero de alumnos do curso primaria será
fixado annualmente pelo ministro, ouvido o director.
Art. 27. O curso de adultos a que se refere o art. 14
comprehende o curso primaria nocturno para trabalhadores
ruraes e as 'Conferencias que sobre os assumptos do programma
do Aprendizado serão feitas na sé de do mesmo, em dias índícados pelo díreotor,
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CAPITULO V

no REGIMEN

ESCOLAR, DO APRENDIZADO E

no

METHODO DE ENSINO

Art. 28. O Aprendizado runccíonará, quanto ao curso regular, como semi-Internato gratuito, não podendo exceder de
50 o úumero de alumnos mantidos sob esse regímen.
Paragrapho uníco , O maxímo da frequencia no semi-internato só poderá ser attíngído por deliberação do ministro,
ouvido o respectivo director, sendo preciso que as condições
locaes o exijam e que não haja prejuízo para a hygiene escolar e boa marcha do curso.
Art. 29. O regimen para os alumnos do curso regular é
o de frequencia obrigatoria ás aulas, exercícios e trabalhos
práticos, conforme as 'condições estabelecidas no regulamento
interno.
A.rt. 30. O Aprendizado fornecerá gratuitamente aos alumnos do curso regular almoço e merenda, o que poderá ser
extensivo aos alumnos do curso preparatorio ou primaria,
quando tomarem parte nos trabalhos praticas, a juízo d::::
director.
A.rt. 3'1. Os trabalhos praticas <constarão, índístínctamente, de todos os serviços do Aprendizado, que serão feitos.
tanto quanto possível, exclusivamente pelos alumnos, sendo o
pessoal de trabalhadores ruraes reduzido ao mínimo.
Paragrapho unico. Em caso de necessidade poderá ser
admittido pessoal extraordínarío, que será dispensado logo que
terminarem os serviços que houverem determinado a admissão.
Art. 32. Os trabalhos do campo e das officinas serão
dirigidos pelos respectivos chefes, sob a fiscalização immediata do director ou do auxiliar agronomo .
.Art. 33. Sempre que os serviços permittirem, os alumnos
do primeiro anuo deverão acompanhar os trabalhos praticas
do segundo anno, sob a fiscaliza Cão dos seus chefes.
Art. 34. Os alumnos deverão permanecer no mesmo serviço durante certo tempo, sendo o. período normal para o
primeiro anno de oito dias e para o segundo de 15.
A.rt. 35. Cada alumno será obrigado a lançar diariamente,
em caderneta apropriada, a relação dos trabalhos executados
diariamente e as observações que fizerem sobre os mesmos.
Art. 36. As cadernetas de que trata o artigo anterior
serão examinadas e visadas semanalmente pelos chefes de cultura ou de officinas e servirão para fixação da díaría a que
tiver direito o alumno e para a formação da média annual
neoessaria ao aocesso no anno immediato.
A.rt. 37. O director reunirá no começo da semana todos
os alumnos, na presença do auxiliar agronomo e dos chefes de
serviço, com o fim de distribuir pessoalmente os serviços,
analysando, ao mesmo tempo, os trabalhos executados durante
a semana e fazendo as reoommendacões que julgar convenientes, inclusive os elogios ou reprimendas que os mesmos
alumnos houverem merecido.
Art. 38. O curso theorico elementar deverá ser feito após
operiodo de repouso que suceeder ás refeições, sendo evitados
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os trabalhos de campo durante as horas de temperatura mais
elevada.
Art. 39. O horario do Aprendizado obeC\ecerá ~ seguinte
ordem:
Das 7 ás 10 lh', trabalhos pratícos ,
Das 10 1AJ ás 12, refeição e descanço
Das 12 ás 2 horas, aulas theorícas.
Das 2 ás 2 1,4, merenda.
Das 2 1.4, ás 5, trabalhos pratícos.
Art. 40. Quando o director julgar conveniente, poderá
inverter ou transferir as aulas theorícas de uma para outra
semana, attendendo ao melhor aproveitamento do tempo, tendo
em vista a estação e os trabalhos extraordinaríos.
Art. 41. Os exercícios physicos e militares serão comprehendidos entre os trabalhos theorícos, ;para o effeito da
distribuição do tempo e serão ministrados nos dous annos,
pelo menos duas horas por semana.

QM?ITULO vr
DAS DEP&'l'DENCIAS E INSTALL'AÇÕE;

Art. 42. Haverá no Aprendizado as seguintes dependenotas e ínstallações:
a) deposito rle machínas, instrumentos, utensílios agrícolas. ínsectícídaa e fungicidas;
b) construcções proprías para os differentes anímaes, estrumeira, deposito de sementes, forragens e productos agrícolas;
c) campo de demonstração, collecções de arvores e plantas
vivas, horta, pomar, jardim, viveiros, apiario, estábulo, gallinheiro, pocilga, etc.;
d) ínstallações para conservação e seccagem de fructas,
fabrico de vinho. licores, geléas, compotas, etc.;
e) ínstallacões para o beneficiamento e emhallagem de

productos:
.
f) gabinete de laboratorio de physica e chímíca com apparelhos simples;
(f) gabinete de historia natural com collecções dídactícas
e herbario, principalmente organizado COm collecções obtidas
pelos alumnos do referido CUI'SO;
h) bibliotheca agrícola com livros elementares. revistas
sobre os assumptos comprehendídos no programma do Aprendizado;
i) museu agríco la;
j) offícína Para o ensino profissional elementar:
k) offíoinas para o trabalho do feno, da madeira, vime,
olaria, pintura, alvenaria, etc.:
l) posto meteorologíco ,
A.rt. 43. Na distribuição das culturas e plantações dever-se-á attender ás seguintes divisões:
a) arborícultura, propriamente dita;
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b) viveiros;
c) culturas hortenses;
d) jardins;
e) culturas uorrageiras
Art; !L'4. A divisão de arhorieultura deve comprehender :
a) collecções do maior numero possível de variedades ·grupadas por especies e exígencias culturaes, sendo cada variedade
representada .pelo menos por dous exemplares, e cujo uumero
será augmentado de aecõrdo com as íní'luencías .resultantes do
modo de multiplicação;
b) escola de póda, onde será estudada, sobre variedades
de maior valor, a influencia da fórma e da póda;
c) pomar-modelo, onde serão economícamente cultivadas
as variedades de maior valor ou rendimento, inclusive as vi~
tícolas, não só como ensinamento pratico aos alunmos, como
tambempara fornecimentos de materia prima para o legar e
installações destinadas ao fabrieo de licores, geléas, compotas, etc.
Art. 45. A divisão de viveiros deve comprehender:
a) sementeiras e multiplicações que reclamam maior
cuidado;
b) plantas-mães e multíplícaçõea por alporques:
c) enxertias e educação das mndas;
d) selecoãoe observações, comprehendendo estudos sobre
mutaçâovpr-íncípalmente mo que se refere ás frncteiras nacíonaes ·pouco ou não cultivadas;
e) plantas lenhosas, ornamentos e florestaes e destinadas
a cercas.
ArL /16. A secção de culturas hortenses comprehende:
a) horta adequada á pequena lavoura, onde serão cultivadas as hortaliças mais uteis ao pequeno cultivador;
b) cultura economica de hortaliças destinadas ao mercado
e ás fabricas de conserva do Aprendizado;
c) collecção completa de plantas hortenses cultivadas com
o Tim de as fazer conhecidas dos alumnos e servirem de campo
de ensaio para escolha das variedades que melhor se prestarem
á região;
d) cultura de plantas hortenses para producção de sementes.
Art. 47. Os jardins constarão de plantas ornamentaes
annuaes e vivazes, destinadas principalmente ás necessidades
do Aprendizado.
Art. 48. As culturas forrageiraa serão destinadas a for··
necer alimentação para os anímaes dá estabelecimento.

CAPITULO VII
DO PESSO:\L DE ENSINO E ADlVIlNISTRATIVO

ArL 49. O pessoal de ensino do Aprendizado constará de:
a) um director e professor das materías constantes do
art. 11;
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b) um auxiliar agronomo e professor das materias mencionadas no art. 1i;
c) um professor primaria, tendo um ou mais adjuntos,
conforme o numero de alumnos;
d) um escripturario e professor de contabilidade agr-ícola;
e) dous conservadores da bibliotheca e do museu, etc., ~
inspectores de alumnos;
f) um economo;
g) um chefe de culturas (encarregado dos pomares, viveiros, etc);
h) um chefe de culturas (encarregado do jardim, horta e
cultura forrageíras) ;
i) um tratador de animaes;
j) um pratico de industrias agrícolas;
k) um mestre de off'icina para o trabalho do ferro;
l) um mestre de oHicina para o trabalho da madeira;
. 171) operarios para o trabalho de alvenaria, olaria, couro,
VIme, etc.;
n) um porteiro-continuo;
o) serventes e trabalhadores, em numero necessario aos
differentes servicos.

CAPITULO VIII
DA AD:MISSÁO DE ALUMNOS

Art. 50. Para ser admittido como alumno de curso regular deve o candidato submetter-se a exame de admissão,
que versará sobre as materias do curso primario conforme o
programma das escolas officiaes, ter pelo menos 14 annos de
idade e 18 no maxímo, ter boa conducta e constituição physica
que o torne apto para o servíço do campo, ser vaecinado, revaccinado e não soff'rer de molestias contagiosas on ínrectccontagiosas.
Art. 51. Para admissão no cnrso preparatorio ou primario deve o candidato ter, pelo menos, 11 annos de idade e o
maximo de 16, boa conducta e reconstituíção physica, ser vaccinado e revaccinado e não soffrer de molestias contagiosas ou
infecto-contagiosas, devendo o numero de matriculados ser
fixado pelo ministro, ouvido o dírector ,
Art. 52. Para matricula no curso de adultos são condíções essenciaes ter boa conducta e não soffrer das moléstias
a que se refere o artigo anterior.
Art. 53. A matricula em qualquer dos cursos é g-ratuita,
sendo que os alumnos do curso regular terão direito á alimentação, na fórma do art. 30.
Art. 54. Terão preferencia para a matricula nos cursos
regular e primaria os filhos de agricultores, profissionaes de
índustria rural e trabalhadores agrícolas, na razão de 60 0/0
sobre o numero rfixado para a mesma, devendo ser preenchidas
as vagas restantes com filhos de pessoas que exerçam outras
profissões.
Art. 55. A juizo do director, poderão ser admittidas

moças de 14

11

18 anuas no curso theoríco elementar e nos
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trabalhos do Aprendi;mdo a que as mesmas se puderem dedicar, sendo condição essencial reunir....m os requ,isitos Ido
art. 50.
CAPITULO IX
DOS EXAMES; CERTIFICADOS DE CAPACIDADE E PI\EMIOS ESCaI.u\REg

Art. 56. O ensino será obrígatorío, gradual e successivo,
não podendo o alumno passar de um anno a outro sem ter
sido approvado em exame, que se realizará no fim de cada
anno lectívo e sem ter obtido nos trabalhos por elle executados
no mesmo decurso de tempo, a média annual a que se refere o
art. 36.
Art. 57. O exame de que trata o artigo anterior será
theorico e pratico, de accôrdo com o programma em vigor.
e obedecerá ás normas que forem estabelecidas no regulamento
interno.
Art. 58. Os alumnos que concluírem o curso terão direito a um certificado de eapacídane em trabalhos praticas de
agricultura, cabendo-lhes preferencia nos cargos de ministério
condizentes com os mesmos conhecimentos.
Art. 59. Serão tambem preferidos na acquísição de lotes
nos centros agrícolas, e ao que mais se houver distinguido,
por sua conducta e apreveítamento, poderá o Governo conceder
um lote gratuitamente.
CAPITULO X
DO REGIMEN ECONOMICO DO APRENDIZADO

Art. 60. Os alumnos do curso regular receberão, a titulo
de remuneração. de serviço, uma diaría que será relativa ao
anuo a que pertencer e á applícação revelada nos trabalhos
praticas.
Art. 61. A diaria de que trata o artigo anterior será
assim distribuida:
Primeiro anno 1appUcação .regular) . ,
, $400
Primeiro anno (applicação notavel)
,
,
, $600
Segundo anno (applicação regular).................. $600
Segundo armo (applioação notavel).................. $800
Art. 62. Os antigos alumnos que, de :conformidade com
o art. 61, forem aproveitados como ajudantes dos chefes de
cultura, perceberão a (fiaria de 2$000.
Art. 63. As diarias comprehendidas no art. 61 poderão
ser supprímídas pelo dírector do Aprendziado ao alumno que
como penalidade applíeada infringir a disciplina ou patentear
desídia nos trabalhos a seu cargo,
AJrt. 64. Em 'relação á renda das officínas, regularão as
disposições concernentes ao assumpto nas Escolas de Artifices.
Art. 65. A renda das culturas e da manípulav" dos pro";
duetos será assim dístríhuída :
.
a) 5% ao direetC!r;
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0/0 ao auxiliar agronomo;
0/0 ao chefe de culturas;
0/0 ao escripturario e professor de contabilidade asrí-

2 % ao jardineiro e horticultor;
% ao encarregado dos anímaes e ao pratico de mdustrias agricolas,
(f) 20 % para serem distribuidos annualmente pelos alumnos, na ordem do respectivo merito de accôrdo com a proposta do director, approvada pelo ministro;
h) a quantia restante será recolhida á compctente estação
fiscal, na fórma da lei n , 628, de 17 de setembro de 1851
e)

f) 1

CAPITULO XI
DOS DEVERES DO PESSOAL DE ENSINO AD:M:INIS'.rRATIVO

Do director:
Art. 66. Ao díreetor, que será substituido em seus impedimentos pelo auxiliar-agronomo, incumbe:
1°, distribuir e fiscalizar todos os serviços inherentes ao
Aprendizado, de accôrdo com o presente regulamento e o regulamento interno, que deverá observar e fazer cumprir;
2°, Ieocionar as materías que lhe competem, conforme os
methodos pedagogícos prescriptos no presente regulamento,
de accôrdo com o respectivo programma;
3", inspeccionar as aulas, gabinetes, officinas e mais dependencías e installações do Aprendizado, velando pela boa
ordem e disciplina;
.
4°, interessar-se na propaganda dos melhores methodos
de culturas e dos novos ramos de producção agrícola e de incIustria rural, por meio de conferencias, publicações, concursos, experiencias, congressos e comícios ou por outros
meios que pareçam efficazes;
5", fazer propaganda a favor dos syndicatos, cooperativas
e instituições de mutualidade agrícola por meio de conferencias praticas e distribuição das publicações que lhe forem
remettídas pelo ministerio a favor da conservação ou replantio
das mattas, promovendo, periodicamente, festas das arvores e
fazendo conferencias sobre o assumpto;
6", executar as decisões do ministerio em relação á administração do Aprendizado;
7", enviar ao ministro, devidamente informados, os requerimentos ou quaesquer reclamações dos funccionarios do
Aprendizado ou dos alumnos;
8°, dar publicidade aos editaes para a matricula dos alumnos, resolver sobre os respectivos requerimentos, de cujos
despachos haverá recurso para o ministro;
9°, autorizar, mediante despacho, a matricula dos alumnos
e as certidões que tiverem de ser extrahidas dos livros da
secretaria;
10, assígnar todos os aetos que dependerem de SUá assígnatura, inclusive os certificados escolares de que trata o
art. 58;
.
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11, responder ás consultas que lhe forem feitas por agricultores ou profissionaes de industria rural, relativamente aos
assumptos de sua cadeiIra ou ao regímen economíco do Aprendizado;
12, encaminhar ao auxílíar-agronomn, ao escnípturario e
professor de contabilidade ou a outros funecíouaríos as consultas que lhes competirem, velando para que sejam attenclidas
convenientemente, devendo as respectivas respostas ser transmittidas por seu intermedio;
13, promover annualmente, na séde do Aprendizado, exposições agricolas e de artefactos nas officinas, devendo servir
as alludídas exposições para julgamento do gráo de adeantamento dos alumnos e distribuição de premies aos mesmos,
na fórma do art. 12 do decreto n. 7.763, de 23 de dezembro
de 1909'
14, 'promover conferencias e concursos sobre assumptos
pratícos, designando os funccionarios que os devem realizar;
15, enviar anuualmente ao ministro o programma dos
cursos e dos exercícios praticos;
16, designar os runeeíonaríos que devem fazer excursões
com os alumnos e estabelecer o itínerario e a respectiva orientação;
17, rubricar os livros de contabilidade e todos os que se
referirem ás diversas instaIlações e dependencias do estabelecimento;
1R, promover a collaboração dos funccionarios que tiverem a seu cargo runcções teehnicas, para o boletim do ministerio;
19, examinar as contas de fornecimentos e visal-as para
remettel-as á Delegacia Fiscal do 'I'liesouro, depois do respectivo processo, enviando uma das vias á Directoria Geral de
Contabilidade do il\f.inisterio;
20, elaborar o projeeto de orçamento annual do Apren-.
dizado e remettel-o ao ministro nor intermedio da Directoria
Geral de Agricultura e Industria -Animal;
21, solicitar da respectiva Delegacia Fiscal do 'I'hesouro
o pagamento das folhas do pessoal, contas de fornecimentos e
mais despesas do Aprendizado, de accôrdo com os creditos dístribuidos e com a circular n. 2.165, de 12 de setembro de
1910, e mais ínstrucções e ordens do ministerio;
22, requisitar da mesma delegacia os adeantamentos para
as despezas miudas e de prompto pagamento;
23, promover a abertura de concurrencia para os fornecimentos ordinarios do Aprendizado e os extraordínarios que
puderem ser sujeitos a essa medida;
24, enviar mensalmente á díreétoría de contabilidade do
ministerio uma das folhas de pagamento e os documentos de
despeza, acompanhando o balancete respectivo;
25, visar os pedidos de fornecimentos para o Aprendizado,
os quaes deverão constar dos livros de talões;
26, assistir, sempre que fôr possível, ás aulas e aos exercicios do Aprendizado;
27, suspender os empregados. em consequencía de falta
de disciplina, até 15 dias;
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28, admittir e dispensar os serventes, feitor e o pessoal
operario e subalterno;
29, apresentar ao ministro, até i5 de fevereiro, um relatorio annual sobre os trabalhos do Aprendizado e designar as
mais occur;rencias, além das informações que lhe cabe dar
periodicamente;
30, tomar providencias urgentes que julgar conveniente
para regularidade dos serviços do Aprendizado, submettendo-as
immediatamente á approvação do ministro;
3i, presidir as mesas examinadoras em que tiver de
funccionar;
32, dirigir a exploração da fazenda experimental, que
corre sob sua responsabilidade, e submetter annualmente á
approvação do ministro, por intermedio do director da escola,
o plano de exploração para o anno seguinte, comprehendendo
o respectivo orçamento;
33, enviar annualmente ao ministro um mappa da matricula dos alumnos com referencias feitas a cada um em
relação á 'sua frequencia, comportamento e gráo de proveito
obtido.
Art. 67. O director residirá no edifício que lhe é destinado na séde do Aprendizado e não poderá ausentar-se por
mais de oito dias, sem autorização do ministro.
Art. 68. O dírector é o superior hierarchico de todos os
funccionarios do Aprendizado.
Do auxíliar-agronomo :
Art. 69. Ao auxiliar-agronomo compete:
i
suhstítuir o di!rector em seus impedimentos temporarios;
.
2°, auxiliai-o em todos os trabalhos da directoria:
3°, leccíonar parte do curso, não incluindo as' matérias
que competem ao dírector, de accôrdo com o programma approvado pelo ministro;
4°, cumprir as prescrípções do presente regulamento e do
regimento interno, na parte que lhe competir;
5°, comparecer com pontualidade ás aulas e aos exercicios praticos;
6°, acompanhar e dirigir os alumnos nas excursões e nos
trabalhos praticos attinentes ás materias de sua aula;
7°, participar, por escrípto, ao director, quando, por motivo [ustificavel, não puder comparecer ás aulas e aos exercicios;
8°, organizar os pontos para exames e suhmettel-os á approvação" do director;
go, apresentar ao dírector, no fim de cada anno Iectívo, o
programma de sua aula e dos exercicíospraticosque lhe corresponderem, para ser adoptado no anno seguinte;
10, acceitar qualquer commissão techníca que lhe seja
confiada pelo director, relativamente aos assumptos de sua
aula;
H, responder, por intermedio do dírector, ás consultas
que lhe forem feitas por agricultores, criadores ou profissionaes de industria rural;
O

,
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12, realizar excursões scientífioas, a hem do ensino, cabendo-lhe, neste caso, a diaria estabelecida no presente regulamento;
13, ensinar praticamente aos alumnos, além das materias
a que se refere o § 3° do presente artigo, elementos de topographia e desenho topographico ,
A,rt. 70. AO pessoal do Aprendizado serão applicadas as
seguintes penas, de conformidade com a falta que houver commettido:
1°, perda de gratificação de um a oito dias;
2°, perda de todos os vencimentos durante o mesmo periodo;
3°, suspensão do exercício com perda de vencimentos;
4°, demissão.
ArL 71. As penas constantes dos ns , 1 e 2 serão applícadas pelo director e as dos ns. 3 e ·i pelo ministro, sob proposta do director e ouvido o delinquente.
Do professor primaria:
Art. 72. Ao professor primaria compete:
1°, leccionar as materias do curso prímario, de accôrdo
com o programma approvado pelo dírector e elaborado de
conformidade com os dispositivos do presente regulamento;
2°, velar pela boa ordem e disciplina nas aulas e nos
exercícios praticos;
3°, acompanhar os alumnos nas excursões que tiverem de
fazer a bem do ensino;
Do adjunto do professor primaria:
Art. 73. Ao adjunto do professor pritnario compete:
1°, auxiliar o professor primario e substituíl-o em seus
impedimentos temporadas;
2°, secundal-o em todos os trabalhos que lhe forem affeotos,
Do escrípturario :
Art. 74.. Ao escripturario compete:
i
leecionar contabilidade agrícola, de accôrdo com o
programma respectivo, approvado pelo ministro;
2°, redigir a correspondencia do Aprendizado, consoante
as instrucções e ordens do director;
3°, fazer a eserípturação do Aprendizado, inclusive da fazenda experimental, devendo esta obedecer á orientação traçada no presente regulamento e no regimento interno;
4°, processar todos os papeis que tenham de subir ao
conhecimento do dírector, fazendo suscinta exposição de!les e
interpondo sua opinião, quando julgar necessarío;
5°, lavrar as actas dos exames e outros actos que tiverem
Iogar no Aprendizado;
6°, preparar os esclarecimentos que tiverem de servir de
base ao relatorio do dírector;
7°, organizar a: relação das contas, devidamente documentadas, para serem submettidas ao exame do director;
O

,
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8°, registrar no livro competente todas as alterações oecorridas no pessoal do Aprendizado;
go, organizar o attestado de frequencia e as folhas de pagamento do pessoal do Aprendizado;
10, propor ao director todas as medidas que entender
necessarias ao bom andamento dos trabalhos a seu cargo e
conservar sob sua guarda, devidamente archívados, os livros e
documentos relativos á administração do Aprendizado.
Dos conservadores e inspectores de alumnos:
Art. 75. Aos conservadores e ínspectores de alumnos
incumbe:
1°, trazer em boa ordem e perfeito estado de conservação
todo o material existente nos gabinetes, laboratorios, bíbliotheea, museu e mais dependencias a seu cargo;
2°, lançar em livro proprio o inventario de todo o material
cquaesquer oblectos existentes nas .repartíções a seu cargo, á
medida que forem sendo adquiridos para o serviço;
3°, cumprir todas as ordens que emanarem do director c
dos professores, fazendo no recinto dos gabinetes e laboratorios
respectivos a necessaria policia;
4°, providenciar para que diariamente todos os apparelhos, vasilhame e qualquer material utilizado no serviço do
ensino do dia sejam recolhidos aos legares competentes, depois da limpeza indispensavel;
5°, velar pela ordem, decoro e socego que devem reinar
no Aprendizado e particularmente nas proximidades das aulas
ou exercicios, dando immediatamente scienciaao director de
qualquer occurrencia que tenha perturbado o serviço, com declaração dos nomes dos autores da indisciplina havida;
6°, velar pelo asseio dos alumnos, impedindo que el1es
compareçam ás aulas e refeições em trajes menos decentes ou
que se entreguem á pratica de vícios ou actos moralmente
ínadmissíveís ;
7", fazer com que os alumnos compareçam pontualmente
ás aulas e quaesquer outros trabalhos exigidos pelos professores, dando a estes informações sobre o motivo da ausencía
dos que não acudiram á cnamada;
8°, cumprir com exacção as determinações dos professores
em tudo que disser respeito ao asseio, á policia, á ordem, disciplina e decoro das aulas;
go, velar pela boa ordem e asseio dos gabinetes, laboráto rios, herbarios e mais dependencías confiadas á sua guarda e
vigilancia;
10, manter aberta a bibliotheca e o museu todos os dias
uteis, segundo o horario estabelecido pelo director, de accõrdo
com as necessidades do ensino;
. 11, impedir que .os.livros e quaesquer ouLras publicações
sejam retirados da bibIIotheca sem prévia autorização do director, .devend.o o protessor ou alumno que os retirar passar o
respectivo reoíbo em livro para ISSO destinado e restituil-os no
prazo maximo de tres dias;
12, ~ornecer aos aluninos, mediante licença do director,
os especnnens necessanos e reclamar a sua restituição logo
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depois da terminação dos estudos, não consentindo que nenhum
objecto esteja fóra do museu ou do herbarío por mais de
24 horas.
Art. 76. Aos chefes de cultura compete, além do que se
contiver nas mstruccões que lhe forem dadas pelo dirccLor:
1°, a direcção dos trabalhos da sua respectiva secção;
2°, instruir os alumnos na pratica dos diversos serviços a
seu cargo;
3°, registrar, em caderneta especial, segundo a ordem
chronologíoa, todos os factos concernentes aos trabalhos e ser··
viços executados na preparação do solo, semeadura, amanhos,
tratamento preventivo e curativo das plantas doentes, colheita,
beneficio e conservação dos productos.
Art. 77. O tratador de animaes deve zelar pela saúde e
manutenção dos animaes, levando ao conhecimento do dírector
qualquer facto anormal que occorra nos estabulos. Incumbelhe prestar a máxima attencão ao serviço de arracoamento dos
animaes, attendendo á idade e -li raça, fiscalizando o preparo
dísta-íbuíção das rações e a limpeza de todos os animaes e o
asseio dos estabulos, gallinheiros e pooilgas ,
Paragrapho uni co. Ao tratador de anímaes cabe igual-,
mente cuidar dos differentes serviços que se relacionam com o
apiarío ,
Art. 78. O pratico de índustrias agrícolas deverá observar as ordens e ínstrucções do director e do auxiliar-agronomo na execução das operações referentes ás industrias proprias do Aprendizado, empregando todo o cuidado no serviço,
afim de obter productos (IUe reunam as melhores condições,
cabendo-lhe tambem velar pela guarda e conservação dos apparelhos e machinas industriaes.
.
Art. 79. Os mestres de offieinas e operai-los para o trabalho do ferro e da madeira, do vime, da pintura e da alvenaria executarão os serviços c farão as obras que lhes :forem
determinadas, de accôrdo com as necessidades de ensino manual e mecanico dos alumnos.
Do economo:
Art. 80. Ao eeonomo incumbe:
1°, attender a tudo que se relacionar com as refeições
dadas aos alumnos, coruforme o disposto no art. 30 e as prescrípções de regulamento interno;
2°, ter sob sua guarda e responsahilidade todo o material
e :ferramentas destinados ás diversas installações do Aprendizado;

3°, ter sob suas ordens o pessoal necessario para auxilial-o
na execução dos serviços que lhe competem:
'1°, organizar, conforme fôr determinado pelo director, os
pedidos de generos e material necessaríos ao estabelec.imento;
5°, registrar os pedidos, depois de rubricados pelo dírector,
em um livro-talão;
6" apresentar ao dírector, no fim de nada mez, um balancete geral e detalhado dos generos e material gastos, mencionando a respectiva ímportancía.
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Do mestre de gymnasbica e exercícios militares:
Ao mestre de gymnastica e exercicios militares incumbe:
:..'\:rt. 81. Dirigir e orientar, de aocôrdo com as insLruec;.ijes approvadas pelo director do Aprendizado, a educação physica dos alumnos pelos methodos mais modernos,
escolhidos os jogos e exercícios compatíveis com a estação e a
constituição organica de cada alumno.
Do porteiro-continuo:
Art. 82. Ao porteiro-continuo compete:
1", cuidar da segurança e asseio do edifício e cumprir as
ordens que, nesse sentido, lhe forem dadas pelo director:
2°, tomar o ponto, dirigir e fiscalizar o serviço dos' serventes;
.
3", verificar a entrada e sahida dos volumes e artigos de
qualquer natureza, o que só póde ter legar de accõrdo com as
disposições regulamentares.
DISPOSIÇÕES GEMES

Art. 83. As installações do Aprendizado poderão ser utilizadas pelos pequenos cultivadores da zona, mediante as condições que forem estabelecidas no regimento interno.
Art. 84. O Aprendizado será franqueado, mediante licença do dírector, a qualquer agricultor, criador ou industrial
agrícola que queira assistir aos serviços a seu cargo.
Art. 85. Todos os serviços a cargo do Aprendizado deverão ser cuidadosamente escrípturados, consoante as regras
da contabilidade agrícola.
Art. 86. O director, o auxilíar-agronomo, o escripturario,
os conservadores e ínspectores de alumnos, os chefes de culturas, os mestres de oHicinas e mais pessoal. administrativo
serão nomeados pelo ministro, e o pessoal operarío e diarista
pelo dírector .
.ArL. 87. O director, quando em serviço íóra da respectiva séde, perceberá, a juizo do ministro, a diaria de 10$; o
agronorno, em ídentieas condições, perceberá a diária de 8$;
o 'chefe de culturas, o escrípturarío e o pratico de industrias
agrícolas a de 5$a 7$000.
Art. 88. O pessoal do Aprendizado perceberá os vencimentos da tabella annexa ,
ArL. 89. O Aprendizado poderá constituir património, na
í'órmados arts. 581, 582 e 583 do regulamento geral do ensino
agronomíco ,
Art. 90. As aulas theorícas e os trabalhos do Aprendizado poderão ser assistidos POI' qualquer agricultor ou pessoas interessadas, mediante licença do director ,
Art. 91. O ministro expedirá o regimento interno do
Aprendizado tendo em vista as bases formuladas pelo dírector .
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1911, - Pedro de Toledo,
Poder Executivo - 1911.
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Tabella a que se refere o árt , 88
VENCIMEN'l'OS

no PESSOAL no APRENDIZADO

AGHICOL,\ DE R\HR\CEN,\

Categoria

Ordenado

Gratificação

rrot:a~

Director
.
Auxilíar-ugronomo
.
Professor primario .
Adjunto ........•....
Escripturario
.
Economo
.
Conservador e ínspector
de alumnos
.
Chefe de culturas
.
Pratico de índustrias
agricolas
.
Mestres de oí'í'ioínas .
Porteiro-continuo
.
Tratador de animaes
(salario mensal de
150$000)
.
Operarío (salario meusal de 120$000 a
180$000)
.
Servente (salário . mensal de 100$000) ...
'I'rahalhador (s a I a l' i o
mensal de 60$000 a
90$000)
.

:000$000
3:200$000
2:000$000
1:600$000
2:!{00$OOO
1:600$000

2:000$000
1:600$000
1:000$000
800$000
1:200$000
800$000

(\:000$000
3:000$000
2:!{00$OOO
3:600$000
2:400$000

1:600$000
1:600$'000

800$000
800$000

2 :íOO$OOO
:2 :400$000·

1 (j00$000
1 600$000
1 600$000

800$000
800$000
800$000

2:4008000
2:400$000
2 :.íOO$OOO

fi

!~:800$OOO

1:80Q$000

i : HOlli.;'OOO
{. 2 :160$000

r

1:200$000
720$00.0

LI :080$000

Rio de Janeiro, 25 de maio de 1\ÍIL-PedJ'o de Toledo,

DECRETO N. 8.737 .,...-

DE

25

DE MAIO DE Hll1

Abre ao Ministerio da Fazenda .0 credito de 123 :143$775 para pagntncnt.o
de contas do lIíinisterio da .Justiça e N egccics Interiores, na contormídado do art. 82, n. xnr, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 82.n. XIV, da 'lei n. 2.356,
de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na. conformidade do art. 2°, § 2°, n , 2, lettra c. do decreto
legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao
Mínisterío da Fazenda o credito de 123 :14.3$775. para occorrer
ao pagamento de dividas do Mínisteris da Justiça e Negoéios
Interiores, conforme as contas constantes. das mensagens de
9 de dezembro de 1909 e 2 de agosto 'de 1910, por serviços e
fornecimentos. feitos por diversos, a saber:
Bruno & Comp
.
28:407$000
Companhia Federal de Fundição
.
20;7;1.0$000

!H5
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Kobler &; Comp
.
Laport, Irmão &; Comp
.
Os mesmos .,
,
.
José Maria da Silva Graça
.
Borlido Maia &; Comp
.
A. V. Aiello
..
Alvaro F. Thedim Lobo
-. .
Americo Ludolf
.
Companhia Materiaes de Oonstrucção
.
Magalhães & Souza
,
.
1\1. de Souza Guimarães, succcssor de Magalhães & Souza
.
Alfredo Pinheiro
,
.
Bilva Machado
,
.
Proença, Echeverria &; Comp
.
Os mesmos
,
, .. ,
.
Dias Garcia &; .Comp
,
.
Christovão Fernandes &; Comp
,
.
Os mesmos
.
Justíno Mendes
.
José Luiz Segura
.
Hermenegildo Eduard
.
Edmundo de Castro Goyanna
,
,
Alberto Bins
.

18:075$500
'16:86'1$055
,1 :365$000
7:6'19$000
4:997$680
2:808$000
3:800$000
2:526$400
800$000
2:391$000
282$500
2:575$000
2:052$000
1 :114$740
258$300
1:200$000
919$800
155$800
2:619$000
1:002$600
250$000
158$400
195$000

Rio de Janeiro, 25 de maio de 1011, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Solles.

DECRETO N. 8.738 -

DE

25

DE MAIO DE

1911

Abre ao Ministerlo da Fnzendn o credito de 510 :451$117 . para pagamento de
contas do lIIinistcrio da .Justiça e Negocios Interiores, na conformidade
do art. S2, n, XIV, da lei D. 2,356, de 31 de dezembro de 1910

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 82, n , XIV,· da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 19:10, e tendo ouvido o Trihunal de Contas, de conformidade com o art. 2°, § 2°, n. 2,
lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 1896, resolve abrir
:10 Ministerio da Fazenda o credito de 510 :451$117 para occorrer ao pagamento de dividas do Ministerio da Justiça c
Negocias Interiores, conforme as contas constantes das mensagens de 9 de dezembro de 1909 e 2 de agosto de 1910, por
serviços e fornecimentos feitos por diversos, 11 saber:
J. P. dos Santos & Comp
.
Pedro José Monteiro Filho (engenheiro civil) .
Barbosa Albuquerque &;Comp
.
Leopoldo Meira............................•

S
4
42
67

238$000
1008000
5'15$000
100$000
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Alexandre Martins Rodrigues
.
Gaspar & Comp
.
H. Lavoie
.
Bifano, Rocha & Comp
, ..
A. G. Fontes
..
Francisco Moreira da Silva
.
José da Silva & Comp
..
Companhia Cantareira e Viação Fluminense ..
Henrique Boiteux & Comp
.
.
J .. Teixeira & Comp
C. Formenti & Comp
.
.
Carlos da Silva Rocha
.
Polydoro Pereira Pinto & Comp
Caetano Roma & Comp
.
Augusto Orgaest
.
J. A. Costa
.
Carlos Carmo
.
A. G. de Mattos
.
Mattos, Cresta & Comp
..
Francisco José Dias
.
Barbosa Amaral & Pimentel.
.
Antonio Galdino de Carvalho
;.
.

55:0Ô1$50S
21:832$000
12:000$000
918$000
43:008$480
14:293$850
89:277$859
'4: 066$800
2:505$000
1:407$750
4:147$200
1:ô8ô$500
1:850$000
6:473$425
6:610$000
27:067$000
9:038$500
1:250$580
976$125
19:750$500
H) :725$24.0
44:924.$800

Rio de Janeiro, 25 de maio de 1911, 90° da Independencia
e 23" da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.

DECRETO N. 8.739 -

DE 25 DE

MAIO

DE 1911

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 21 :991$415 para pagamento
devido 11 José Luiz Pereira, em virtude de sentença jndiciaria·

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 82, n. VII, ela lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de. 1910, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do art. 2°, § 2°, n. 2, lettra
c, do decreto legislativo n. 392, ele 8 de outubro de 189ô, resolve abrir ao Mínísterío da Fazenda o credito de 21 :991$415,
para occorrer ao pagamento devido, em virtude de sentença
judiciaria, a José Luiz Pereira, conforme a carta rogatoría
expedida pelo Juizo Federal na secção do Rio Grande do Sul,
em 21 de novembro do anno passado.
Rio de Janeiro, 25 ele maio de 1911, 90° da Independencia
e 23° ela Republica.
HERMES R.. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles.
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DECRETO N. S. 740 -

DE

25

DE nIAIO DE

1911

Concede li sociedade nnonyma «Banque Brésílíenne Etaâo-Balge », com' sêde
em . A ntuerpín, Belgica, autoriaação nara iunccionnr no Brazil, com uma
succm-snl n ... capital do Estado de S. Paulo, e approvn os respectlvos
estatutos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonvma Banque B1'ésilienne Iiolo-Belqc. com séde em Antuerpia, Bélgica, devidamente representada:
Ilesnlve conceder-lhe autorização para funccionar no
Brazil, com uma. succursal n:a, capital do Estado de S. Paulo,
mediante 'as seguintes condições:
1." Haverá na séde ela succursal um ou mais directores
munidos de plenos poderes de. representação, inclusive o de
serem demandados perante os tribunaes.
2." O banco sujeitar-se-lia ás disposições que vigorarem
no Brazil sobre bancos estrangeiros.
3." As questões suscitadas no Brazil entre terceiros e
a administração do banco serão submettídas á decisão dos trihunaes brazileiros.
.1." O banco só poderá realizar as operações autorizadas
pelos 'estatutos que acompanham este decreto e sujeitará tí.
approvação do Governo, para poderem produzir effeito no
Brazfl, quaesquer modificações que introduza. nos mesmos
estatutos, inclusive a mudança de nome.
5." Fica, entretanto, expressamente vedado ao banco realizar' quaesquer transacções sobre seguros.
Ô." O prazo de duração da presente concessão é de, 20
annos.
7." O Governo reserva-se o direito de cassar a presente
nutorização, em qualquer tempo, no caso de verHiear que a
succursal infringe as leis hrazileiras executando actos por
ellas prohíhidos,
8." Para oestabelecímento no Brazil de agencias ou suecursaes, o banco solicitará a competente autorízacão.
Rio de Janeiro, 25 ele maio de 1\111, 90° da Independenoia
e 23° da Bepuhlica.
HERn'1ES R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Soltes.
Banco Brazileiro !talo-Belga
BOCIED.·\DE ANONY:\I:\ ES1'ABELEClOA E:\I ANTUERPIA

Constituição
No anno de 1911, ao" 11 dias do mez de janeiro, perante
mim. Affonso Luiz João Cols. tabelltão, e as testemunhas abaixo
.
nomeadas, eompareceram : .
1.0 A Société Génél'rtle de Belqique, sociedade anouyma,
estabelecida em Bruxellns, Montagne du Pare, 3, representada
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pelo Sr. Augusto Lantsheere, adeante nomeado, por força da
procuração de proprio punho a elle outorgada em 9 de [aneiro ultimo.
2." O Sr. Augusto Lantsheere sem profissão, residente em
Bruxellas, Montagne du Pare, n. 3, agindo tanto em seu nome
como no de um grupo que elle representa.
3." A Sociedade Credito Italiano, sociedade anonyma, estabelecida em Milão, tanto em seu nome como no de um grupo
que ella representa aqui representada pelo Sr. Eduardo Bunge,
adeante nomeado, por força da procuração de próprio punho
a elIe outovgada, em 9 de janeiro ultimo.
q." O Sr. Francisco Ferreira Ramos, engenheiro, commíssario geral do governo do Estado de S. Paulo, na Europa, residente em S. Paulo, agindo tanto em deu nome como no de 'Um
grupo que elle representa, aqui representado pelo Sr. Eduardo
Bunge, adsante nomeado por força da procuração de proprio
punho a elle outorgada, em 4 de janeiro ultimo.
5." a) O Banque de I'Union. Anve1'soise, sociedade anonyma,
em seu nome pessoal, representado pelo Sr. Eduardo Bunge,
ndeante nomeado, presidente, e o Sr. Leão Elsen, adeante nomeado, membro do conselho de adminístracão.
b) O dito Banque de l'Union Astuersoise, agindo tanto em
seu nome como no de um grupo que representa, aqui representado pelos mesmos deus admínístradores.
6." A rírrna commercíal Bunge & Comp., estabelecida em
Antuérpia, representada pelo Sr. Eduardo Bunge, negociante,
residente em Antuérpia, Avenida Marie Theréze, n. 21, socío,
tendo a assígnatura social.
7." O Sr. Aí'íonco Aerts, agente marítimo. residente em
Antuérpia Avenida Maríe Theréze, n. 1, representado pelo
Sr. Willy Frtlling, adeante nomeado, por força da procuração
do proprío punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
8." The Anglo South American Bank, sociedade anonyma,
estabelecida em Londres, representada pelo Sr. Eduardo Bunge,
já nomeado, por força da procuração de proprío punho a elle
outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
9.0 O Banque J. Allard & Comp., sociedade anonvma, estabelecida em Pariz, praça de la Bourse n , 12, representada pelo
Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por força da procuração de
proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
10. O Banque Centrale Anversoise, sociedade anonyma, estabelecida em Antuérpia, representada pelo Sr. Fernando Carlier, já nomeado, por força da procuração do proprio punho a
elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
H. O Banque deCommerce, sociedade anonyma, estabelecida em Antuerpia, representada pelo Sr. Fernando Carlier, já
nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
12. O Banque de erédit Commerciel, sociedade anonvma,
estabelecida em Antuerpia, representada pelo Sr. Fernando Carlier, já nomeado, por força da procuração do proprio punho
a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
13. O Banque Générale Belge, sociedade anonyrna, esta-
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belecidu em Antuorpla, representada pelo Sr. Fernando Carlíer,
já nomeado, por rorea da procuração de. proprto punho a. elle
.,
outorgada, em () de janeiro ultimo.
14. O Banque d'Outre-Mor, sociedade auonyma, estabelecida em -Bruxeblns, rua de Narnour n. 48, repi'esentada pelo
Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por força da procuração de
proprío punho a elle outcrgada.vem () de janeiro.
15. O Banque de Iteports, de Fonds Publics et de Depôts,
sociedade anonyma, estabelecida em, Antuerpía, representada
pnlo ~'l'. Fernando Carl ier, já nomeado, pOI' força da procuração
de proprio punho a elle outorgada, em ti de janeiro.
1G. O Sr. Camillo de Bast, senador, administrador-delegado
do Banque de Gand, residente em Gand, coupure n, 42, representado pelo Sr. Heitor Carlier,adeante nomeado, por força
da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de
janeiro.
17. A írma cornmcrcial Von der Beokeet Marsily, negociantes, estabelecida em Antuerpia, representada pelo Sr. Leão
EIRen, Já nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada, em () de janeiro.
18. O Sr. Luiz Becker, corretor de cambio, residente em
Antuerpia, rua Kipdorp n. 53, representado pelo SI'; , Willy
Frinling, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
11 elle outorgada, em Gde janeiro ultimo.
19. A firma commercial Beekmans Freres, corretores de
cambio, estabelecida em Antuerpía, representada pelo Sr. Delaborde, adeante nomeado, por força da procuração de .proprio
punho a elle outorgada, em () de janeiro ultimo.
20. O Sr.\Valter Blaess, agente de seguros, residente em
Antuerpía, rua de Province Sud n. 12.5, representado pelo
Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por rorea da procuração de
pcoprio punho 'a eBe outorgada, em 6 de [anelroultíróo.
21. A firma eommeroialBlock & Fils, negociantes de café,
estabelecida em Antuernia, rua Venus n. 21, representada pelo
Sr. Henrique Fester, adeante nomeado, por forçfl, da procuração
de J;lroprio punho a elle outorgada, em: 6 de jap.eiro ultimo.
22. O Sr. Ricardo Bocking, negociante, residente em ,Antuerpia, rua úe l'Etoile n. 26, representado pelo Sr. Wi11y
F'l'inling, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
a-elle outorgada, em 6de janeiro ultimo.
23. O Sr. Jorge Bom, negociante-administrador do Banque
de l'Uníen Anversoise, residente em Antuerpía, rua Van Schoonbeecke n. 36.
24. O Sr. Leão Van den Bosech, administrador-delegado do
Banque de Réports, de Fonds Publics et de Dêpots, residente
em Antuernia, rua cle La Pépiuiêre :u. 10, representado 'pelo
Sr. Leão EIsen, adeante nomeado por força da .procuração a
clle outorgada de proprio punho, 'em !6 de [aneírp ultimo,
25. O Sr. Leão de Brahander, director do Banque de Verviere, cesldente em Verviere, agindo, tanto em seu nome pessoal
eomo no de um grupo que eBe representa.
26. A firma commercia1 Th. Bracht & Comp., negociantes
estabctecidos, em Antuerpía, representada pelo Sr. Henrique
í
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Fester, já nomeado, por força da procuração a elIe outorgada
de proprío punho, em 5 de janeiro ultimo.
27. O Sr. Florent de Braekeleer, agente commercial, residente em Antuerpía, rua Jacobs n. 3, representado pelo
RI'. Luiz Pítz, adeante nomeado por força, da procuração de
proprio punho a elle outorgada, em 'J de janeiro ultimo.
28. A firma eommercíal Braunschweig & Comp., negociantes de café,' estabelecida em Antuerpla, represéntada pelo
Sr. Wílly Ii'l'inling, já nomeado, por força da procuração de
proprío punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ulfímo,
29. U Sr. Jaeques de Brauwer, advogado, administrador do
Banque de Gand, resídonte em Gand.rrua Porte de Bruges n. 15.
representado pelo Sr. Leopoldo de Cock, adeante nomeado, por
força da procuração de proprio punho a elle outorgada, em
6 de janeiro ultimo.
30. O Sr. Constant de Browne, proprletarlo, residente no
Castello de Evêque, em Deurne.
31. O Sr. Emilie Cahen, administrador-delegado do Banque
Générale Belge, residente em Antuerpla, rua d'Aremberg n. 30.
representado pelo Sr. llellor Carlier, já nomeado por força da
proouraeãn de proprio punho a elle outorgada, em ti de janeiro
ultimo.
32. O Sr. EmiliG Van Caíllíe, tabellíão, residente em
Bruges. representado pelo Se. Heitor Carller, já nomeado, por
fort1a, da proeuraeão a elle outorgada, em 6 de' janeiro ultimo.
33. O Sr. Julião van Callio, procurador de causa encartado, residente em Antuerpia, rua Sanderus n. 21, representado
pelo Sr. 'Heitor Carlier, já nomeado, por força da procuração
de proprio punho a elle outorgada, em 10 de janeiro ultimo.
34. O Sr. Hlppolyto Carlier, advogado, administrador do
Banque de Gand, residente em Gand, rua Savaen n. 46, representado pelo Sr. Leopoldo de Cock, já nomeado por força da
procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de jl1nBil'o
ultimo.
35. A firma commerclal PIl. Cardon &Comp., banqueiros
estabelecidos em Antuerpia, representada pelo Sr. WilIy FrlnIíng, já nomeado, por força da, procuração de proprio punho a
elIe outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
36. O Sr. Fernando Carlier,administrador do Banque National de Belgíque, residente em Antuerpia, Avenue des Arts

n. 164.

37. O Sr. Ferdinando Carlier, engenheiro, residente em
Antuerpia, Avenue des Arts n. 164, representado pelo Sr.
Heitor Carlier, já nomeado, por forca da procuração de proprío punho a elle outorgada, em 6 de Janeiro ultimo.
38. O Sr. Heitor Carlier, administrador-delegado do Banque
de l'Uníon Anversoise, residente em Antuerpla, Avenue des
Arts n. 1M.
39. O Sr. Emilio João Ceulernans, négocíante de café, residente em Antuerpia, rua da Constitution n. 86, representado
pejo Sr. Léon Elsen, já nomeado, por .f'orça da procuração de
propI'io nunho a elle outorgada, ,em 6 de janeiro ultimo.
40. O Sr. Emilio Clavier, procurador do Banque de l'Uniuu
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Anversoise, residente. em Antuerpia, rua Coquílhat n. 51, representado pelo Sr. Heitor Carlier, já nomeado, por rorça da
procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6de janei'ro
ultimo.
41. O Sr. Leopoldo de Cock, proprietario, residente em Anf.uerpia, Chaussé de Mal ínés n. 203.
42. O Sr. LuizCoertemans, consul geral da Persia, residente em Antuerpia, avenida de l'Industrie n. '12, representado
pelo Sr. Fernando Carlier, ,já nomeado, por força. da procuração
de proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
43; A Oompagnie Commerciel Belge, antigamente H. Albert
de BêlJry &Comp., sociedade anonyma, estabelecida em Antuerpia, representada pelo Sr. Max, Osterr íeth, adeante nomeado,
por força da procuração de proprio punho a elle outorgada, em
6 de janeiro ultimo.
44. O Comptoir Commercial Anversoís, sociedade anonvma,
estabelecida em Antuerpia, representada pelo Sr. Willy Frinlíng, já. nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada, em to de janeiro ultimo.
45. O Comptoir Général d'Alimentation, sociedade :anonvma, estabelecida. em Antuerpia, pelo qual aeceíta o Sr. Carlos
Yeckmans, negociante em Antuerpia, administrador.
46. O Sr. Ferdinando Coosemans, negociante de café, residente em Antuerpia, Plaine Falcon n. 31, representado pelo
Sr. Heitor Carlier, já nomeado, por força da procuração de
próprio punho a elle outorgada, em 19 de dezembro de 1910.
47. O Crédit Anversois, sociedade anonyma, estabelecida
em Antuerpia, representada pelo Sr. Gustavo Snoeeck, admínístrador-director da dita. sociedade, residente em Antuerpía, em
virtude de uma delegação do conselho de administração, de
5 janeiro ultimo, da qual vae annexa uma cópia.
48. O Sr. Felíx Delaborde, director de banco, residente em
Antuerpia, rua Cobden n. '17.
49. O Sr. Jorge Deprez. industrial em Val Saint Lambert,
residente em Liege, quai de Frangné, representado pelo Sr. Julio
Jador, adeante nomeado, por força da procuração de proprio
punho a elle outorgada, em 6 de, janeiro ultimo.
50. O Sr. Victor deWandeleer, procurador em causa propria, residente em Antuerpia Boulevard Leopoldo n. 25, eepresentado pelo Sr. Willy Friling, já nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6, de janeiro
ultimo.
51. O SI' Victor Dhanis, negociante. conselheiro no Banque
Nationale, de Belgique, residente em Àntuerpia, Chausseé de
Malínes n. 127, representado pelo Sr. Constant de Browne
acima nomeado, por força da procuração de proprio punho a
elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
52. A firma commercial :F. Dockx & Comp., negociantes de
caf'é, estabelecida em Antuernia, representada pelo Sr. Luiz
Pítz, ,já nomeado, por força da procuração de proprío punho
a elIe outorgada, em 9 de janeiro ultimo.
53. O Sr. Alberto Donnez, sem profissão, residente em Antuerpia, Boulevarrl Leopoldo n. 150, representado pelo Sr. WiHy
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Friling, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada, em (j de janeiro ultimo.
54. O Sr. barão .Admundo. van Estvelde, ministro de Estado,
residente em Bruxellas, avenida Palmerston n. 4, representado
pelo Sr. Eduardo Bunge., já nomeado, por força da procuração
do proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
55.. O Sr. Leão Elsen, administrador do Banque de I'Uníon
Anversoise, residente em Antuerpia, rua Vsnus n. 19.
56. O Sr.. Henrique Jacques Engels, agente de seguros, residente em Berchern (Antuérpia), avenida Prínee Albert n. Hi,
57. A firma commercíal Fabri, de Lhoneuz &; Comp., banqueiros em Huy, representada pelo Sr. Fernando Carlier, ,já
nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
58. O Sr. Guilherme Fessinger, negociante de café, residente em Antuérpia, Longue, rua de la Lunette n. 12, representado pelo Sr. Luiz Spitz, já nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 9 de janeiro ultimo.
59. O Sr. Henrique Fester, agente de seguros, admíuístrador
do Banque de l'Union Anversoise, residente em Antuérpia, rua
de la Pépiniêre n. 30.
60. O Sr. Willy Friling, administrador do Banque de l'Union
Anversoise, residente em Antuerpia, rua Albert n. 17.
61. A firma commercíal Fuchs, De Deeker & Comp., corretores de cambio, estabelecida em Antuérpia, Longue, rue
Neuve ns. 21 e 23, representada pelo Sr. Leão Elsen, já nomeado,
por força da. procuração de própr-io punho a elle outorgada, em
6 de janeiro ultimo.
62. O Sr. Johann-Daníel Fuhrmann, negociante, residente
em Antuerpia, Boulevard Leopoldo n. 187, representado 'Pelo
Sr. Henrique Fesúer, já nomeado, por força da procuração de
proprio punho a elle outorgada, 'em 6 de janeiro ultimo.
63. O Sr. Fernando Augusto Georllet, vice-consul do Brazil,
residente em Berchem, Grande, Chauseés n. 220, representado
peJo Sr. Heitor Carlier, já nomeado, por força da procuração
de proprio punho a elle outorgada,' em 10 de janeiro ultimo.
64. O Sr. barão Augusto Goffinet, propeíetarío, residente
em Bruxellas, rua de la Science n. 3, representado pelo Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por força da procuração de proprio
punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
65. O Sr. barão Constant Goffinet, proprietario residente
em Bruxellas, rue de la Science n. 3, representado pelo Sr. Edu-ardo Bunge, já nomeado, por força da procuração de próprio
1mnho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
66. A Sra. viuva Frederico Crein, nascida Augusta Bom,
sem profissão, residente em Antuerpia, Longue, rua Argile
n. 2!15, representada pelo Sr. Jorge Born, adeaute nomeado,
por força. da procuração de proprio punho a elle outorgada,
em 6 de janeiro ultimo.
67. A firma Joseph J. Le Grelle, estabelecida em Antuerpla,
representada pelo Sr. Willv Friling, já nomeado, por foréa da
procuração de proprio punho a elle outorgada. em G de janeiro
ultimo.
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68. O Sr. Alfredo Grisac, administrador do Banque de
J'Union Anversoíse, residente em Antuerpia, Avenue desArts
n. 39, representado pelo Sr. Willy Friling, já nomeado, por
força da procuração de IproiQrio punho a elle outorgada, em
6 de janeiro ultimo.
69. O Sr. Emílio Grisar, negociante, residente em Antuerpia, Longue, rue de I'Hopital n. 11, representado pelo Sr. Willy
Friling, já nomeado, por força da procuração de nroprio punho
a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
70. A Sra. víuva Ernesto Grisar, nascida Adelia .van den
Nest, sem profissão, residente em Antuerpía, rue Gérarrl n. 18,
representada pelo Sr. Leopoldo de Cock, já nomeado, por força
da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
71. O Sr. Max Grisar, negociante, residente em Antuerpia,
Avenue Van Eych n. 33, representado pelo ·Sr. Leopoldo de Cock,
jti nomeado, por í'orça da procuração de proprio punho a elle
outorgada, em G de janeiro ultimo.
72. O Sr. Leoncio Groetaers, corretor de cambio, residente
em Antuerpia, Boulevard Leopoldo n. 169, representado pelo
Sr. W ílly For Ilíng, j á nomeado, por. força da procuração de
proprio punho a elle outorgada. em 6 de janeiro ultimo.
73. O Sr. Luiz de Groof, particular, residente em Antuerpia, avenue Charlotte n. 38, representado pelo Sr. Heitor Carlier,
já nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle
.
outorgada em 6 de janeiro ultimo.
74. O Sr. Victor de Haes, negociante de café, residente em
Antuerpia, rue d'Egmont n. 31, representado pelo Sr. Leão
Elsen, já nomeado, por forca da procuração a elle outorgada,
em 6 de janeiro ultimo.
75. O Sr. Adolpho Hallawachs, negociante, residente em
Antuérpia, Avenue du Sud n, 48, representado pelo Sr. Henrique
Fester, já nomeado, por rorçn da procuração a elle outorgada,
em 6 de janeiro ultimo.
76. O Sr. Evrard Havenith, negociante, residente em Antuerpía, Longue, rue Neuve n. 39, representado pelo Sr. Leopoldo de Cock, já nomeado, por forca da procuração de proprio
punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
77. O Sr. Max Theodoro Hermann, agente de corretor, residente em Antuerpía, praça Lambermont n. 13, representado
pelo Sr. Willy Friling. já nomeado. por forca da procuração
a elle ortorgada, em 6 de janeiro ultimo.
78. O Sr. Carlos Hirchler, procurador, residente em Antusr-,
pia, rue Peter Benoit n. 10, representado pelo Sr. Willy Frilin, por força da procuração de proprio punho a 'elle ortogada.
em 6 de janeiro ultimo.
79. O Sr. Leão Van Hood, industrial, conselheiro de desconto no Banque Nationale de Belgíque, residente em Antuerpia, Boulevard Leopoldo n. 39, representado pelo Sr. Fernando
Carlier, já nomeado, por força da procur-ação de proprio punho
a elle ortorgada, em 6 de janeiro ultimo.
80 O Sr. Paul d'Eoop, administrador-delegado do Banque
de Gand, residente em Gand, rue Neuve Saint Pierre n. 124, re-
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presentado pelo Sr. Constant de Browne, já nomeado, por força
da procuração a elle ortorsada, em 6 de janeiro ultimo.
81. O Sr. Roberto Nohn Rose, banqueiro, residente em
Londres, Old Broad Street n. 62 :Ih, representado pelo Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por força da procuração ia elle outorgada, em 20 de dezembro de 1910, de própr-io punho.
82. O Sr. Mauricio Huffmann, corretor de lã, residente em
Antuerpia, Boulevard Leopoldo n. 120, representado pelo
Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por força da procuração de
proprio punho a elIe outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
83. O Sr. Amadeu Eamoír de Rio Branco, engenheiro,
residente no CastelIo de Reunes por Lequesnoy (Norte, França), representado pelo Sr. Leão Elsen, já nomeado, por força da
procuração de proprío punho a elle ortorgada, em 6 de .ianeíro
ultimo.
84. A firma comrnercíal Frederico Jacob, sociedade em
nome colleetívo, estabelecida em Antuerpia, representada pelo
Sr. Wílly Friling, já nomeado, por força da procuração de
proprío punho, a elle ortorgada, em 5 de janeiro ultimo.
85. O Sr. Julio Jadot, engenheiro, residente em Bruxellas,
rue du Marteau n. 64.
86. O Sr. Emmanuel Jansen, industrial, residente em La
Rouciére, á la Hulpe, agindo tanto em seu nome pessoal, como
no de um grupo que elle representa.
87. A firma commercial E. Karcher &; Comp., negoclantes
estabelecidos em Antuerpia, rue Prunen n. 2, representada pelo
Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por força da procuração a e11e
ortorgada, em 6 de janeiro ultimo.
88. A Sra. viuva Eduardo Karcher, nascida em Sophia Six,
sem profissão, residente em Antuerpia. avenida Marie-Théreze n .. 19, representada pelo Sr. Eduardo Bunge, já nomeado,
por força da procuração a elIe outorgada de proprio punho.
em 6 de janeiro ultimo.
89. O Sr. Paulo Karcher, corretor de lã, residente em Antuerpia, rua da Prevines Sud n. 2/18. representado pelo Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por forca da procuração de proprio
punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
90. O Sr. Eduardo de Kepper, director do Banque Générale
Belge, residente em Antuerpia, rua Losanne n. 119, reuresentado pelo Sr. Reitor Carller, j á nomeado, por força da prooúracão a elle outorgada, em 7 de janeiro ultimo.
91. O Sr. Luiz Pedro Kermans, negociante de café. residente em Antuerpia, rua do Péage n. 9, representado pelo
Sr. Luiz Pítz, já nomeado, por força da procuração de proprio
punho a elIe outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
92. O Sr. Jorge de Keunen. negociante de café, resident.e
em Antuérpia, rua Oudaen n. 41, representado pelo Sr. Luiz
Pitz, já nomeado, por forca da procuração de proprio punho a
elIe outorgada. em G de janeiro ultimo.
93. O Sr. Jorge de Kinder, banqueiro, il'F.!Sli<lent.e em Antuerpia, rua de' Giroflée n, 2. representado pelo Sr. Carlos GodofrerIo Gr ísar, nrleante nomeado. por forGu de nroeuraçãnríe
propr-ío punho a elle ortorgada, em 6 de janeiro ultimo.
04. O Sr. Alfredo Kt-eklinger, administrado!' da Jilial do
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Banque Nationale de Belgíque, residente em Berchem-Ies-Antuerpia. avenida de Mérode n. 2, representado pelo Sr. Fernando Carlier, já nomeado por força da procuração de proprio
punho a e1le outorgada, em data de hoje.
95. A firma commercíal G. e C. Kreglinger, estabelecida
em Antuerpia, Grand Placa ns. 7 e 9, representada pelo Sr. Henrique Fester, já nomeado, por f.orça da procuração de proprio
punho a elIe outorgada, em 10 de janeko ultimo.
96. O Sr. Leopoldo de Kronacher, negociante, residente em
Antuérpia, Avenue des Arts n. 68, representado pelo Sr. Willy
Friling, já nomeado por força da procuração de proprio
punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
97. O Sr. Art.-Jacobus de Lange, negociante de café, residente em Antuérpia, avenida Van Eyck n, 12, representado pelo
Sr. Delaborde, por força da procuração de proprio punho 11 elle
outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
98. O Sr. Jorge Lauwers, negociante de café, residente em
Antuerpia, rua Termimck n. 18.
99. O Sr. Eduardo van Leokwyek, negociante de café, residente em Antuerpia, rua Peter Bonoit n. 32, representado pelo
Sr. Delaborde, já nomeado, por força da procuração de proprio
punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
100. O Sr. Robert Lepreuz, secretario do Banque de l'Union
Anversoíse, residente em Bruxellas, rua de Turim n. 30.
101. O Sr. Eduardo van der Linden, commíssarío da Société Générale de Belgique, residente em Bruxellas, avenida
Louise n. 445, representado pelo Sr. Mauricio van der Linden,
adeante nomeado, por força da procuração de proprio punho a
elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
102. O Sr. Ernesto van der Linden, negociante, residente
em Antuerpia, Chaussée des Malínes n. 198, representado pelo
Sr. Willy Friling, já nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
10S. O Sr. Mauricio van der Linden, engenheiro, residente
em Bruxellas,
104. O Sr. Ernesto Lowet, corretor, residente em Antuerpia,
Avenue des Arts n. 114, representado pelo Sr. Delaborde, já
nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
105. A firma cornmercial W. Mallinokrodt & Comp., banqueiros, estabelecidos em Antuerpia, aqui representada pelo
Sr. Carlos Godofredo Grisar, banqueiro, residente em Antuerpia, socío da firma, tendo a assígnatura social.
106. O Sr. conde John de Marnix de Sainte Aldegonde, sem
profissão, residente em Bornhem, no castello do mesmo nome,
representado pelo Sr. Constant de Browne, já nomeado, por
força da procuração a elle outorgada. em 9 de janeiro ultimo.
107. A firma commeroíal J. Mathíeu & Ffls, banqueiros.
estabelecidos em Bruxellas, representada pelo Sr. Julio Jadot,
já nomeado, por força da, procuração de proprío punho a elle
outorgada, em 5 ele janeiro ultimo.
108. O SI'. Leão de -Miey, caixa no Banque ele l'Uníon Anversoíse, residente em Antuerpía, rua Stanley n. 25, representado
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pelo Sr. Heitor Carlrsr, já nomeado, por força da procuração de
proprio punho aelle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
109. O SI:. Hugo Míchelís, negociante, residente em Antuerpía, rue des 'I'anneurs n. 4, representado pelo Sr. \Villy
Friling, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
110. O Sr.Alexis Mols, industrial, residente em Antuerpia,
avenida Van Evck n. ,2,4, nepresentado pelo Sr. Willy Friling
já nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle
outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
111. O Sr. Xavier Montens, director da Companhia de
Seguros Securitas, residente. em Antuerpia, rua Kipdorp n. 50,
representado pelo Sr. Henrique Fester, já nomeado por força
da procuração de proprio punho a elIe outorgada, em 6 de
janeiro ultimo.
.
112. O Sr. Affonso de Montigny, agente marítimo, residente em Antuerpia, avenida Charlotte n. 34, representado pelo
Sr. Willy Friling, já nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
113. O Sr. Barão de Moreau d'Andoy, director do Banque
Nationale de Belgique, residente em Bruxellas, rua Archimedes
n. n, representado pelo SI'. Jorge Born, j á nomeado, por força
da procuração de proprio punho a elle outorgada, .em ô de Janeiro ultimo.
114. O Sr. Marcel Morreu, negociante. conselheiro de desconto no Banque Nationale de Belgíque, residente em Antuerpia,
rua Peter Benoit n. 35, representado pelo Sr. Jorge Bom, já
nomeado, por força da procuração de proprio punho a elIe
outorgada, em 6 de janeiro ultimo,
115. O Sr. Alfredo Boussier, addído ao Banque de I'Union
Anversoíse, residen!e em Antuerpia, rua Brant, 34, nepre,
sentado pelo Sr. Heitor Carlier, já -nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro
ultimo.
116. O Sr. Barão .Augusto von Ohlendorff, industrial, residente em Antuerpia, chaussée deMalines n. 170, representado
pelo Sr. Jorge Bom, já nomeado, 'por força da procuração de
proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
117. A firma commercial Jos Opdebeeck & Comp., banqueíros, estabelecida em Antuerpia, rua des Douze Moís n. 13,
representado pelo SI'. Leão Elsen, já nomeado, por força da
procuração de [iroprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
118. O Sr. Frederico Orshach, empregado no commercio,
residente emBerchen, rua Saint-Huber n. 86, representado pelo
Sr. Willy Friling, já nomeado, por: força da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de dezembro de 1910.
119. A firma cornmercíal Osterrieth & Comp., estabelecida
em Antuerpia, representada pelo Sr. Max Osterrieth, negociante em Antuérpia, socio com a assignatura social.
120. A firma Pecheur da Braekeleer & Comp., corretores
de cambio, estabelecida em Antuerpía, representada pelo
Sr. Willy Friling, já nomeado, por força da procuração de proprío punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
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121. O S1". CamilIo HenriquePlogrims, negociante de café
l'csident-e em Antuerpia, rua Quelim, n. 40, representada
pelo Sr. Luiz Pitz, ,já nomeado, por forca da procuraçãe
de proprío punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
122. O Sr. Henrique Percy, capitalista, residente em Antuerpia, rua da Justiça n. 26, repDcsentado pelo Sr. WilIy Ft-íIjing já nomeado, por forca da procuração de proprío punho a
elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
123. A firma commercial Pieraesrts & Comp., negociante
de café, estabelecida em Antuérpia, rua Haute n. 31, repre;
sentada pelo Sr. Leão Elsen, já nomeado, por forca da procura":'
Cão de propr-ío punho a elle outorgada, em 9 de janeiro ul-

t.ímo ,

.

124. O Sr. Arthur Marte Pínson, capitalista, r-esidente em
Paris, avenida Ohamps Elysées n. 93, representado pelo Sr. HenTique Fester.: já nomeado, por forca da procuração .de proprio
punho a elle outorgada, em 7 de janeiro ultimo.
125. O Sr. Luiz Pítz, industrial; residente em Borgerhout (Antuérpia) rua Sterling n , 92.
126. O Sr. Victor Renauld, advogado na Cõrte de Appellação, residente em Bruxellas, rua Royal, n . 76.
127. O Sr. Francisco Rens, tabellião, residente em Gram,
mont, representado pelo Sr. Leopoldo -de Cock já nomeado,
pOI' forca da procuração de proprío punho -a elle outorgada;
em 6 de janeiro ultimo.
.
128. O Sr. Ríchard Rhodius, negociante, residente em
Antuerpía, avenida Charlotte n, 22, representado pelo Sr. Jorge
Born, já nomeado, por força da procuração de proprio punho a
elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
'129. O Sr. Walter Rbodius, negociante em Antuerpía, rua
Gounod n. 4, representado pelo Sr. Jorge Born, já. nomeado,
por forca da procuração de proprio punho a elle outorgada,
em 6 de janeiro ultimo.
130. A firma commercial Rom & Vanderlinden, corretores
de cambio, estabelecida em Antuérpia, representada pelo
Sr. Willy Friling já nomeado, por forca da procuração de
jn-oprio punho a elle outorga,da,em 6 de janeiro- ultimo.
131. A firma commercial Raymenans & Comp., negociantes,
estabelecida em Antuerpía, Longue rue Neuvo n. 27, representada pelo Sr. Leão Elsen já nomeado, por forca da procuração
de proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
132. O Sr. Christian Scheidt, armador, residente em An,
íuerpia, avenidades Arts n. 79, representado pelo Sr. Luiz
Pílz já nomeado,por forca da procuração de proprio punho a
elle outorgada, em 10 de janeiro ultimo.
133. A f'irrna commercial C.Schmid & Comp., successores,
negociantes, estabelecida em Antuérpia, representada pelo
Sr . Jorge Born já nomeado, por força daprocuração de próprio
punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
134. O Sr. Henrique Sclmeider, negociante de café, residente em Antuerpía, Rempar t Sainte Catherine n. 56, representado pelo Sr. Henrique Fester já nomeado por forca da
procuração de proprío punho a elle outorgada, em data de
boje.

928

ACTOS no PODER BXECUTIVO

135.. O Sr. cavalheiro ue Schoutheete de 'I'ervarent, han,
queira residente em Antuerpia, Chaussée de Malínes n. 142.
representado pelo Sr. Leopoldo de Cock já nomeado, por forca
de procuração de proprto punho a elle outorgada, em 6 de
janeiro ultimo.
136. A firma commercial Alfredo Schuchard & Comp.,
negociantes, 'estabelecida em Antuérpia, representada pelo
Sr. Jorge Born já nomeado, por forca da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
137. ,O Sr. Ferdinando Schusinger, negociante em diamantes, residente em Antuerpia, rua Van Brée n. 6, representado pelo Sr. Delaborde acima nomeado, por forca de procuração de proprio punho a elle outorgada, em 10 de janeiro
ultimo.
138. O Sr. Octavío Selb, senador, censor do Banque Nabionale de Belgique, residente em Antuerpia, Vieux l\Iarché
aux Blés n. 5, representado pelo Sr. Jorge Born já nomeado,
por forca de procuração do proprío punho a eIle outorgada,
em 6 de janeiro ultimo.
139. O SI\ Edgar Selens, corretor de, cambio, residente em
Antuerpia, rua des Fortificationsn. 51, representado pelo
Sr. Leão Elsen já nomeado, por forca da procuraCão do pro,
prio punho a elle outorgada, em 5 de janeiro ultimo.
140. O Sr. 'conde Paulo de Smet de Naeyer, ministro de
Estado e director da Société Générale de Belgíque, residente
em Bruxellas, rua de la Science n. 12, representado pelo
Sr. Eduardo Bunge já nomeado, por forca da procuraCão de
proprío punho a elle outorgada, em 7 de janeiro ultimo.
141. A Socíété Fínanoíêre Anversoíse, sociedade anonyma,
estabelecida em Antuerpia, Longue rue Neuve n, 21123, representada pelo Sr. Leão Elsen já nomeado, por forca da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro
ultimo.
142. Société Française de Banque et de Depots, filial de
Antuérpia, representada pelo Sr,. Delaborde já nomeado, por
forca da procuração de proprio punho a elle outorgada, em
6 d'€- jalleiro ultimo.
143. A firma commercíal Eteen Fràres & Comp., banqueiros, estabelecida em Paris, rua Taitbout n. 29, representada
pelo Sr. Jorge Bom já nomeado, por forca da procuração de
proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
144. O Sr. Clemente Swolfs, negociante residente em Antu:erpia, rua de Bom n , 24, representado pelo Sr. Willy Friling já nomeado, por forca da procuração de proprio punho
a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
145. O Sr. Alhert Speeckaert, propríetarlo, residente em
Bruxellas, rua de Turim n. 16.
146. (}·Sr. Henrique Terrel, director da Société Francaíse
de Banque et de Depots, residente em .Antuerpía, praça de
Meír n. 76, representado pelo Sr. Delabord já nomeado, por
forca da procuração de proprio punho a elle outorgada, em
(} de janeiro ultimo.
147. O Sr. barão Raymuudo de Terwagne, admínístrador
do Banque de I'Union, Anversoise, residente em Deurne, repre-
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sentado, pelo Sr. Constant de Browne, já 'nomeado, por força
de procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de
janeiro ultimo.
148. O Sr. Eduardo 'I'hys, ,Uidminiisirador-delegado do
Banque de Reports, de Fonds Publics et Dépôts, residente.
em Antu~rpia, Boulevard Leopoldo n. 91, renreeentauo pelo
Sr. Henrique Fester, ja nomeado, por foro a da procuração de
proprio punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
149. O Sr. Henrique Constant Verwímp, negociante de
café, residente em Antuérpia, rua Zirk n. 22, representado
pelo Sr. Luiz Pítz, já nomeado, por foro a da procuração de
proprío punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
150. O Sr. René de Vincke, conselheiro de desconto do
Banque Nationale de Belgique, residente em Bruxellas, rua
Royale n. 233, representado pelo Sr. Fernando Carlier, já
nomeado, por força da procuração de proprIo punho a elle
outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
151. A firma commercial Voet & Catteau, corretores de
cambio, estabelecida em Antuerpia, representada pelo Sr. Delaborde, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada, em 10 de janeiro ultimo.
152. A firma comn.ercial H. Wiener & Comp., negociantes,
estabelecida em Antuerpia, rua Saint Mart.in, representada pelo
SI' . Jorge Born, j á nomeado, por torça da procuração de proprío punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
153. O Sr. Max Wínders, archítecto, residente em Antuerpia, rua Saint Joseph n. 9, representado pelo Sr. Heitor
Carlier, já nomeado, por rorça da procuração de proprío punho
a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
15 11 . A firma commercial Van de Wouwer Fréres, negociantes, estabelecida em Antuerpia, rua du Oongrés n, 24, representada pelo Sr. Willy Frflíng, já nomeado, por força da
procuração de proprío punho a elle outorgada, em 6 de janeiro ultimo.
155. A sociedade anonyma Koninklijke Nederlandsche
Stoomkoffiebranderij, van Ysendyk Jr., estabelecida em Antuerpía, representada pelo Sr. Delaborde, já nomeado, por
foro a da procuração de proprio punho a elle outorgada, em 6 de
Janeiro ultimo.
Todas as procurações acima mencionadas ficarão annexas
aos presentes, depois do seu reconhecimento e rubrica, e serão
submettidas ao mesmo tempo á formalidade do registro.
Os quaes comparecentes requereram do tabellião abaixo
assignado, que fosse lavrada escríptura publica dos estatutos de
uma sociedade anonyma que elles declararam haver constituido
como segue,
TITULO I
DENO~IE\AÇ.:\O,

SÉDE, OBJECTO E DURAÇ.:\.O

:\'rt. L° A sociedade torna a denominação de Banco Brazileiro Halo-Belga. sociedade anonyma ,
A assembléa geral poderá, sob proposta do conselho do
Poder Executívo-c
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í
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administração e nas fármas prescriptas pelo art. 37 infra,
modirícar a denominação da sociedade.
Art. 2.° A séde da sociedade é em Antuerpia.
A sociedade poderá, por simples decisão do conselho dó
administração, crear sédes filiaes ou agencias na Bélgica, na
Itália, no Brazil ou em outros paízes. A prímeíra séde de
exploração será creada em S. Paulo, no Brazil.
Art. 3.° iA sociedade é constituida no intuito de desenvolver as relações ccmrnercíaes com o Brazil e com os outros
países da America do Sul; tem por fim tratar seja por conta
propría, seja por conta, de terceiros ou em participação com
terceiros, de todas e quaesquer operações de bancos, financeiras, eommercíaes, agr-ícolas, marítímas, quaesquer operações
de seguros, índustriaes, ímmohilíarías, hypotheoarías, e de
trabalhos publicas, com quaesquer autoridades federaes, es,
taduaes ou muníeipaes, com sociedades ou com particulares,
fazer adeantamentos com ou sem garantias; abrir creditas: garantidos ou outros; comprar ou vender quaesquer valores,
papel commercial, apolíces da divida publica federal ou estadual, fundos publicas, acções, obrigações de quaesquer especies; fazer quaesquer emissões de rendas, apólices, acções ou
obrigações; tomar interesse, por meio de entradas, participação
ou emprestimo, . abertura de credito, suhscrípção, compra
de acções e obrigações, em quaesquer sociedades, associações
ouemprezas creadas ou a se crearem ; fazer fusão com ellas,
receber em deposito quaesquer titulas e fazer todas as operações e todos os actos de fiscalização que póde dar lagar a posse
daquelles titulas, adquirir quaesquer propriedades, tanto ímmoveis como moveis ; fazer quaesquer construcções, consentir
e tomar quaesquer hypothecas.
Art. 4.° O prazo da duração da sociedade é fixado em 30
annos, a contar da presente data.
Poderá ser prorogada successívamente ou dissolvida por
antecipação em qualquer tempo, por decisão da assemhléa geral,
deliberando como no caso de modificacão dos estatutos.
Poderá tomar compromissos por- um prazo excedendo ao
prazo da duração da sociedade.
TITULO II
CAPITAL, ACÇÕES, PAGAMEN'ros E OBRIGAÇOES

Art. 5.0 O capital SOCÜI.l é fixado em vinte milhões de
francos, e representado por 40.000 acções de 500 francos cada
uma.
Na contabilidade, porém, e nos balancetes, o capital utilizado 1110 Brazil será calculado tambem em '1$, a um cambio
fixo. O CUl'iSO fixo que servirá para aquella avaliação do capital em 1$, será o do cambio médio pelo qual tiverem sido
transferidas da Europa para o Brazil as entradas de dinheiro.
Art. 6.° Os dous terços, pelo menos, do capital social actual
serão transferidos para .o Brazil, no prazo de dous annos, a
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contar da autorização off'icial do Governo brazileiro para o
funooíonamento do Banco no Brazil ,
Art. 7.° O capital poderá ser augmentado ou reduzido por
decisão da assembléa geral. Fica desde já o conselho de administração autorizado a augmentar o capital, em uma ou mais
vezes, ao dobro da sua importancia aotual.
.
O conselho de administração determinará as condições, o
modo e a taxa da emissão das acções a se crearem, no caso de
augrnento do capital social.
.
As novas acções resultantes do augrnento do capital social
serão emíttidas contra entradas em dinheiro ou em representação de entradas feitas na sociedade.
O conselho de administração poderá também proceder a
emissões de obrigações hypothecarias ou outras, ou de bonus
a. longo ou curto prazo; reembolsaveis por meio de sorteio ou
de outra maneira, com ou sem premio, e determinará o modo,
as condições e a época das emissões.
Art. 8.° As 40.000 acções foram subscríptas pela. fórma
seguinte:
1. Pela Soe iété Générale de Belgique

.
2. Pelo SI'. Augusto de Landisheere, por si e pelo
,
.
grupo que representa
3. Pela sociedade Credito Italiano; por si e pelo
grupo que representa ...............•......
4. Pelo Sr. Francisco Ferreira Ramos, por si e pelo
grupo que representa
, .. ,
,
.
4. a) Pelo Banque de I'Union Anverscise, por si
5. b) Pelo dito Banque de l'Union Anversoíse, por
si e pelo grupo que representa
.
.
6. Pela firma commercial Bungn & Comp
7. Pelo Sr. !!\.Honso Aerls
.
S. Pela soeiedade auonvrna « 1'!Je Anglo-Boufh American Bank »
,
.
9. Pelo banco J. Allard & Comp .........•.....
10. Pelo Banque Centrale d'Anversoíss
.
11. Pelo Banque de Commerce
.
12. Pelo Banque de Crédít Commerciale
.
13 .. Pelo Banque Générale Belgo
.
14. Pelo Banque d'Outre-Mer
.
15. Pelo Banque de Heports, de Fonds Puhlics
et de Dépôts
.
16. Pelo Sr.Camillo de Bast
.
17. Pela firma commercial Von der Becke & Marsily
18. Pelo Sr. Luiz Beecker
.
19. Pela firma commercial Beeckmans Fréres
.
20. Pelo Sr. 'Valter Blaess .....................•
21. Pela firma commercial Block & Fils
.
22. Pelo Sr. Ricardo Bocking
.
23. Pelo 'Sr. Jorge Born
.
24. Pelo Sr. Ledo van den Bosch
.
25. Pelo Sr. Leão de Brabander, por si e pelo grupo
que representa ...........................•
26. Pela firma 'I'h. Bracht & Comp ...........•....

Accões
3.000
2.770
8.000
1.400
2.150
2.425
1.000
50

50G
200
500
200
200
500
500
500
60
200
50
100
50
50
200
200
100
320
200
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27.
28.
::0.
3U.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
,50'.
51.
52.
55.
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Pelo Sr. Florent de Brakedeer
.
Pela firma eommereial Braussehweig & Comp ..
Pelo 81'. J acques de Brouwer
.
Pelo Sr. uousrant de Browne
.
Pelo Sr. Emílio Cahen ...................•..
Pelo Sr. Emilio Van Caillie
.
Pelo Sr . Julião Vau Caillie
.
Pelo Sr. Hyppolito Carlier
'...•..••.••••••
Pela firma eommereial Ph , Cardon & Comp.....
Pelo Sr. Francisco Carlier ..........•.....••.•
Pelo Sr. Ferdinando Carlier
.
Pelo Sr. Heitor Carlier
.
Pelo Sr. Emílio João Ceulemans
.
Pelo Sr. Emilie Clavier
.
Pelo Sr. Leopoldo de Coek
..
Pelo Si'. Luiz Coetermams
.
Pela Compagnie Commerciale Belga
.
Pelo Comptoir Commercial Anversoise
.
Pelo Comptoir Général d'Alimentation.•.......
Pelo Sr. Ferdinando Coosemans
.
Pelo Credit Anversoise ..............•......••
Pelo Sr. Felix Delaborde
.
Pelo SI' . Jorge Deprez
.
Pelo Sr. Victor Dewandeleer
.
Pelo Sr. Victor Dhanís
.
Pela firma commercíal E. Docks & Comp
.
Pelo Sr. Alberto Donner ....................•
5 fl . Pelo Sr. barão van Estevelde
.
55. Pelo Sr. Leão Elsen
.
56. Pelo Sr. Henrique Jacques Engels
.
57. Pela firma cornmercíal Fabril de Lhoneux
.
58. Pelo Sr. Guilherme Fesingher..••........•...
59. Pelo Sr. Henrique Fester
.
60. Pelo Sr. Willy Friling
.
61. Pela firma Fuchs, de Decker & Comp
.
62. Pelo Sr. .Iohann Danni el Fuhrmann
.
.
63. Pelo Sr. Fernando Georlette
64. Pelo Sr. barão Augusto Goffinet.
.
65. Pelo Sr. barão Constant Goffinet
.
66. Pela Sra. viuva, Frederica Grein
.
67. Pela firma .Ioseph .I. Le Grelle
.
J38. Pelo Sr. Alfredo Grisar
; ..
69. Pelo Sr. Emilio Grisar
.
70. Pela Sra. viuva Ernesto Grisar ....••..........
71. Pelo Sr. Maz Grisar
.
n. Pelo Sr. Leoncio Groetars
.
73. Pelo Sr. Luiz de Groof
.
74.. Pelo Sr. Victor de Haes
.
75. Pelo Sr. Adolpho Hallwaseh
.
76. Pelo Sr. Evrard Havenith
.
77. Pelo Sr. Max Rheodoro Hermann
.
78. Pelo Sr. Carlos Hisler
.
79. Pelo Si'. Leão Van Holf
..

Acções
50
50
40
300

200

50
50
60
-100

20
60

100
20
10

200
50
400
100
50
50

500

50
250

50
100
25

50
100
200
50
100

50
iOO
100
100

200
10

100
100
50

200
100
150

50
50

100
80
30

20
200
50

50
100
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80.
8'1.
82.
83.
84.
85.
86.

Pelo Sr. Paulo d'Hopp
.
Pelo Sr. Toberto John Hose
.
Pelo Sr. Mauricio Huffmann
.
Pelo Sr. Amadeo Hamoir de Rio Branco
.
Pela firma commercial Frederico Jacobs
.
Pelo Sr. Julio Jador
.
Pelo Sr. Emmanuel Jansen, por si e pelo grupo
que representa
.
.
87. Pela firma commercial E. Karcher & Comp
88. Pela Sra. víuva Eduardo Karcher
.
.
89. Pelo Sr. Paulo Karcher
.
90. Pelo Sr. Eduardo de Kepper
9'1. Pelo Sr. Luiz Pedro Kermanns
.
92. Pelo Sr. Jorge Keunen
.
.
93. Pelo SI'. José de Klinder
94. Pelo Sr. Alfredo Kreglíneer
.
.
95. Pela firma commercial G. e C. Kreglinger
.
96. Pelo Sr. Leopoldo Kronacherr
.
97. Pelo Sr. Aart. J acobus de Lange
.
98. Pelo SI'. Jorge Lauwer ;
99. Pelo SI'. Eduardo Van Leedwyck
.
100. Pelo Sr. Roberto Lepreuz
..
101. Pelo Sr. Eduardo van der Linden
102. Pelo Sr. Ernesto van der Linden ...•..•..•.••
103. Pelo Sr. Mauricio van der Linden
104. Pelo Sr. Ernesto Lawet ,
105. Pela firma eommercial \V. Mallinkrodt & Comp.
106. Pelo Sr. conde John Marnix de Sainte-Aldegonde
107. Pela firma commercial J. Mathíeu & Fils
.
108. Pelo Sr. João Leão de Mey
.
109. Pelo Sr. Hugo Míchelís ...•..................
110. Pelo Sr. Melexis Mols
111. Pelo Sr. Xavier Montanes
112. Pelo Sr. Affonso de Montígny
.
113. Pelo Sr. Barão de Moreau d'Andoy..........••
114. Pelo Sr. Manoel Morreu
.
115. Pelo Sr. Alfredo Oboussier
.
116. Pelo Sr. Barão Augusto von Ohlendorff.
.
117. Pela firma commercial Jos. Op. de Beeck &
Comp
118. Pelo Sr. Frederico Orstach
.
119. Pela firma commercial Osterrieth & Comp
.
120. Pela! firma commercial Pecher de Brackeleer
& Comp
121. Pelo Sr. Camillo Henrique Pelgrims
.
122. Pelo Sr. Henrique Perey
.
123. Pela firma commercial Pieraerts & Comp
.
124. Pelo Sr. Arthur Maria Pinson
125. Pelo Sr. Leão Pi tz
.
126. Pelo Sr. Victor Renauld
127. Pele Sr. Francisco Rens,
128 ..Pelo Sr. Ricardo Rhodims
o

••••••••

o

••••••••
o.

o

o

o

0

o

o

•••

••••••••••••••

••••••••••••••••

••••

o

••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••

o

o

o

••

o,

·0

•••••••

o

••••

•••••••

••••••••••••••••

'"

•••••••••••

o

'

••

•••••••••••••

Acções
40
50
50
50
200
100
3.000
50
50
50
20
20
50
100
iDO
200
100
50
20
50
50
160
50
40
60
20ü

10
100
5

50
50
10
50
50
100
10
100
100
20
200
200
30
20
50
60
40
40
50
10(\

93~

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
~.52.

153.
154.
155.
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Pelo Sr. Walter Rhoduis
.
Pela firma commercial Ron e Van Der Linden.
Pela firma commercial Reymenans & Comp
.
.
Pelo Sr.Christian Sclunidt
Pela firma eommercíal C. Schmidt & Comp
.
Pelo Sr. Henrique Sclmeíder
.
Pelo Sr. Cavalheiro de Schoutheete de 'I'ervarent .. , .. , .. , .. ,
.
Pela firma commercial Alfredo 'Schuchard &
Comp
, '"
Pelo Sr. Ferdínando Schulsinger
.
Pelo Sr. Octavío Selh .
.
.
Pelo Sr. Edgar Selens
Pelo Sr. Conde Paulo de Smet de Naeyer
.
Pela Société Financíere Anversoise
.
Pela Société Françaíse de Banque et Dépôt .
Pela firma commercial Steen Freres & Comp .
Pelo Sr. Clemente Swolfs
.
Pelo Sr. Alberto Speeckaert
.
Pelo Sr. Henrique Terrel
.
Pelo Sr. Barão Raymundo de Terwagne
.
Pelo Sr. Eduardo Thys
.
Pelo Sr. Henrique Constant Verwimp
.
.
Pelo 81'. René de Víncke
Bela firma commercial Voest & Catteau
.
Pela firma commeroíal H.' Wiener & Comp
.
Pelo Sr. IIIax Winders
.
Pela rírma commercial Vau de VouwenFreres ..
Pela Sociedade Auonyma Konínklijke NederIandsche Stoomkoffibranderij van Ysendíjk Jr,
Ao todo quarenta mil" accões. . . . . . . . . . . . . . . . .

Acções
100
50
200
100
100
20

90
200
50
100
100
100
100
400
100
100
50
100
60
300
25
50
50
50
20
50
50
40.000

Foi effectuado pelos subscriptores, perante o tabellião e

ás testemunhas abaixo 'nomeadas, os mandataríos pagando com

o dínheírodoaseus mandantes uma primeira entrada em dinheiro de cem francos sobre cada uma das accões subscriptas,
importando no total de quatro milhões de francos.
As quantias que ficam a pagar serão chamadas por decisão do conselho de administração. O conselho de administração prooederá também ás chamadas de fundos sobre todas as
acções uHeriomente emittidas para augmento do capital social.
As chamadas de entradas de capital terão lagar por meio
de avisos insertos em um jornal de Antuerpia, de Bruxellas,
de Milão, de S. Paulo e de outro qualquer lagar que fór designado pelo referido conselho.
Art. 9.0 No caso de qualquer accíonista não effectuar as
entradas correspondentes ás suas aeções nas épocas determinadas pelos conselhos de! administração, pagará de pleno direito e independente de intimação, a partir da data marcada
para a chamada de fundos, juros de móra calculados á razão
de 6 % ao anno sobre a ímportancía do pagamento chamado
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e não effectuado, e sem prejuízo de outros quaesquer direitos ou de outras medidas quaesquer.
O conselho de admínístr-ação terá a faculdade de vender
publicamente na Bolsa de Antuerpia, de Bruxellas de Milão
ou de outro qualquer lagar que elle designar, por intermedio
de um corretor de fundos ou de um off'icial publico, as acções
pertencentes ao accionista em falta, desde que não tenha
surtido eíf'eíto dentro do prazo de oito dias, a contar de sua
data, a intimação ao dito accíonista feita. A ímportaneía assim
obtida pertencerá á sociedade até a eoncurrencía da quantia
que lhe fôr devida por entradas suspensas, juros e despezas
occasíonadas. O excedente, S~ houver, será entregue ao acoíonísta 'em falta, si este não fôr, por outra qualquer maneira,
devedor da sociedade.
Si o producto de venda não fôr suffíciente para cobrir os
compromissos do accionísta em falta, este ficará obrigado para
com a sociedade por tudo o que sobrar, tanto pela chamada
de fundos que motivou a venda, como pelas ulteriores chamadas.
Os accíonístas podem sempre remir as suas aeções por
antecipação.
Os que usarem desta faculdade terão direito, á razão dos
pagamentos antecipados, aos juros de 5 % ao anno, que deverão ser retirados dos lucros.
Caso .os lucros de um anno não sei am sufficientes para pa-gar-se os juros sobre os pagamentos antecipados, serão elles
pagos ou completados p.or uma retirada sobre o fundo de reserva e:x.rtJraordinaria e, sendo estes ainda insufficientes, sobre
os lucros realizados n.os exercicios subsequentes.
Art. 10. As accões são nominativas, poderão, porém, ser
trocadas por titulas ao portador após a sua remissão.
Qualquer cessionario de accão não remida deve previamente ser acceito pelo conselho de admínístração Sem que este
tenha de dar os motiv.os de uma recusa eventual.
Os titulas sobre os quaes as 'entradas chamadas não tiverem sido effectuadas não poderão ser transferidos senão
quando os cessionarios, tambem préviamente acceitos, tenham
effectuado aquelle pagamento no momento da transferencia.
Opera-se a cessão de acção nominativa por uma declaracão de transferencia inscripta no reg'ístro dos acoíonístas, datada e assrgnada pelo cederue e cessionarío, ou seus mandatarios. Si houver diversos proprietarios de uma aeção, a secíedade tem o direito de suspender o 'exercicio dos direitos
á mesma referentes, até que uma unica pessoa seja validamente,
designada como sendo, no que lhe diz respeito, propriataria da
dita aeção,
A cessão do titulo ao portador opera-se pela simples entrega do titulo.
Art. 11. A sociedade só reconhece um undco propríetarío
por cada lVitulo, B no caso de mutação por fallecimento ou por
outro motivo, tem o direito de suspender o exeroicío dos direitos afferentes até que uma pessoa seja designada como
sendo proprietaria no que lhe diz respeito.
Art. 12. Os direitos e obrigações inherentes a um titulo o
seguem em quaesquer mãos para as quaes vae passando. A posse
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de um titulo comporta adhesão aos estatutos socíaes, Os herdeiros ou creuores de um accionista não podem, sob pretexto
algum, provocar embargo sobre os bens ou valores pertencentes
á sociedade. Devem, para o exercícío dos seus direitos, referir-se aos ínventaríos sociaes e ás deliberações da assemhléa
geral.
Art. 13. Os accionistas são responsáveis apenas pela ímp.ortancia das suas funcções.

TITULO rII
ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, DIRECç.:{o E AGENCIAS
ArL :14. A sociedade será administrada por um conselho
composto de seis membros pelo manos e de doze membros no

máximo.
As suas operações serão fiscalizadas por um conselho de

Vres e.ommissarios no. minimo '8< de seis no maximo.
Os admínístradores e .os commissardos serão nomeados pelo
prazo de seis annos pela assemhléa geral dos accionistas. São
reelegiveis.
Art. 15. Por derogação do artigo acima, são nomeados pela
primeira vez commíssaeíos da sociedade:
1°, Sr. Eduardo Bunge Junior, doutor em direito, residente em Antuérpia ;
2°, Sr. Carlos Godofredo Grisar, acima nomeado;
3°, Sr. Roberto Lepreux, acima nomeado;
4°, Sr. Victor Renauld, acima nomeado;
5°, Sr. Henrique Ruhl, administrador do « Banque de
Vervíers », residente em Vervíers :
6°, Sr. Maur-ício vau der Línder, já nomeado, Os quaes
acceitaram.
Art. 16. Cada administrador entrará dentro de 30 dias, a
contar de sua nomeação, em garantia de sua gestão, com acções,
que ficarão caucíonadas,
Aquellas acções deverão ser depositadas nas caixas das
sociedades ou nas que o conselho de administração designar
para este fim.
Art. 17. O conselho de administração nomeará um presidente e um vice-presidente entre seus membros. O conselho
Sf\ reunirá por c.onvocação do presidente ou do administrador
por elle delegado, tantas vezes quanto o exigir o interesse
da sociedade.
Será convocado tambem quando assim o requererem, dois
administradores.
As reuniões terão logar na séde da sociedade ou em qualquer outro legar que o conselho designar,
Art. 18. As decisões do conselho serão tomadas por
maioria de votos presentes ou representados.
Os administradores ausentes ou os que residirem no estrangeiroou alli se acharem momentaneamente poderão dar
o seu voto por escrípto ou pelo telegrapho,
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Se fizerem uso desta faculdade, o presidente do conselho
poderá assígnar em seu nome as actas de que trata o artigo seguinte.
Poderão tambem dar mandato para representaI-os nas
deliberações do conselho, a um dos seus collegas, sem
que estes possam todavia representar mais de um voto, além
do seu; e o seu mandatario poderá assígnar as actas em
seu nome.
Art. 19. As deliberações do conselho dó administração
serão consignadas em actas assignadas pelo presidente e os
membros que tomarem parte nessas deliberações.
As cópias ou extractos dessas deliberações serão validamente expedidas e assígnadas pelo presidente do conselho
deadministra'Ção ou pelo administrador que 10 substituir.
Art. 20. Fica o conselho de administração ínvesbido dos
mais amplos poderes para. administrar a sociedade, sem limitação ou reserva de especie alguma.
O conselh.o poderá notadamente:
L° Fli-xar as despezas geraes da administração.
2.° Passar contractos e tratados dei qualquer especie;
concluir. modificar ou rescindir quaesquer ajustes.
3.° Apresentar quaesquer propostas, dar quaesquer cauções; pedir, acceitar e transfeoir quaesquer monopolios e
concessões.
4." Comprar, vender, trocar, explorar, alugar, ou dar em
aluguel quaesquér bens moveis e immoveis; consentir e acce~t'ar quaesquer escripturas de .arrendamento com .ou sem
promessa de venda.
5." Contrahir quaesquer emprestimos e consentir quaesquer garantias e quaesquer alienações, mesmo hypothecarias
para assegurar o reembolso de quaesquer quantias devidas
pela s.ociedade.
6."Fixar a ímportancía, as condições e o reembolso daquelles emprestimos,
7." Determinar a fórma e as condições dos titulos de
qualquer natureza, bonus á vista, á ordem ou ao portador,
bonus a prazo fixo e certificados a serem emittidos pela sociedade.
S." Participar de quaesquer trabalhos da obras puhldcas
ou .os empreitar.
9." Assignar,indossar, saccar, acceitar e saldar quaesquer effeítos ele commercio, notas nromíssorias, saques, letras de cambio, cheques e « warrants », dar caução e aval.
1O. Descontar e rec1escontar quaesquer effeitos de commercio, bilhetes a ordem, saques e « warrants » agrícolas,
H. Fixar as condições nas quaes a sociedade t.omar parte
em concurrencias publicas, tomar a seu cargo e negociar
quaesquer empréstimos publicas ou outros, abrir subsoripções
para sua emjssão o tomar parte em nuaesqu 01' emprestimos,
emissões, subscrípções e operações financeiras, de seguros
corumerciaes, agr-ícolas, mar-ítimas, industríaes, ele obras publicas e outras.
12. Tornar e conceder quaesquer participações, ou opções
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em todas as operações a realizar e acima indicadas, sem limitação de prazo.
13. Autorizarquaesquar dep.ositos, retiradas, transfereneías, conversões, alienações de fundos, rendimentos, creditas, annuidades, bens e valores pertencentes á sociedade.
14. Realizar quaesquer annuddades, seja por via de negociação ou de emprestimo, seda por outro qualquer modo.
15. Fazer quaesquer seguros por conta propría ou por
conta de terceiros.
16. Acceáta,r quaesquer representações industriaes e commereíaes, quaesquer consignações de mercadorias.
17. Desembargar qnaesquer mandamentos, opposíções,
sequestnos e trausonípções quaesquer, assim como promover
a baixa de quaesquer inscripções pr-ivilegiadas e hypothecarias, de ex-officio ou outra" ; renunciar a quaesquer privilegias. direitos de hynotheca e acções resolutorias: emrím
a ifodos e quaesquer direitos reaes ; dispensar o oÍÍiici8Jl do
registro de hypotheca de tomar ínscrípção ele officios, isto
tudo antes como depois do'> pagamentos, sem ter de jusúificar
a extínccão dos creditas pertencentes á sociedade.
18. Receber quaesquer quantias devidas ã .soeiedade, dando
quaesquer recibos e quitações.
19. Determinar o emprego dos fundos dísponíve.is e das
reserv-as de qualquer natureza.
20. Autorizar quaesquer abertur-as de creditas e adeantamentos garantidos ou não garantidos, fixando as suas condições.
21. Consentir quaesquer emprestímos garantidos por penhor agrícola, por fiança oornmercíal de valores, de titulo"
ou por mercadorias. por hypothecas, por- productos agricolas.
por ouro, pr ata, 'em dinheiro ou em barras e por pedras
preciosas, regular o seu fuuccionamento e modo de reembolso.
22. Acceítar, ceder, de-legar .ou transferir quaesquer garantias moveis ou immoveis.
23. Passar quaesquer contractos de transporte, maritimos ou outros.
24. Fixar as condições nas quaes a sociedade recebe
fundos em deposito ou em conta corrente.
25. Tomar, em quaesquer cireumstaneiae. todas as medidas
que julgar opportunas para salvaguardar os valores pertencentIOS á sociedade ou depositados 11m' tereeir-os.
26. Autonizar quaesquer acções [udíeiarías, quaesquer
compromissos e transaccões e representar a sociedade em jus..,

tíea.

27. Tratar, rtransigir e tornar compromissos relativos a
todos os interesses da sociedade, consentir quaesquer prorogações de prazo.
28, Nomear o renovar quaesquer mandatar-ios, dírectorss.
agentes ·c 'empregados, determinar as suas attribuíções. os
seus vencimentos fixos a proporcionaes, fi:xmr as gratificações,
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29. Organizar e construir quassquer sociedades e nellas
entrar com quaesquer bens e direitos; subscraver quaesquer
accões e commanditas.
30. Representar a sociedade para com terceiros e perante
quaesquer administrações publicas ou privadas.
31. Preencher quaesquer formalidades para se conformar
as disposições legaes em quaesquer paizes estrangeiros, perante os governos e administrações quaesquer; designar sobretudo todos os agentes que, pelas leis daquelles paizes, deverão ser encarregados de representar a sociedade perante
M autoridades, de executar as decisões do conselho ou fiscalizar a sua execução.
32. Fechar as - contas a serem sulnnetbídas á assemhléa
geral, fazer um relataria sobre as mesmas e sobra a situação
dos nsgocios sociaes e propor a ríxacão dos dividendos a serem repartidos.
33. Submetter á assembléa geral as propostas de modíf'ícações ou additamentos aos estatutos, de augmento ou reduecão do capital social" assim como as questões de fusão,
de prorogação ou de dissolução antecipada da sociedade ou
criação de acções de prioridade.
34. Tomar decisão a respeito de todos os interesses da
sociedade.
35. Resolver a oriação de sédes, f'iliaes, suceursaes ou
agencias.
A ermnciação dos actos que precedem não comporta uma
limitação de poderes do conselho de administração, o
qual pride fWler quaesquer actos ou nelles tomar parte quando
em relação ao fim e as operações da sociedade, com exeepção
dos que por Ie.í, ou pelos presentes estatutos, ficam reservados á assembléa geral dos accionistas.
Art. 2.-1, O conselho de admínístracão .póde nomear, nos
príncípaes centros das suas operações, dírectores, secretarias
e agentes para o estudo, a gestão e a, fiscalízação dos negocios da sociedade. E'-lhes outorgado um poder especial cujos
termos são estabelecidos pelo conselho de administração.
O conselho de admíuístração páde instituir delegações 10caes consultivas em qualquer legar onde o julgar conveniente.
Art. 22. O conselho de administração nomeará o ou os
directores das sédes de exploração e poderá revogal-os.
Nomeará e poderá revogar os membros das delegações
locaesconsultívas.
Os directores, assim como os membros das delegações
locaos consultivas, terão todos os poderes geraes () especiaes para o cumprimento de sua missão. As suas .attcíbuíoões
serão fixadas por decisão do conselho de administração, assim
como os seus vencimentos e as porcentagens nos lucros ás
quaes terão direito, cuj os lucros serão retirados das despezas
gemes..
Art. 23. E' necessarto que todos os actos feitos em nome
do conselho de administração, agindo dentro dos limites de
suas attríhuíções, estejam revestidos:
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das assignaturas de dous membros do conselho de administração ;
ou da de um administrador conjunctamsnte com a de um
director;
ou da de 'um director cunlunctamente com a de um
membro da delegação local consultiva ou a de um ou mais
agentes:
ou da de um unembro da delegação local consultiva com a
de um ou mais agentes;
ou emfim da de dois ou mais agentes assígnando conjunctamente.
. _ Fica ~nitfmdido que esses agentes não pódem assígnar
smao em virtude de um poder especial outorgado pelo conselho
de administração.
Todas as disposições estabelecidas no presente artigo são
applícaveis mesmo aos actos de desemhargo, de ínsor ipções
hypotheeacias e também todas as operações previstas no § 17
do are. 20.
Art. 24. Os poderes previstos nos tres artigos precedentes
devem sempre ser collectívos, isto é, os mandataríos devem
ser pelo menos dous, assígnando collectívamente, salvo si o
conselho de administração decidir de outra fórma.
O conselho poderá tambem outorgar seus poderes para um
fim determinado, por uma procuração especial, authenüca ou
de proprio punho, mesmo ás pessoas estranhas á sociedade.
Art. 25. Os commíssaríos teem um direito .iJlimHado de
vígílancia e fiscalização sobre todas as operações da socíedade.
Pódem tomar conhecimento, sem demoverem DS livros, da
correspondencía, das actas e geralmente de todas as escrípturas da sociedade. Os commíssaríos devem submetter á assembléa geral o resultado de sua missão com as propostas
que julgarem convenientes e modífical-a do modo por que tiverem fiscalizado os in,ventarios.
Art. 26. Os oommassaríos entregarão, a titulo de caução,
dentro de um mez, a partir de sua nomeação, 4'0 acções:
assas acções serão destinadas por pnivilegío a garantirem o
cumprimento do seu mandato e ficarão depositadas nas caixas
da sociedade ou nas que forem indicadas pelo conselho de
administração.
Art. 27. [Além da parte dos lucros. que lhes é reservada
pelo art. 39 infra, poderá ser concedida aos administradores
e aos commíssartos uma indemnízação fixa, a cargo das despezas geraes, e cuja ímportancía, si houver logar, será fixada
pela assembléa geral, dos accíonístas,
Art. 28. Os administradores e commissaríos reunidos
formam o conselho geral. Este conselho se reune, por convocação do presidente do conselho de administração, tantas
vezes quantas forem exigidas pelos interesses da sqcíedade,
e sempre que la: reunião fôr requerida por dois administradores
ou por doís oommíssaníos.
E' presídído pelo presidente do conselho de administração.
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Em cas.o de fallecimento ou demissão de um administrador, o conselho geral tem o d ireíto de provisoriamente
substituíl-o. Neste caso a assemhléa geral, na sua primeira
reunião, procederá á eleição definitiva.
As acções dadas em garantia pelos administradores e commissarios tornar-se-hão disponíveis para cada um delles no
caso de deixarem o cargo um mez depois da data em' que
a assernhléa geral dos accionístas lhes terá dado descarga das
suas funcções.
TITULO IV
ASSE:NlBLÉAS GERAES

Art. 29. A assembléa geral representa a universalidade
rios accíonístas.
As decisões regularmenta Lomadas são obrigatorías para
os ausentes ou dissidentes.
Art. 30. Os accionistas não podem se fazer representar
nas assemhléas geraes sinão por um .outro accíonísta com dareito de voto e portador de uma procuração que será entregue
ao conselho de administração cinco dias pelo menos antes da
data da assemhléa geral.
As mulheres casadas, porém, poderão fazer-se representar
independentemente de poderes especíaes, pelos seus maridos;
os menores e os interdictos pelos seus tutores ou curadores ;
as casas de commercío por um de seus sócios ou gerentes ;
as s.ociedades, congregações ou estabelecimentos por um dírector, um administrador ou um liquidante.
Art. 3'1. O conselho de administração e também os commíssaríos podem convocar extraordinariamente a assembléa
geral.
A convocação é de direito se fôr requerida por um numero
de accionistas representando o quinto do capital s.ocial.
Art. 32. Cada anno, a partir de '191.1, na ultima quartafeira do mez de novembro, ou no dia seguinte si fôr um dia
feriado, ás tres horas da tarde, haverá logar em Antuerpía
uma assembléia geral ordinaria, que se reuniÍrá para. .ouvir os
rolatoríos dos administradores e commíssarros, discutir e, si
houver lagar, appr.ovar o balanço, nomear os administradores
e commíssaríos nos casos previstos pelos presentes estatutos
e em geral deliberar sobre todos 0,5' assumptos da. ordem do
dia.
A approvação do balanço pela assembléa geral vale peja
descarga dos administradores e commissarios da sociedade.
Art. 33. Oonteem as convocações para qualquer assemhléa
geral a ordem do dia e são feitas por annuncios insertos duas
vezes, com oito dias de intervallo, pelo menos, e oito dias
antes da assembléa, no Diorio OfNcial belga, lem um jornal de
Bruxellas, de Antuerpía, de Milão, de S. Paulo ou de qualquer
nutro lagar que designar o conselho.
Cartas-convites serão enviadas oito dias antes' da assemhléa aos accíonístas nominalmente, sem que ll'odavia seja pre-
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eíso provar ter cumprido esta formalidade. Emquanto forem
todas as acções nominativas, os convites só podem ser feitos
por cartas r,egiejl:radas.
Art. 31. Para assistirem ás assemhléas geraes, .os possuidores de facções ao portador devem, cinco dias antes da
reunião, depositar os seus titulos nas caixas que IJ conselho
de admimstração tiver designado.
São admjttídos na assembléa geral mediante a exhíbíção
de um certificado constatando que foi feito regularmente o deposito exigido.
Os possuidores de acções nominativas devem, cinco dias
pelos menos antes da reunião, informar ao conselho de administração da sua intenção de assistir á assembléa geral.
Art. 35. As decisões sã.o tomadas por maiorias absolutas
dos votos presentes ou representados, salvo o que fôr dito a
respeito das modificações dos estatutos.
Cada aocíonísta tem tantos votos quantas aeções possuir, salvo os Iímítes impostos por lei.
O eserutinío terá logar se fôr reclamado por cinco membros da assembléa. Em caso de paridade de votos fdca rejeitada a proposta.
Art. 36. A assemhléa geral é presidida pelo presidente
do conselho de administração, ou em caso de impedimento,
aquelle dos administradores que fôr delegado pelo conseho.
Ella nomeia dois escrutadores.
O conselho de administradores designa .0 secretario. As
actss das assembléas geraes são ínscriptas em um registro
especial.
Si assim o decidir o conselho de administração, pódem
ser lavradas perante tabellíão s.ob fórum de escríptura publica.
São validamente assignadas pelos membros da mesa.
As cópias OL! extraetos a serem remettídos pela sociedade são assignados pelo presidente do conselho de administração ou pelo administrador que o substituir.
Art. 37. Os presentes esíatutos pódem ser modífícados por
decisão da assemhléa geral, especialmente convocada para este
fim, na fórma prescrípta pelo art. 33 acima.
A assemhléa não é validamente constituída .sí não constar
nas convocações a declaeação deste assumpto na ordem do
dia e si os que assistirem á reunião não representem pelo
menos a metade do capital socíal.
Si não estiver preenchida esta ultima condição, se procederá a novas convocações e a segunda: assemhléa deliberará
com qualquer numero de acçõss representadas.
Mndíf'icação alguma poderá ser trazida aos 'estatutos si
não fôr approvada pelas tres quartas partes dos votos presentes ou representados,
TITULO V
BALANÇO, RESERVA, DIVIDENoDO

Art. 38. O anno social começará em '1 de julho ,e findará
em 3D de' junho.
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Em 30 de junho de cada aTInO e pela primeira vez em
30 de junho de 1912, os livros serão fechados e o exercício
encerrado. O primeiro exercício comprehenderá, por excepção,
o periodo decorrente entre a constituição da sociedade e o
dia 30 de junho de 1912.
O conselho de administração estabelecerá, cada semestre,
uma situação summaría do activo e passivo da sociedade
e em fim de exercicio o ínventaeio, o balanço e a conta de
lucros e perdas serão estabelecidos por sua ordem, prat.icando-se
as amortizações necessarías.
As avaliações dos creditas e em geral de todos os valores,
valores mobiliarias e imanohilíar-ios, são feitas pelo conselho
de administração.
Art. 39. Sobre os lucros verificados no balanço, uma vez
deduzidas as amortizações e as despezas geraes, inclusive
os juros a pagar sobre as entradas antecipadas, serão retiradas:
Em primeiro lagar, a quantia necessaria para constítuir o fundo de reserva legal; 13m seguida a quantia necessaría para pagar um primeiro dividendo de cinco por cento
sobre a ímuortancía chamada e paga das acções.
O excedente fncará repartido como segue :
Quinze, por cento aos administradores e commissacíns
que farão a sua repartição entre si e como julgarem. conveniente e de accórdo com a lei, e o que sobrar aos accíonístas
na proporção das quantias. pagas conf.orme chamada rio conselho da administração.
Pódem ser creados fundos de reserva extraordínurios, 1'010
quorüusn. o nos limites que o conselho de administração julgar
util aos in teresses da sociedade.
As retiradas de ddnheiro para este fim serão feitas .immedíatamente depois de effetuadas em proveito das administradores e commissarios.
Todos os dividendos não reclamados d entro elos cinco
annos de sua exigibilidade serão prescriptos e ficarão em
proveito da sociedade, para serem levados ao fundo de reserva,
que o conselho de administração designar.
Art. fiO. (No caso de augrneuto do capital social, si as
novas acções estiverem emittidas com um premiu acima
do par, a quantia proveniente daquelle premio será levada
a uma conta de reserva.
TITULO VI
Df880LUçAo, LIQUlD,\çAo

Art. 41. A dissolução da soeiedade poderá ser votada antes
da expiração do prazo social :
L° Na fórma e pela maioria indicadas no art, 37 acima;
2.° No caso de perda da metade do capital s.ocial, os administrad.ores deverãosubmetter á assembléa geral a questão da dissolução da sociedade. Si a perda. attíngir aos tres
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quantos do capital, a dissolução poderá ser pronunciada pelos
accionistas possuindo um quarto das aeções representadas na
assemhléa.
Art. 42. No caso de dissolução da sociedade, rar-se-ha
a liquidação pelo modo indicado, pela assembléa geral, que
nomeia os Jíquídataríos e fixa os seus emolumentos.
O excedente favorável da, liquidação, depois de pagos
todos .os encargos e dividas da sociedade, será attribuido ás
acções até concurrencía das entradas errectuadas 'Sobre esses
.
titulos.
Das sobras serão retiradas as quantias fdgurando na reserva legal e nas outras reservas. Estas reservas pertencem
aos accíonistas e serão repartidas entre elles.
O saldo, si houver, será repartido, como segue :
Quinze por cento aos administradores e commissarios em
exercicio na época da deolaeação de liquidação.
Oitenta e cinco por cento em partes iguaes entre todas
as accões,
DISPOSIÇÕES ESPECIAES

ArL 43. Odirector da séde de exploração ou a delegação
local consultiva de S. Paulo requererão do Governo Brazileiro autorização para o funccionamento do banco no Brazil
e passarão todos os actos que por .leí forem necessaeios para
o funccionamento regular do banco nesse paiz .
Art. 44. Quaesquer contestações que surgirem emquanto
durar a sociedade ou, na sua liquidação, seja entre os propríos
accionístas, seja entre os accíonístas e a sociedade, serão 'submettidas á junisdicçâo dos tribunaes belgas competentes, aos
quaes fica attribuida exclusividade de [urisdicção, qualquer
que seja a nacionalidade dos socíos .
.
No caso de contestação qualquer accíonísta será obrigado
a eleger domicilio em Antuerpra, e as notificações e assígnações quaesquer decorrenteaserão validamente feitas no domicilío por elle elegido, sem preoccupação de domicilio civil.
Na falta de eleição de domicilio, as assígnacões e notificações judiciarias e extra-judiciarras serão validamente
feitas na Camara Municipal de Antuerpia.
ArL 45. Immedíatamente depois da constituição dia presente sociedade os accionistas,sem mais convocação, se' reunirão em assembléa geral para nomear os primeiros administradores e estatuirem sobre todos oSa'ssumptos que julgarem de utilidade levar na ordem do dia da reunião.
TITULO VII
DISPOSIÇÕES GEIUES

Os suhsoi-iptores aqui comparecentes e respondendo por
terceiros declaram obrigarem-se pessoalmente, nos limites do
art. 34, alínea. 2, ela lei de 18 ele maio de 1873, modificada pela
lei de 22 ele maio ele 1880, do que dou fé, sendo a presente
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escriptura lavrada em Antuérpia na data supra, em presença
das testemunhas abaixo assignadas, Arthur Brees e José Horsten a qual depois de lida e achada conforme foi pelos outorcraI{tes comparecentes assignadn com as mesmas testemunhas e
coI11DligO tabellião que a escrevi.. (Assignado) Aug , de Lantsheere Bunge &; Comp., Ed. Bunge, Leon Elsen, G. Born,
Leopoldo de Oock, V. Renauld, H. Fester, Georges Lauwers,
L. de Brababder, F. Carlier, H. Carlier, Constant de Browne,
Felix Delaborde, Ch. Vekemans, Em. J ansen, Max Osterrieth,
R. Lepreux, Louis Pitz, Ch: Grisar, Jules Jadot, Henri Engels,
Albert Speeckaert, M. van der Linden, W. Friling, Gustave
Scl'oeck, Arthur Brees, J. Horsten e Alphonse Cols.
Registrado em Antuerpia (Norte), aos 18 de janeiro de
1911, registro 838, folio 66, divisão 11. 15 folhas, cinco resalvas. Recebido sete francos. - O recebedor, A. Mlers,
ACTA DA ASSRMBIJ:ÊA GERAL EXTRAORDINARIA ·DOS ACCIONIS'I'AS DA
SOCIEDADE ANONY~lA «BANCO BRAZILEIRO ITALO-BELGA »,
SOCIEDADE ANONY~L\ ESTABELECLOA RM A,.'lTUERPIA, CONS'l'ITurnA POR ESCRIPTUR.-\. PUBLICA PASSADA POR NÓS 'rABELLIXO, ADIANTE ASSIGNADO EM DATA DE HOJE.

Assembléa reunida immediatamente após á constituição
da sociedade em Antuérpia aos onze dias do mez de janeiro
de mil novecentos e 'Onze, perante nós, Affonso Luiz João Cols,
tabellião em Antuerpia,
São presentes ou representados todos os accionistas a
saber:
1.0 A Societé Générale de Belgíque, sociedade anonyma
estabelecida em Bruxellas, Montagne du Parc n. 3, representada pelo Sr. Augusto de Lantshesre, adiante nomeado, por
força da procuração de proprio punho a elle outorgada em
9 de janeiro corrente.
2.0 O Sr. Augusto de Lantsheere, sem profissão, residente em Bruxellas, Montagne du Parc n. 3, agindo tanto em
seu nome pessoal. como de um grupo que elle representa.
3. o A Sociedade Credito Italiano, sociedade anonyma estabelecida em Milão, tanto em seu nome pessoal como no de un
grupo que ella representa, aqui representada pelo Sr. Eduardo
Bunge, adiante nomeado, por força da procuração de proprío
punho a elle outograda em 9 de janeiro corrente.
4.0 O Sr. Francisco Ferreira Ramos, engenheiro commíssario geral do Estado de S. Paulo, residente em 'S. Paulo
agindo tanto em seu, nome proprío como no de um grupo qué
elle representa, aqui representado pelo SI'. Eduardo Bunge
por força da procuração de própr-io punho a elle outorgada
em4 de janeiro andante.
5.0 a) O Banque de l'Uníon Anversoise, sociedade anonyma estabelecida em Antuerpia, por si e representada pelo
Sr. Eduardo Bunge, adiante nomeado, presidente, e o Sr. Leão
Elsen, adiante nomeado, membro do conselho de administração:
b) o dító Banque de l'Union Anversoise, por si e por má
grupo que .elle representa, aqui representado pelos mesmos
rlous. admin istt-adores.
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6.o A firma commercial Bunge & Comp., estabelecida em
Antuerpia, representada pelo ?r. Edu.ardo Bunge, negooíants,
residente em ~;\ntuerpla, avenida l\IarIe-Thereze n , 22, SOClO
com a assignatura social.
7. O Sr. Afronso Aerts, agente marítimo, residente em
Antuerpa, avenida Marie-Theréze n. 1, uepresentado pelo
Sr. Willy Friling, adiante nomeado, por força da procuraçao
a elle outorgada em 6 de janeiro andante.
8."<The Anglo South American Bank, sociedade auonyma,
estabelecida em Londres, representada pelo Sr. E. Bunge,
já nomeado, por força da procuração de proprio punho 'a elIe
outorgada em 6 de janeiro. corrente.
9." Banque J. Allaró &; Comp., sociedade anonyma, estabelecida em PaL'Ís, place de la Bourse n. 12, representada pelo
Sr. Eduardo Bunge, Já nomeado, por força da procuração de
proprío punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
10. O Banque Ceutmle Anvorsoise, sociedade annnyma
estabelecida em Anluerpí'a, representada pelo Sr. Fernando
Carlier, adeante nomeado, por forca da procuração de proprio
punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
11. O Banque de Commerce, sociedade anonyma, estabelecida em Antuerpia, representada 'pelo Sr. Fernando Carlíer,
já nomeado, por força da procuração de proprío punho, a elle
outorgada . em 6 de janeiro corrente.
12. O Banquo de Credít Commercial, sociedade anonyrna,
estabelecida 'em Antuerpia, representada pelo Sr. Fernando
Carlier, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorg-ada em 6 ,d:e janeiro corrente.
13. O Banque Génér-ale de Belgique, sociedade anonyma,
estabelecida em Antuerpia, representada pelo Sr. Fernando
Carlier, já nomeado, por força da procuração de proprío punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
14. O Banque d'Outre-Mer, sociedade 'anonyrna, estabelecida em Bruxellas, rue de Namur n. 48, representada pelo
Sr. Eduardo Bunge, j á nomeado, por força da procuração de
proprio punlro a elle outorgada em (j de janeiro corrente.
15. '0 Banque de Reports, de Fonds Puhlios et de Depõts, sociedade anonyma, estabelecida em Antuérpia, representada pelo Sr. Fernando Oarlier, já nomeado, por força da
procuração de proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
.
16. O Sr. Camillo de Bast, senador administrador. delegado do Banque de Gand, residente em Gand, Conpure ·n. 42
representado pelo Sr. Heitor Carlier, adeante nomeado, por
força da procuração de proprio punho a elle outorgada em (j
de janeiro andante.
17. A firma commercial Von der Becke &; Marsily negociantes,. ,estabelecida em Antuerpia, representada pelo S~. Leão
Elsen, ra nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada em (} de janeiro andante.
18. O Sr. Luiz Becker, corretor de cambio residente em
An.tverp~~, rua Kipdorp n. 53, representado pelb Sr. Willy
Friling, ja nomeado, pOr força da procueação de proprio punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
19. A firma commereial Beeckmans Erêres, corretores
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de cambio estabelecida em Antuerpia, representada pelo
Sr. Delaborde, adeante nomeado, por força da procuração de
proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
20. O Sr. Walter Blaers, agente de seguros, residente
em Antuérpia, rua da Provínce du Sud n. 125, representado
pelo Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por força da procuraçao
de 6 de janeiro corrente, a elle outorgada da proprio punho.
21. A firma eommercial Block & Fils, negociante de café,
estabelecidia em Antuerpia, rua Venus n , 21, representada
pelo Sr. Henrique Fester, adeante nomeado" por força. da
procuração de proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
22. O Sr. Ricardo Bõcking, negociante, residente em Antuerpia, rua de l'Etoile n. 26, representado pelo Sr. Willy
Friling, já nomeado. DOr força da procuração de proprio punho
a elle outorgada em' 6' de janeiro corrente.
23. O Sr. Jorge Bom, negociante, administrador do Banque de l'Uníon Anversoise, residente em Antuerpia, rua van
Schoombecke n. 36.
24. O Sr. Leão van der Bosch, administrador, delegado do
Banque de Reports, de Fonds Publics et ,die Dépôts, residente
em Antuerpia, rua Pépiníere n. 10, representado pelo Sr. Leão
EIsen, já riomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
25. O Sr. Leão Brabander, directcr do Banque de Vervíers, residente em Verviers, agindo em seu nome pessoal
e no de um grupo que elle representa.
26. A firma commercial Bracht & Comp., negociantes,
estabelecida em Antuerpia, representada pelo Sr. Henrique
Fester; já nomeado, por força da procuração de 5 de janeiro
corrente.
27. O Sr. Florent de Braeokeleer, agente de commercio,
residente em Antuerpia, rua Jacob n. 3, representado pelo
Sr. Luiz P itz, adeante nomeado, p:or força da procuração. de
proprio punho a elle outorgada em 17 de janeiro corrente.
28. A firma commercial Braunseroeig & Oomp., negociantes de café, estabelecida em Antuerpia, representada pelo
Sr. Willy Friling, já nomeado, por força da procuração de
proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
29. O Sr. Jacques de Brosiner,. advogado, administrador
do 'Banque de Gand, rua Porte de Bruges n. 15, representado
pelo Sr. Leopoldo de Cock, adeante nomeado, por força da.
procuração de proprio punho a elle 'Outorgada em 6 de janeiro corrente.
30. O Sr. Constant de Brosiner, proprietario, residente
no castello des Evêques, em Duerne.
31. O Sr. Emile Cahen, administrador do Banque Générale Belge, residente em Antuerpia, rua d'Aremberg n. 30.
representado pelo Sr. Heitor Carlier, já nomeado, por força
da procuraçao de próprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
32. O Sr. Emilio vau Caillie, tabellião, residente em Brages, representado pelo Sr. Heitor Carlier, já nomeado por
força da procuração de proprío punho a elle outorgada 'em 9
de janeiro andante.
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33. O Sr. Julio van Caillie, solicitador, encartado, residente em Antuérpia, Tua Sandcrus. n. 21, representado pelo
Sr. Heitor Carlíer, j á nomeado, por força da procuração de
propriopunho a elle outorgada em 10 de janeiro corrente.
34. O Sr. Hyppolito Carlier, advogado, administrador do
Banque de Gand, residente em Gand, rua Savaen n. 46. representado pelo Sr. Leopoldo de Cock, j á nomeado, por força .da
procuração de puoprro punho a elle outorgada em 6 de Janeiro ultimo.
35. A firma commercíal Ph , Cardon & Comp., banqueiros,
estabelecidos em Antuerpía, representada pelo Sr. Willy FriIing, já nomeado, por força da procuração de proprío punho a
elle outorgada em 6 de janeiro andante.
36. O Sr. Fernando Carlier, administrador do Banque Nationale de Belgique, residente em Antuérpia, avenida des Arts
n. 164.
37. O Sr. Ferdinando Oarlíer, engenheiro; residente em
Antuerpía, avenida des Arts n. 164, representado pelo Sr. Heitor Carlíer, já nomeado, por força da procuração de proprio
punho a elle outorgada em 6 de janeiro eorrente .
.~
38. O Sr. Heitor Carlíer, administrador, delegado do
Banque de l'Uníon Anversoise, residente em Antuerpía, avenida des Arts n. 161139. O Sr. Emilio João Ceulemans, negociante de café,
residente em Antuerpía, rua da Constitutionn. 86, representado pelo Sr. Leão Elsen, já noineado,por força da proouração a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
40. O Sr. Emílio Clavíer, procurador do Banque de l'Uníon
Anversoise, residente em Antuerpia, rua Ooquílhat n. 51, representado pelo SI'. Heitor Carlier, já nomeado, por. força da
procuração de proprío punho a elle outorgada em' 6 de [aneíro corrente.
41. O Sr. Leopoldo de Oock, proprietario, residente em
Antuerpia, Chaussée des Malines n. 203.
42. O Sr. Luiz Coetermans, consul geral da Persia, residente em Antuernia, avenida de l'Industrie n. 12, representado pelo Sr. Fernando Carlier, j á nomeado, por força
da procuração a elle outorgada em 10 de janeiro andante.
janeiro corrente.
.
43 .. A Compagníe Commerciale Belge, antigamente H.
Albert de Bary & Oomp ., sociedade anonyma, estabelecida em
Antuerpia, representada pelo Sr. Max Osterrieth, adeante nomeado por força da procuração a elle outorgada em 6 de
janeiro andante, de pronrio punho.
.
H. O Compotoir Général Anversoise, sociedade anonvma
representada pelo Sr. WillyFriling, acima nomeado', por :roTçá
da procuraçao a elle outorgrda em 10 de janeiro andante.
45. O Comptoir Général d'Alirnentation, sociedade anonyma, estabelecida em Antuerpia, pelo qual acceita o Sr. Carlos
Vekemans, negociante, residente em. Antuérpia, administrador.
46. O Sr. Ferdinando Coosemans. negociante de café
residente em Antuerpia, plaine Falcon n. 31. representado
pelo Sr. Heitor Carlíer, por força da pl:ocuração de proprio
punho a elle outorgada em 11:) de dezembro de 1910.
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47. O Credit Anversoís, sociedade anonyrna, estabeleciqa
em Antuerpia, representada pelo Sr. Gustavo. Snoeck, admínistrador dírector da sociedade, residente em Antuérpia, em
virtude de uma declaração do conselho de administração, da
qual fica annexo um extracto.
/18. O Sr. Felix Delaborde, director de Banque, residente
em Antuérpia, rua Gobden 17.
49. O Sr. Jorge Depréz, industrial em Vai Saiut Lambert, residente em Liege, quai de Fregnie, representado pelo
Sr. Julio Jadot, adeante nomeado, por força da procuração de
proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
50. O Sr. Victor de \Vandeleer, procurador, residente em
Antuerpia, houlevard Leopoldo n. 25, representado pelo
Sr. Willy Friling, já nomeado, por força da procuração a ello
outorgada em 6 de janeiro corrente,
51. O Sr. Victor Dhanís, negociante, conselheiro no Banque Nationale de Belgíque, residente em Antuerpia, Chaussée
de Malines n. 127, representado pelo Sr. Constant de Browne,
já nomeado, por Iorça da procuração de proprio punho a elle
outorgada em G de janeiro andante.
52. A firma commercíal F.· Dockx & Oomp ,, negociante
de café, residente em Antuérpia, representada pelos Sr. Luiz
Pitz, já nomeado, por força da procuração de prcprio punho
a elle outorgada em 9 de janeiro corrente.
53. O Sr. Alberto Donnet, sem profissão, residente em
Antuérpia, boulevard Leopoldo n. 150, representado pelo
Sr. Willy Friling, já nomeado, por força da procuração de
próprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
54. O Sr. Barão Edmundo van Estvelde, ministro de Estado, residente em Bruxellas, 4, avenida Palmerston, representado pelo Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por força da
procuração de proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
55. O Sr. Leão Elsen, administrador do Banque de l'Union
Anversoise, residente em Antuerpia, rua Venus n , 19.
56. O Sr. Henrique Jacques Engels, agente de seguros,
residente em Berchem (Antuerpia) , avenida Prince. Albert
n. 16.
57. A firma commercíal Fabri de Lhoneux & Comp., hanqueiros em Huy, representada pelo Sr. Fernando Carlier, já
nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle
outorgada em G de janeiro corrente.
58. O Sr. Guilherme Fessinger, negociante de café, residente em Antuérpia, rua Lingue de la Lunette n. 12., representado pelo Sr. Luiz Pitz, já nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle outorgada em G de janeiro corrente.
59. O Sr. Henrique Fester, agente de seguros adminíst.rador do Banque de l'Union Anversoise, residente em Anbmerpia, rua Pé piniere n. 30.
60. O Sr. Wílly Friling, administrador do Banque de
l'Uníon Anversoise, residente em Antuerpia, rua Albert n. 17.
61. A firma commeroial Fuchs, de Decker & Comp., corretores de cambio, estabelecida em Antuérpia, Litigue rua
Neuve US. 21 e 23, representada pelo Sr. Leão Elsen, já no-
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meado, por força da procuração de proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
62. O Sr. Johann Daniel Furhmann, negociante, resísidente em Antuerpia, boulevard Leopoldo n. 187, representado
pelo Sr. Henrique Fester, j á nomeado, por for.ca da procuração
de próprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
63. O Sr. Fernando Georlette, víee-consul do Brazil, residente em Berchem, Grande ChaUssée n. 220, representado
pelo Sr. Heitor Oarlier, por força da procuração de proprío
punho a elle outorgada em 10 de janeiro corrente.
64. O Sr. Barão Augusto Goffinet, proprietario, residente
em Bruxellas, rua da Science n. 3, representado pelo Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por força {ua procuração de proprio
punho a elle outorgada em -la de janeiro corrente.
65. O Sr. Barão Constant Goffinet, proprietario, residente em Bruxallas, rua da Science n , 3, representado pelo
Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por força da procuração de
proprio punho a elle outorgada em (} de janeiro andante.
66. A Sra. viuva Frederico Grein, nascida Augusta Bom,
sem profissão, residente em Antuerpia, rua Língua d'Argile
n. 245, representada pelo Sr. Jorge Bom . ,
67. A.. firma Joseph. J. Le GrelIe, estabelecida em Antuerpía, representada pelo Sr. Willy Friling; já nomeado, por
força da procuração de proprio punho a elle outorgada em 7
de janeiro corrente.
68. O Sr. Alfredo Grisar, administrador do Banque de
PUnion Anversoise, residente em Antuerpia, avenida des Arts
n. 39, representado pelo Sr. Willy Friling, já nomeado, por
forca da procuração de proprio punho a elIe outorgada em 6
de janeiro corrente.
69. O Sr. Emilio Grisar, negociante, residente em Antuerpia, rua Língue de l'Hospital n. 11, representado pelo
Sr. Willy Friling, já nomeado, por força da procuração de
proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
70. A Sra. víuva Ernesto Grisar, nascida Adelia van den
Nest, sem profissão, residente em Antuerpia, rua Gérard n. 18,
representada pelo Sr. Leopoldo de Cock, já nomeado, por força
da procuração de proprio punho a elle outorgada em 6 de
janeiro corrente.
71. O Sr. Max Grisar, negooíante, residente em Antuerpia, avenida Van Eyck n. 33, representado pelo Sr. Leopoldo
de Cock, já nomeado, por força da procuração de proprío punho
a elle outorxada em 6 de janeiro corrente.
72. O Sr. Leoncio Groetars, corretor de cambio, resídente em Antuérpia, boulevard Leopoldo n , 169, representado
pelo Si'. Willy Friling, já nomeado, por força da procuração
de proprío punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
73. O Sr. Luiz de Groof, particular, residente em Antuerpia, avenida Charlotte n. 38, representado pelo Sr. Heitor
Carlier, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada em 10 de janeiro corrente.
74. O ~r. Victor de Haes, negociante de café, residente
em Antuerpía, rua de Egmont n , 31, representado pelo Sr. Leão
EIsen, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada em 10 de janeiro corrente.
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75. O Sr. Adolpho Hallwasehs, negociante, residente em
Antuérpia, avenida do Sul n. 48, representado pelo Sr. Henrique Fester, já nomeado, por forca da procuração de proprio
punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
76. O ,Sr. Evrardo Haveníth, negociante, residente em
Antuerpía, Longue rue Nueve n. 39, representado pelo Sr. Leopoldo de Cock, já nomeado, por força da procuração de proprio
punho a eHe outorgada em 6 de janeiro corrente.
77. O Sr. Max Theodoro Hermann,agente corretor, residente em Antuerpia, place Lamhermont n , 13, representado
pelo Sr. Wílly Friling, já nomeado, por forca da procuração
de proprio punho a el1e 'outorgada em 6 de janeiro corrente.
78. O Sr. Carlos Hirschler, procurador, residente em Antuerpia, rua Peter Benoit n. 10, representado pelo Sr. Willy
Friling, já nomeado, por forca da procuração de proprío punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
79. O Sr. Leão van Hooí', industrial, conselheiro de desconto no Banque Nationale de Belgique.. residente em Antner-,
pia, boulevard Leopoldo n. 39, representado pelo Sr. Fernando
Carlier, já nomeado, por forca da procuração de proprio punho
a eHe outorgada em 6 de janeiro corrente.
80. O Sr. Paulo d'Hoop, administrador, delegado do Banque de Gand, residente em Gand, rue Neuve Saint Pierre
n. 124, representado pelo Sr. Constant de Browne, por forca
da procuração de proprío punho a eUe outorgada em 6 de
j aneíro corrente.
81. O Sr. Roberto Jolm Hose, banqueiro, residente em
Londres, Old Broad Street n. 62 lh, rpjpresentado pelo
Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por forca da procuração de
proprío punho a elle outorgada em 20 de dezembro de 1910.
82. O Sr. Mauricio Huffmann, corretor de lãs, residente
em Antuernía, boulevard Leopoldo n. 120, representado pelo
Sr , Eduardo Bunge, já nomeado, por forca da procuração do
proprío punho a elle outorgada 'em 6 de janeiro corrente.
83. O Sr. Amadeu Eamoír de Rio Branco, engenheiro,
residente no Oastetlo de Ruennes, por Lequesnoy, Norte, representado pelo Sr. Leão Elsen, já nomeado, por força da proeuração de proprío punho a elle outorgada em 6de janeiro
corrente.
84. A firma commercial Frederico Jacobs, sociedade em
nome colleetívo. estabelecida em Antuerpia, representada pelo
Sr. Willy Frtlíng, já nomeado, por forca da. procuração de
proprío punho a elle outorgada em 5 de janeiro corrente.
85. O Sr. Julio Jadot, engenheiro, residente em Bruxellas, rua du Marteau n. 64.
86. O Sr. Emmanuel Jansen, industrial, residente em La
Ronciêre, em La Hulpe, agindo tanto em sen nome pessoal
como no de um grupo que elle renresenta.
87. A firma commercíal E. Karcher & Comp., negocianteso estabelecida em Antu erp ia. rua Pruvnen n. 2, renresentada pelo Sr. Edurado Bunge, .in, nomeado, por forl(a da procuracão de proprio punho a elle outorgada em {l de janeiro
corrente.
88. A Sra. víuva Eduardo Karcher, nascida Sonhia Zix, sem
profissão, residente em Antuérpia, avenida Maríe 'l'ner~se n. 19.
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representada pelo Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por forç",
da procuração de propr i.i punho 1b elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
89. O Sr. Paulo Karcher, corretor de lãs, residente em
Antuerpia, rua da Province Síid n. 248, representado pelo
Sr. Eduardo Bunge, já nomeado, por força da procuração de
proprio punho a eHe outorgada em 6 de janeiro corrente.
90. O Sr. Eduardo de Repper, dlirector do Banque Générale Belge, residente em Antuérpia, rua Loyanne n. 119, representado pelo Sr. Heitor Carlier, já nomeado, por torça da
procuração de proprio punho a elle outorgada em 7 de janeiro
corrente.
91. O Sr. Luiz Pedro Keramang, negociante de café, residente em Antuerpia, rua do Penage n. 9, representado pelo
Sr. Luiz Pitz, pnr força da procuração de proprio punho a
elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
92. Ü Sr. Jorge Keunen, negociante de café, residente
em Antuerpia, rua Oudaen n , 41, representado pelo Sr. Luiz
Pitz, j á nomeado, por rorca da procuração de proprio punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
93. O Sr. José Kinder, banqueiro, residente em Antuerpia, I'U'a da Giroflée n. 2, representado pelo Sr. Carlos Godorredo Grisar, adeante nomeado, por força da procuração de
proprtopunho a e11e outorgada em 6 de janeiro corrente.
94. O Sr. Alfredo Kreglinger, administrador da filial do
Banque Nationale de Belgique, residente em Berchem, avenida de Mérode n. 2, representado pelo Sr. Fernando Carlier,
já nomeado, por forca da procuração de proprío punho a elle
outorgada em data de hoje.
95. A firma commercial G. &; C. Kreglinger, estabelecida em Antuerpia, Grand Place ns , 7 (\ 9, representada pelo
Sr. Henrique Fester, j á nomeado, por força da r: rocuração de
próprio punho a e11e outorgada em J O de janeiro corrente.
96. O Sr. Leopoldo Kronacher, negociante, residente em
Antuerpia, Avenida des Arts n. 68, representado pelo Sr. Wílly
F.riHng, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
97. O Sr. Aart Jacobus de Lange, negociante em Antuerpia, Avenida Van Eyok n. 12, representado pelo Sr. Delaborde, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
98. O Sr. Jorge Lauwers, negociante de café, residente
em Antuerpia, rua Terninck n. 18.
.
99. O Sr .. Eduardo van Lecroyck, negociante de café, residente em Antuerpia, rua Peter Benoit n , 32, representado
pelo Sr. Delaborde, já nomeado, por procuração de proprío
punho a e11e outorgada em '6 de janeiro corrente.
100. O Sr. Robert Lepreux, secretar-io do Banque de
l'Union Anversoise, residente em Bruxellas, rua de Turim
n, 39.
101. O Sr. Eduardo van der Linden, oommíssarío da Soctété Générale de Belgique, residente em Bruxellas. Avenida
Louise n. 445, representado pelo Sr. Mauricio van der Línden,
adeante nomeado, por força da procuração de proprio punho
a e11e outorgada em 6 de j aneiro corrente.
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102. O Sr. Ernesto -van der Linden, negociante, residente
em Antuerpia, Chaussée de Malines n. 198, representado pelo
Sr. Willy Frtlíng, já nomeado, por forca da proeuração de
proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
103. O Sr. Mauricio van der Linden, engenheiro, residente
nn Bruxellas.
104. O Sr. Ernesto, Lowet, corretor, residente em Antuerpía, Avenida des Arts n. 114, representado pelo Sr. Delaborde, já nomeado, por forca da procuração de proprio punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
105. A firma commercial W. Mallínkrodt & Comp., banqueiros, estabelecida em Antuerpia, aqui representada pelo
Sr. Carlos Godofredo Grisar, já nomeado, banqueiro, residente em Antuerpia, com direito a assignatura.
106. O Sr. Conde John de Mamix de Saint-Aldegonde,
sem profissão, .residente no castello de Bornhem e localidade
do mesmo nome, representado pelo Sr. Constant de Browne,
já nomeado, por forca da procuração de proprio punho a elle
outorgada em Q de .íaneíro corrente.
'107. A í'irma commercial J. Mathieu & Eils, banqueiros,
estabelecida em Bruxellas, representada pelo Sr. Julio Jadot,
já nomeado, por forca da procuração de proprío punho a elIe
outorgada em 5 de janeiro coerente.
108. O Sr. Leão de Mey, caixa no Banque l'Uníon Anversoíse, residente em Antuérpia, rua Stanley n. 25, representado pelo Sr. Heitor Carlier, por forca da procuração de
proprío punho a elle outorgada em fi de janeiro corrente.
109. O Sr. Hugo Miehelís, negociante, residente em Antuerpia, rua des Tanneurs n , 4, representado pelo Sr. Wí lly
Friling, já nomeado, por forca da procuração de própr-io punho
a elle outorgada em 6 de janeiro andante.
110. O Sr. Alexis Mols, industrial, residente em Antuerpia, avenida Van Eyck n. 24, representado pelo Sr, Wílly
Friling, já nomeado, por forca da procuração de próprio punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
111. O Sr. Xavier Montans,d'irector da Companhia de
Seguros « Seouritas », residente em Antuerpia, rua Kipdorp
n , 50, representado pelo Sr. Henrique Fester, já nomeado,
por forca da procuração de proprio punho a elle outorgada
em 6 de janeiro andante.
112. O Sr. Affonso de i\1'Outigny, agente marítimo, residente
em Antuerpia, avenida CharlotLe n. 34, representado pelo
Sr. W'illy Friling, por forca da procuração de proprío punho
a elIe outorgada em fi de janeiro andante.
113. O Sr. Barão de Moeeau d'Andoy, director do Banque
Nationalede Belgíque, residente em Bruxellas, rua Archimedes
n. 11, representado pelo Sr. Jorge Born, já nomeado, por forca
da procuração de proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro andante.
.
114. O Sr. Mareei Morren, negociante, conselheirode desconto no Banque Nationale de Belgique, residente em AntuerJ?~a rua Peter Benoít n. 35, representado pelo Sr. Jorge Born,
Ja nomeado, por forca da procuração de proprío punho a elle
outorgada em 6 de janeiro corrente.
115'. O Sr. Alfredo Oboussíer, addielo ao Banque ele l'Union
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Anvensoise, residente em Antuérpia, rua Brandt n , 34, representado pelo Sr. Heitor Carlier, por força da procuração de
proprio punho a elIe outorgada em 6 de janeiro andante.
116. O Sr. Barão Augusto von Ohlendorff, industrial, residente em Antuerpia, Chaussée dê Malines n. 170, representado pelo Sr. Jorge Born, já nomeado, por força da procuração de proprío punho a elIe outorgada em 6 de janeiro
corrente.
117. A firma commercial Jos. Opdebeek & Comp., banqueiros, estabelecida em Antuerpia, rua des Douze Moís n , 13,
representada pelo Sr. Leão Elsen, acima nomeado, por força
da procuração de proprio punho a elle outorgada em 6 de
[aneíro andante.
118. 'O Sr. Frederico Orsbaeh, empregado do eommeroío,
residente em Berchem, rua Saint Huhert n. 86, representado
pelo Sr. Wílly Friling, já nomeado, por força da procuração
de propriopunho a elle outorgada em 6 de dezembro de 1910.
119. A firma commercíal Osterrieth &; Comp., estabelecida em Antuerpia, representada pelo Sr. Max Osterrieth,
negociante, residente em Antuerpía, com direito á assígnatura
social.
120. A firma Pecher de Brackeleer & Comp., corretores
de cambio, estabelecida em Antuerpia, representada pelo
Sr. Willy Friling, já nomeado, por forca da procuração de
proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
121. O Sr. Camillo Henrique Pelgrtms, negociante de café,
residente em Antuerpia, rua Quellin n. 40, representado pelo
Sr. Luiz Pitz, já nomeado, por força da procuração a elIe
outorgada em 6 de janeiro corrente.
122. O Sr. Henrique Percy, capitalista, residente em Antuerpía, rua da Justiça n. 26, representado pelo Sr. Willy
Friling, já nomeado, por forca da procueação de proprío punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
123. A firmá commercial Píeraerts &; Comp., negociantes
de café, estabelecida em Antuerpia, rua Haute n . 31, representada pelo Sr. Leão Elsen, já nomeado, por força da procuração de proprio punho a elle outorgada em 9 de janeiro
corrente.
124. O Sr. Arthur Maria Pinson. capitalista, resídente
em Paris, avenida des Champs Elyreés n. 93, representado
pelo Sr. Henrique Fester, já nomeado, por força da procuração de proprío punho a elle outorgada em 7 de janeiro
corrente.
125. O Sr. Luiz Pitz, industrial, residente em Borgorhout,
Antuérpia, rua Sterling n. 92.
126. O Sr. Victor Renauld, advogado na Cõrte de AppelIacão, residente em Bruxellas, rua Hoyale n. 76.
127 O Sr. Francisco Rens, tabellião. residente em Grammonto representado pelo Sr. Leopold o de CODk, j á nomeado,
por força. da procuração de proprro punho a elle outorgada
em 6 de janeiro corrente..
.
.
128. O Sr. Rícardo Rhndius, nsguciante, residente em
Antuérpia avenida Charlotte n. 22, representado pelo SI'. Jorge
Born já nomeado, por forca da procuração de proprio punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
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'129. O Sr. Walter Rhodius, negociante, residente em Antuerpía rua Gounod n. 4, representado pelo Sr. Jorge Born,
Já nomeado, por forca da procuração de proprio punho a elle
outorgada em 6 de janeiro corrente.
'130. A firma commercial Rom & Vander Linden, corretores de cambio, estabelecida em Antuerpía, representada pelo
Sr. Willy Friling, por forca da procuração de próprio punho
a elle outorgada em 6 de Ianeíro corrente.
'13L A firma commeroíal Raymenans & Comp., negociantes, estabelecida em Antuerpia, Língue rue Neuve n. 27, representada pelo Sr. Leão Elsen, Já nomeado, por forca da
procuração de próprio punho a ·eUe outorgada em 6 de [aueíre
corrente.
132. O Sr. Christin Scheidt, armador, residente em Antuerpía, avenida des Arts n. 79, representado pelo Sr. Luiz
Pitz, já nomeado, por f'orçada procuração de proprlo punho a
elle outorgada em '10 de janeiro corrente.
133. ·A firma comrnercial C. Schmid & Comp., successores,
negociantes, estabelecida em Antuerpia, representada pelo
Sr. Jorge Born, já nomeado, por força da procuração de propr-ío
punho a eUe outorgada em 6 de janeiro corrente.
134. O Sr. Henrique Schneider, negociante de café, residente em Antuerpia, rempart Saint Catherine n, 36, representado pelo Sr. Henrique Fester, por forca da procuração de
proprio punho a elle outorgada 13m 6 de janeiro corrente.
'135. O Sr. Cavalheiro de Schoutheete de Tervarente, hanoueíro, residente em Antuerpisç Chaussée de Malínes n. '142,
representado pelo Sr. Leopoldo de Cock, por força da procuração de proprío punho a elle outorgada em 6 de janeiro
corrente.
'136. A firma corntneroíal.Alfredo Schuchal'J & Comp., negociantes, estabelecida em Antuerpia. representada pela
Sr. Jorge Bom, Iá nomeado, por forca da procuração de proprío punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
'137. O Sr. Ferdínando Schulsínger, negociante de diamantes, residindo em Antuerpia, rua Van Bree n. 6, representado pelo Sr. Delaborde, já nomeado, por força da proouração de proprio punho a eUe outorgada em 6 de janeiro
corrente.
'138. O Sr. Gustavo Selb, senador, censor do (Banque Natíonale de Belgíque, residente em Antuérpia, Viam: Marchá
aux Blés n. 55, representado pelo Sr. Jorge Bom. já nomeado,
por forca da procuração de proprío punho a elle outorgada
em 6 de janeil'o corrente.
139. O Sr. E'dgard Selens, corretor de cambio, residente
em Antuernía, rua des Fortifications n. 51, representado pelo
SI': Leão Elsen, já nomeado, por forca da procuração de proprio punho a 131113 outorgada em 5 de janeiro corrente,
'140. O Sr. Conde Paulo de Smet de Naeyer, ministro de
Est8Jd'O, director da Société GénéraJe de Belgtque residente
em Bruxellas, rua da Science n. 12, renresentado pelo 'Sr. Eduardo Bunge, .iá nomeado, por forca da procuração de proprío
punho a elle outorgada em 7 de janeíro corrente.
141. A Société Fínancíere Anversoise, sociedade anonyma,
estabelecida em Antuerpia, Lengue, rue Neuve ns. 21 e 23,

956

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

representada pelo Sr. Leão Elsen, por força da procuração
de proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
142. A Société Françaíse de Banque et de Dépôts, suecursal de Antuerpia, representada pelo Sr. Delaborde, por
força da procuração de proprio punho a elle outorgada em
6 de janeiro corrente.
143. A firma commercial Steen Freres &; COillIJ., banquiros, estabelecida' em Pariz, 29, rua Taithout, representada
pelo Sr. Jorge Born, já nomeado, por força da procuração de
proprío punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
144. O Sr. Clemente Swolfs, negociante, residente em
:C~ntuerpia, rua De Born n. 24, representado pelo Sr. \Villy
Friling, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
145. O Sr. Alberto Speeckaert; proprietario, residente
em Bruxellas, rua de Turim' n. 16.
146. O Sr. Henrique Terrel, director da Société Française
de Banque et de Dépôts, residente em Antuérpia, place de
Meir n. 76, representado pelo Sr. Delaborde, já nomeado, por
força da procuração de proprio punho a elle outorgada em 6 de
,janeiro corrente.
147. O SI'. Barão Raymundo de 'I'erwagne, administrador
do Banque de l'Uníon Anversoise, residente em Deurne, representado pelo Sr. Constant de Browne, já nomeado, por força
da procuração de proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
148. O Sr. Eduardo 'I'hys, administrador, delegado do Banque de' Reports, de Fonds Publícs et de Dépôts, residente em
Antuérpia, boulevard Leopoldo n, 91, representado pelo Sr. Henrique Fester, já nomeado, por força da procuração a elle outorgada em 6 de janeiro corrente.
149. O Sr. Henrique Constant Verwimp, negociante [1('
café; residente em Antuerpia, rua Zirk, n. 22, representado
pelo Sr. Luiz Pítz, já nomeado, por força da procuração de
proprío. punho a elle outorgada em 2 de janeiro corrente.
150 O Sr. Henrique de Vinke, oonselheiro de desconto do
Banque Nationale de Belgíque, residente em Bruxellas, rua
Rovale n. 233, representado pelo Sr. Fernando Carlier, já nomeado, por força da procuração de proprio punho a ~ne outorgada em 6 de janeiro corrente.
151. Afirma commercial Voet & Catteau, corretores de
cambio, estabelecida em Antuérpia, representada pelo Sr. Delaborde, já nomeado por força da procuração de proprio punho
a elle outorgada em 2 de janeiro corrente.
152. A firma commercial H. Wíener & Comp., negociantes, estabelecidos em Antuerpia; rua Saint Martín, representada
pelo Sr. Jorge Born, já nomeado, por força da procuração de
pr-rprío punho a elle outorgada em 6 de janeiro corrente .
.153. O Sr. Max Wínders, archítecto, residente em Antuerpía, rua Saint Joseph n. 9, representado pelo Sr. Heitor
Carlier, já nomeado, por força da procuração de proprio punho
aelle outorgada em fi de janeiro cor-rente ..
154. A firma commercíal Van de Wouver Fréres, negociantes de café, estabelecida em Antuerpía, rua du Cnngres
n. 24, representada pelo Sr. Willy Friling, por força da pro-
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curação de proprio punho a elle outorgada em 6 de janeiro
corrente.
..
.
i55. A Sociedade Anonyma Koninklijde Neder andsche
Stoomkoff'iehrander.ien H. E. van Isendick Jr., estabelecida
em Antuérpia, representada pelo Sr. Delaborde, j á nomeado,
por força da procuração de proprio punho a elle outorgada em
6 de janeiro corrente.
.
_.
Todas as procurações de que se faz aqui mancao f10a,~l1
aunexas á acta da constituição da sociedade, lavrada neste dia
por mim tabellião adeante assignado, depois ~e legalizadas .13
rubricadas, e serao ao mesmo tempo submettídas a f'ormalldade do registro .
.A assembléa foi presidida pelo Sr. Henrique Ruhl, administrador do Banque de Vervíers, alli residente, commissario
da sociedade.
A assembléa nomeiou escrutadores os Srs. Jacques Engels
e Henrique Fester, já nomeados.
a Sr. Eduardo Bunge Junior preencheu as f'uncções de
secretario.
A assernbléa, per unanimidade de votos, fixou pela ;;.rime ira vez o numero dos administradores a 12 e nomeíou para
aquellas funcções :
1.0 a Sr. Frederico Heitor Balsarotti, hanquelrn em
Milão.
2. o a SI'. Jorge Born, acima nomeado.
3. o a Sr. Eduardo Bunge, acima nomeado.
4. o a Sr. Fernando Carlíer, acima nomeado.
5. o a Sr. Heitor Carlíer, acima nomeado.
6. o a Sr. Augusto de Lantsheere, acima nomeada.
"7. a Sr. Jorge Deprez; acima nomeado,
8. o O Sr. Leão Elsen, acima nomeado.
9. O Sr. Julio Jadot, acima nomeado.
10. O Sr. Emmanuel J ansen, acima nomeado.
11. O Sr. Guilherme Pfízmayer, hanqueiro em Milão.
i2. O Sr. Eduardo 'I'hys, acima nomeado.
Todos acceitaram , Levantou-se a 'sessão, do que dou fé.
Feita e passada em Antuérpia, na data acima, perante as testemunhas, Arthur Brees e José Horton. Lida e achada conforme os comparecentes e assígnam com as testemunhas e
commígo tabellião que a escrevi. (Assígnado) Augusto de
Lantsheere . - Ed. Bunge, - Bunge & .Comp. ~ Leão Elseu,
-- G. Born. - Constant de Browne , - F. Carlíer,
H. Oarlier. - R. Lepreux.
Leopoldo de Cock.
Julies Jadot, V. Renauid.
H. Fester , - Georges Lauwert , - L. De
Brabander .
Fel.ix Delaborde , - Ch. Vekemans , - M.
Jnnseu.
M. Osterrielh ,
Louis Pítz ." - Ch. Grisar , _
Henrí Engels.
Albert Speeckaert. - i\I. vau der Linden. _
\V. Fr-il ing. - Gustavo Snoecke. - J. Homston, - A. Brees.
:- Alphonso Cols. R~gistrado em Antuerpia (Norte), 18 de
J,nneIro de 1911. Hegistro J?. 838, f'olío n. 66, V. 14. Sete
folhas uma resalva , Recebido dous francos e 40 centímos.
a recebedor (assignado) A. Miers , Para expedição. O tabellião (asaígnado) Alphons., Cols. Visto 110I' nós. Joseph de Wínler, presidente do Tribunal de 1" iustnucía. coru séde em Au0
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tuerpia, para legalização da assígnatura do Sr. A. Ools, acima
qualificado.
Antuerpía, 23 de fevereiro !c]jé 1911. (Assignado).J. de Winte1'.
Eseríptoa-ío n. 2.339. Custo 25 cento
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. J. de W inter,
presidente de La Instancía de Antuerpia, e para constar onde
convier, a pedido do tabellião Sr. A. Cols, passei a presente,
que assígneí e fiz sellar com o se110 das armas deste consulado
da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil, em Antuerpía, aos
23 de fevereiro de 19:1.1. O vice-consul, encarregado do Consulado Geral (assígnado) F. A. Georiette .
Tinha uma estampilha consular no valor de 5$, devidamente inutilizada. Nada mais continha ou declarava o dito
documento escrípto em francez e que bem e fielmente o traduzi
do proprio original ao qual me reporto, e que depois com este
conferido e achado exacto tornei a entregar a quem m'o havia
apresentado.
Em fé de que, passei o presente que assígneír, se11ei,nesta
cidade de S. Paulo, aós 28 de março de 19-11.
O referido é verdade, o que juro sob a fé do meu orrícío.
S. Paulo, 28 de março de 1911.- O traductor publico José
Holletuler.
.
Reconheço a firma retro do traduetor José Hollender.
S. Paulo, 5 de abril de 19:1.1. Em testemunho da verdade. - Al{?'edo Firmo da Silva, 4 tabellião.
0

DECRETO N.

8.74~-DE

25 DE MAIO DE 1911

Concede ã sociedade anonyma Deutsch-Südamerikanische Bank, Acktiengellschart, com séde em Berlim, autorização para iunccionar no Brazil, com
uma suecursal nesta Capital, e approva os respectivos estatutos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma DeutschSüdamerikanisohe Bank, Actiengesellschaft, com séde em Berlim, devidamente representada, resolve .couceder-Ihe autorização para funccionar no Brazíl, com urna succursal nesta Capital, mediante as seguintes condições:
1.' Haverá na séde da succursal um ou mais díreetores
munidos de plenos poderes de representação, inclusive o de
serem demandados "perante os tribunaes.
2." O banco sujeitar-se-ha ás disposições que vigorarem
no Brazil sobre as sucoursaes e caixas filiaes de bancos estrangeiros.
3.' As questões suscitadas no Brazil entre terceiros e a
administração do banco serão submettidas á decisão dos tríbunaes brazileiros.
4.' O banco só poderá realizar as operações autorizadas
pelos estatutos que acompanham este decreto e sujeitará á
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approvação do Governo, para poderem produzi:r effeito no
Brazil quaesquer modificações que introduza nos mesmos estatutos, inclusive a mudança de nome.
5." üprazo de duração da concessão é de vinte anuas.
6." O Governo reserva-se o direito de cassar a autorização,
em qualquer tempo, no caso de verificar que a succursal infringe as leis hrazileiras executando actos por ellas prohibidos.
7." Para o estahelecimento no BraziJ de outras agencias ou
succursaes, o banco solicitará a competente autorização.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Bepublíca.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Francisco Antonio de Salles.
TRADUCÇÁü
EsLava uma estampílha de um marco e meio, inutilizada
conforme a lei.
Traslado terceiro - Este traslado leva urna estampilha d0
um marco e meio inutilizada. O seu original ficou sujeito ao
pagamento de 4.000 marcos de se110.
Berlim, 16 de janeiro de 1906.- O Real Tabellião (estava
o se110 notarial) (assignado) - Carlos Griuuüer.
N. 14 do livro de notas para o anno de 1906. -Em Berlim,
aos 4 de janeiro de 1906, perante o abaixo asaígnado, Carlos
Glündler, tabeUião do districto do Real Tribunal chamado
e Kammergerícht », de Berlim, Conselheiro de Justiça, moradar em Berlim, compareceram na casa do Dresdner Bank,
sita á rua Behren ns, 37 e 38 desta cidade, onde eu, tahellíão
estava também presente, por ter sido chamado, primeiro, como
representantes do Dresdner Bank de Berlim, os· membros da
directoria delle, os directores de banco João, Jacob Schuster
e Henry Nathan, moradores em Berlim; segundo, como representantes da firma A. Schaathanenscher Bankverein, estabelecida em Berlim, os membros da directoria della, Hugo Hartung, dírector- de banco e conselheíro-mõr intimo de finanças,
-e Sigifredo Samuel, director de banco e conselheiro do governo, residentes em Berlim; terceiro, como representantes do
Natíonalhank tür Deutschland, de Berlim, os membros da directoria de11e, Hicardo Wittíng, director de banco e conselheiro intimo do governo, e Julio Stern, director de banco,
moradores em Berlim; quarto, o tabeUião Adolpho Wentzel,
morador em Charlottemhurgo ; quinto, o direetor de banco Fernando Wolbrandt, morador em Berlim; dou ·fé de conhecei-os
todos e disseram o que segue:
Nós, em representação das firmas acima referidas, tencionamos organizar uma sociedade anonyma cujo fim e firma
constam do contracto social adeante pstabelecido.
No capital social da mesma sociedade entramos:
1°, nós, João Jacob Schuster e .Henry Nathan em representação do Dresdner Bank de Berlim, com a ímportancía de
9.148.0'00 marcos;
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. 2°, nós, Hugo Hartung e Sigifredo Samuel. representando
a fIrma A. Schaathanen.scher Bankverein, com a ímportancia
de 6.850.000 marcos:
3°, nós, Ricardo \Villing e Julio Ste.rn, representando Q
Nationalbank für Deutsêhland, de Berlim, com a importancia
de 4.000.000 de ll1arcos:
4°, eu, Adolfo Weútzel, advogado, por mim com a ímportancia de 1.000 marcos;
5°, eu, Fernando Wolhrandt, director de banco, por mim,
com a importancia de 1.000 marcos.
Total, 20.000.000 de marcos.
E deste modo o capital social fica Integralmente suhscripto.
A emissão das acções será feita ao valor nominal e as en-.
tradas com dinheiro de contado.
O contracto social da sociedade a fundar foi estabelecido
pelos compareeentes, na fórrna seguinte:
Estatutos do

Deutsch-Südamerikanische Bank, Aktiengesellschaft

(Em portuguez : Banco Germaníco RuI-Americano, Bociedade
Anonyma)
'rITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1.0 A sociedade anonyma girará sob a firma de
Deutsch-Südameríkanische Bank, Aktiengesellschaft (em ])01'tuguez: Banco Germanicô Sul-americano, Sociedade Anonyma) e terá a sua ·séde em Berlim.
Art. 2.° O fim da empreza será dedicar-se a quaesquer
operações bancarias, especialmente desenvolver as relaçõ 35
eommerciaes entre a Allemanha e a America do Sul.
A sociedade poderá estabelecer caixas filiaes e agencias
no pa.íz e no estrangeiro, interessar-se em outras emprezas
no paíz e no estrangeiro, bem como crear quaesquer outras
empresas independentes,
A sociedade poderá tamhern adquirir e alienar bens dp.
raiz, bem como emprestar quantias de dinheiro, com garantia
hypothecaria.
Art. 3:' A duração ela sociedade será Illimitada.
Ar!,;·" .1." Todas as uuhlícações que a sociedade tiver de
fazer serão insertas no Deutscher Beiclistmseiqer und Koniglieh
Preussischer Staaistmzeiqer (lel11 portuguez : Diario Off'ieial-ll)
Imiierio Alletnão e do Reino Unido da Prussuú .
Para que as puhlícações sejam consideradas como devidamente feitas, bastará um só annuncio, salvo si .a lei ou a
resolução de uma. assembléa gemi dispuzor que o annunoío
seja feito mais ele uma YCZ.
A;; publicações serão feitas pela diroctor-ía em todos 0S
casos que não forem Lia eouipetencia do conselho fiscal.
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TITULO II
DO CAPITAL SOCIAL

.A.rL 5. o O capital social é de 20.000.000 de marcos e está.
dividido em 20. OOU acções de i. 000 marcos cada uma, valor
nominal. As vinte mil acções estão divididas em quatro seríes,
contando cada serie 5.000 acções.
As accões são nominativas. Emquante não estiverem expedidos os títulos correspondentes a essas acções, os accíonístas, para exercer os. seus direitos como taes, provarão sua
identidade pela respectiva annotação no livro de acções, á qual
devem referir-se. 03 possuidores das acções poderão exigir da
sociedade que as acções a elIes pertencentes sejam trocadas
por outras ao portador, correndo as despezas por conta delles,
A assembléa geral poderá resolver que o capital social seja
augmentado. As novas acções poderão ser emittida:s por um
valor superior ao valor nominal.
E' permittída a amortização de acções.
Art. 6.0 No acto da constituição da sociedade são pagos
25 % sobre cada acção. As outras entradas, até o pagamento
integral, serão chamadas primeiro para a primeira serie e
depois, successivamente, para as series restantes.
Art. 7.0 Depois da primeira entrada e depois de registrada
a sociedade no Registro Publico do Commercio poderão ser
expedidos titulos provisorios nominativos, nos quaes, a pedido
do accionísta, se passará tambem recibo das entradas ulteriores.
As acções serão ernittidas depois de effectuado o seu
pagamento. integral, contra a restituição dos -titulos proviscríos.
A chamada de entradas sobre as acções será feita pela dirsctoria por meio de annuncíos, em virtude da resolução respectiva
do conselho fiscal. Aos aecíonistas morosos serão applicaveis
as disposições da lei.
.
Art. 8.0 As acções, bem como os títulos provisorios, devem
levar as assígnaturas ou tambem o [ac-simileàe» assignaturas
da directoria e do presidente do conselho fiscal, bem como
uma nota de fiscalização escripta do proprío punho de um
empregado fiscal.
As acções serão acompanhadas de cou.pons por -lO annos e
de 11m talão. Este dá direito a receber coupons por mais
10 annos e um talão que dá igual ·c1irei.to.
Aos accionistas cuias acções não estiverem ainda expedidas será ,pago o dividendo, em virtude da sua annotação no
livro das accões.
Art. 9.° Aoções e títulos urovísor íos serão declarados invalidos, na conformidade das disposições Iegaes. Em virtude
da. respectiva sentença preclusiva passada em julgado, será
expedida a nova acção, com o numero da acção extraviada e
os dizeres: «aJlein gultigezweíte Ausfertigung» (em portuguez: segunda via unicamente valida).
Todas as despezas que disso resultarem serão satisfeitas
e udeautndns pelo ncoionísta,
Poder Executivo - f O!!
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Os COI(pOnS extraviados não serão publicados para serem
declarados invalidos. Si os mesmos não forem apresentados
para pagamento dentro de quatro annos depois de 31 de
desemhro seguinte ao dia do seu vencimento, caducarão em
beneficio da Isociedade. Comtudo aquelle que notificar á sociedade o extravio de COllpons, antes do fim desses quatro
annos, justificando devidamente a posse pela apresentação
das acções ou de outro modo qualquer, receberá, depois de
expirado o referido prazo, a importancia dos COllpons notificados e até essa data não apresentados.
Igualmente não serão declarados invalidas os talões. Si o
extravio de um talão tiver sido notificado á 'sociedade e justificado pela apresentação da acção ou de outro modo qualquer,
a sociedade poderá entregar ao possuidor da acção a seríe de
cottpons que não se emittir, mas nesse caso a posse do talão
não dará direito algum a receber outra serie de COllpons.
Art. 10. Si, em consequencía de deterioração ou estragos,
uma acção, titulo provisorío, COllpon ou talão não se prestarem
mais para circular, o interessado poderá, comtanto que se
possa ler o <seu teor essencial e reconhecer os dístínctivos do
titulo, pedir que lhe seja entregue um novo titulo, contra a
restituição do titulo estragado. As despezas serão pagas e
adeantadas pelo mesmo interessado.
Art. 11 . Pela suhscrípção ou acquisíção de acções ou de
titulos provisoríos, os accionístas ficarão, para todas as questões que tiverem com a sociedade ou os órgãos della, sujeitos
áquelle tribunal onde a sociedade tiver o seu fóro geral.
TITULO UI
DO BALANÇO

B DISTHIBUJÇÂo DOS LUCROS

Art. 12. O anno commercial será o anuo commum, O primeiro anno commercíal será desde o dia da inscripção da
sociedade no Registro Publico do Commercío até o 31 de
dezembro de 190G.
Art. 13. O encerramento das contas annuaes e a organização do balanço serão feitos em harmonia com as dísposições da lei e os príneipos mercantis. O excedente das dividas actívas sobre as passivas, que resultar do balanço verificado dspoís de deduzidos todos os descontos, constituirá
lucros liquides da sociedade. Dos mesmos entrarão, em primeiro lagar, 5 % para o fundo de reserva prescrípto pela lei,
até quaeste tenha attingido ou tornado a attingir a decimn
parte do capital social; dos mesmos lucros liquidas serão tomadas tambem as quantias destinadas a formar ou augrnentar
reservas especíaes, si as houver. Do excedente que então ficar,
os accíonistas receberão um dividendo de 4 % elo capital de
acções com que tiverem entrado. Depois os membros elo conselho fiscal receberão [untos, do que então ficar, um tanto elo
10 %' O que então restar será tambem distribuido como dividendo pelo capital de accões que . então estiver pago, salvo
si a assembléa geral resolver dar-lhe applioação diversa on
passal-o para nova conta.
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TITULO IV
DA CONSTITurÇ.~O E ADn-IlNISTRAÇÃO

A -

Da directoria

Art. 14. A directoria compor-se-há de dous ou mais
membros, conforme o conselho fiscal o determinar. Os membros da directoria serão nomeados pelo conselho fiscal, ao
qual compete tambem renoval-os , Da nomeação e da revocação
lavrar-se-ha termo por. tabellião. Da mesma fórma o conselho fiscal poderá tamhem nomear substitutos dos membros
da directoria.
Art. 15. A dírectoría não poderá outorgar procuração nem
poderes limitados a negocios especiaes, sem o consentimento do
conselho fiscal.
Art. 16. Todas as declarações que tenham de ser obrigatorias para a sociedade deverão ser feitas por dous membros
ou dous membros substitutos da dírectcría, ou por um membro
e um membro substituto da directoria e um procurador, ou
por dons procuradores. Todas as declarações por escripto deverão levar a firma assignada ou estampada da sociedade e
as assígnaturas feitas do propr ío punho de duas pessoas que,
conforme o que anteriormente ficou dito, tenham autorização
para representar a sociedade.
Art. 17. As caixas filiaes noderão ser postas debaixo de
uma direoção ' (direcção filial). Os directores das mesmas serão
nomeados pelo conselho fiscal. As procurações e ínstruccões
competentes lhes serão dadas pela directoria da sociedade,
sendo, porém, prohíhido que se conceda a um director filial
o poder de assignar por si só..A assígnatura será feita, pondo
os que tiverem o uso da firma as suas assiguaturas autographas por baixo da firma da caixa filial. Os directores e directores substitutos das caixas í'ílíaes na America do Sul representarão com as procurações a ellés outorgadas a sociedade
perante os tribuuaes e autoridades administrativas, em todos
os assumptos que se refiram ao manejo dos negócios dos seus
estabelecimentos.
Art. 18. A dírectoría fica obrigada a 'Seguir as ordens e
ínstruccões que lhe forem dadas pelo conselho fiscal.
B -

Do conselho [isctii

Art. 19. O conselho fiscal oomnor-se-ha. pelo menos, de
cinco membros eleitos pela assernbléa geral. Dos membros cID
conselho fiscal sahírá cada vez naassembléa geral ordinaria
um numero sufficiente e, sendo possível, igual. de membros
para que o tempo do ,exercicio de cada membro acabe, o mais
tardar na quarta assemhléa glera] ordinaria depois da eleição
de11e. 'Destas sahídas decidirá a sorte, até que o turno de
sahidas fioue determinado pelo tempo do cargo. Os membros
que sahem 'poderão ser reeleitos. Si, por qualquer motivo, al~1111
membro se retirar antes de findar o tempo por que 1'01 eleito,
não é neoessarío proceder-se á eleição de um substituto antes
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de reunir-se a proxíma assembléa geral ordínaría, comtanto
que, pelo menos, tres membros fiquem exercendo o seu cargo.
Nas eleições, de, substitutos dos membros que se retirarem antes
de findar o tempo do seu cargo, a eleição só será feita para o
resto desse tempo.
A eleição do primeiro conselho fiscal valerá até o fim da
assembléa geral que será celebrada depois de decorrido um
anuo desde o lançamento da sociedade no Registro Publico do
Oommercio, afim de resolver sobre o balanço annual. Na mesma
assembléa geral f'ar-se-ha a nova eleição de todo o conselho
fiscal.
Art. 20. Cada anno depois de celebrada a assembléa geral
ordinaria,o conselho fiscal elegerá de entre os seus membros
um presidente e um vice-presidente. A assístencta de tabelliãn
,1, este acto é excusada. U presidente, o vice-presidente e 08
membros justificarão a identidade de suas pessoas, pelos autos
da sua eleição. As reuniões do conselho fiscal, das quaes se
lavrará termo. terão logar todas as vezes que os negocíos assim
I) exigir em e 'tambem, quando, pelo menos. dous membros ou
n directoria o pedirem. O mesmo será convocado pelo seu presídente ou vice-presídente, com indicação da ordem do dia, logar
e dia da reunião.. O conselho fiscal poderá tornar resoluções,
quando tres membros, pelo menos, estiverem presentes. Nos
l?aS05 urgentes será perrnittído tomarem-se resoluções por meio
de votação por escripto ou telegraphica. Os membros do eonselho fiscal terão o mesmo direito de votar. As resoluções serão
tomadas 1)01' simples maioria de votos. No empate decidirá o
voto do presidente. excepto tratando-se de eleições. Si alguma
eleição organizada pelo conselho fiscal não der simples maioria
de votos no pr ímeiro escrutínio, far-se-ha um segundo escrutinio entre as pessoas mais votadas.
No caso de empate no segundo escrutinio decidirá a sorte.
Os membros da directoria terão o direito e a obrigação de assistir ás reuniões do conselho fiscal, salvo si em casos especiaes este resolver deliberaI' na ausencia dadirectoria.
ArL 21. Todas as declarações e publicações por escprito
do conselho fiscal S'2Tão assigmadas com as nalavras : «Der
aursíchtsrat » (em portuguez : o conselho fiscal), additando-se
com a assignatura autographa do presidente ou de quem as
suas vezes fizer.
ArL 22. Ao conselho fiscàl compete fiscalizar a gestão dos
uegocios dasociedade em todos os ramos da administração, podendo em qualquer' tempo exigir que a directoria o informe
sobre os assumptos da sociedade Ie: tomar, por si ou pelo seu
presidente ou por quem as' suas vezes fizer ou por outros
membros designados pelo conselho fiscal, conhecimento dos livros e papeis ela sociedade, bem como examinar o estado da
caixa da sociedade, e as existencias de valores e mercadorias.
Comoete ao mesmo estabelecer as bases por que se deva organizar a conta annual, examinar os balanços e os projectos
relativos á distribuição dos lucros, informando de tudo isso a
assembléa geral.
Especialmente pertence ao conselho fiscal resolver:
1", SODl'e, a admissão e destituição de membros <la dlreetoi-ía
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ou seus substitutos e de directores filiaes, conforme o art. 17
dos presentes estatutos:
2°, sobre o estabelecimento de caixas filiaes ou de agencias, participação em outras emprezas e fundação de taes:
3°, sobre a compra e venda de bens .imrnoveís e os' onus
a impor-lhes.
O conselho fiscal poderá dar um regimento a si mesmo,
bem como dar instrucções relativas' á gerencia da directoria.
Além disso, o conselho fiscal poderá, por meio de ínstruccões
geraes ou especíaes, determinar temporariamente os negocias
que, antes de serem ajustados, precisem da approvação do
mesmo.
Art. 23. O conselho fiscal poderá, sem prejuizo do que fica
disposto no art. 246, § 4°, do Código Commercial, delegar temporariamente as attr-íhuições a eIle pertencentes', em parte em
alguns membros do mesmo, bem como ccnstituír juntas lacaes
especiaes para fiscalizar as caixas filiaes e agencias.
Art. 24. Os membros do conselho fiscal receberão, além
das despezas feitas com o desempenho do seu cargo, a parte dos
lucros liquidas marcados no art. 13 destes estatutos. O modo
da distribuição desta parte pelos membros do mesmo será determinado por elle. A gratificação n dar aos membros do primeiro conselho fiscal é sujeita ás disposições Iegaes que regulam esta materia.

c-

Da assembléa geral

Art. 25. Cada acção e cada titulo provisorio dão um voto
na assembléa geral. Os accionistas que quizerem assistir á assembléa geral ou apreserrtar-Ilreulgum requerimento, deverão
depositar as suas acções ou títulos provísorios nas casas indicadas na respectiva convocatoria, tres dias', o mais tardar,
antes da assembléa geral, sem contar o dia da assembléa geral
nem o do deposito. Os accionistas poderão tambem depositar, em vez das
acções, recibos de deposites passados por tabellíão allemão,
pelos quaes constem os numeras das acções depositadas.
A certidão de deposito servirá de justificação para o aceionista poder entrar na assembléa geral e exercer o direito de
votar.
No caso de não se acharem ainda 'expedidas acções ou titulas provisorios, esse direito será justificado por meio do
livro de aeções, bastando para esse fim uma certidão passada
pela sociedade pera qual conste o numero de aeções inscriptas
no nome do respectivo accionísta. O direito de votar poderá
tambem ser exercido por meio de procuradores. Para isso será
necessaria procuração escripta. Sem procuração especial poderão ser representadas: casas de commercio, menores e outros
tutelados, corporações, fundações, sociedades anonymas - por
meio de um dos seus representantes legaes: casas de commsrcío
e sociedades anonymas, tambem por um procurador.
Art. 26. Para as assembléas geraes, que se celebrarão em
Berlim a directoria ou o conselho fiscal convocará os accíonistas, 'com antecedencia de tres semanas, pelo menos, sem
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o dia da convocação nem o da assembléa, por meio de
annuncio inserto no Reich.sumd Preussischer StaatsasiOs ohiectos a tratar na assemhléa geral deverão indino annuncio convocatorio. Dentro dos primeiros seis
mézes do anno commum terá legar a assembléa geral ordinaria.
Os ohiectos ordinarios da discussão e resolução da assemhléa geral ordinaria são: primeiro, o relatorio da directoria
sobre o estado do negocio e apresentação do balanço, contas de
lucros e perdas e resultados do anuo commercial decorrido;
segundo, resolver sobre a approvação do balanço e da conta de
lucros e pardas e sobre a ãistribuição dos lucros; terceiro, resolver sobre o descargoa dar ao conselho fiscal e á directoria;
quarto, eleger o conselho fiscal.
Art. 27. Serão convocadas assembléas geraes extraordínarias sempre que os interesses da sociedade assim o exigirem.
Os possuidores pelo menos da vigésima parte do capital
social poderão exigir que uma assembléa geral extraordinaria
seja convocada ou que sejam annunciados objectos para serem
discutidos e-resolvidos.
Para tal fim dirigirão á sociedade um requerimento escripto, com indicação do fim e dos motivos. Sobre esse requerimento poderá a assemhléa geral resolver de conformidade
com os estatutos.
Nesse caso a d'irectoria deverá publicar dentro de 10 dias
a convocação da assembléa geral ou annunciar a tempo os
obj ectos sobre os quaes se devam tomar resoluções. Si isto não
se fizer, proceder-se-lia conforme o que fica disposto na lei.
Art. 28. Salvo o que fica disposto no art. 244 § 3° do
Codigo Commercíal. a assembléa geral s'N'á presidida pelo presidente do conselho fiscal ou por quem as suas vezes fizer e, no
impedimento de um e outro, por qualquer membro do conselho
fiscal designado pelos presentes membros do mesmo conselho.
Si nenhum del1es fôr designado. a assembléa será dirigida por
um membro da directoria, até queaquel1a tenha resolvido
sobre a presidencia.
Si nenhum membro da directoria estiver presente, a assembléa, dirigida pelo mais velho dos presentes acoionistas,
elegerá o presidente.
Art. 29. Todas as resoluções 'da assembléa geral serão tomadas por simples maioria do capital social representado no
acto de se tomar a resolução, salvo si a lei prescrever terminantemente outra maioria ou quaesquer outros requisitos. No
caso de empate, o requerimento consíderar-se-ha como rejeitado.
Si nas eleições que não se fizerem ;por aeclamação unanime.
não se obtiver maioria no primeiro escrutínio, proceder-se-há
ao segundo escrutinio entre as pessoas mais votadas; no caso
de empate no segundo 'escrutinio, decidirá a sorte.
Art. 30. Das deliberações da assemhléa geral lavrar-se-há
acta 'por tahellião, conforme as disposições legaes, a qual precisa ser assígnada sómente pelo presidente da assembléa.
Si durante a reunião o presidente tiver mudado, bastará
que como presidente assigne o que tiver dirigido a assemhléa
no fim.
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DISPOSIÇÕES TRANSI'rORIAS

Si para que a sociedade possa ser inscripta mo Regisúro
Commercial, o juiz do registro julgar necessarías algumas modificações nos presentes estatutos e 'especialmente as que se
refiram á redacção dos mesmos, não será preciso para fazer
aquellas modificações convocar uma assembléa geral mas bastará uma resolução do conselho fiscal.
.,
Requereu-se que se passassem cinco traslados da presente
esoriptura a favor da sociedade anonvína que gyra sob a firma
Deutsch Südamerikanische Aktíengesellsehaft, em Berlim, e
um traslado para o Real Juizo de Direito numero um, de Berlim, para que o mesmo banco seja inscripto no Registro Commercial.
A presente eseríptura foi lida em presença do tabellião
aos comparecentes que a approvaram e assignaram do seu proprio punho com o tahelldão como se segue.-D1'esdn81' Bomk,
Johann Jokob Sctiuster, Nathan Schusier, He111'Y Natluui,--: A.
Sclumflunisentelier Bankoereiti Hugo.. Hartusut Hartumç Samuel
Sietrieâ Samuel. - Nationolbonl: {ü'/' Deutscliuuui Juiiu« Stern.
Stern. Witting Bicharâ Witting.- Adolf Wentzel.- Ferdinanâ
Wolbl'aJUlt. - Eart Griuuller, tabellião de notas.

Do precedente termo; que fica inscripto no meu livro de
notas para o anno de 1906 sob o numero quatorze, passo este
traslado a favor da sociedade anonyma que gyra sob a firma
Deutche-Südamerieanisohe Bank, Aktiengesellschaft, em Benlimo
Berlim, aos '16 de Janeiro de 1906. - Assígnado : Certos
Griuuller (estava o sello a lacre do tabellião) .
Tabellião de notas no dístrloto do Tribunal Real Prussiano
chamaelo Kammerget-ícht. Conta:
.
1°, o valor desta esoriptura versa sobre a importancia de
20 milhões ele marcos.
2°, direitos, conforme o art. 5° do regulamento para tabelliães e arts. 33, 35 e 53 ela lei relativa ás custas [udícíaes,
de 6 de outubro de 1899, -i. 070 marcos;
3°, rasa, 270 paginas, ele 10 1Jfenni:ngs cada uma, conforme
o art. 20, 27 marcos.
4°, sellos para o original, um quinquagesímo por cento de
20 milhões ele marcos, -i. 000, marcos;
5°, sellos para os traslados dous a seis, sendo cinco de um
marco e -meío, sete marcos e 50 pfennings.
Total, 8.H}-i marcos e 50 pfe1inings.-O tebellião, assignado : Carlos Griuuller.
Certifico que a assignatura supra do tabellião Carlos Gründler é authentica, tendo o mesmo autorização Para lavrar e
passar a presente escr-íntura, e que esta corresponde ás leis
do paiz - Berlim, aos 26 de fevereiro de 1907. ~ O presidente
elo Real Tribunal Territorial n. 1 (estava um sello) (ássígnado)
Fabricius. (Se.!!.'lw-se a legalizacão desta assignatura, feita no
Consulado da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em
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Berlim, sobre uma estampilha do sello consular no valor
de 5$000.)
Certifico que o que precede é traducção litteral e fiel do
seu documento original exarado etn Iíngua allemã.
Berlim, aos 6 de março de 1907. - Paulo Zunker interprete e traduetor juramentado da Iíngua portuguesa nos tribunaes de Berlim.
,
Reconheço a assígnatura do traductor juramentado Zunker, em Berlim.
Berlim, 6de março de 1911. - DI'. Spaing. presidente do
Tribunal do Fôro Civil de Berlim n.
.
(Estava o carimbo do presidente do Tribunal do Fôro Civil
de Berlim 11.)
Reconheço verdadeíra .a assígnatura supra feita do Sr. DI'.
Spâing, presidente do Tribunal do Fôro Civil de Berlim Il,
e, para constar onde convier, passei a presente, que assignei
e fiz sellar com o seIIo das armas deste Consulado dos Estados
Unidos do Brazil.
Berlim, aos 6 de março de 1907. (Sobre uma estampilha
de 5$000) - O consul P. Pritz .
(Estava o carimbo do Consulado da Republica dós Estados
Unidos do Brazil em Berlim.)
N. 462 - Recebi 11 marcos 50 pf', - P. Fritz,
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. P. Frit.z, consul
em Berlim.
Rio de Janeiro, 26 de março da 1907.- O dtrector geral
Eugenio de Abl'eu. (Sobre duas estampilhas no valor de
550 réis.)
(Inutilizadas pelo carimbo da Recebedoría do Rio de Janeiro estavam. estampilha'! no valor de 3$600.)
TRADUCÇÃO

(Estava uma estampilha do sello vigente de tres marcos,
devidamente inutílizada.)
Traslado terceiro - Este traslado, assim como o seu original, leva uma estampilha de tres marcos devidamente inutilizada. (Estava o sello do tabellião.) Berlim, aos 23 de fevereiro
de 191-1. - O tabelião real (assignado) Earl Grúmdler. N. 74
do registro do tabellião para o anno de HH1. Em Berlim, aos
21 de fevereiro de 1911, perante o abaixo assignado conselheiro
de justiça Karl Gründler, tabellíão no districto do Real Tribunal chamado Kammergecícht, domiciliado em Berlim. comnareceram.com o fim de celebrarem uma assembléa do conselho
fiscal da sociedade por acções Deutsch-Büdamerfkanísche Bank,
AktiengeseIIschaft (Banco Sudamericano, sociedade por acções) ,
domiciliada em Berlim, no local do Banco de Dresden, sito
nesta cidade, á rua Behren ns. 37 a 39, onde a pedido o tabeIlião
se tinha constituido:
1', os seguintes membros do conselho fiscal da dita sociedade
a saber: o director de, banco Johan Jacob Schuster, de Berlim;
o director de banco Henry Nathan, de Berlim; o director de
banco Sigmund Schwitzer, de Berlim; o director de banco Paul
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Thomas, de Berlim; o director ele banco Julius Stern, de Berlim; o conselheiro intimo do governo Bíchard Witting, de
Berlim: o commerciante Gustav Blermann, de Basiléa; o commerciante Heínr-ich Duhnkrack, de. Hamburgo;
2°, os membros da direcção : o elirector de banco Felix.
Jüdell, de Berlim; o director vde banco DI'. Ernst Schrõder,
de Berlim; o díreetor de banco Sigmund Mosevius, de Barfim ; o
director de banco Leopoldo Weíser, de Hamburgo; a quem todos
deu fé de conhecer. Estavam ausentes per motivo justificado
os Srs. W. von Malinckrodt, de Antuerpia; Carl Frieddrichs,
de Hemscheid; o cunsetheíro ao commercio Carl Spaeter, de
üoblenz ; George Hesse, de Hamburgo; Hasenklever, de, Rem.
scheid, e Lunau, de Londres.
U presidente do conselho fiscal Sr. dírector de banco
Johann Jacob ScllUster abriu 11 assemhléa ás H horas e tres
quartos da manhã, verificando que todos os membros do conselho fiscal tinham sido convocados para esta assembléa, na
conformidade: dos estatutos da sociedade.
O conselho [iscal resoloeú uruunsnemente os seguintes pontos que figuí'Om na ordem do dia, a sabe)':
1°, estabelecei' uma caixa filial no Rio de J anei?'o. com um
capital de dotação de tres milhões de nuircos;
.
2°, nomea1' o SI'. Christian. Hechler, de Homburtjo, director
da mesma caixa filial no Rio de Janeiro, nos termos do art. 47
do coniracto social;
3°, nomear o SI'. Edmund Hermann, morador em Buenos
Aires, dínector da caixa filial do Banco Germanico de la América deI SUl', em Buenos Aires (Deutsch-Südamerikanische
Bank Aktiengesellschaít, Zweigníederla sung Buenos Aires), nos
termos do art. 17 do contracto social. Além disso, foram nomeados, unanimemente, o SI'. director 'V. 'I'ang, de Berlim,
membro supplente da direcção da sociedade Deutsch-Südamerikauische BaukAktíengesellschaft, de Berlim e o Sr. director
Anton Eübhe, de Hamburgo, membro ordinario da direcção da
sociedade. Deu-se conhecimento á assembléa de que o Sr. director Dr, Poelchau, de Hamburgo,sahe da direcção da sociedade. Pediu-se, que deste auto se passassem quatro cópias a
favor da sociedade DeuLsch-Südamerikanische Bank Aktíengesellschaf't, de Berlim. Este auto foi lido em presença do
tabellião, approvado pelos interessados e assignado pelos membros do conselho fiscal e o ·tabellião. - J ohann J acob Scbuster,
.- Siçmunâ Scliuiitzer. .- Bicluirâ Witting.
A. Ducnkrack
Gnstav Biemuuui. - Henru Natlum. - Juiius Stern. - Paul
Tliomas. - Kari Griuuller, tabellião. O auto precedente lançado
no registro sob o n. H elo anuo de' l!Hl passa-se a favor da 'sociedade Deutsch-Südamerikanische Bank Aktiengesellschaft,
de Berlim.
Salim. aos 23 ele fevereiro ele 1911 (testava um sello Assignado) Kari Griuller, tabellião mo dístrícto do Real Tribnnal
chamado Kammergerieht, de Berlim. Segue-se a liquidação do
tabellião. Certifico que a assígnatura do tabellíão Gründler é
authentica, tendo o mesmo autor accão para lavrar e passar
est.a escriptura e que esta corresponde êl'S leis elo paiz.
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Berlim, aos 26 de fevereiro de 1911. - O presidente do
Real Tribunal n. 1; estava um sello. - (Assignado) Eobricius,
Segue-se a Iegalízação desta assígmatura, feita sobre uma estampilha do sello consular brazileiro de 3$ pelo více-consul
do Brazil em Berlim.
Certifico: que o que precede é traducção fiel para a língua
portugueza do seu documento original exarado em língua
allemã.
Berlim, 6 de março de 1911. - Paulo Zumker, interprete
e traduetor juramentado da língua portugueza nos tribunaes
de Berlim.
N. '1.503 - Reconheço verdadeira a assignatura supra de
Paulo Zunker, traductor juramentado nos tribunaes de Berlim
0, para constar onde convier, passei a presente, que assígneí
e fiz sellar com o sello das armas deste; Consulado dos Estados
Unidos do Brazil.
Berlim, aos 6 de março de 1911. - Pelo consul. J. Cal'l
Heim, více-consul.
.
Recebi seis marcos 90 pfs. - J. Cari Heim,
Reeonheço verdadeira a assignatura do' Sr. J. Carl Heím,
víoe-consul em Berlim.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1911. ~ Pelo díreetor
geral, Greçorio Pecequeiro do Amaral.

DECRETO N. 8.742 -DE 25 DE MAIO DE 1911
Concede ÍL Banque Prnnçaise et Italienne POUl' I' Amérique du Sud autcrlzação
para estabelecer agencias nas cidades de Mocúca e S. José do Rio Pardo,
do Estado de S. Paulo, e na capital do Estado do Paraná.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma Banque
Françaíse et Italienne pour l'Amérique du Sud, com séde em
Paris, autorizada a funccionar pelo decreto n. 8:169, de 25 de
agosto de 1910:
Resolve conceder á mesma sociedade auonyma autorização para estabelecer agencias nas cidades de Mocóea e S. José
do Rio Pardo, do Estado de S. Paulo, e na capital do Estado do
Paraná, as quaes f'unccionarão durante o prazo da concessão
feita por aquelle decreto e mediante. as condições alli prescriptas.
Rio de Janeiro. 25 de maio de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Repuhlioa. .
HERMES

R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Salles.

97i

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 8.743 Allprova as

DE

25

DE ~L"'IO DE

1911

altera~.ões

dos estatutos da Companhia Nacional de Seguros <le
Vida Cruzeiro do Sul, com séde nesta Capital

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Nacional de Seguros
de Vida Cruzeiro do Sul, com séde nesta Capital, autorizada a
funccionar pelo decreto n. 7.086, de 27 de agosto de 1908, resolve approvar as alterações feitas nos :e.statutos pela assemhléa
geral extraordinaria realizada em 8 de abril do corrente armo,
com os seguintes additívos :
1.0 Ao art. 25, depois da palavra - « Presidente », accrescante-se - « Vice-Presidente ».
2." Ao novo artigo, que será incorporado' aos estatutos sob
o n. 50, substitua-se a palavra - « Dírectores » pela palavra
- « Directoria ».
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1911, 90° da Independencía
e .23° da Itepuhlica.
HERMES

R. DA FONSECA.

Francisco Antonio ele Salles.
ACTA DA ASSE~lBLÉA GE~\f" EXTRAORDINARIA REALIZADA EM
ABRIL DE 1911

8

DE

Aos oito dias do mez de abril do anno de 1911, presentes,
segundo se verificou do livro de presença, accionistas representando mais de metade do capital, reunidos na sala das assembléas, na séde da companhia, no largo da Carioca n. 13, foi
pelo director Sr. João Augusto Americo Machado declarada
aberta a sessão.
De accôrdo com o disposto na lei, propoz o Sr. director
Americo Machado que a assembléa elegesse o seu presidente,
indicando o Sr. conselheiro João de Sá Camelo Larrrpreía, que
foi aoclamado, e convidou .para secretarios os Bns. Victor Folletete e Alberto de Sampaio.
O Sr. presidente communica á assembléa que o fim da
convocacão da presente reunião é o de apresentar 8 apreciação
dos Srs. accionistas algumas modificações em varies artigos
dos estatutos e declarou que ia mandar ler estas modificações
que serão sujeitas cada uma successivamente á discussão.
Pelo secretario Alberto de Sampaio foi feita a leitura das
diversas emendas que, postas em discussão, foram, depois de
ligeiro debate, em que tomaram parte os accionistas Srs. João
Paulo de Mello Barreto, João A. Americo Machado e outros,
approvadas por unanimidade e' são as seguintes, que detalhadamente vão em seguida mencionadas: Art. 5°. accrescente-se o seguinte: « Paragrapho unico. E' facultado aos
accionistas fazer em qualquer tempo a integração de todas ou
parte de suas accões », Art. 6°, § 1·, redija-se: «Os empreslimos hypotheearios 86 poderão ser feitos sobre primeira hypotheca dos ímmoveís e até sessenta por cento nó maximo do
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valor destes, escrupulosamente verificado », e o § 2° do mesmo
art. 6°: «Deverão sempre ser prefer-idos para o emprego dos
fundos sociaes e das reservas, de titulos ou ímmoveís que produzam pelo menos a renda liquida annual de cinco por cento ».
Art. 13, redíja-so : ~; A convocação será feita por annuncios nos
jornaes, com antecedencía de 15 dias e declaração do dia, hora
e objecto da reunião; si, com a primeira convocação, não se
puder constituir legalmente a assernhléa, Iar-se-Iia convite
para nova reunião dentro de oito dias, a contar da data em
Que devia ter legar a primeira ». Art. 17, redija-se o primeiro
período do modo seguinte: « As assembléas geraes ordinarias
e extraordinarias serão ínstalladas e abertas por um membro
da directoria e presididas por um accíonista eleito ou acclamado pelos presentes. O presidente convidará dous accionistas
para servirem de secretarios ». O segundo periodo do artigo
fica como restá. Art. 23, redija-se; da seguinte fórma: "A companhia será administrada por um presidente um vice-presidente e tres dírectores, todos eleitos pela assEÍmbléa geral, por
escrutínio secreto, dentre os accionístas da companhia~. Accresconte-se 1!'0 mesmo ar:t. 23 o seguinte, in fines « Paragrapho
UnICO. Alem dos vencímantos acima determínados, cabe á directoria uma porcentagem de 15 % sobre os lucros liquídos,
a qual será dístríhuída em partes íguaes entre todos os seus
membros de oonrorrnídade com o dispositivo do art. 40 ». Art. 25
in fine, onde se lê: «devendo as dívergencías que se suscitarem
ser resolvidas por toda a directoria,. convocando-se» etc., diga-se': e devendo as dívergenoias que se suscitarem ser resolvidas pela maioria ele votos dos membros da directoria, convocando-se» etc. Art. 26, a lettra a suppríma-se, a lettra b
passa a ter a desinencia de a, a lettra c passa a ser b e no
paragrapho unico onde se Tê: e assignadcs por todos os outros
membros da díreotoria », etc., díga-se : «assignados por dous
membros da directoria », etc. Art. 27, redija-se: «Escolher os
estabelecimentos bancarios em que os dinheiros da companhia
devam ser depositados », Capitulo. quinto, alterei-se o titulo
para o seguinte: «Dos fundos de reserva technica e da partilha dos lucros». Art. 37, rediia-se como se segue: «O fundo
de reserva é destinado a fazer face ás iPerdas do capital social
e será formado com uma quota de 10 % dos lucros annuaes e
mais as determinadas' pelo art. 40 in fine », Art. 38, redija-se
o começo do modo seguinte: «O fundo denominado reserva
technica destina-se exclusivamente a garantir o. cumprimento
dos contractos de seguros. Esse fundo será calculado pelo valor
das apolices de seguros que estiverem em vigor ?>, etc., rícando
o resto do artigo como se. acha. Art. 40, radiia-se do mono
seguinte: « Será considerado lucro liquido o saldo verificado
em balanço depois de satisfeitos todos os encargos é obrigações
da companhia e deduzidas as reservas technicas dos seguros em
vigor e mais uma quota de 10 % para. o fundo de reserva.
A. distribuição desse lucro assim obtido será feita pela fórma
seguinte: a) para dividendo uma yo~centa~8m até ,) maxlmo
de 20 %; b) 15 % de porcentagem a dírectoría, desde que o. dIvidendo iguale ou exceda a 10%. Da somma que restar, depois de
deduzidas as quotas acima, retírar-se-ha uma porcentagem de
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20 I~ para ser distribuida pelos segurados que estiverem quites,

cujos seguros contarem tr-es annos completos pelo menos na
proporção das sornmas que já houverem pago, e mais uma porcentagem até 10 % para ser distribuída por intermedio da directoría entre os funccionarios da companhia, incluindo os
agentes, segundo o entender a directoria, que deverá levar em
valor dos serviços de cada um
conta na partilha tempo e
desses runccíonar íos 8' agentes. Depois de feitas estas deducções será o saldo restante dividido em duas partes iguaes,
lima das quaes será levada ao fundo de reserva de que trata
o art. 37 e a outra par-te. será attrfhuída ás acções a titulo de
bonificação. Art. 4.3, redija-se como se segue: «( Sempre que
a ausencia ou impedimento ou licença de um director se proiongar por mais de 30 dias, a dírectoria chamará um dos
membros do conselho fiscal para substituir esse ·director durante a sua ausencia. Em caso de moléstia, não haverá substituição até o maxírno de 90 dias. ) Accrescente-se aos estatutos
sob o n. 50 um artigo redigido como se segue: «TransitoriaEm caso de vaga de um dos legares de directores, será supprímido esse legar e a direcção da companhia ficará de então em
deante composta de um presidente, um vice-presidente e dous
directores. E, por nada mais haver a tratar, foi pejo Sr. presidente levantada a sessão, de que lavrei a presente aeta, que vae
por mim, Alberto de Sampaio, subscrIpta, e pelos demais accío ,
nistas presentes. Eu, Alberto de Sampaio, que a escrevi e
subscrevo. Por cópia conforme. Rio, 15 de abril de 191:1. Alberto de Sampaio, secretario geral, Visto. - E. Matliieu, S. Machado.

°

DECRETO N. 8.74.4 -

DE

25

DE ::\L\lO DE

1911

Approvn os novos estatutos da «Preussischen National Versicherungs Gesellseha ít », com séde em Stettin Allemanha

O Presidente da Republia dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu, por seu representante, a « Preussischen National Versícherung Gesellschaft », já autorizada a
íunccionar em seguros mar ítímos e terrestres, por decreto
n. ií.55·í, de 10 de junho de 1905, resolve approvar os seus
nOV03 estatutos, que a este acompanham, devendo em tudo mais
continuar a dita companhia a observar as leis vigentes ou que
vierem a ser estabelecidas no Brazil, e podendo aqui operar
sómente nos alludidos ramos ele seguros marítímos e terrestres.
Rio ele Janeiro. 25 ele maio de 1911, (lO° da Independeucia
c 23° da Repuhliea:
llER::\IES

H. IH FOl'\SECA.

Fruucisco Antonio de Salles,

Eu abaixo assisnado, C. Busohmarm, traeluctor publico da
língua allemã, cscrrptor-ío rua General Camarn n. 3'1, Rio de
J aue iro, Braz i I.
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Certifico pela presente que me foi apresentado um documento escripto na língua allemã afim de o traduzir para a
língua vernacula, o qual é do teor seguinte:
TRADUCÇAO
Certidão - A Imperial Hepartíção de 8eguros Particulares,
na qualidade de autoridade fiscalizadora das empresas de seguros, no imperío allemão, de accôrdo com a lei de 12 de maio
de 1901, certafíca, a pedido, que o estatuto annexo da « Preussíschen National Versícheruugs Gesellschaft» em Stettin, contém
as determinações presentes da dita companhia de seguros, bem
assim certifica que o estatuto da assemhléa geral da companhia
foi regularmente resolvido.
Berlim, aos 5 de setembro de 1910. A Repartição Imperial
de Fiscalização de Seguros Particulares. .- (Assígnado)
DI'. Grumer.
Raza J. Nr. III 3221113. - Reconhece-se verdadeira a assígnatura supra do presidente da Repartição Imperial de Fiscalização de Seguros Particulares, o Sr. Dr, Gruner, conselheiro
supremo e particular do governo, em eff'ectívídade.
Berlim, aos 15 de setembro de '1910, - O secretario de
Estado do Mínísterío do Interior (interinamente) (assignado)
Gaspar. (Ao lado estava o carimbo do Mínísterio do Interior.)
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Gaspar, director do Ministerío dos Negocies Interiores do Imperio Allemão
e, para constar onde convier, passei a presente, que assígneí
e fiz sellar com o sello das armas deste consulado dos Estados
Unidos do Brazíl.
Berlim, aos 16 de setembro de 1910. (Assignado) Pelo
consul, J. Cari Heius, (Ao lado estava uma estampilha do valor
de cinco mil réis de emolumentos consulares, devidamente
inutilizada. Na Recebedor-ia do Thesouro Nacional foram pagos
tresentos réis de sello por estampílhns.)
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. J. Carl Heins,
více-consul em Berlim.
Rio' de. Janeiro, 10 de outubro de 1910. - Pelo director
geral (sobre duas estampilhas do valor collectivo de 550 réis).
- L. L. Fernandes Pinheiro, (Ao lado estava o carimbo da
Secretaria das Relações Exteriores.)
A directoria da companhia de seguros «Preussischen National Versieherungs Gesellschaft », em Stettin..
Stettin, 23 de agosto de 1910.
Certificamos por meio desta que o estatuto annexo é a
ordenação agora válida da companhia de seguros «Preussischen
National Versicherungs Gesellchaft », em Stettin.
A directoria da companhia de 'seguros « Preussíschen National Ver-sícherungs Gesellschaft ». - (Assignado) Walte1·.
Reconheço verdadeira a assíxnatura do Sr. 'Valter, director da .« Preussischen National Versícherungs Gesellschaff »,
em Stettin, e, para constar onde convier, passei a presente,
que assigneí e fiz sellar com o seIlo das armas deste consulado
dos Estados Unidos do Brazil.
Stettin, aos 23 de agosto de 1010. - O více-consul interino,
Otto Sieber, agente commercíal.
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Na Recebedoria do Districto Federal foram pagos dous mil
e setecentos réis de s'e110 por estampilhas.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Otto Síeher,
agente commercíal em Stettin.
Rio de Janeiro, '10 de outubro de 1910. - Pelo director
geral (assignado sobre duas estampilhas do valor collectívo de
550 réis) L. L. Fernamdes Pinheiro. (Ao lado estava o carimbo
da Secretaria das Relações Exter-iores dos Estados Unidos do
Brazil.)
Companhia de Seguros «Preussischen National Versicherungs
Gesellchaft» em Stettin

ESTATUTO
PRIMEIRA PARTE
INSTITUIÇÃO E FLM DA co~rPANHIA

§ L° Sob a firma Preussischen National Versícherungs
Gesellschaft fundou-se no anno de 1845, em Stettin, uma sociedade por acções para o fim de aoceitar seguros. O fim desta
sociedade é:
.
1°, seguro de transporte;
2°, seguros contra sinistro proveniente de fogo, raio e
explosões, assim como vento (tornado);
3°, seguro contra desastre;
4°, seguro contra perdas provenientes de fnrtos com arrombamento;
5°, seguro contra prejuízos provenientes de encanamentos
de agua;
6°, seguro de obrígaeão de fiança;
7°, seguro contra perdas de alugueís em eonsequencia de
prejuizos materiaes, e
8°, seguro contra pI'eduizo proveniente de interrupção em
industrias em consequencía de ·prejuizos materiaes.
Os nego cios podem ser constituídos por seguros dírectos
ou índírectos e por associação em outras companhias de
seguros.
A associação de seguros em outras companhias é, porém,
só permíttída quando estas outras companhias tenham tambem
por fim exclusivamente seguros contra fogo, raio ou explosões,
transportes e desastres, bem assim seguros contra perdas provenientes de' furtos com arrombamento.
§ 2.° A séde da companhia em Stettin, sendo o seu fôro
tambem ahi no juizo competente, salvo quando por determinações legaes ou eonvencionaes ou por contractos firmados se
tenha estatuido um outro fôro,
§ 3. ° O capital de fundação da companhia se compõe de
tres milhões de escudos ou nove milhões de marcos. divididos
em 7.500 acções, valendo cada accão 40 escudos ou 120 marcos.
Em cada uma destas acções estão contados 25 % de entrada,
pagos á vista.
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Os accionístas são obrigados, quando convidados pela companhia, a fazer as entradas restantes para completar a importancia oas acçoes (veja §§ 8° alo, <")0 e 6°).
Quando as entradas não forem feitas' em tempo far-se-ha
aos accíonístas em atrazo um prazo, que será no minimo um
mez. ameaçando-os de que no· fim do mesmo cahirá em commísso não só o direito de accíonísta como as entradas já feitas.
Essa ameaça de cahirem em commísso o titulo e as quantias
pagas basta ser feita aos 'accionístas uma unica vez. e por
eserípto. O logar onde se devem effectuar 0& pagamentos por
parte dos accionistasé aséde da companhia. As demais obrígações serão regidas pelos ~§ 218 a 221 do Oodigo Commercial.
§ 4.° A empreza não é constituida com prazo limitado.
A companhia, salvo com licença da Imperial Repartição de
Fiscalização para Seguros Particulares, póde ser dissolvida
quando na apresentação das contas í'inaes annuaes se apresente
a perda da maior parte. das entradas em dinheiro e neste caso,
depois convocada uma assemhléa geral para fim determinado
e nella uma maioria de votos declare> a dissolucão da companhia, sendo que esta maioria deve ser representada por tres
quartas-partes do capital representado em acções na occasíão
da reunião da assemhléa geral.
§ 5.° As acções só podem ser caucionadas com acquiescencía do conselho administrativo. Este conselho não é obrigado a declarar os motivos. que o obrigaram a não aoquiescer.
No caso de uma apprehensão .iurtdíca, ou execução a directoria reserva-se o direito- de f'azer vvender as acções em
praça a quem mais der, por um corretor juramentado.
A importaneia obtida, deve, então ser confiada á guarda
do juiz competente ou ser depositada no deposito do Gú~
vemo Real.
§ 6.° A ttansferencia das acções .só é permittida com a
acquiescencia do conselho administrativo. O direito de dar ou
negar esta aoquiescencia compete ao conselho administrativo,
sem obrigação de declarar as' razões por que.
§ 7.° As acções deaccórdo com a fórmula annexa ao estatuto trazem numeração seguida, são nominaes e escríptas em
uma folha especial no livro determinado a ellas.
Neste livro de accões tamhem serão annotadas as vendas,
cauções ou apprahensões de cada accão que para isso tiverem
a aequiescenoía do conselho administrativo (veja §§ 5° e 6°).
As despezas de estampilhas correm por conta do accionista.
Para a companhia, só é válida como accionísta a pessoa
que estiver inscripta no livro de accões,
Quando um accionísta tiver seu domicilio no estrangeiro
ou se mudar para lá, elle, é obrigado a fazer disso cornmunicação á conlPanhia. O conselho administrativo tem? .direito,
no caso de mudança do domíoilío do aecionísta, de exigir deste
uma caucão em dinheiro ou deposito da importancia ainda não
paga do ~'alor da acção.. .
Não cumprindo o aecionísta esta exigencia, poderá perder
o direito de accionista e as importancias já pagas, que cahirão
em connnísso.
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§ 8:' Do lucro liquido annual da companhia timur-se nrirncirarncnte 50 %'para formar o fundo de reserva, até alcançar
ti ímportancía de 900,000 marcos, que será conservado nesta
altura e si necessarío 1'or seJ'á .augmeatado da mesma Iórma até
ao dobro da citada ímportancía.
Os outros 50 % do lucro Iiquídneerãc, neste caso, depois
de descontadas as parcellas determinadas pelo estatuto e COIltractos, divididos entre os acoíonístas, como dividendo.
Quando o fundo de reserva tenha attingldo a ímportunciu
de 000.000 marcos. se descontarão do lucro liquido, segundo u
r ritcr io do conselho administrativo, importauoías determinadas, para rerorçar a conta de premios e para garantia das olnignções da caixa de pensões dos íunccíonarios (§ lU:\. Do lucro
liquido restante tira-se a importancia equivalente a 10 % das
entradas feitas pelos' nccionistus que será repartida como divídcndo,
- Quando este lucro liquido restante f'ôr maio!' du l/úe /0 .%,
tira-se então primeiro até I % das entradas feitas pelos acciouistus para creacão, respectivamente, dotação e nugtueulo de
UIII fundo economico cujos juros a este: pertencerão - uue
af,tingirú pelo menos a .quantía necessaria para fornecei' um
rendimento uctto de um premio annual, cmouanto que a Íln1Iu/'{al/l:ia que por acaso ainda restar tombem. será rcuartida
como dividendo ({OS accionistas: poréru. a asserubléa !lel'al deve
lJl1del'lh'1'emcnte. na convocação annuul, }JOI' proposta do CU/lsclho odministrutiuo, determinar si /lO corrente annu de anrcscntoçõo de contas se dct:c tambeni passar, para o fundo ecouomico, mais de f % accrescidos dos I O /~ resercados para o
dioidendo.
Este. fundo economíco está a todo tempo ú dísposicão livre
do conselho administrativo para. enf'rentar despezas commert' iues e extmoedinal'ias, ínclusívamente nus de proyeito commum e para distribuição de dividendo aos accionistas: lHlI'a
este ultimo fim, porém, não deve ser empregado em um unuo
mais de um tC!'ÇO do "'1101' do fundo ccouomico.
:\0 caso da conta annual apresentar um prejuízo, este será
coberto prlmett-nmente com o fundo eoonomico e, no caso deste
não ser bastante. com o .Iundo de reserva.
Não serão exigidas dos acciouistas nO"HS' enteadas antes
de S2'r esgotado o fundo de reserva c a metade das entradas
feitas pelos acclonístas.
Sohee a necessidade, occasião e a. importancia de novas
l:Iltradas, delibera o eouselho administrativo, bem assim as
condições em que devam ser real izadas,
O desconto ele narccllas determinadas no estatuto e ','H!
,'onfl'He-tos se fal'ú de accõrdo com os §§ :!37 a :!15 do Codigo
Commerc ial.
§ Do" n pagamento dos dívidondos se Inrú, o mais tar't!a:',
nu pr-imeira quinzena do mez de maio de cada armo, em 8tl'ttiu
POdCl' Executivo -
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ou tambem, quando o conselho administrativo o julgar conveníente, em outro legar,
As aeções trazem annexadas titulos de dividendos. A dírectoria ou as pagadorias teem o direito, mas não a obrigação,
de reconhecer no apresentante dos í.itulos de dividendos, na
occasíão do levantamento da respectiva quantia, a pessoa para
este fim autorizada.
Quando os dividendos não forem recebidos dentro de
quatro anuas, a contar do rnez de dezembro do anuo em que
devem ter sido recehidos. elles cahem em commisso e revertem
para a receita da companhia.
§ 10. Todas as' acções traz-em reí'erencias feitas aos estatutos; nenhum accionísta poderá, pois, se desculpar com a
ignorancía dos mesmos.
A cada accíonísta se entregará, a seu pedido, gratuitamente, uma cópia impressa do estatuto.
§ 11. Quando um accíonista tenha perdido a sua fortuna
ou fallido ou por causa de adiamento e falta de pagamento
tenha feito com os seus credores um accôrdo amígavel, ou
quando pelo juiz lhe tenha sido retirada a administração pessoal dos seus bens, nestes casos cessa a sua participação á
companhia, e o SeU representante ou massa fallida não tem
o direito de continuar como associado á companhia. O f'allído,
a massa fallida ou o syndico da massa fallida são, porém,
obrigados, dentro de tres mezes, depois de declarada a ínsolvahílídade de, negooíos, e depois de avisados pelo conselho
administrativo, a provar a venda das acções autorizada de
aceôrdo com o § 6° deste estatuto. Caso isso não aconteça, a
directoria tem o direito de mandar vender as acções do accíouísta com negocios insolventes, de accôrdo com o § 5°, entregando a importancia obtida á guarda do juiz competente on a
depositando no deposito real do Governo.
No caso de ser negada a entrega das acções, cabe á dírectoria o direito de deelaral-as nullas para todos os effeitos
conjuntamente com os seus títulos de dividendos. Para substituir estas aoçôes, far-se-hão outras, que serão postai> em circulação.
A deolaracão de nullidade de acções é feita por meio de
uma uníca puhlicação no jornal offícial do Imperio Allemão,
Reino da Prussia ,
§ 12. Fallecendo um aecionísta deixando herdeiros, que,
segundo o parecer do conselho administrativo, não podem ser
aceeítos como accionístas, a diretoria tem o direito, quando os
herdeiros dentro do prazo de seis mezes, contados do dia do
fallecimento do testador, não tenham apresentado um comIH'ador acceitavel, de mandar vender as acções por um corretor
Juramentado, em praça, a quem mais der. A importancia apurada, depois de descontadas as dividas que o fallecido tinha
para com a companhia, será entregue aos herdeiros.
Quando os herdeiros se recusarem a entregar as aeções,
estas serão declaradas sem valor de accôrdo com o que determina o § 11, que se refere ao caso do acciomsta com negocias insolventes.
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§ 13. Quando a companhia tiver de haver de um accíonísta qualquer importancia, cabe-lhe o direito de reter e de
levar á conta do mesmo não só os juros e dividendos como
tambem o valor de suas acções.

TERCEIRA PARTE
DA ADl\IlNIS'l'RA<';:.:\O E DIRECÇ.:\O DOS NEGOCIaS DA COMPANHIA

§ 14. A companhhía é representada por urna directoria.
Esta directoria administra, sob a tiscalização de um conselho
administrativo, os negocies da companhia.
Este conselho administrativo tem unicamente os mesmos
direitos e obrigações que tem o conselho fiscal de uma companhia por acções de accõrdo com O Oodigo Cornmercial.
A díreetoría se compõe, conforme as determinações do conselho admíuístratívo, de um ou mais membros (directores.)
No caso de ausencía ou outro qualquer impedimento de um ou
mais membros da directoria, o conselho administrativo póde
nomear um ou mais supplentes de directores, que, cada um de
per si, tem de representar um membro da directoria com todos
os direitos e obrtgações corno si tal fosse.
A. -

DA DIRECTORIA

§ 15. Para representar a companhia é habilitado qualquer

membro da dírectoriá por si só.
Compondo-se a directoria de diversos membros effectivos,
a companhia, quando se tratar de assígnar compromissos por.
meio de lettras e de deliberar 'sobre emprego de capital da
companhia, será representada por dous membros da directoria.
Para assignaturas :que não se. relacionem ás obrigações
por meio de lettrae de toda a espeeie ou deliberações ou emprego de capitaes, o' conselho administrativo póde autorizar
dous ou mais funccionarios da companhia a representar os
dírectores, de modo que a assígnatura collectiva de dous destes
funccionarios (procuradores) substitua a assígnatura de um
director.
Os supplentes e os procuradores te em que deixar na companhia as suas assignaturas com um addítrvo que caracterize
a sua representação. A companhia não poderá allegar a terceiro
de ter 'se, dado o caso de não haver supplentes ou falta de
exhibíçãc de procuração dos mesmos.
§ 16.· O conjunto das transações é dirigido por um eseríptorio. Para cada secção de seguros haverá livros especíaes,
sendo aberto no livro Razão um titulo especial para cada secção
de seguro. '
§ 17. O conselho administrativo dará as ínstrucções para
andamento dos negocias, não podendo a directoria de modo
algum se desviar dellas, sendo responsavel pela execução das
mesmas. A directoria tem por obrigação executar as determinações do conselho administrativo além dos dev-eres que lhe
são impostos pelo estatuto, assistindo, quando convidada, ás
sessões do conselho, informando-o de todos os detalhes do andamento dos negocies administrativos, propondo os empregos
e honoraríos para os funccionarios da companhia.
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§W. Os direolores, que S'eJ.Upl'C serão accionistus da companhia, são nomeados pelo 'conselho administrativo por um
cedo numero de annos, que, não exeedená rle 10 annos, com a
condição de poderem ser derníttídos durante a vígencia do C011t.racto feito com os mesmos, quando não corresponderem no
que delles esperava a companhia e quando a sua demissão
tenha sido resolvida pelo menos por quatro votos do conselho
administrativo. Aos direetores é prohibido negociarem por si
ou por intermedío de terceiros, accumularem outros cargos a
não ser com approvação do conselho administrativo ou obrigados por lei.
Prova-se o mandato dos directores e dos supplentes por
meio de uma certídão de suas nomeações extrahída do protocollo feito em tabellião e pelo registro na Junta Commercial
respeetivarrrente por um attestado do regístro de títulos.
§ 19. O conselho administrativo determina os honoraríos
e outros proventos dos directores, seus supplentes e procuradores e tem tambem os poderes de outorgar aos mesmos, por
meio de contractos, uma parte nos lucros liquidos annuaes da
companhia.
Sobre a admissão, demissão, remuneração e outras relações
com outros .ruuccíonaríos, quando, os seus honorarios alcançarem no minínro mil e quinhentos marcos, decidem o conselho
administrativo e a directorta de commum accôrdo, por proposta desta ultima, com restricção, entretanto, que, se compondo a dírectoría de mais de um membro, lhe são concedidos
dous votas no máximo.
.
Para adrmttír e despedir í'unecionarios cujos üouoraríos
não excedam de 1.500 marcos a dírectoría tem poderes para
resolver por si; em casos urgentes, ã directoría também poderá
suspender de 'Seus empregos outros runocíonaríos comtanto que
o communíque immedíatamente ao conselho administrativo.
O conselho admínistrativo tem o direito, de accórdo eom
o que determinao § 8", ele contemplar a Caixa de Pensões elos
Funccionarios com uma quota tirada elos lucros annuaes ela
companhia.
§ 20. A applicação dos dinheiros existentes é feita a juizo
do conselho administrativo:
.
a) segundo as prescripções referentes a dinheiros ele tutelados. Quando se, trata elo emprego de capital sob hypothecas
em cidades, são somente válidas as determinações publicadas
pela Iuspeetoría Imperial de Seguros Particulares com referencía a empnestimos ' e avaliações ele terrenos urbanos nacíonaos (publicações ela Iuspectoi-ia Imperial ele Seguros Particulares ele 190:1, pagina Vi, etc.) :
b) além disso em compras de lettras cl'~1 accórdo com o
regulamento do Banco elo' Reino (Reichsbank) emprestimos
sobre mercadorías de accórdo com o regulamento elo mesmo
Banco o sobre cereaes até a metade tio valor elos mesmos:
é) emacquisição OH emprestimos.tsohre fa~e,;y obrigao5es de
d iv idas de bancos hypothecat-ios allemães, que são.cotados pelo
Iuxichsbnn k como de prímeíra classe.
Os omprost.imos desses valores cão feitos de accôrdo com
regulamento elo dito Ba uco elo Reino (Beichshank) .
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As applíeações de dinheiros nos valores indicados sob as
lcttras b e c não deverão exceder de. '10 % dos premies recolhidos no armo anterior; os emprestimos sobre mercadorias
l) cereaes não excederão de 500.000 marcos.
Sómente quando se tratar de prestação de fiança afim de
obter concessão para negociar em paizes estraugeiros ou para
assocíação em outras ínsutuícões de seguro, pcderú o conselho
adnli'nistr'ativoafastar-se das presocipções acima.
B-

DO CONSELHO AO:\IINISTRATIVO

§ 21. O conselho ndmínistrativo é a autoridade immedinmente supenior Ú directorja e esta devená absolutamente cumprir- as ordens daquelle ,
O conselho administrat.ivo rsunír-so-hu toda vez que para
i.~f;O houve!' motivo, a convite do presidente ou seu supplente ,
A estas reun iões assistern os directores quando convidados
pelo conselho administrativo: os directores terão, Darem, sümont,~ votos consultivos.
O conselho admínístratívo compõe-se de cinco membros',
eleitos cmussernbléa geral por níaioria de votos.
O conselho administrativo elege, immediatamente depois
de cada assembléa geral, um presidente e um supplente deste:
na nusencia destes preside a reunião o membro mais idoso
tio conselho administrativo.
O conselho administrativo póde delibera!' com a presença
d,~, pelo menos; tres de seus membros.
::\as reuniões do conselho admíuístratívo se f'ará uma neta
que deverú. ser assignada por todos os membros prese 111,e5' do
conselho admínístratívo e pela directorín.
Estas netas serão conservadas com -toda a segurança.
§ 22. O conselho administrativo elege dous dentre i3eus
membros que verificarão pelo menos uma vez poi; mez a caixa
e o movimento do capital e, do exame descreverão um relataria quedeverá conter as -ímportanoíns verificadas 110 exame:
Lambem poderão ser determinados exames extraordinnríos pelo
conselho administrativo..
§ 23. O conselho ndrnmistrativo deverá ter sempre sob
suas YÍ'i>tUJi" a gestão de todos os negocios feitos pela dírectoria.
§ 2,L As acções serão escríntas e distr íbuidas pelo conselho administrativo e pela dírectoría. Para ser válida a transf'erencia de uma accão e necessat-ía a assignaturn de um dos
membros do conselho admínístcatívo.
§ 25. Os membros do conselho administrativo são eleitos
por cinco annos. Annualmente elimina-se um dos seus membros
por antiguidade de serviços; o eliminado é ree legíve 1.
§ 26. Os membros do conselho administrativo .pereehem
em coníuncto uma honíf'icação anrtuul de 20.000 marcos.
§ ,27. As attrihuíções. de cada membro. do conselho administrativo cessam, por morte, quando não puder satisfazer o
pagamento do suas contas, ou quando haja contra ell,'; sen tenra
passnda em julgado por cr-ime degradante.
Xn raso rIe um membro do conselho administrativo por
sua livre vontade quizer demittir-seelle é obrigado a fazer
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disso seíente. aos companheiros do conselho com tres mezes
de antecedencia.
.
Um membro do conselho admínístratívo tem que desistir
do seu cargo durante a vigencía do mesmo, quando por maioria.
de votos em uma assembléa geral isto se determinar, devendo
esta maioria representar tres quartas partes do capital de
accões representadonaassembléa geral.
No caso de deixarem os seus cargos alguns membros do
conselho administrativo antes, só serão pre.enchidos por occasião da primeira assemhléa geral, sempre que o numero dos
membros restantes f'ôr de tres pelo menos, Quando o numero
de membros baixar de tres deve-se convocar uma assemhléa
ext;raordinaria para o preenohimento dos cargos vagos. O mandato dos novos eleitos, para preencher os cargos vagos, termina no tempo que faltava aos membros que sahíram,

a-

DAS ASSEMBLÉAS OERAEB

§ 28. O anno commum do calendario é o anuo eommercíal
da companhia. A assembléa geral ordinaria terá lagar todos os
annos no correr domez de abril.
A convocação da mesma é feita pelo conselho administrativo ou peâa directoria e annunciada no jornal official Deutscher-Reichs umd. Eõnialich. Preussischeti Staataamzeiqer por
duas vezes, com indicação da ordem do dia, sendo a primeira
vez com antecedeneia de 21 dias e a segunda com a antecipação
de 14 dias.
Nas assernbléas geraes são apresentados em folhetos impressos, as prestações de oontas,"isto é. o balanço com a conta
de lucros e perdas, bem assim o relataria da directoria provido das annotações do conselho administrativo, sendo estes
folhetos impressos exnostos no esr íptorfo da companhia 14 dias
antes das assembléas á ínspecção dos aectonístas. Aos .aecíonistas assiste o direito de contestações apresentar em assembléa
geral: só serão julgadas materíae de discussão as propostas
dos aceíonístas quando estas tenham chegado ás mãos do conselho administrativo pelo menos oito dias antes da reuníão e
possam ter sido ínclufdas na ordem do dia.
O conselho administ.rativo t.em por obrigação incluir est.as
propostas na ordem do dia quando chegarem'ás suas mãos em
tempo proprío.
Nestas assembléas geraes são além disso eleitos tres revisores e dous supplentes dos mesmos que deverão no correr
do anno do oalendarío examinar os livros depois de encerradas
as i8lscriptas, assim como as contas e outros documentos, a
caixa e a importancla dos haveres com t.odo o euldado: os
revisores prestam contas á subsequente assembléa geral do
armo seguinte, da qual receberão quitação.
§ 29. OS acoíonístas como taes não te em outro direito na
administração dos bens ela companhia além do qne lhes é
outorgado nos estatutos. Tambem não poderão exigir outra
prestação de contas do que a que os estatutos no ll. 20 impõem
~
por- olrrígação ao conselho administrativo.
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. § 30. Poder-se-hão convoearassemhléas geraoo e:rlraordinarras ~e accordo com a resolução do. co~elho administrativo
e deverão estas ~'er cocvccadas porao.cronIstas que w:presentem
pelo plenos a vigesima parte do oapítal fundamental da companhía,

O conselho administrativo tem por obrigação convocar
uma assemnléa extraordínar-ía 199.0' que, de aceôrdo com o estipulado no § 8°, se tiver que exigrr novas entradas de dinheiro
dos accionistas.
A convocação da assembléa geral extraordinaria é feita do
mesmo modo que a ordínaría, annuneíandu-se o motivo da
reunião. A proposta dos aecíonistas para ser convocada uma
assembléa geral extraordíuaria deve ser attendida sem clemora
111310 conselho administrativo.
§ 31. O conselho administrativo nomeará um tahellião
que, presente ás assemhléas geraes, escreverá a acta.
Essas actas que servem para provar o que se passou na
assembléa e pelas quaes se prova o mandato do conselho administrativo, ficam guardadas nos archivos da companhia.
§ 32. A presidencia das assembléas geraes é occupada pelo
presidente do conselho administrativo ou seu supplente ou, em
caso do impedimento deste, por um outro membro do conselho
administrativo. Elle conduz o processo de eleição, dá a palavra
e dirige a discussão das propostas.
A votação é por cédulas quando não fôr preferida a eleição
por acclamacão , A assernhléa geral decide por simples' maioria
de votos, considerando-se o que ficou estipulado nestes estatutos nos §§ 4°, 27 e 34.
O empate da votação significa reprovação da proposta
em discussão; somente no caso de eleição decide por sorte o
voto do presidente.
O possuidor de '1 a '10 acções tem direito a um voto.
O possuidor de H a 20 acoões tem direito a dous votos.
O possuidor de 2'1 a 30 accões tem direito a tres votos.
O possuidor die 3'1 a 40 acções tem direito a quatro votos.
O possuidor de 4'1 a 50 acções tem direito a cinco votos.
O possuidor de 51 a 60 aoções tem direito a seis votos.
A nenhum accionistaé perrriittido possuir mais de 60
noções.
Procuradores são admittidos. O procurador deverá apresentar a sua procuração aoconselho administrativo pelo menos
no dia anterior ao da assemhléa geral.
Curadores. firmas. corporacões e pessoas [ur-idieas são representados por seus procuradores legaes, sem restrícção si
são ou não accionistas por sua- vez. Nenhum accíonísta quando
é tambem procurador de outros p6de representar mais de 15
VOt.OR. contados os seus e os do accíonista que T apresenta.
Toda a assemhléa geral é soherana quando convocada de
nccõrdo com os estatutos.
§ 33. Os ausentes ás assemhléas geraes submettern-se ás
decisões tomadas.
§ 34. Alterações nestes estatutos só podem ser deliberadas
em assembléa .geral e em qualquer círcumstancia s6mente com
annuencía da ínspectot-ía fiscal, quando esse alvitre e o teor
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dessas alterações forem indicados' na convocação da.companhín
e dous terços dos votos f'orern Iavoravets a essas alterações'.
8i as alterações dos estatutos importarem em alteração dos
fins .da companhia, será uecessarío a maioria simples da assernbléa c CS'Sa maioria deverá ser de tres quartas partes do
capttal representado na reunião.
"
,
§ 35. 'rodos os avisos desta companhia, salvo o qlL\~i está
estipulado em contrario nestes estatutos 'para casos isolados,
f'ão .vaiídos quando publicados no Deutsctier-Rciclis untl Kõni-

çlicl: Preussisclieti Staataanzeiaer,
.\NNEXO .\ -

,,'

FÓR:\[ULA DE ACÇ.:\O

e Preussíschen National Versicherungs Gesellsehnf't », em
SUetin:
Approvadu pela suprema ordenação de 31 de outubro de:
mil oitocentos e quarenta e .cineo (18'l5) •
'
X .. " de Rthir.( escudo real 400). Dinheiro da Prussla ..
Depois de ter o senhor. . .. adquirido esta accão mediante
(!
pagamento de 100, digo, cem escudos reaes, dinheiro da
Prussin. assignado uma lettra de 300,digo tresentos escudos
renes, dinheiro da Prússia, e ter se tornado acclonista desta
cornpnnhía, tem o mesmo direito proporcional 'aos haveres (Ia
mesma de accôrdo comas estatutos e fica com o direito (lo
receber, mediante a apresentação dosrecibososnecíaes de [urns
.. dividendos, os lucros que lhe couberem de direito.
]J;Jta acoão não poderá ser traspassada ou caucionada sem
permissão por esctípto na mesma por parte do conselho admíntstrntívo. Sfe.tt.in..... O conselho udministratívo. A díre-

etortn .

•\NNEXO B -

FÓR:\[ULA DOS TITULOS DE DIVIDENDOS
'.
-

Titulo de dividendo da aeção n
da «Preussischen Na~
1innnl Versicherungs Gesellsohaf't s, em Stettin.
Na entrega deste t.iIf,ulo o seu possuidor receherú, em
melado do mel. de maio
a nar-te referente ao lucro Jirmido dos negocias da e Preusaíschen National Versieherungs
Gesellsehaff », de aceõrdo com os estatutos referentes ao anno...
que couhe nor .dívísão a uma, aoeão , - O conselho adrnin istraf.jYo.-A direcforia da e Preusstschen National Versícherungs
Gf\seIlschatt ».
i'
Quando o valor deste titulo não fôr recebido dentro de
quaf.ro nnnos reverterri em favor da companhia segundo o § 10
rio esfalnto ,

'< Preussíschen Natíonal Versichernngs Gesellchaff '>.

T'nlão da nCGão n. . . . ..
O apresontnnte df'sfe talão

'

I~ oonstrlet-arlonufor-izndo fi l'f'Nnfionrr! Vf\I~~lichel'ungs Gesellchnftsos

ceher da « Preussisehen
eor-re spondentes-f.if.nlns de dívídendo. salvo quando rr.aecionlsta
inscripto no livro -de acções o conteste. e COD.l -a entnega deste

.'1CTOR
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titulo passa. recibo sobre o re.cebim€tnto 110s novos títulos de
dividendos. - O conselho administrativo. -A directoria ....•
da e Preussíschen National Versicherungs Gesellschaft s ,
Nada mais continha o referido documento que hem..e iel'mente vlcJ.'ti do proprio original ao qual me reporto.
Em fé do que passei a presente que selleí com o sello do
meu officio e assigneí nesta cidade do Rio de Janeiro, aos
27 rtcouíubro de 1lHO.
Robre tres estampilhas do valor eollectivo de 8$1100 devidamsnte inutilizadas. - C. Busclinumn, Ao lado estava o cartmho do trnductor publico [uraruentado .
í

DECRETO N. 8.745 -

DE

25

flE .\1....10 DE

1\H 1

Abre ao ~[inisterio da .Iustlçu e Negoeios Interiores o credito oxn-aordlnarfo
de H:750$ para pagamento de augmento de vencimentos no desemharglldoI:' ~[atloel Pedro Alvuras Moreiru Yillnhoim

O Presidente da. Itepuhlica dos Estados Unidos do Brnxil,
lendo ouvido o Tribunal de Contas nos termos do art. 70, § 5°,
do regu lamento approvado pelo decreto n. 2.400, de 23 de dezemhro de HJ06 .resolve, á vista do art. 3° da lei n.' 2.356, de
:3\ de dezembro de 191 e do decreto n. 8.690, de 26 de abril
rindo, ahrir ao Mlrrísterio da Justiça e Negocios Inter-iores Co
ererliío sxtraordtnarío de li :750$, para nagamento, durante o
em-rente anuo, do augmento de vencimentos ao desemhnrgador
Manoel Pedro Alvares Moreira Villabolm, procurador geral cio
Dist.riet.o Federnl em disponibilidade.
Rio de Janeiro, ::!() de maio de 191 l, 90" da Tnrlependeneia
e 23° da Repuhlicn
llER~fES R. DA FONSEC.-\.
Rivadavia da Cunha Correo.

°

DECRETO N'.

8,7!t6-DE

25

DE MAIO DE

1911

.-\.l,p"ovn (} plano e orçamento na Importuncin de 1:246$562, de quntro eanadus de ferro junto á "Ponte fluctuante e Roadway », para O serviçn de
emharque c desemharque de passageiros no porto de Manüos, Estado do
Amazonas

O Presidente da Bepuhlíca dos Estados Unidos do Braztl,
nttendendo ao que requereu a Manáos Harhour, Limited, devidamente representada, decreta:
Artigo uníeo . Ficam approvados o plano e orçamento na
ímportancía de 1 :246$562, que com este baixam, rubricados
pelo direcLor g-eral da Viação e Obras Publicas da respectiva
SecreLaria de Estado, para a construceão de qual.rn escadas de
ferro junto (t pouto í'luctuante denominada « Itoadway » para o
serviço de embarque e desembarque de passageiros no porto
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de ManáÇls, levada a referida .de~peza á conta do capital da
companhia Manáos Harbour, Límíted, na fórma dos seus contractos em vigor.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1911, 90° da Independeneía e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra,
DECRETO N. 8.747-DE 25

DE MAIO DE

1911

Altera a clausula X das que baixar-am com o decreto n , 7.481, de 29 de
julho de 1909.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Amazon Teleqrap]: Company,
Limited, decreta:
Artigo unico. Fica alterada a clausula X das que baixaram
com o decreto n. 7.481, de 29 de julho de '1909, pela que a
este acompanha, assíguada pelo ministro de Estado da Viação
e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 19'11, 90° da Independeúcia
13 23° da Republica.
HEm.ms R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
Clausula X a que se refere o decreto n . 8.747, desta data

CLA.USULA X
Obriga-se a companhia a reduzir suas taxas actuaes para
o ser-viço particular interior á proporção que o seu trafega
augrnentar.
De conformidade com as bases estabelecidas no accôrdo de
29 de setembro de 1904, essa reducção se fará da fórma seguinte
e se tornará effectíva a partír de 1 de abril de cada anno,
tendo por base a apuração do movimento de telegrammas no
anno anterior:
10 % das taxas primitivas quando o movimento do serviço particular interior e exterior oscíllar entre 500.000 e
600.000 palavras annuaés ;
20 % das taxas primitivas quando oscillar entre 600.000
e 700.000 palavras annuaes ;
30 %. das taxas primitivas quando oscilIar entre 700.000
e 800. 000 palavras annuaes ;
40 % das taxas primitivas quando oseíllar entre 800.000
e 900. 000 palavras annuaes,
Rio de Janeiro, 25 de maio de 19'11. - J. J. Seabra.
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DE 25 DE MAIO DE 19'11.

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Puhricas o creliIto extraordiuario de
25:000$, para pagamento Íl Companhia Lithographica E:artmann & Reichembuch ,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
usando da autorízação que lhe confere o decreto legislativ~
n. 2.4.12, desta data, decreta:
Artigo uníco , Fica aberto ao l\Iinisterio da Viação e Obras
Publicas o credito extraordinario de 25: 000$, para oceorrer
ao pagamento á Companhia Lithographioa Hartmann & Reichemhach, pela impressão de G. 000 exemplares da carta da
viação ferrea da Republica.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1911, 90° da Independencia
e .23° da Repuhlíca ,
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Se abra.

DEOREO N. 8.749-DE 25 DE MAIO DE 19H
Puhliea " adhesão do Imperio Ottomano ao aecôrão assignado em Roma, em
!J de dezembro de 1907, estabeleeendo em Pna-ís uma Repartição Internacional de E:ygiene Publica.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
faz publica a adhesão do Imperio Ottomano ao accôrdo assígnado em Roma em 9 de dezembro de 1907, estabelecendo em
Paris uma Bepartlção Internacional de Hygiene Publica, segundo communicou a Legar-ão da Italia em nota de 15 de abril
ultimo, cuia traducção offícial a este acompanha.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1911. 90° da Independencía
e 23" da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rio-Branco.

Traducção
R.Legaoão de Italia -

Petropolis, 15 de abril de 19H-

N. ,Vf8127.

Sr. Ministro - De conformidade com ínstrucções recebidas, lenho a honra ele informar a V. Ex. de que o Governo
Ottomano, por Intermedio de sua Embaixada em Roma, adheriu
ao accôrdo asstgnado em Roma, aos 9 de dezembro de 1907,
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para a .creação de Repartição Internacional de Hyglene, e se
iusereveu na prf meira categoria.
Queira acceítar, SI'. Ministro, os protestos de minha mais

altaconsideração.

.

(Assignado) Romano

A.1)c::;:,::olla.

A 8. Ex. o SI'. Barão do ;Rio-Branco, Mínistro- das Relações
.Bxt.l'riOl'e;;; -Rio de Juneiro.

DECRETO N. 8.750 -

DE

29

DE :MAIO DE

'1911

Approvn n plnntn dns modificnções necsssurlas parn o fim de fncHitar o
serviço do cães do porto da Bnhin .

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz il.,

altendendo á necessidade de melhorar as condições locnes

precisas ,para dar sahída fucil ao novo mies do podo da capitn I
do Estado da Bahia, decreta:
Artigo unieo. Fica npprovada a planta que com este baixa.
devidamente rubricada. das modificações necessarias para o
fim .de.facítltur o servi co, dando prompta sahida ás mercadoi-ias do míes,' com as correcções e alterações complementares
que ulteriormente forem Julgadas necessárias, e bem assim
í'icam declarados de utilidade publica os terrenos e bemfeitoria;;; na mesma plnnta conupreliendido« e que .se tornarem necnssnrios ao prnlecfndo melhommento .
Rio de Janeiro. 29 de maio de Hl1l, !lO" da Independencía e 23" da Repúhl ica.
.
HERMES TI.

DA FONSECA.

J. J. Seabra,

DEnRETn N. R.inl -

DE

:lO DF. :MAIO DE 19'11

Altera de H20 :5!iH$798, ouro, para 303 :715$089 a ímportanciu do credito
nhert o no Ministcrio das Relações Exter-iores pelo <lecreto n, $.1324 de 24
tiPo ni:ll'c:n rln rO)'l'flnte nnno

n Presidenío da Itepuhllra dos Estados Unidos do Braztl,
allendendo a que 110 calculo . l1U1'a o credito de 320 :5!í3$79S,
OllJ'O, aborto no .Min ísterio das Reluções Exteriores pelo de(weto n, S.n2'1 de 2'1 de março do corrente anno, e sunplernentar
:í verha ri' - Legações e Consu lados - do art. J 2 da Lei numero
?3!íô, de 31 de dezembro de 1910. para a execução dos Decretos
Legislativosns. 2.339, 2.363 e 2.3(j.l dê 28 '1" 31 do mesmo mez,
foi lnelu ida a quantia de Hi :838$709 para uma Legaçãó na 'I'urqn ia, n qual srí foi erenda pelo decreto n. B.n9!) de 30 do nhrIl
ultimo, não pndenrlo, por isso, os vencimentos do J'espectivo
ministro ron1P(!nr n -ser cnntarlns da rlnl.a em (IUe principiou a
ter execução o decreto n. 2,343, acima citado:
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Decreta:
ArLigo uuico, F'iea reduzida a 303 :715$080. amo, a 11l1portaucia do oredito de 320 :553$798, aberto ao ~lillistedo das
Itelações Exteriores, pelo decreto n. 8.62,1, de 2·1 de murco do
corrente anuo e supplerueutar Li verba 5' - Legações e Consulados - do art. U ela lei n. 2.35ü, de 31 ele dezembro de U110,
para a exccucão dos Decretos Legislativos ns, 2.3::W. 2.3ü3 ~,
2.:3ü,1, de 28 e 31 do mesmo mez, sendodellc exolu ida a cousiguução de lü : tI::ltI$'i"O\J, destinada aos vencüneutos e reuresentação de uiu Ministro Ilesidonte IHl 'I'urquia,
Ilio de Janeiro, 30 de maio de UHl. UO" da ludeueudcncia
e 2::l" da Ilupuhlicu..
H'EIL\mS ll. DA FU;\SEG.\.
Rio-Bl'w/co.

DECflEI'O :I. 8. i"52 -

DE

;31

DE .\L\lO UE

J UI t

Abre ao Mí nisturio da Guerrn ti ererlluo eS]H.'c:ial fie 1."-)0 :uue~. para auxilio da.
cOJlHtrut'f;iio ,1e umu poutu.met.a llicu sobre o vuual de :-:l. Vicente, JHI cumnrcn
de SalltoH, Estudo de S. -Il nu l0 .

o Preaidcnl.c da :l1f'llulJliea dos' Estados Unidos do Bt'az il.
Lendo ouvido o 'I'rfhunal de Cotllas,de nccórdo com o disposto
no art. 2", ~ ,2", n. 2; lettra '/', do decreto Iogistattvo n, ::lU2, de
ti (leoutu1Jl'o de \8!Hi, e usando da autorização eoutidu 110
art.. 22, u , XYII da lei n . 2.:35li. de,:3] dI' -dezembro Ih' 1!)l,I.,
i-esolv» alJl'il',.ao Ministcrio da' (;UI'ITa o eredito (!SIH'I'-Íal de
150 :000$, pura uuxil'lar al'ollsll'twção d(~ lima ponte metalllea
sobre o cauul de i::'. Viecuje, na comarcn dI' Santos, Estado de
S. Paulo.
Hio de Jnneiro, ::lI de maio de JUlI, !lO" da Iudopcndenciu
e 23° da Bepublíca.
n.

.q:EI\~lES

EliLI/{/diu

DECRETO N. 8.75.3 --:-

Q.\ FU:-i:-;EC.\.

Dantas

Barreto,

DE 31 DE j',IAJO DE 1911

Concede au engenheiro Prunuisco ~e:Pat!~;1. Ratnus e~.utt:os, ou ií.. euiureza
que organiza..-em, as va ntugcns C01'l~t~J\tl'S 49 de.creto n, 5.04U, de :~:J de
ngosto de 19U5 , c dellll~isfu.Yo:r~s paru o aproveitamento da forr;H- 11)-"

druul ica das cachoeiras d~' Puu lo "\ffonsc.

.

o Prosidculo da Itepuhlica dos Estados Unidos do Bcaz.ll.
ntteudeudo ao que .requereuarn os engenheiros Francisco (11;
Paula Ramos e Huus Hacker representantes das firmas socíaes
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desta praça Valle, Rodrigues & Ramos e Bromberg Hacker &;
Comp., decreta:
Artigo uníco. Ficam concedidas aos engenheiros Francisco
de Paula Ramos e Hans Hacker, representantes das firmas socíaes desta praça Valle, Rodrigues & Ramos e Bromberg Hacker & Comp., ou á empresa que organizarem, as vantagens
constantes do decreto n. 5.646, de 22 de agosto de 1905, e os
demais favores a que se refere o decreto n. 5.407, de 27 de
dezembro de 1904, pela tfórma estabelecída nos mesmos decretos e mediante as clausulas que com este baixam, assígnadas pelos ministros de Estado da Agricultura, Industría e Commercío e da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1911, 90 da Independencía
e 23 da Republíca.
0

0

R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.

RERlVIES

Pedro de Toledo.

Clausulas a que se refere o decreto n. 8.753, desta data

I
A concessão para o aproveitamento de forca hydraul ica
de que trata o presente decreto será feita sem privilegio e respeitados os direitos de terceiros, e, bem assim, a titulo pre-'
eario, de accôrdo com o art, 1 paragrapho uníoo, do decreto
n. 5.407, de 27 de dezembro de 1904, e terá aprazo maximo
de 70 anuas.
II
0

,

O Governo poderá resgatar a concessão, .de accôrdo com
o art. l i do decreto n. 5.407, citado; e O' caracter precarío
que lhe é dado facultará tambem ao Governo o direito de
revogai-a, independentemente de qualquer índemnízação, sempre que ella tornar-se uni embaraço ao aproveitamento das cachoeiras para novas applíoações que a scíencía e a industria
venham a indicar.
III
Os conoessíonaríos ou a empreza que organizarem terão
o direito de preferencía, em igualdade de condições, caso o
Governo resolva a applicação das cachoeiras, dados os casos
previstos no final da clausula anterior.

IV
Os concessionarios ou a empreza que organizarem poderão, no ponto que julgarem mais' conveniente, nas proxímí-
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dades da cachoeira de Paulo Affonso, fazer o desvio das águas
e encaminhai-as por meio de canaes e tubos conductores para
as usinas hydraulicas situadas na parte inferior dos saltos.
y
A prrmeíra installação será no mnnmo de 200.000 cavallos etfectivos e será a capacidade das usinas augmentada
dentro do prazo de 15 annos, contado da data da Inauguração
das ínstallações hydrc-electi-ieas, para um milhão de k, w ,
installados.
VI

Os concessionarios ou a empreza que organizarem ficam
obrigados a fornecer gratuitamente a o Governo Federal e ao
Estadoal, tomada na usina geradora, a energia necessaría para
a movimentação das estradas de ferro electricas, dentro de
um raio de 200 kilometros das usinas geradoras.

Ficam ainda obrigados os concessionarios ou a empresa
que organízarem a fornecer ao Governo Federal ou ao estadoal, para o desenvolvimento da lavoura e outros fins industriaes, a energia necessaria, tomada na usina geradora,
pelo preço de oito réis por k , volt-amp-hora: e á lavoura
ou industriaes particulares, nas mesmas condições, pelo preço
de 10 réis por k. volt-amp-hora,

vrn
No prazo maxímo de dousannos, os concessíonaríos submetterão 'á approvação do Governo as plantas e propostas
de que trata o art. /1° do decreto n. 5JI07, de 27'de dezembro
de 1901. O prazo para la conclusão das obras será de cinco
annos,
IX

Ficam isentos de direitos, de conformidade com as disposições em vigor, todos os materiaes de construcção e de
ínstallação, machínísmos, lubrificantes, .etc., que tiverem de
ser importados, remettendo os concessionarios ou a- empreza
que organizarem ao Ministerio da Fazenda uma relação completa e minuciosa dos mesmos materiaes, para os effeitos
da isenção.

x
As rabrícas annexas e fabricas de salitre que forem estabelecidas pelos concessíonaríos ou emprezas que organizarem
nos arredores das cachoeiras, com o fim de aproveitar as
sobras de energia da fabrica principal, gosarão dos mesmos
ravores e regalias dessa fabrica.
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XI

A í'altn de cumprimento de qualquer uma das presentes
clausulas importará na caducidade da concessão, além d~s
multas impostas-de -l :OOO!ií a 5 :000$, e o dobro na ruincldcnciu,
XII
Os concessíonacios ou a empreza que organizarem eOI1tvibuírão com a quota de 12 :000$ annuaes, paga 'em semestres
adeantados, para a fiscalização dos serviços de que trata o
presente decreto.
XIII
A concessão í'ícarú sem effeito si os ooncessíonaeíos ou
a empreza que organizarem deixarem de asslgnaro respectívo termo de contraeto no prazo de 30 dias, contado da
data da publicação do presente eontracto,
Hio tle .JUlIf!iI'O. :H de maio tlf~ l011. - J. .I. Seubra.

Pedro de Tolctl«,

-

DEcnETO N. 8. 75í Concede :lutorizac.:fio

~í <::.

DE

31

DE 2\I.\lll DE

Iü íI

Gern Exploratioll Corupa ny », para f'uucciunur lia Re"
pub lica

o Prcsídenlc da llcpub liea dos Estados Unidos do Braz il,
attendeudó ao que requereu a « Gem Exploration Company ~),
sociedade anonvma, com sédc em Newark, Estudos TJ nldos da
Ameríea do ?'iol'te, devidamente representada, decreta:
Artigo unico.' J'; concedida autor-ização ú e Gom Exploratíon Compauy » pura f'unccionar na Ilepuhl ica com os estaLutos que apresentou, mediante as clausulas que este acompanham, assignadas velo iniu ist.ro de Estado dos Xegocios da
Al[ricultul'U, Indusl.riu e .Commcrclo, ficando, VOI'é~l1, a mesma
companhia ohi-ignda a eumurlr ai; í'ormalidndes exigrdas pela
legislação em vigor.
Ilio de Janeíro. 31 de maio de UH1, no" da Indeuendencia
e 23" da Republiea.
Hsnxrss

n.

n.\ FONSEC,\.

Pedro de Tolcdo .
Glaus-ulas que acompanham o decreto n , 8.754, desta data
I

AGem Exploration Compauv ,j. obrigada a I.IH' 11m representante no Braz'il com plenos l' illirnitados poderes para tratar
e definitivamente resolver as questões que se suscitarem que!'
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GOm o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado
8 receber citação inicial pela companhia.
II

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

lU
Fíea dependente de autorização do governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respctívos estatutos.
Ser-Ihe-Iia cassada a autorízacão para runccíonar na Republica si infringir esta clausula,
IV

Fica entendido que a autorização é dada sem pl'ejuiz.o do
prmcipio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito que rege as sociedades anonymas.

v
A infraeção de qualquer das presentes clausulas para a
qual não esteja cominada pena especial, será punida com a
multa de 1 :000$ a 5 :000$ e no caso de reíncídencía, pela cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do
qual baixam as presentes clausulas.
Rio dc Janeiro, 31 de maio de 1911. - Ped1'O de Toledo,

Certifico pela presente que me foi apresentado um
instrumento de procuração exarado em idioma ínglez, afim
de o traduzir para a língua vernacula, o que assim cumpri em
razão do meu officio e cuja traducção é a seguinte:
TRADUCÇÁO
Saibam todos pelo presente que aGem Exploration Company, sociedade do Estado de New Jersey, fez, constituiu e
norueou, como pela presente faz, constitue. e nomeia:
P. S. Nieholson & Company, do Rio de Janeiro, BraziJ,
como seus bastantes e Iegaes procuradores para em seu legar,
nome e vez, registrar a .rererida Gem Exploration Company,
na conformidade das leis do Brazil, podendo dar todos os
passos nocessarios no sentido de que a .ref'eridá companhia
possa operar no Brazíl ; fazendo valer a nomeação do Sr. C.
Poder Executivo - :19H..

6:1
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:M. Spangler como agente geral residente e gerente da dita

companhia, ou no caso do mesmo faUecer ou invalidar-se,
providenciar sobre a nomeação de quem quer que seja para
substítuil-o , agindo como seu representante e agentes da
dita companhia, na cidade do Rio de Janeiro, recebendo e
fazendo passar pela Alfandega quaesquer machínas ou pertences, concedendo aos seus' referidos procuradores amplos
poderes e autorizações para fazer e levar a effeito todo e
qualquer acto ou requisito que Iór julgado necessarío no
Jogar e suas ímmediações tão amplamente para todos os fins
e proposítoscomo o fariam os outorgantes si presentes fossem,
concedendo ainda poderes de substabelecimento e revogação
dos mesmos, ratificando pelo presente e confirmando tudo
quanto o nosso referido procurador ou seus substabelecidos
legalmente fizerem ou mandarem fazer em virtude da presente.
Em testemunho do que firmamos e sellamos a presente
neste dia 17 de abril de 1911, em virtude de autorização do
conselho da dírectoría,
Pela Gem Exploratíon Cornpauy. ~ Iiaruiooâ Pisa, presidente.
SeUada e passada em presença de Fred . A. Wandel'weg,
secretario.
Estava o sello official da Gem Exploration Company,

Estado de New Jersey, Oondado de Union, SS.
Saibam pelo presente que aos dezesete dias do rnez de
abril do anuo de 1911 perante mim, commíssarío de Instrumentos Publicos no Estado de New Jersey, devidamente commissionado, [uramentado, residente do districto de Roselle
Parck, pessoalmente compareceram Harwootl Fish, presidente
e Fred. A. Vanderweg, secretario, de mim pessoalmente
conhecidos, e reconhecidos como as pessoas descriptas .e que
passaram a procuração junta, tendo-o feito por ordem do
conselho da directoria da Gem Exploration Company, que o
presente instrumento de procuração é aeto e feito seu para os
fins nelle declarados.
Em testemunho do que firmei a presente, á qual appuz
o sello do meu officio no dia e anno acima mencionados. A. M. TFood'l'uff, commissarío de Instrumentos Publicos, New

Jersey,

Seguia-se a legalização da firma do Sr. A, )\1. Woodruff,
feita pelo Sr. James C. Calvert, escrivão do Oondado de Union.
Reconheço verdadeira aassignatura exarada no certíficado supra de James C. Calvert. secretario do Condado de
Union, Estado de New Jersey; e para constar onde convier a
pedido do interessado passo o presente que assigno e vae
sellado com o sello deste consulado geral.
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Declaro que este documento se compõe de duas folhas que
vão numeradas e rubricadas por mim e selladas com o sello
deste consulado geral.
Sobre uma estampilha do seIlo consular brazileiro do valor
de 3$. New York, 19 de abril de 1911. -s-Gareia Leão, viceconsuI.
Estava a chancella respectiva.
Reconheço verdadeira a assignatura do SI'. Garcia Leão,
více-consul em New York. Sobre duas estampilhas rederaes
valendo eollectivamente 550 réis. - Pelo director geral, L. L.
Fernandes Pinheiro;

Estava a chancella da Secretaria das Relações Exteriores.
Estavam todas as chaneellas e seIlos da lei.
N-ada mais continha o referido certificado que bem e
fielmente verti do proprio original, ao qual me reporto.
Em fé do que passei a presente que selleí com o sello
do meu officio.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 191:1.. -Leopoldo Guumná.
(Sobre tres estampilhas no valor de 900 réís.)

Certifico pela presente que me roi apresentado um certificado de incorporação exarado em idioma ínglez, afim de
o traduzir para a língua vernaoula, o que assim cumpri em
razão do meu officio e cuja tradueção é a seguinte;
TRADUCQÃO
Certificado de incorporação da Gem Exploration Gompany

Nós, abaixo assígnados, em via de constituirmos uma companhia para os fins adiante consignados, de conformidade com
o que dispõe a lei vigente do Estado de New Jersey, intitulada
«Lei sobre- companhia (revisão de 1896)>> e os actos addícionaes e supplementares a esta, pela presente certificamos o
seguinte:
Art. L" A companhia denominar-se-ha: Gem Exploration
Company.
Art. 2.° A séde principal registrada da companhia é em
East Kinney Street n. 88, na cidade de Newark, Estado de
New Jersey e o nome de seu agente residente é Charles Goldingay, com quem se poderá tratar de qualquer processo f,U
assumpto referente á companhia.
Art. 3.° Os fins cada um e para os quaes é constituída a
companhia são:
Adquirir por compra, arrendamento. ou de outra fórma.
terras contendo niineraes, diamantes e pedras preciosas de
toda qualidade; explorar minas e buscar metaes ou Jazidas dos
mesmos, diamantes, pedras preciosas e mineraes de toda e
qualquer classe. Comprar, vender, exportar, importar, nego-
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ciando, geralmente, em diamantes, pedras preciosas e em toda
qualidade de minerios e míneraes.
Conduzir o negocio de extracção de ouro e diamantes,
minas e mineração hydraulíca, inclusive o preparo da terra,
trituração de residuos contendo míneraes ou substancias metallíí'eras, extrahir diamantes e pedras preciosas, ouro e
quaesquer outros mineraes inherentes a este ramo de negocio.
Construir, comprar, ou de outra maneira adquirir, conservar tuneís, represas, reservatorios, canaes para mineral, irnigar ou para fins de transportar. Assim como comprar, arrendar ou de outra fórma adquirir terras, moinhos, sitias para
moinhos, sitias para tuneís, construecões e machínas, usinas,
montagem de bombas, bombas mecanícas, direitos de extrahir,
direitos de excavar, galerias, tubos, linha de encanamentos,
estradas de ferro particulares, viação particular, isenções, servidões e licenças. Comprar, construir, arrendar ou de outra
fórma adquirir, beneficiar e manter ou conservar illumínação
eleotríca e usinas electricas, construcções, machínas, pertences
e aceessoríos respectivos. Comprar, construir, arrendar ou
de outra fórma adquirir, montar e conservar telegrapho, telephone, linhas electricas para a condueção do som. Fornecer
gaz e electricidade para força, aquecimento e illuminação .
Comprar, adquirir, haver, arrendar, gerir, fiscalizar, trabalhar e 'vender, arrendar ou dispor dos mesmos a. quaesquer
pessoas ou companhias, pelo preço ou preços, termos e condições que esta sociedade julgar proprios, agua, gaz, electricidade, força, calor para fins de minerar, triturar, para a
agricultura, usos domesticas ou quaesquer outros fim.
Podendo também desenvolver, armazenar, vender, eontractar, commerciar e geralmente dispor para taes pessoas,
sociedades, pelo preço, nos termos e condições que a esta
companhia possam parecer. propríos, força eleetrica ou qualijuer outra para gerar, distribuir,' e f'ornecer electricidade
para minerar, aquecer ou movimentar.
Cultivar, comprar, vender, exportar, importar e geralmente
negociar em arvores de borracha, arvores fructiferas, e madeiras de toda a .qualidarle. Criar, alimentar, comprar, vender,
exportar, importar e negociar geralmente em gado de todas as
qualidades,animaes domesticas.
Fabricar, exportar, importar, comprar, vender e geralmente negociar em bens, artigos, mercadorias e propriedades
de qualquer sorte.
.
Comprar, arrendar ou de outra fórma adquirir bens de
raiz, com ou sem bemfeitorias, sem limitação de preço, em
qualquer Estado, ou territorio dos Estados Unidos, ou paiz
estrangeiro.
.
.
..
Conduzir os seus negocias em todos os seus ramos, mantendo um oU mais escríptoríos, sem restriccão alguma para
oontractar, comprar, vender, arrendar, hypotheear quaesquer
bens moveis ou immoveis em qualquer Estado, territorio ou
distrícto, possessão ou colonia dos Estados Uriidos ou qualquer paiz estrangeiro, que opportunamente possa julgar a
companhia util aos seus interesses.
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E' intenção de que os ohieetos, fins e poderes especificados
nas clausulas contidas neste terceiro paragrapho, salvo de
outro modo determinado no mesmo paragrapho, sejam exercidos amplamente e sem restrieções de qualquer fórma em
relação a qualquer outra clausula ouparagrapho deste coutracto, sendo, entretanto, os ohiectos, fins e' poderes específicados em cada uma das clausulas, deste paragrapho considerados como objectos, fins e poderes independentes.
Art. 4." O conselho da directoria tená o direito de convocar suas reuniões, tendo um ou mais escríptorios, ·guardando
os livros da companhia (salvo o registro ou o livro de transferencias e suas duplicatas) fóra do Estado de New Jersey, em
qualquer legar que a qualquer tempo julgar conveniente.
Art. 5. O capital autorizado da companhia é de vinte e
cinco mil dollars ($25.000). O capital será constituído de
duas mil e quinhentas (2.500) acções, valendo ao par dez
dollars ($10) cada uma.
Art. 6. o O nome, endereço postal dos fundadores e o
numero de acções respectivamente suhscríptas por cada um,
formando o coníuncto da suhscrípção a quantia de mil dollars,
representa a somma de capital com que a companhia iniciará
as suas operações, na fóréIla abaixo:
Nomes - Endereços postaes - numero de accões
Thomaz A. Me Devitt, Roselle, New Jersey........
30
40
Harwood Fish, Roselle Park, New Jersey............
Fred A. Vanderweg, Roselle Park, New Jersey.....
30
Art. 7. o O prazo de duração da companhia é indeterminado.
Em testemunho do que firmei a presente, que seIlei neste
dia 13 de abril de 1911. - Thomas A. Me Devitt L. S.Haruiood. Fish L. S. -Fred A. Ytmderuieq, L. S.
Estado de .New Jersey I
ss ,
Condado de Union
Certifica-se que neste dia 13 de abril de 1911 perante
mim, commissario de instrumentos publicas, residente e em
exercieío no referido Estado, pessoalmente compareceu
Thomas A. Me Devitt, Harwood Fish e Fred A. Vanderweg, a
quem reconheço como as pessoas que passaram o documento
juntu, do qual lhes dei conhecimento, tendo cada um delles
assignado, sellado e passado o mesmo instrumento por sua
espontanea vontade. - Noah Vlood?'uff, commíssacío de instrumentos.
Conferido. « Arehívado no cartorio do condado de Essex
neste dia '15 de abril A. D. 191'1, e registrado no livro 44 no
inc. Buss Cals ~ do dito condado, pagina ... ~J. B. Wolston,
escrivão.
o: Archivado e registrado.
Abril, '17. de Ht11. S. D. Dickinson, secretario de Estado.:lJ
Estava a ehancella respectiva.
0

1
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Estado de New Jersey ~ Departamento de Estado

Eu, S. D. Dickinson, secretario de Estado do Estado de
New Jersey, certifico pela presente que o documento ,junto é
cópia fiel do certificado de incorporação da GEl\f EXPLOR..;.\.TION COiHPA1\fY e da respectiva conferencia, que foi feita
depois de comparação com o respectivo original archívado
na repartição a meu 'cargo neste dia 17 de abril de UH1, como
tudo consta dos registros.
Em testemunho do que firmei a presente á qual affixei
o meu sello official em Trenton, aos 17 de abril de 1911.S. D. Diekinson, secretario de Estado.
Estava o sello off'icial referido.
Reconheço verdadeira a assígnatura exarada no oertitíeado
retro do S. D. Diekínson, Secretario de Estado do Estado de
New Jersey; e para constar onde convier, a pedido do interessado, passo o presente que assigno e vae senado com o seno
deste Consulado Geral.
Declaro que este documento se compõe de seis folhas que
vão numeradas e rubricadas por mim e selladas com o seno
deste Consulado Geral.
Sobre uma estampilha do sello consular brazileiro, do
valor de tres mil réis: Nova-York, 19 de abril de 1911.Garcia Leão, consul geral.
Estava a ehancella respectiva.
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. Garcia Leão,
více-consul em Nova-York.
Sobre duas estampilhas federaes valendo collectivamente
quinhentos e eíncoenta mil réis. Rio de Janeiro. 12 de maio
de 19'11. - Pelo director geral, L. L. Fernandes Pinheiro,
(Estava a ehaneella da Secretaria das Relações Exteriores.)
Estavam inutilizadas duas estampilhas federaes da Hecehedoría da Capital Federal. do valor conectivo de dous mil
.
e cem réis.
Nada mais continha o referido documento que bem e fielmente verti do proprio original, ao qual zne reporto. Em
fé do que passei a presente que sellei com o seIlo do meu
officio, assignando nesta cidade do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro, 20 de maio de 19H. - LeopoldoG1t.fl,'l'a.ná.
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DECRETO 'N. 8.755 -

DE

31

DE MAIO DE

1911

Concede nutorízneão á Tlte Anglo-Braztlian Motor Transport Oompnny
para mnccíonar TIl> RepubIics,

Ldmited,

O Presidente da Republica dos Esta,dos Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu «The Anglo-Brazilian Motor
'I'ransport Cnmpanv. Límited », sociedade anonyma, com séde
na Inglaterra, devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização a The Anglo-Brazilian Motor Transport üompany Limited, para funecionar na
Republica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que este acompanham, assignadas pelo Ministro de Estado dos Negocies da Agricultura, Industria e Commercío,
ficando a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 31 de maio de HlH, 90° da Independencía
e 23° da Bepublíca.
HERMES R. DA FONSECA.
Ped1'o de Toledo.

Clausulas que acompanham o decreto n. 8.755, desta data

I

The Anglo-Braztlian Motor Transport Companv Limited

é obrigada a ter um representante no Braztl, com plenos e illi-

mitados poderes para tratar e definitivamente' resolver. as
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer COm
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial
pela companhia.
TI

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unieamente ás respectivas leis e, regulamentos e á [urisdicção
de seus tribunaes .ludícíar-íos ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
exoepção fundada em seus estatutos, ouías disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

m
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos seus estatutos.
Ser-Ihe-ha cassada a autorização Para funocíonar na Republica si infringir esta clausula.
-.._
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IV
Fica entendido que a autorizaCão é dada sem prejuizo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito que regem as sociedades anonvmas,

v
A ínfracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja eommínada pana especial será punida 130m a multa de
um conto de réis (1:000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e,
no caso de reíncidencía, pela cassação da autorização concedida
pelo decreto em virtude. do qual baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1911. - Pedro de Toledo,
PUBLICA EÓRJI.'fA

'Procuração que faz a sociedade denominada ~ Anglo-Brazilian Motor TransportCompany, Limited» em favor do
Sr. \Villiam Howard Cole para uma representação na Repuhliea dos Estados Unidos do Brazil. - Datada em 28 de fevereiro de 19'11. SAIBAM QUA.~TOS este publico instrumento
de procuração bastante virem, que no anuo do Nascimento de
Nosso Senhor JesusChristo de 19'11, aos 28 dias do mez de
fevereiro, nesta cidade de Ooventrv, no Condado de Warwick,
Inglaterra, perante mim, William Ranby Goate, TabeIlião Publico, praticando na mesma, compareceu a sociedade anonvma
<l:Anglo.-Brazilian Motor 'I'ranspcrt , Company, Límited s com
séde nesta cidade, representada pelos seus dírectores os Bra,
John James Henry Sturmey e Ernest Groves e por seu seoretario .Reginald Gladstone Roberts,' devidamente autorizados
pelos estatutos e por especial resolução da directoria e reconhecidos' como os proprios de mi-n tabeIlião e das testemunhas abaixo assígnadas, do que dou fé; e perante as mesmas
pela outorgante, por seus representantes, me foi dito que, por
este instrumento e na melhor fórma de direito, nomeava e
oonstítuía seu bastante procurador o Sr. William Howard
Cole, morador na cidade do Rio de Janeiro, Capital da Repuhlíca dos Estados fUnidos do Brasil, o actual gerente da sociedade mandante na dita Republíca, para que requeira ao
Governo Federal da mesma Republica a necessaria autorização
para a outorgante alli Tunecionar, isto é, no B.razil, podendo
para isso fazer e assignar requerimentos, declarações, guias e
quaesquer outros actos ou doeuznentos; promover perante. a
imprensa official ou não a publicação dos papeis e documentos
necessaríos, neIles incluídos quaesquer decretos e carta de
autorização; Jlagar nas competentes repartições' !fiscaes os
sellos e impostos devidos; podendo para isso' fazér e asslgnar
as declarações necessarías e praticar tudo quanto fãr preciso:
promover perante a Junta Commeroíal o archívamento dos
seus documentos, requerendo e. 'agindo como fôr de lei;
tambem lhe concede. todos os poderes em direito penmíttidos
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para em nomo da sociedade outorgante, corno si presente fosse,
e com livre e geral administração civil, reger e gerir todos os
seus bens e direitos, praticando sem excepção nem Iimitação
alguma todos os netos próprios dessa administração ou a ella
inherentes; assígnar a correspondencia; ajustar e liquidar
contas activas e passivas; receber rendas, saldos, fundos,
juros, dividas, rendimentos, generos, heranças, legados e tudo
o mais que lhe pertencer, em qualquer parte, em ,qualquer
tempo e por qualquer via e titulo que seja, assím de particulares, caixas economícas, caixas de deposito, casas banca'rins, companhias, como de quaesquer estações publicas, adminístrações de correios, e de quem mais de direito fôr; passar
recibos e quitações de todas as quantias de dinheiro, valores
e objectos que receber; acceital-os do que entregar ou pagar:
endossar lettras, depositar dinheiro e assignar cheques; fazer
compra ou arrematação em hasta publica ou particularmente
de quaesquer bens, direitos mobiliarios ou ímmobílíaríos, pagando os preços ou convencionando a fórma e prazo do seu
pagamento; e registrando as transmissões na conservatoria
respectiva; aeeeítar confissões' de dividas, acceitar fianças e
outras garantias eregistl'ar ,'na conservatoria quando isso
tenha lagar; distratar titulos de divida; fazer, alterar e cancellai- manifestos, defendendo em todos esses actosos seus
interesses; fazer arrendamentos,despedir rendeiros, fazer
trocas de predíos, de quotas hereditarias ou quinhões, fi os
maísuoutractos .que bem lhe pareça a bem dos interesses da
sociedade constituinte; outrosim, para em juizo e fóra delle,
requerer, allegar e defender todo o seu direito e justiça em
quaesquer causas ou demandas civis, crimes fiscaes ou outras,
movidas ou por mover, perante quaesquer magistrados e tribunaes judiciaes ou administrativos em que a sociedade outorgante fôr autora ou ré em um ou outro fôro, fazendo citar,
offerecer acções, libellos, exeepções, embargos, suspeições e
outros quaesquer artigos, contrariar, produzir, inquirir e reperguntar testemunhas, dar de suspeito a quem lhe fôr; jurar
decísoría e suppletoriamente; fazer dar todos juramentos a
quem convier; assistir aos termos de inventarias e partilhas,
amigavel ou judicialmente, com as citações para ellas; licitar,
nomear louvados ou arbitras nos casos em que tenham logar,
assígnar .autos, esorípturas publicas ou particulares, títulos,
requerimentos, ;protestos, 'Contra-protestos e termos, ainda
os de confissão, louvação, responsabilidade por perdas e
damnos e desistencia; appellar, aggravar ou embargar qualquer sentença ou despacho e seguir estes recursos até maior
alçada, fazer extrahir sentenças, requerer a execução' dellas
e sequestras, assistir a autos de conciliação, e ahi transigir,
como bem entender; pedir precatarias, ainda' mesmo de levantamento: tomar posse, ir com embargos de terceiro senhor
e possuidor; juntar documentos e tomal-os a receber; propu!'
aeções, variar dumas e intentar outras de novo, representar a
sociedade nas alfandegas, fazer tudo quanto preciso fôrpara
08 respectivos despachos; para os indicados finspodera substabelecer estes poderes no todo ou 'em parte em um ou mais
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procuradores e revogaI-os querendo; seguindo suas cartas de
ordens e avisos particulares que, sendo preciso,' serão considerados como parte desta. Que tudo quanto assim fôr feito pelo
seu procurador ou suhstalecídos, promette haver por firme
e valioso. E de como assim o disse dou fé, e por me pedir
que lhe lavrasse este instrumento, o qual feito é nelle aff'íxádo
o seIlo da sociedade q: Anglo Brazilian Motor Transport Company, Limíted »,. acceitaram e assignaram com as duas testemunhas presentes senhores Arthur Carter e Florence Phílíps,
os dons maiores de edade, idoneos e eommigo tabellião que os
subscrevo e se110 em publico e raso. -;John James StU1'11WY.
- Esteves Groves. - Reginaldo Glastone Roberts. t - A. Carter.
-s-Florence Philips Witness, Estava collado o sello da Sociedade Anglo Brazilian Motor Transport Company Limited.
- W. R. Goat, notary publíc, Conventry. Estava sellado o sello
deste notaria. 'I'raducção, William Ranby Goate, da cidade
de Coventry, no condado de Warwíck, no Reino Unido
da Gran-Bretanha e Irlanda, notado publico, devidamente autorizado e juramentado e praticando na dita cidade, certifico
e attesto que no dia 28 do mez de fevereiro de 191i foi o sello
da Sociedade Anglo Brazilian Company Limited affixado ao
documento annexo. Procuração em conformidade com uma
ordem. dada pela dírectoría da dita companhia na minha presença e na de John James Henry Sturmey e Ernesto Graves,
dous' dos dírectores e na de Heginald GIadstone Roberts, secretario da dita companhia e de Arthur Carter e de ,Florence
Phílíps que, respectivamente, assignaram o documento referido em minha presença como testemunhando o affixamsnto do dito sello, Que a dita companhia está devidamente registrada nos livros da Companhia Joint Stock de
Inglaterra e que o sello da dita companhia está affixado em
conformidade com os estatutos e que ligam a dita companhia
em conformidade com a lei inglesa. Em testemunho do qual
assígno o presente e affixo o meu sello de offício aos vinte e
oito dias do mez de fevereiro de mil novecentos e onze ..
(Sello) - W. R. Goate, notario publico Coventry. Um sello
de um sohíllíng, Para traduceão conforme no Rio de Janeiro,
vinte de maio de mil novecentos e onze, -Edua1'do Frederico
Alexasuier (sobre uma estampilha federal de trezentos réis).
Ao lado estava o carimbo deste traductor puhlüco. lRelco.nhecido pelo Consulado Geral dos Estados Unidos do Brazil
em Londres. Reconheço a firma de Eduardo Frederico Alexander. Rio, vinte e cinco de mil novecentos e onze. Em testemunho da verdade (signal publico). - Antonio· José Leite
Borges. Ao lado estava o carimbo deste tabellião interino'.
Reconheço verdadeira a assignatura retro de \V. R. Goate,
tabellião publico da cidade de Coventry, e para constar onde
convier, a pedido do mesmo, passei a presente, que assigneí e
fiz ssllar CO'11 o sello das armas do consulado Geral ela Republica dos Estados Unidos do Brazil em Londres, -primeiro
de marco de mil novecentos e onze. -F. Alves Vieira, Consul Geral (sobre uma estampilha consular representando o
valor de tres mil reis. Recebi N 0-6-9 Vieira, Estava o allu-
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dido sello das armas deste Consulado Geral. A legalização da
firma consular é facilitada ou na Secretaria de Estado das
Relações Exteriores no Rio de Janeiro ou em quaesquer das
Repartições Fiscaes da Bepuhlíca. Reconheço verdadeira a
assígnatura do senhor F. Alves Vieira, consul geral em
Londres. Rio de Janeiro, vinte e nove de abril de mil novecentos e onze. - Pelo díreetor geral, L. L. Fertuuuies Pimheiro,
(Sobre duas estampilhas federaes representando. o valor total
de quinhentos e cíncoenta réis.) Ao lado estava o carimbo da
Secretaria de Estado das Relações ExteFoires. Ao lado estava
collado e inutilizado pelo carimbo da Recebedoria do Distríoto
Federal uma estamptlha federal no valor de um mil réis.
Nada mais se continha em os documentos que me foram apresentados, aos quaes fiz extrahir esta publica-fórma, que conferi, subscrevo e assígno , Nesta cidade do Rio de Janeiro,
vinte ·e dous de maio de mil novecentos e onze. Eu, Antonio
José Leite Borges, tabellião interino, a subscrevo e assiguo
sob o signal publico. Em testemunho da verdade (estava o
signal publico). Rio de Janeiro vinte e dous de maio de mil
novecentos e onze. ,-Anton·io José Leite Borçes . Estava devidamente sellado. C. C. por mim Adolpho V. de Oliveira
Coutinho. Pagou tres mil e seiscentos. Segundo Officio de
Notas. - Yictorio, Dr, Adolpho V. de Oliveim Coutinho, tabellião interino. Rua do Rosario cento e trinta e quatro. Rio
de Janeiro. (Estava devidamente sellado)

ESTATUTOS
Lei das sooiedades anonymas de f908
COMPANHIA SOB ACQõES
MEMORANDUM E ESTATUTOS DA COMPANHIA

« The Anglo-Brazilian Motor Transport Company Limited »,
Woodcock & Comp., tabeIliães. Coventry.
N. 109.964. - Certificado de incorporação da «The Anglo-Brazilian Motor Transport Company Limited».
Pelo presente certifico que, nesta data e em meu cartorio, foi registrada sob a lei das sociedades anonymas de
1908 aThe Anglo-Brazdlian Motor Transport Company Limited, e que a mesma é sociedade anonyma.
Feito em Londres em 2 de junho de 1910. - Geo, J. Sa1'aent, assistente do registro das sociedades anonytnas ,
.

Pago o sello da escriptura
pago o seIlo respectivo do oapital......

f if-l0-0
f 62-10-0
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LEI DAS SOCIEDADES ANONYi\IAS DE

1908 - C.OMPANHIA LIMITADA

SOB ACÇÕES

Mem,omnàmn de associação

The Anglo-Brazilian Motor Transport Company Limeted

1) O nome da Companhia é The Anglo-Braztlian Motor
Transport Company Limited.
2) A séde social é na Inglaterra.
3) A socíedade tem por fim:
a) executar (com ou sem modificações) fi concordata
exarada no paragrapho 3° dos estatutos desta companhia;
b) comprar, vender, alugar; concertar, modificar, trocar,
importar vehiculos movimentados po;r foIil}amecanic~- de
todas as -especíes, e de todas as partes dos mesmos componentes, nos Estados Unidos do B.razil, no Reino Unido ou em
outra qualquer parte, negociar com os mesmos ou seus accessorios; ínstallaz serviços de transporte de passageiros e mercadorias, abrir agencias de despachos destas, ínstallar garages,
e todos os demais serviços concernentes a este ramo de negocio;
c) fabricar artigos de ferro; aço e metal e de parafuzos,
ferrolhos, porcas e accessorios de engenharia e quaesquer
outros artigos de semelhante natureza;
d) ínstallar officinas de estamparia em metaes de todas
as qualidades, fabricar materíaes para engenharia, executar
trabalhos de engenharia mecanioa, electrica e geral; trabalhar
em maehínísmos de toda a especie, fabricar e negociar em
velocípedes, motores, carruagens e vehículos de todas as naturezas, seus accessocíos, fabricar envolucros de borracha, assentadores, ferreiros, fundidores e, emfim, executar trabalhos e
negociar em engenhar-ía vgeral ou errí qualquer negocio que
pareça lucrativo aos interesses da companhia e relacionado
com os acima mencionados;
e) comprar, vender, fabricar, reparar, alterar, alugar.
alquílar e negociar em machínísmo, materíaes e artigos de
todas as qualidades que sejam capazes de ser usados em
qualquer negocio -aqui mencionado ou presumíveis de serem
empregados :por clientes da compaphia;
f) comprar ou adquirir quaesquer -patentes, licenças ou
concessões, quer inglezas ou estrangeiras; conferindo qualquer
vantagem ou na Grau-Bretanha ou no estrangeiro, para usar
qualquer- patente de invenção que possa ser vantajosa á companhia; usar, desenvolver ou traspassar qualquer direito assim
adquirido;
g) comprar, arrendar, troc-ar, alugar ou adquirir qualquer
propriedade na Gran-Bretanha ou no estrangeiro e quaesquer
outros direitos ou privilegias que a companhia julgue de eonveniencia ao seu negocio; e erig-ir e construir edifícios e of'fíeínaa
de toda especie;
h) adquirir e desenvolver em qualquer parte de propríedade ou assumir quaesqner encargos de qualquer pessoa, firma
ou associação ou companhia que possuem propriedades eonve-

A.G'tOS DO PODER EXECUTIVO

-1001)

nientes á companhia ou desenvolver qualquer .negodo a que
esta companhia esteja autorizada ou que possa vantajosamente
ser desenvolvida em conjuncto com a mesma ou que pareça á
'companhia de molde a beneficiar esta companhia, e 'como
pagamento de tal negocio ou propriedade, pagar á vista ou
emittir quaesquer acções, reservas ou obrigações desta com-

panhía;

i) comprar, subscrever ou adquirir e conservar acções,
reservas ou obrigações de qualquer companhia na Gran-Bretanha ou no estrangeiro e, em distribuição de propriedade ou
divisão de lucros, distribuir qualquer de taes acções, reserva
ou obrigações por entre os membros desta companhia, em
especíe;
j) emprestar dinheiro a taes pessoas ou em taes termos
que forem julgados convenientes;
k) contrahír emprestimos e indemnizar qualquer pessoa
que tenha assumido a responsabilidade de qualquer pagamento
devido pela companhia, para os quaes üns ;poderá hypothecar
ou debitar o negocio todo ou parte da propriedade da companhia,
posterior, ou anteriormente adquirida, inclusive capital a pagar
e crear, emittír, sacarvacceítar e negociar obrigações redimiveis
ou perpetuas ou obrigações de reserva, botuls ou outras obrigações, saques, notas promissorias ou qualquer outro documento megociavel, ou dar caução por qualquer encargo
existente, e trocar taes titulos de obrigação ou de reserva da
companhia que era, e conservar taes obrigações em vigor para
o fim de reemissão, e reemíttír obrigações, que sejam as
mesmas ou em troca por outras;
l) converter qualquer acção da companhia pagaou.credí
Lada como tendo sido paga e reconverter qualquer reserva em
acções integradas de qualquer especie;
rmr vender, alugar, desenvolver', díspôi- ou negooíar veorn
qualquer parte ou toda a propriedade da companhia em
quaesquer condições, com direito a acceitar em troca quaesquer
acções, stocks ou obrigações de outra qualquer companhia;
n) promover ou constituir outra companhia qualquer para
o fim de adquirir parte 'ou toda a propriedade desta companhia
ou para.qualquer outro fim que beneficie esta companhia;
o) entrar em sociedade. ou qualquer. concordata para a
participação nos lucros, união de interesses, cooperação, concessões reciprocas com qualquer pessoa ou 'companhia oceupada
ou a occupar-se com qualquer negocio em que esta companhia
possa interessar-se e que directa ou indirectamente possa beneficiar a companhia. iEmprestal' ou garantir e ainda ajudar
qualquer pessoa ou companhia, adquirir acções de qualquer. tal
companhia e vender, reter, reemittir com ou sem garantia ou
negociar com as mesmas acções:
11) fundir-se. em quaesquer termos julgados convenientes,
com qualquer outra companhia que tenha por obíecto os fins
desta companhia;
q) dar a quaesquer servidores ou empregados da companhia qualquer acção ou interesses nos lucros desta companhia
ou em qualquer dos' seus ramos e para esse fim entrar em
qualquer combinação ,julsada conveniente, e remunerar qualquer pessoa occupadacom os nego cios da companhia;
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r) fazer a taes pessoas, associações ou instituições, e em
taes casos quer em dinheiro ou espécie, como fôr conveniente,
e subscrever ou garantir capital para :fins caritativos, ou para
qualquer fim de exposições de interesse geral e encarregar-se
de executar quaesquer truste 'Cujo encargo seja desejavel,
gratuitamente ou de qualquer outra fórma;
s) distribuir qualquer parte da propriedade da companhia
em especie, pelos accíonistas;
t) desenvolver as operações da companhia em qualquer
parte da Gran-il3retanha, ou em qualquer outra parte no estrangeiro, comprando ou estabelecendo qualquer dos negocíos atrás
mencionados, e adquirir propriedades para tal rim;
'u) alcançar para a companhia caracter de incorporação ou
constituição semelhante á Société Anonyme, a reconhecer ou
registrar em qualquer parte do mundo;
v) pagar dos fundos da companhia quaesquer despesas
íncídentaes .á formação da companhia, registro, annuneios ou
levantamento de capital para a mesma; emissão de seu capital,
inclusive commíssões e corretagem por obtenção de applícação
para acções, obrigações, ou para applícação de qualquer extensão de vantagens a serem concedidas pelo Parlamento;
w) empregar e negociar com qualquer capital da companhia que não seja necessario para immediata applícação, em
taes acções, ou obrigações e em tal fórma como fór determinado
com poder para empregar qualquer rracção de taes eapítaes em
comprar (por taes preços que os directores determinem) ou
redimir todas ou quaesquer das acções por comprar, da companhia;
x) desempenhar todos os í'ins aqui mencionados como
chefes ou agentes ou em sociedade ou conjuncção com qualquer
outra pessôa, firma, associação ou companhia e em qualquer
parte do mundo;
y) praticar tudo quanto conduza ou seja incidental aos
fins neste mencionados.
4) A responsabilidade dos aceionístas é limitada.
5) O capital da companhia é de L25 . 000, divididas
em 23.250 accões ordinarias de f: i . - . - cada uma e 35.000
acções de fundador de lls. cada uma e cada uma das ditas
acções de fundador serão enlístadas para o effeíto do dividendo
e em liquidação e para a votação como se fossem acções ordinarías de L 1. - . - cada uma completamente versada, com direito
de augmentar capital, e COm direito de emittir, de tempos a
tempos, quaesquer acções do capital primitivo ou não, com
qualquer prefereucia ou prioridade no pagamento de dividendos
ou dístrfhuíção de lucros, sobre quaesquer outras acções, quer
ordinarias ou preferenciaes e quer emittídas ou mão, e para
variar os regulamentos da companhia tanto quanto necessário,
para envigorar tal preferencia ou prioridade e em tal subdivisão de uma acção para se empossar do direito de participação
nos lucros de qualquer fórma entre as acções resultantes de
tal subdivisão. As acções de fundador nunca serão consolidadas
em reserva ou em acções de valor superíoi- ao seu valor
original.
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Nós, abaixo assígnados, pretendemos constituir uma comnanhia afim de dar proseguímento ao que está estipulado :qo
õresente memoranduan, e obrigamo-nos de tomar o numero de
accões da 'companhia que se acham subscriptas junto aos respectivos nomes.
Nomes, endereços e representação dos suhscriptares unrias subscrtptas ,

Numero de acções ordí-

Wílliam Harrad, 38, Graí'tou SLreet, Coventry, uma accão ,
John James Henry Sturmey, 'I'he Quarry Glose, Coventry,
industrial, 35.000 aoções de fundador.
Feito em 1 de junho de 1!HO. Reconheço verdadeiras as
assignaturas acima. - lpn. 11.. Lindley, 1 secretario dos
81's. \Voodcock & Oomp ., tahelliães. - Coventry.
0

LEI DAS SOOIEDADES ANONYl\iAS DE 1908 SOB AOÇÕES

OOMPANHIA LIMl'l'ADA

Estatutos da Companhia

The Anglo-Brazilian Motor Transpol·t Company Limited
I. PRELIMINAR

1. O regulamento contido na tabel1a A, § 10 da lei das
sociedades anonymas de 1908 não tem applíoação pará esta
companhia.
'2. Nestes estatutos, a não ser que o texto ou assumpto
requeiram uma significação differente:
Os estatutos significarão a lei das sociedades anonvmas
de 1905.
.
O registro significará o registro dos accíonístas a haver,
como requer a secção 25 da lei das sociedades anonymas
de 1DOS.
Mez slguiricará um m8Z calendario .
Completamente integrado significará credito inteiramente
integrado. .
Secretario significará a pessoa nomeada para desempenhar
temporariamente as funcções de secretario.
Palavras que tenham significação especial lia lei das
sociedades auonymas terão igual significação nestes estatutos.
Palavras significando o singular só, incluirão o plural, e
vice-versa.
Palavras referindo a homens, applicarão igualmente a
mulheres.
Palavras referindo a individuos. referir-se-hão tambem a
.
corporações.
3, A companhia será de caracter particular e as seguintes
previsões serão postas em pratica:
a) o numero de accíonístas será por emquanto (exclusive
as pessoas ao serviço da companhia) nunca superior ZI 50;

!OOil

ACTOS DOPOf)ER EXECU'1'lvO

mas no caso de duas ou mais pessoas .possuirem conjunctaniente
uma ou uaaís aeções desta companhia, as mesmas serão contádas
para os rins exarados neste paragrapho 'como uma só accíonista;
b) fica prohibido todo e qualquer convite ao publico para
suhscripção.para qualquer acção ou títulos de reserva.

n.

ADOPÇÃO DE CONTRACTO E COMEÇO DO NEGOCIO

14. A primeira transacção oommercial da companhia será
adquirir o negocio de transportes de passageiros e carga com
automoveis c mais vehíeulos de aluguel, presentemente girando
na praça do Rio de Janeiro, sob a denominação de !Ernpreza
c-\uto Transporte do Brazil, para cujo fim os directores apreciarão, si approvado acceítarão, como representantes da companhía (com ou sem alteração) um contracto entre John James
Henry Sturmey de uma parte e a companhia de outra parte
(e supplementar a um contractocom 'data de 1 de junho de
1910, celebrado entre o dito William Howard Cole, Albert
James ,Helll'Y Sturmey da outra parte) pelo qual o dito John
James Henry Sturmey 'concorda em vender e a companhía em
comprar o dito negocio pela quantia de ;f; 11.750, da qual a
quantia de 10.000 é pagável a Willíam Howard Cole, lAlbert
Landsberg e Gustavus Gudgeon, e a quantia de ;f; 1.750 é pagavel
ao dito John James Henry Sturmey, a ser dividida da seguinte
rorma :
Ao dito Williarn Howard Cole, '3.334 acções numeradas
de 5.001- a 8.334 inclusive;
lA: Albert Landsberg (j á mencionado) 3.333 accões numeradas de 8.335 a 1.1. 667 inclusive;
Ao dito Gustavus Gudgeon, 3.'333 acções oumeradas de
H .668 a 15.000 inclusive.
E a restante quantia de ;f; i . 750 a ser paga ao dito Jolm
James Henry Sturmey em dinheiro. Uma pro-férma do referido
contracto já foi, para os fins de identificação, rubricada pelos
subscriptores acima.
A companhia é formada sob a base de que o referido COIltraeto sejaadoptado com ousem modificações, ao qual ohieecão
alguma será opposta, nem será o Sr. Sturmey, ou director ou
promotor algum responsavel perante a companhia de ter sido
beneficiado ou alcançado qualquer lucro por traspasse de
contracto, ou em virtude do custo deste não ter sido estipulado
ou fixado pelos mesmos vendedores (do contracto) ou em
virtude de não ser a direetoria julgada como independente;
e todos os accíonístas presentes ou futuros serão julgados como
completamente inteirados do constante deste, e como que com
as mesmas tenham concordado.
5. As transaeções da companhia começarão tão cedo após
a sua incorporação, como os directores o houverem' por bem,
mesmo a despeito de que só parte das acções tenham sido
emittidas ,
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UI. CAPITAL
(j. O capital actual da companhia é de :e 25.000 divididas
em 23.250 acções de f: 1 ~ O- O cada ur.!1a e 35.000 acções de
fundador de I ls. cada uma, as quaes serao, para os eff'eitos de
dividendo e Iiquidação, equiparadas ás de f: 1 - O- O, completamente versadas. As acções ficarão sob o controlo dos directores que as poderão conceder ou dispór a taesnessoas, data,
termos e condições que houverem por bem (sempre sujeitos
ao regulamento contido no referido eontraoto sobre acções, é
com pleno direito a emittil-as em qualquer numero, a par ou
a premio, por tal espaço de tempo ou consideração que os dtrectores julgarem por bem) .

IV. AUGMEN'I'O DE CAPITAL

7, Os tlirectores poderão, com samcção 'prOVIa da companhia, reunida em assemhléa geral, augmentar de tempo a
tempo o capital da companhia creando e emittindo novas
acções, cujo aggregado total a ser de tal impoi-tancia e dividido.
em acções de taes importancias como a mesma assembléa geral
possa approvai- e na falta desta approvação, como os directores
houverem por bem,
8 ..As novas accões poderão ser emittídas como ordinarias,
preferenciaes ou garantidas ou «deferidas» e em taes condições
e ter1110S como forem approvadas pela assemhléa geral da companhia ou na falta desta como os directores houverem por bem.
\). A companhia reunida em assembléa geral poderá determinar que todas as novas acções sejam offerecidas aos accíonístas em proporção ás acções que estes já possuem, em cujo
caso a offerta será feita por notificação, especificando o numero de acções a que cada accíonista tem direito e designando
o tempo que a offerta fica limitada; não sendo acceite dentro
do prazo marcado, será considerada como recusada; sempre
sujeitas a estas regras e na falta de designação pela assembléa
ger'al ficarão para a disposição pelos directores como houverem por mais conveniente,
10. Qualquer capital levantado pela emissão de novas
acções será, a não ser que as condições de emissão rezem em
contrario. considerado como parte cio capital original e será
sujeito ás mesmas condições para o pagamento das acçõcs 'POI'
í'racção ou para a annullação das acções por falta de pagamento
das respectivas parcellas ou f'racções, transferencia, ou transmissão como si tivesse sido parte do capital original.
11, 'A companhia poderá combinar as rracções e períodos
em que o pagamento pelas novas accões será feito.
V. REDUCÇ.~O DE CAPI1'AL

12, A companhia poderá de tempo a tempo reduzir o seu
capital por qualquer fórum permittida pela lei,
Poder Exeolltivo- i91i
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13. A companhia ou os seus directores não poderá empregar os seus propríos fundos em compras de accões por si
e.mittidas, ou de qualquer outra rórma envolver os mesmos
fundos em transaccões com as mesmas acções ,
14. Si a companhia offerecer qualquer numero de acções
para subscripção publica:
a) 03 directores não procederão a qualquer concessão' ou
distribuição das mesmas sem que pelo menos vinte por cento
das mesmas tenham sido suhscriptas e a sua importancia
pagável na applicaçâo para as mesmas tenha dado entrada na
caixa da companhia, mas esta previsão não será valida depois
do primeiro lote de acções ter sido' posto á suhscrtpção publica;
b) a quamtía pagável na appllcação destas accões assim
offerecidas ao publico, não deverá ser inferior a cinco por cento
do valor nominal das mesmas accões:
c) os dírectores poderão fazer uso dos direitos conferidos
á companhia pela secção 89 da lei das sociedades anonymas
de 1908, mas de fórma que a commissão não exceda a vinte por
cento nas acções assim offerecidas.
15. A companhia terá direito a reconhecer a pessoa cujo
nome exista no registro de accionístas como absoluto dono de
taes aeções e não senã responsável (a não ser 'que ordenada
por qualquer tribunal competente) nem obrigada a reconhecer
qualquer trust, equidade ou claim equitavel a qualquer juro
ou interesse em tal aoção, e ern qualquer outro caso.
16. Todo o accionísta .terá direito, sem pagamento, a uma
certidão sob o sellocomrnum da companhia, assígnado por dous
dírectores e o secretario, especificando a acção ou as acções
que o mesmo possue, especificando os respectivos numeros e
as quantias pagas sob as mesmas. Requerendo uma certidão
addicional, pagará o accionista para cada uma dellas uma
quantia, não superior a um shillíng, e determinada pelos directores.
17. No caso de perda ou extravio de qualquer certidão,
uma cópia ou duplicata da mesma será entregue pelo pagamento de um shillíng, ou tão infer-ior quantia, como fõr determinado pelos dírectores, mas sob evidencia da destruição ou
extravio da acção em questão, conforme í'õr requerido pelos
directores.
18, IEm todos os casos de transfcrencia ou transmissão
de acções o certificado de posse terá de ser entregue para a
annullação, e um certifioado novo será dado em troca á pessoa
ou ás pessoas em cu] o nome as accões serão registradas.
VII • .-\OOIONIS'I'AS RM OONJUNOTO

19. Quando duas ou mais pessoas sejam registradas
como proprietarias de qualquer acção, serão os mesmos considerados corno socios nas mesmas aeções, com beneficio de
sohrevivencia, e sujeitos ás seguintes condições:
a) a companhia não será obrigada a registrar mais de
tres pessoas comosocios de qualquer acção;
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ú) os socíos de qualquer acção serão responsaveis con[unctamente pelos pagamentos da dita acção ;
c) tallecendo qualquer dos socíos, os sobreviventes serão
os unicos reconhecidos pela companhia com direito a tal
accão: mas os directot-es poderão requerer tal evidencia do
fallecimento que julguem por bem. 'Nada 'aqui contido será
interpretado como cobrindo os bens de um Imado de qualquer
responsabilidade para com a companhia pelo pagamento de
quaesquer acções que conjunctamente com outro tenha tomado;
d) qualquer de taes accionistas e.m conjuncto poderá dar
recibo por qualquer dividendo, bonus, ou reentrega de capital
pagável a taes accionístas;
e) somente a pessoa cujo nome tenha sido ínscrtpto em
primeiro Iogar, no registro da companhia, como accíonista em
conjuncto terá direito á entrega do titulo relativo a tal acção,
ou a receber notas da companhia, e qualquer informação dada
a tal accionista será como dada aos demais socios ,
VIII. PAGAMENTO DE ACÇÕES

20. Os directores poderão (sujeitos a quaesquer condições
especiaes em que a acção tenha sido erníttída) de tempo a
tempo fazer chamada de dinheiro a pagar pOI' quaesquer accões,
sempre que o houverem por bem, desde que haja aviso prévio
de 21 dias, designando a hora e o local para pagamento para
cada chamada, a cujas designações 08 accionistas deverão
attender ,
.
21. Considerar-se-ha como feita uma chamada desde que
os directores a approvem .
:22. Si a chamada 'feita não for paga antes ou dentro do
tempo marcado pela directoria, o accionista em questão será
rospousavel pelo juro (nunca excedente de 10 % ao armo) que
os directores marcarem, desde o prazo. marcado para o pagamento até ao dia em que este seja levado a eff'eito ; os direotores, porém, poderão, si o houverem por bem, relevar o
pagamento de tal juro ou de Qualquer parte do mesmo.
23. Uma chamada de capital poderá ser feita, pagável por
prestações.
24. Si pelas condições de qualquer prospecto ou por condições de allotação qualquer Quantia por aeções seja paga em
prestações, taes prestações deverão ser pagas como si houvessem
sido designadas pelos directores que sobre qualquer questão
relativa ás mesmas resolverão como houverem DOI' mais couveciM~.
25. Os díreetores poderão, si assim o entenderem, receber
de qualquer accionista que o deseje qualquer parte ou total
quantia sobre as acções a que tenham subscripto, e cujas
Iracções não tenham sido chamadas, quer como ernprestímo,
quer como pagamento adeantado das suas acções, e sobre tal
dinheiro assim pago adeantadamente a companhia poderá pagar
um juro pelo tempo que decorra até a chamada do restante
capital das referidas acções e que tenha sido pago adeantadamente . Tal juro ficará ao arbitrio dos directores, e em 09.50
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de desaccôrdo nUlH:aeleverá exceder a 10 % por anho. Os
dírectores POdCI'ão repagar tal- adeantamento dando tres mezes
de aviso ao accionísta que o fez.
IX. TRANSFEllENCU DE CAPITAES

2G. As acções ela companhía poderão ser transferidas de
maneira usual e commum.
27. O documento de transf'erencia de qualquer acção na
companhia será assignado tanto pelo transferente como por
quem a mesma selá transferida, devidamente reconhecidos, e o
transferente ficará considerado como accionista da mesma acção
até que a alteração respectiva seja feita no registro dos accionistas.
28. Os directores poder-se-hão recusar a registrar qualquer transferencia de acções da companhia.
29. Sem prejuizo para as observações já mencionadas, os
directores poderão, si assim o entenderem, e sem obrigação de
dar satisfação pelo seu procedimento, recusar-se a sanccionar
qualquer transferencta de acções. e bem assim a registrar
qualquer transf'erencia.
.
30. O pagamento não excedente de 2 s. 6 d. poderá ser
cobrado pelo registro de qualquer transrerencía ou pelo
registro de qualquer pessoa que adquira as suas acções sem que
seja por Lraasf'ereneia .
31. 'rodo documento de !l'ansferencia será entregue no
escuiptoi-io para registro, devidamente sellado e acompanhado
pela certidão das acções cuja transterencia se requeira, e tal
evidencia a rnaís que os directores necessitem; para prova do
direito que assiste ao transferente para effectuar a transf'erencia requisitada. O documento de transferencia ficará em
poder da companhia.
32. Os livros de trausferencia poderão ser encerrados
durante tal per-iodo, como os directores determinarem, nunca
excedendo o maxírno de 30 dias em cada anno ,
X. TI\.\NS:\IISSXO DE ,\CÇÕI,S

33. Pelo Jallecímento de qualquer accionista que não o
seja eonjunctameute com outros, os executores ou administradores do extinto accionísta serão os unicos reconhecidos pela
cornpanh ia corno representando a accão do falleeido ,
'3'1. Qualquer" .pessoa que seja empossada dc qualquer
acção por oonsequencia de Iallecimento, bancarrota ou insolvencia de qualquer' aceiouista terá de, dentro de seis mezes de
tal posse, 'apreseutar Ú cornnanhia tal evidencia que os directores razoavelmente exijam, inclusive, no caso de Ialleeímento,
certidões de obitos íuglezas, ou escocezas ou ainda irlandezas
registradas na Inglaterra c declaração por escripto si quizer
ser' registrado como aceionista ou do nome de quem - deseja
que o seja.
35. Si qualquer pessoa com direito a quasquer acções por
herança der a evidene ia requerida, c declarar desejar ser regís-
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trada como accionista da companhia, os directores poderão em
seguida registrar essa pessoa; e no caso de que a dita pessoa,
após fornecer evidencia, nomeie outra pessoa para registro,
ambas estas vades assignarão um documento de transferencía,
podendo ser regtstrado em seguida o nome de tal pessoa
nomeada pelo herdeiro.
36. Até que qualquer pessoa que tenha herdado acções
tenha cumprido as condições dos paragraphos precedentes, a
companhia não será obrigada a reconhecer o titulo de tal
herdeiro; e si o mesmo herdar acções apenas parcialmente
pagas e não cumprir com laes regras dentro de um perIodo de
seis mezes depois da herança, Oi; dírectores poderão conYidal-o
a cumpril-as em periodo não inferior a um mez da data de tal
convite, e informando-o de que, caso não sei am cumpridas as
mencionadas disposições, as acções em questão poderão SOL'
annulladas: e si as pessoas endereçadas não cumprirem com ()
estipulado no mesmo convite no período no mesmo demarcado,
as acções a que tal convite se ref'ira ficarão sujeilus á annullação dependente de resolução dos directores.
37. Os tutores de um menor a quem acções da companhia
tenham sido deixadas, e o conselho de f'amilía de um acciouista
louco, poderão, após terem apresentado tal evidencia ele sua
identidade que seja razoavelmente. requerida, ser Inscriptos no
registro dos accionistas com respeito ás aeções deixadas 11 tal
menor ou aecíonísta louco.
:38. 0" directores terão direito a recusar a inscripção de
qualquer pessoa que tenha herdado acções em 'virtude cio
fallecimento, Jallencia, insolvencia, loucura ou menoridade de
qualquer acoionista, ou seu proeurador, como si l'üm urna
transrerencía ordínaría ,
XI. ANNULLAÇ~\.O E ALTENAÇAo

39. Si Qualquer accionista faltar ao pagamento do qualquer
prestação ou chamada .no dia indicado para tal fim, os diredores poderão dahi em deante, durante tal período em que os
pagamentos estejam por ser feitos, convidai-o por escrinto ao
pagamento das mesmas, juntamentecom juros e mais dospezas
.accrescidas em razão da demora no pagamento.
4.0. Tal convite indicará um periodo(nunea inferior a
sete dias da data em que fôr Jeito:', dentro do qual o pagamento de taes prestações ou chamadas CO\111 accrescímo de
qualquer juro e despezas terá de ser eff'ectuado . Deverá indicar
também o local onde tal pagamento deverá ser feito (tal local
a ser a séde da companhia ou onde taes pagamentos sejam
usualmente f'eítos) , O mesmo convite notificará que no caso
de não ser attendido as acções a que se refira f icarão sujeitas
ú

annullação.

H. No caso de não ser tal convite attendido, quaesquer
accões a que o mesmo se retira poderão, dessa data em elia,nte,
antes do pagamento requisitado ser enectuado, ser annulladas
por resolução elos dírectores para esse effeito. Tal ~nnullaç,ã~
incluirá todos os dividendos ou honus a favor das dif.asueções
.que não tenham sido pagas an tos da annullacão ,
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/12. Ouaesquer acções assim annuIladas serão consideradas
como propriedade da companhia, e poderão ser dispostas de
tal fórma como f'ôr achado mais conveniente, quer sujeitas ou
não ás prestações e chamadas por pagar antes da annullação:
ou os dírectores poderão em qualquer data, antes de terem
disposto das mesmas, cancellar a annullação feita em taes condições como por elles forem approvadas ,
43. Qualquer accionista cujas acções tenham sido annulladas ficará, no omtanto, responsavel perante a companhia
pelas chamadas ou prestações a pagar até a data da annullação,
inclusive juros e mais despezas resultantes da demora IJ,'ü
pagamento, tal juro nunca excedente a 10 % ao auno á opção
dos directores, desde a data da annullação até a data do pagamento. Mas os dírectores poderão, si. assim o entenderem,
armullar o pagamento de tal juro, ou parte delle.
/~-'I. Qualquer annullação que f'ôr feita será registrada
no livro dos accionistas na data respectiva, registrando-se
igualmente ó destino que as ditas accões tiverem após tal
annullacão ,
45. A companhia terá primeiro consideração sobre todas
as accões, registradas sob O· nome de cada accionista (que!' de
per si ou conjunctamente com outrem) e bom assim sobre todos
os dividendos, honus e beneficios que sejam declarados pagáveis
ou a haver a favor' de taes acções sobre as dividas, encargos e
compromissos de todos os accionistas, quer individualmente ou
em sociedade com outrem, quer o prazo para pagamento tenha
expirado ou não, e ninguem terá direito equítavel, excepto sob
a clausula 15 dos presentes estatutos. Sob a condição de que
a companhia r egístre ou. concorde em registrar qualquer
transf'erencía de acções sobre as quaes a companhia tem algum
direito, sem que de pessoa para quem f'ór transferida qualquer
notificação do seu direito sobre as mesmas accões, estas ficarão
consideradas livres de encargo de qualquer especie.
46. Os director'es poderão notificar qualquer' aceionista,
por escripto, quando do mesmo a companhia seja credora,
convidando-o a satisfazer a sua divida, c informal-o de que
caso a mesma divida não seja satisfeita dentro de um período
nunca inferior á l.'J. dias, as acções no nome de tal accionista
ficarão sujeitas á venda, a qual poderá ser realizada si o dito
accionista em cujo nome estejam mão satisfizer o pedido de
pagamento feito pelos directores, mas sempre após expiração
do prazo dentro do qual foi feito o convite para pagamento.
47. Quando tal venda tenha sido realizada, para satisfazer
as dividas á eompanhia, o resultado será applicado em primeiro
logar ás despezas de tal venda, depois á satisfação das dividas
do accionista para com a companhia, e o saldo, si o houver,
será pago a tal accionista ou ser-á destinado a quem elle entendei- .
-'18. Um lançamento feito no livro de minutas da companhia, sobre a annullação de quaesquer acções, ou de que
quaesquer acções tenham sido vendidas para a satisfação de
dividas á companhia, formará sufficiente evidencia contra taes
pessoas de que tal venda ou vendas foram oorrectamente í'eltas.
e tal lancamento e recibo pelo preço de taes acçoes constítuírá
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um bom titulo ás mesmas, sendo o nome do _comprador lançado
no registro como accionista da companhia, e ao' mesmo não
caberá responsabilidade alguma do destino que o custo das
suas acções tiver. Depois de tal lançamento nenhum embargo
sobre a validade de tal venda poderá ser interposto por quem
quer que seja; qualquer acção que se intente, que só poderá
ser por damnos, será feita unicamente contra a companhia.
XII. CONSOI,IDAÇ,:{O E SUBDIVISÃO DE A1::ÇÕES

\19. iA. companhia poderá, reunida em assemhléa geral,
consolidar as suas acções ou quaesquer dellas em acções de
valor superior.
50. A companhia poderá, em resolução especial, subdividir
as suas acções, ou parte das mesmas, em acções, de menor
valor, e poderá pela mesma resolução determinar que, entre os
accionistas resultantes de tal subdivisão, uma ou mais acções
tenham preferencia sobre a outra ou as outras.
XIII. l\IODIFICAÇ.:\O DE PODERES

5,1. Todos e quaesquer poderes e privilegios de qualquer
das classes de accionistas porlerão ser alterados ou modificados
por qualquer combinação que seja sanccionada, por um lado,
por uma resolução extraordinaria dos aceionistas da classe
affectada, e por outro lado por uma semelhante resolução dos
demais aceionistas daeompanhia, devendo cada uma de taes
resoluções ser votada separadamente por cada assembléa constituida unieamente por accionistas idoneos.
As assembléasdos aecionistas de cada classe de acções
serão sujeitas, tanto quanto possível, ás mesmas regras, e
regimentos que as assembléas gemes, mas de í'órrna que o
« quorum» dos membros da classe affectada sejam os proprios
ou representados ])01' procuraoão e em numero não inferior a
uma metade das acções erndttidas dessa classe,
XIV. CONVERS.:\O DE ACÇÕES A STOCK

52. Os direetores poderão, com sancção prévia da companhia, concedida em ultima assernhléa geral, converter
quaesquer acções (completamente integradas) em stock, e (sujeito no memorandurn da associação) poderão subsequentemente reconverter tal stock em noções de qualquer denominação.
_
53. Quando quaesquer acções tenham sido convertidas em
stoctc, os varias interessados poderão desde logo transferir os
seus interesses no mesmo stock, parcial ou integralmente, da
mesma maneira e sujeito sempre ás mesmas regras sob as
quaes quaesquer acções da companhia possam ser transfer-idas,
ou tanto assim quanto as circumstancias o permittam. Previsto
sempre que os directores possam de tempos a tempos fixar
quantidade minima de stock transferível, ou prohibir transferencias de rracções de uma libra, tendo poderes para recusar-se
a obedecer a taes regras sempre que o entendam por bem.
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54.. Os varíos possuidores (interessados) nesse stock terão
direito a participar nos dividendos e lucros da companhia em
proporção aos seus respectivos interesses no mesmo stock, e
tacs interesses conferirão sobre os ilfiwressados, em proporção
á importancia respectiva, os mesmos pt-ívilegios e vantagens
para o eff'eito ele votação nas assembléas geraes e para os
demais fins, pr-ivilégios e vantagens estas como teriam sido
conferidos }lO!' accões da companhia de igual valor, mas de
í'órma que nenhum de taes privilegios ou vantagens, excepto
a participação nos dividendos e lucros da companhia, sejam
conferidos por qualquer dessas partes aliquot de stock coesolidado que não teria, existindo em acções, conferido taes priv ilegios ou vantagens, e de f'órma que toda a preferencia ou
prioridade de qualquer porção do capital seja conservada
como si não houvera sido realizada qualquer conversão,

xv.

DOS PODEHES PARA CONTIUHIR EMPRESTIMOS

55. Os direetores poderão de tempo a tempo e á sua disereção contrahír qualquer emprestirno para applioação aos
negocios da companhia, e poderão garantir os mesmos por
hypotheca sobre a propriedade da companhia (presente ou
futura), inclusive o seu capital não emittido. ou ainda não
cornpletamente integrado, e poderão erníttír botuls, debentures
oú dcbentures-stock a cargo pardal ou integral da propriedade
da companhia.
56. Os dlrectores poderão emittír quaesquer botuls, debetiI.ures , debcnturee-stock, ou outros papeis do companhia em
taes termos ou condições, em tal f'órma e em consideração do
que elles julguem ser para beneficio da companhia, inclusive
a emissão de quaesquer documentos de garantia por qualquer
passivo então existente, e quaesquer debentures, debentures
stock e demais garantias poderão ser livres de qualquer equídade entre a companhia e a pessoa a quem a mesma tenha sido
emittida, e poderão conferir direito ri troca dos mesmos títulos
por accões, desde' que todo debeniure, certificado 'do debenturc
stock, hvpotheca ou outro titulo esteja sob o sello da .cO:l11'panhia ,
57. Si os direotores, ou qualquer delles, ou qualquer outra:
pessoa ficar pessoalmente resjionsavel pelo pagamento de qualquer quantia devida pela companhia, os dírectores poderão
ef'Iectuar ou fazer ef'í'eetuar qualquer hypotheca, caução ou
penhor sobre toda ou qualquer parte da propriedade da companhia, corno indernnização, de fórma a assegurar os directores
ou taes pessoas responsaveis pela companhia de qualquer perda
J10r t.al ef'feito.
58. Os díreetores providenciarão para que um registro em
fórma, de todas as hypothecas e encargos sobre a companhia,
s(~ja conservado em dia, e para o e1'feito dearchivo das mesmas
obedecerão. ás disposições da lei das sociedades anonymas de
1n08. O custo de cada inspecção de cópias de hvpothecas ou
encargos neeessitacdo de registro sob 'a secção '101 da lei das
sociedades anonvmas de J908 será de um ahillíng ou tanto
menos quanto os directores entenderem.
'
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XVI, ASSE:L\IBLÉAS GERAES

59, A assembléa regulada pelos estatutos da companhia
terá legar, conforme requer' a secção 65, da lei das sociedades
anonvrnas de 1908, dentro de um periodo não Inf'erior a um
mez nem super-ior a tres mezes da data em que a companhia
seja autorizada a negociar, e os directores ohedecerão com
todas as provisões de tal secção no respeitante aos díarios a
su hmetter e no demais.
60, A assemhléa geral se reunirá 110 mínimo uma vez em
cada anno, sendo a data e hora a Iixar pelos dírectores .
61, fEstas assemhléas geraes serão denominadas assemhléas
geraes ordinarías: todas as demais assembléas gcraes serão
denominadas assembléas geraes extraordínarías.

62, Os dírectores poderão, sempre que o hajam por couveniente, convocar uma assembléa geral extraordínaría e bem
assim quando seja requisitada por escripto pelos aecíonístas do
capital emittido da companhia não inferior a uma décima parte,
completamente versada,
63, Tal requisição exporá o motivo para que se propõe a
convocação da assemhléa geral e será, depois de assígnada pelos
requisitantes, depositada no escrtptorío geral da companhia.
Tal requisição poderá ser teita separadamente por cada socío
ou englobada em um só documento,
6']', :Si os directores não convocarem uma asscmbléa geral
oxtraordíum-ia dentro de vinte dias da data da entrega da
requisição, os requisitantes ou uma maioria delles em valor
poderão elles proprios convocar uma assembléa geral extraordínaria a ser eff'ectuada dentro de tres mezes da cIata da entrega
de; tal requisição, No caso cIe em uma tal assembléa geral
extraordinarta uma resolução que requeira approvação em
outra reunião seja tomada, os directores convocarão em seguida
lima nova assernbléa geral extraordíuaria para o fim de analvsar a resolução tomada, e, si houverem por vonveniente,
eoní'irmal-a como uma resolução especial, e si os dircctores
não convocarem a assembléa dentro de seis dias da data de tal
resolução ter sido tomada, os requisitantes ou a sua maioria
em valor poderão elles propríos convocar outra assemhléa com
Ema .nova requisição. Qualquer assemhléa convocada sob as
disposições do presente paragrapho, pelos requisitantes, será.
convocada nu mesma fôrma possível do que quando convocadas
1)('los directores ,
65: Em caso de convocação da assembléa geral extraordinar ia, nenhum outro assumpto differente do que motivou tal
convocacão será tratado, e bem assim qualquer negocio de que
os directores não tenham scientificado os membros da mesma
assembléa, por escripto e com dous dias de amtecedencia , Nas
demais assembléas geraes extraordínarias de mais nsgoolo
algum se tratará do que o inserido na respectiva convocação.
66, Qualquer reunião da assernbléa gei'al será notificada
no prazo minimo de cinco dias de antecedencia (excluindo os
dias da notificação e da convocação), ea mesma . notificação
especificará o logar; dia e hora da reunião, e si fôr caso de
assumpto extraordinario, de cuja natureza os membros serão
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informados na assembléa, a omissão casual de notificação a
qualquer membro ou a falta de recepção deste da parte destes
não invalidará, porém, quasquer resoluções tomadas em tal
assembléa.
67. Quando for proposta uma resolução especial, as duas
assernbléas geraes poderão ser convocadas pela mesma notif'roação, e não haverá inconveniente algum a que tal notificação
só convoque uma das assemhléas para a reunião e deliberação
após a que prdmelro se tiver reunido ter deliberado e approvado tal resolução especial nela necessaría maioria.
XVII. PROCESSO EnI ASSEnIBLÉAS GERAES

68. Os assumptos a tratar em assemhléa geral ordínaría
serão, f'iscal izado econsideFado o balanço, relatorío dos dit-ectores e auditores, eleger dírectoresnara as vagas que houver,
preencher as demais vagas, eleger audIto~~s e í'íxar a sua remuneração, sanccronar um dividendo 'e efiectuar todas as demais transaeções que sob os presentes devam ser tratadas em
assembléa geral ordínaría. Todas as demais transacções ou
negocios a tratar em assembléa geral ordinaria ou extraordinaria serão consideradas como especiaes.
69. De nenhuma transacção se tratará em qualquer assembléa geral, excepto para declaração de dividendo, sem que
um quorwni de accionistas esteja presente, e tal cuoruni nunca
deverá ser inferior a tres accionistas, pessoalmente presentes.
70. Si dentro de meia hora da hora indicada para a
reunião um quoruni não se achar presente, a reunião, si os
accionistas presentes concordarem, será dissolvida. De outra
fórma ficará adiada para o mesmo dia da semana que seguir
(excepto em caso de feriado publico, em cujo caso ficará adiada
para o dia uti! que se lhe seguir), mesma hora e local, e si em
tal adiada reunião um çuoruni se não apresentar, considerarse-hão os presentes como o numero requisitado, e poderão
erreetuar todos os negocies que um quo nini completo poderia
ter ef'fectuado.
71. O presidente dos directores ou na sua ausencia o vicepresidente presidirá sempre as assembléas geraes da companhía , Caso nenhum se achar presente dentro de quinze minutos depois da hora marcada para qualquer assembléa zeral
ou nenhum tal f~lllccionario tenha sido nomeado, os accio~ista~
presentes poderão escolher- um dos directores presentes para
assumir a presideuoia, e caso nenhum dos díuectores se ache
presc:.,~te podel:ao. escolher um sIentre si, pari! o ref'erido logar .
. t z . O p~~sIdente poderá, com o consentimento geral,
adl~r a reumao para qualquer data ou local, mas nenhum
outr o assumpto sera effectuado em qualquer adiamento do que
ílcou~ determínann na secção anterior.
,3 .. Em qualquer assemhléa geral todos os quesitos serão
~espondldos p'0r levantamento de mãos, no primeiro legar, e
Çl~ que a urna .se,la requisitada por escrípto por um acciorustad!Ju -[espe.ctlvo representante munido de procuração, ou
com irei o a "\ ato por posse de não menos de mil acções ordí-
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narias ou fundador- da companhia, formará conclusiva evidencià deste facto, sem prova do numero ou proporção de votos
reaistrados a favor ou contra tal medida.
o 74. Si da forma acima mencionada uma urna ror requisitada, a votação será feita da maneira e ordem indicada
pelo presen te, e o resultado de tal votação, será considerado
como sendo medida anurovada em assemblea geral da companhia.
75. Em caso de empate de votos o presidente terá o voto
de decisão após manifestação por levantamento de mãos, voto
este em separado áquelle a que tenha direito como acoíonísta.
76. Não será permittida requisição de votação pela urna
após o voto de decisão do presidente, ou ainda sobre uma questão
adiada. Qualquer outro assumpto poderá ser discutido após a
decisão feita pela urna, para o qual esta tenha sido requisitada.
XVIII. VOTOS DOS ACCIONIST,\S

77. Em uma manifestação feita por levantamento' de mãos,
lodo accionista presente te'I'á direito a um só voto. Em votação
pela urna todo. accionista presente ou proeut-adcres dos ausentes terá direito a um voto pOI' cada acçao cU,JO valor se ache
completamente versado, Quando uma corporação que. seja aecíonista se achar representada por um 'que o nao seja, tal procurador terá direito a votar por essa corporação por levantamento de mãos.
78. Caso qualquer accionista soffra de alienação, o mesmo
poderá votar pelo seu conselho de família curaior bonis ou
outro curador legal.
79. No caso de duas pessoas possuírem de sociedade uma
acção, qualquer das duas' referidas pessoas poderá votar em
qualquer assernhléa geral, pessoalmente ou por procuracão,
como si f'ôra unico proprietario da dita acção, e si mais de um
de taes propt-ietarios em commum estiverem presentes em
qualquer assemhléa geral, quer pessoalmente, quer por procuração, o nome do PlI'imeiro de taes acciouistas socios que
primeiro tiver sido inscripto no registro de accionistas com
respeito a semelhante acção será dos dous o que terá direito a
votar.
80. Qualquer das pessoas mencionadas nas clausulas inseridas sob a eplgrapho de « Transmissão .de accões» terá
direito a votar em razão da acção por elle representada, .como
SI ell~ f'ôra o respectivo propr-ietario registrado ou por proc~r3:çao. Nenhuma tal pessoa como a supra mencionada terá
direito a votar sem que tenha, com antecedencia não inferior
~ 48 .hora~, êí hora. da reunião em que pretende ,:otal', provado
a evidencia dos dlrectores o direito que lhe assiste em preencher o logar pelo qual pretende votar.
81. Nenhum accionista terá direito a votar, quer pessoalmente quer por procuração ou como nrocurador de outro accíonísta, em guaIquel' assemhléa geral, ou pela urna, sem que
todas as acenes que o mesmo representa estejam completamente pagas,
.
.
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82. E' licito o voto pessoal ou por procuração.
.
83. As procurações serão. sempre e~cr!ptas pelo constituinte ou seus tahellíães, ou SI tal eonst.ituinte for uma c?rporação sob a respectiva chancella ou escnpto pelo reSl?eC~IVO
tahellião . Ninguempod~rá representar qualquer .acciomsta
sem que seja accionista tamhem e que n:-'1o tenha direito a voto:
exceptuaudo o caso de uma corporaçao, que poderú nOn1f=~l'
procurador qualquer dos se.us runocíonarios, sem que es.te seja
um accíonísta da companhia, e curo procurador podera (com
Iíceuca do presidente) fallar em reunião, excepto igualmente
o easo de qualquer accionista residirfóra do Reino Unido, em
cujo caso um, que não seja accionista, poderá ser nomeado
procurador.
8·L O documento de procuração será depositado na sédo
da companhia com antecedencía não inferior a dous dias (exceptuando domingos) antes da data da reunião para a reprcsentação em que qualquer procuração seja dada.
85. O documento de' procuração será no sentido ou l'órma
como segue:
The Anglo-Braztlian Motor 'I'ransport Company Limited.
Eu ... , de ... , no condado de ... , na qualidade de accionísta da
acima mencionada companhia, nomeio por este documento o
Sr .... , de .. " como meu procurador para votar por mim na
Assemhléa Geral (ordinaria ou extraordinaria, conforme o
caso) da companhia a reunir-se no dia de ... , de !fI... e a
qualquer respectivo adiamento.
Dado aos ... dias de ... 19 ...
8(;. A procuração dará direito a pedir votação por urna.
87. Um voto dado em conformidade com uma procuração
será valido a despeito de fallecimento prévio ou annullação da
procuração ou transferencia da acção pela qual tal procuração
f'ôr dada, quando nenhuma participação por escripto do í'allecimento, annullação ou transferencia, tenha sido recebida na
séde da companhia antes da reunião.
88. Qualquer medida approvada pelos directores, cu j a
partlclpação será dada aos accionistas na Iõrrna aqui inserta.
e que será sempre dons 'm.ezes após semelhante approvação
ratíf'ícada e confirmada por escripto (por telegrapho ou cOl'~
reio) pelos ~ccion~stas c?m direito, em escrutínio, a 315 dos
"Otos, sera tão valida e formal iCO!110 qualquer medida approvada em assemhléa .geral e os dírectores não serão responsaveis por agir ~n~ vista de qualquer tal .approvacão (por telegrapho ou correroj , embora tal contenha qualquer erro ou não
seja authentica.
I\. presente clausula não será applicavel a qualquer medida
de Iiquidação da companhia ou a medida approvada em vista
de qualquer assurnpto que pelos estatutos ou estas regras
deverá ser resolvido por medida especial ou extraordinat-ia ,
0

XIX. OS DIRECTORES

8~. O numero de qire~tores .uão será iI1'ferior a dous nem
superror a sete e os prlJlleJros dírectoros serão nomeados pela
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maioria dos subscriptores do IJwl/lOl'ancllUn e estatutos da companhia.
\10. A companhia poderá, de tempos a tempos, em assemhléa 'geral e dentro dos limites n~ste exarados, augmentar
reduzir o numero de directores funccIOnapdo, e em qualquer
resolução de .nugmento poderá nomea~' o director ou dI,rector~s
necessal'ios e poderá tambem determmar a forma da 1 educção
do numero dos mesmos.
91. O director ou directores subsistentes poderão agir a
despeito de qualquer vaga existente no ~eu nume~'o: Sempre
que o numero dos dírectores sej 3; infer-Ior ao mlJ?:lmo presci-ípto, os restantes, díreetor ou dírectores, l}ome3;rao em~e
cuida um ou mais directores addicionaes ate perfazer o dito
~linimo. ou convocarão a assemhléa geral da companhia para
procedé a tal nomeação.
92. Os dlrectores poderão sempre nomear qualquer pessoa
com qualifieação para o lagar de director, quer: para uma vaga
casual ou addicional, mas de fórma que o maximo nestes estatutos presoripto nunca seja excedido. Mas tal dírector dessa
fórma nomeado só tunccionará até a seguinte assembléa geral,
quando será proposto para a reeleição.
93. Nenhuma outra pessoa sinão um díroctor retirado será
eleita director (excepto como director de nomeação dos demais
directores) sem que pelo menos quatro dias de aviso (e nunca
mais de sete) sejam dados de aviso á séde da companhia com
a respectiva proposta juntamente com uma participação do
mesmo para o fim ele que está disposto a acceítar a respectiva
nomeação.
94. A companhia deverá ter em seu escriptorio UI11 registro
dos nomes e endereços dos seus dírectores e gerentes, cópias
do qual deverá remetter ao registrador das companhias, notificando ao mesmo quaesquer mudanças que de tempos a tempos
possam oecorrer ,
95. A qualificação para director será a posse de não
menos de 500 acções da 'Companhia. Um direetor que assim
não esteja qualificado deverá fazer acquisição das mesmas
ucções dentro de dous mezes depois de sua nomeação e tal
director que anão faça dentro desse período ou se desfaça
dessa qualificação, demíttir-se-Iia e não terá direito a nomear
outro dírector ,
\16. A remuneração de qualquer dírcctor, exclusivamente
da do director-gerente e tambem exclusiva de qualquer remuneração sob o art. 120, será até que os accionistas reunidos
em assembléa geral ordínaría resolvam o contrario,· de 5 %
sobre os lucros liquides da companhia, annualmente. e sobre
os quaes se distribua dividendo, e tal quantia ou qualquer
outra seja approvada pelos accionistas em assernhléa geral,
será dividida entre os direetores da maneira em que estes conoordem e, na falta de accôrdo, igualmente. Todo o director terá,
direito a reembolso de todas as quantias que razoavelmente
despenda ao serviço da companhia, inclusive as de viagem para
o das reuniões de directores e das assembléas geraes.
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xx, PODERES DOS DIRECTORES

97. O negocio da companhia será dirigido pelos directores,
que poderão exercer todos os poderes que não constam dos
estatutos e da lei das sociedades anonymas de 1908, sujeitos
comtudo a quaesquer regras destes es~atutos, aos artigos da
lei e a quaesquer outras regras não mencionadas que possam
ser prescrIptas pela companhia em assarnhléa geral, mas regra
alguma approvada pela companhia invalidará qualquer acto
anter-ior dos direotores que houvera sido valido si tal regra
não houvesse sido approvada ,
98. Sem prejuízo aos poderes geraes coní'eridos pela clausula anterior, ou a quaesquer poderes constantes destes estatutos, ou por lei conf'ei-ídos aos directores, fica pelo presente
declarado que terão os seguintes poderes;
a) comprar ou adquirir por parte da companhia quaesquer
bens, propriedades, direitos ou cousas que á companhia seja
licito comprar ou adquirdr ;
b) pagar por taes direitos adquiridos ou serviços prestados
á companhia inteiramente em dinheiro ou acções, honds, debeutures ou outras garantias da companhia, ou parcialmente
de cada, e emittir taes acções como completa ou parcialmente
pagas, coruforme concordarem;
c) nomear, remover ou suspender qualquer director-gerente, gerentes, seeretaríos, empregados escripturarios, agentes
e mais servidores, dirigil-os e supcrintendel-os, fixar e pagar
a respectiva remuneração;
d) entrar em negociações, tratados ou contractos (preliminares, oondicionaes ou í'inaes) e pôr os mesmos em vigor,
assim como modil'ical-os, varial-os ou rescindil-os:
e) assegurar o cumprimento de quaesquer contraetos e
compromissos da ou com a companhia, por hypotheca ou encargos; em parte ou toda a propriedade da mesma, ou sobre o
seu capital ainda não versado ou de qualquer outra fórma que
julgarem boa;
f) a juntar a quaesquer acções a emittir como pagamento
total ou parcial de qualquer contracto adquirido pela companhia ou em pagamento de serviços prestados á companhia
taes condições para a transferencia das mesmas que houverem
por bem;
,
u) nomear agentes, procuradores e gerentes interinos para
o serviço da companhia em qualquer parte do mundo com tacs
poderes (Inclusive poderes de substabelecer a segundos) como
houverem por bem, e providenciar para a gerencia dos negocies
da companhia cm qualquer parte do mundo por qualquer outra
firma ou pessoa;
h) nomear qualquer pessoa para depositario, trustee de
qualquer propriedade da companhia e de fazer tudo necessario
para investir tal pessoa no dito encargo;
i) entrar cm qualquer accõrdo com qualquer firma, companhia ou pessoa negociando no mesmo ramo de negocíos da
companhia, para concessões mutuas ou combinações de beneficios reciprocos ou sobre qualquer restricção a concurrencia,

ACTOS

no

PODER EXECUTIVO

1023

e sobre qualquer accórdo sobre negocio ou lucro de que advenha resultado para 3: companhia;
.
j) doar e contribuü- para qualquer fnn de natureza benef'ica para a companhia e ctear ou contribuir para o seguro,
pensão e outros fundos para o beneí'ícío dos empregados da
eompanhia, ou para proteccão da companhia e estabelecer em
geral, manter e subscrever para qualquer fim beneí'icial aos
emm'egados da companhia:
- k) começar e manter, ou defender, agir en~ gera}, aliandonar ou aggravar quaesquer processos legaes, ll1ClUSIV0 PI'f)cesses de fallencia, por parte da companhia, appellar para
arhítrío sobre quaesquer claims de ou' contra a companhia,
observar e obedecer as sentenças, e conceder prazo ou pagamento em prestações a qualquer devedor da cornpanhia ;
l) passar recibos e quitações por parte da companhia;
'm) empregar ou negociar com o capital da companhia que
não seja immediatamente necessario da maneira que houverem
por conveniente, e variar tal emprego ou realizar as quantias
empregadas, sempre que elles (directores) nunca comprem
nem façam adcaníamentos sobre acções da companhia;
n) indernnizar qualquer director ou pessoa que tenha assumido qualquer responsabilidade por parte da companhia, e
assegurar a mesma pessoa ou dírector contra perda, hypothecando-Ihe qualquer propriedade da companhia, parcial ou
totalmente, como garantia; .
o) remunerar qualquer pessoa prestando serviços Ú companhia, quer a mesma se ache ao serviço regular ou não da
companhia, de tal Ifórma que houverem por conveniente, quer
em dinheiro, salatio, bonus, acçõos ou debentures, ou por commissão ou .partioipação nos lucros, de transaccões especiaes ou
gemes, ou de qualquer outra rorma;
1J) celebrar contractos e accôrdos para a venda de receita,
propriedades da companhia, ou para fusão da companhia com
qualquer outra companhia, em taes condições. sobre queresolvam, mas sempre sujeito á approvação dos accionístas
reunidos em assemhléa geral extraordinarta;
q) dirigir, manter, melhorar, alugar, vender, trocar ou
dispor por qualquer outra fórma, quer absoluta, quer condieionalmentc, e em taes condições que houverem por boas, qualquer' propriedade da companhia.. presente ou futura, e acceitar
pagamento pela mesma tal fónna e quando lhes parecer;
'1') construir edifícios e machínismos para os í'ins da companhia;
,
s) contrahir, c~lln ~u sem garantia, de qualquer companhia,
firma ou pessoa, dinheiro quede tempo a tempo í'ór necessai-ío
para o negocio 'da companhia;
.
t) combinar com, qualquer outra pessoa para levar a cabo
qualquer dos propos itos da companhia;
u) comprai- qu adquirir, 9uel' absoluta quer condicional-o
mente, parte ou inteira propríedade de qualquer outra firma,
companhia ou, pessoa, ou contracto que desejam para a companhía, ou efi'ectuar qualquer combínação com reí'erencia a
qualquen contracto ou negocio como fim de alcançarem o
mesmo para a companhia;
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'lU) receber, encher, acceitar, endossar e negociar por parte
da companhia, letras de cambio, notas promíssortas, ou cheques
para o fim e em negocio corrente da companhia, mas nenhuma
letra de cambio, notas promissor-ias, ou cheques a serem acceitos, enchidos por parte da companhia, serão validos sem
que sejam assígnados por dous directores;
x) receber c accordar em receber em Jogar de dinheiro,
em pagamento ou parte de pagamento, POI' trabalho feito ou
mercadorias vendidas ou alugadas, ou por mercadorias coutractadas para o fabrico, vendidas ou alugadas pela companhia,
bonds, tlcbeiuures ou outras garantias de qualquer governo,
firma, companhia ou pessoa, sempre que o houverem por
conveniente.

XXI. DESQUALIFIeAÇ.:\.O DE DIRECTORES

99, O legar de director terá inso facto vagado:
a) si occupar qualquer outro logar lucrativo na companhia,
excepto o de director-gereute, dírector geral ou de departamento;
b) si fullir, suspender pagamentos, ou fazer concordata
com credores:
c) si fàr atacado por alienação mental;
d) si cessar de possuir as qualificações necessarías em
aeções ou- stock, ou deixar de adquirir as mesmas dous mezes
após a sua eleição ou nomeação;
c) si se ausentar das reuniões dos dírectores durante um
periodo de tres mezes sem licença especial dos demais directores para o fazer;
f) si, com aviso de um mez de antecedencia, avisai' os
demais directores de que deseja a sua demissão, mas qualquer
acto praticado em Ma fé por um director cujo legar .vagar
pelas razões mencionadas, será valido, a não ser <que, anteriormente a tal acto, scientificação por escripto tenha sido dada
aos directores, ou lançamento feito no livro de minuta dos
directores tenha sido feito, declarando que tal director estava
demissionario.
:1 00, Qualquer director não será desqualjf'icado de entrar
em conüractos, compromissos, ou negócios com a companhia,
nem será tal contracto, oompromísso ou negocio celebrado entre
a companhia e tal director annullado, nem serã tal director
responsavel perante a companhia pelo lucro resultante de tal
coutracto, compromisso ou negocio em ví.rtude de o meamo Ger
ao mesmo tempo um director da companhia, desde o momento
de que tal dírector informe a directoria da sua llosição em
tal transacção quando esta seja celebrada, ou si o lucro que
lhe advonha tenha sido subsequentemente auferido desde que
informe a directoria disso na primeira occasião que se lhe
apresentar. Qualquer dírector poderá votar .sobre vqualqueitransacção em que seja interessado ou sobre qualquer matei-ia
resultante da mesma.
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XXIII. RÜl'AÇ.:l.O DE DIRECTORES

101. Na assembléa geral ordinaria de cada anno um terço
dos dírectores funcoíonando, ou si o seu numero não 1'01' multiplicado de tres, então o numero mais proxímo de um terço,
vagarão o seu logar, sendo os dírectoree que mais tempo
tenham funccionado os que mais cedo vagam seus legares.
102. Nas occasiões em que varies directores tenham funcoionado por um período de tempo igual e em um só ou alguns
de taes dírectores devem vagar os seus Jogares, a vaga a ter
logar será determinada por sorte. Para os fins de vaga por
rotação ou periodo de funecíonamento, será calculada pela sua
nomeação mais recente.
103. Um direetor cujo logai- tenha vagado será elegível
p!l:ra reeleição.
.
104. A companhia reunida em assembléa geral em que
qualquer dírector se retira pela maneira mencionada poderá
preencher a respectiva vaga, assim como quaesquer outras que
existam então, elegendo o numero necessarío de pessoas para
tal fim, a não ser que a companhia tenha resolvido reduzir o
numero dos seus directores.
105. Si em qualquer assembléa geral não sejam eleitos
díreotores para as vagas existentes, então, sujeito a qualquer
resolução, reduzíndo o numero dos dírectores, os directores
demissionarios ou os cujas vagas não tenham sido preenchidas
serão considerados como reeleitos.
106. A companhia poderá, reunida em assemhléa geral, e
POT resolução especial, demíttír qualquer dírector, antes de
seu período de funeoíonaruento ter expirado, podendo por resolução extraordínaria eleger outro em seu logar. A pesaoa
que 1'01' nomeada para preencher tal vaga funccíouat-á apenas
até a data em que o director demittido terá Iunccionado, mas
tal previsão não o prejudicará para nova reeleição.
XXIV. DIRECTORES GEREN'rES

107. Os directores poderão, de tempos a tempos, nomeae
qualquer pessoa para director-gerente da companhia e poderão
fixar a sua remuneração, quer por salarío ou commíssão, quer
dando-lhe direito a participação nos lucros da companhia, ou
combinação simultanea das duas fórmas de remuneração.
f08. Todo o dieector-gerente ficará sujeito a demissão ou
remoção pela directoria. Essa poderá, entretanto, celebrar
qualquer contracto com qualquer pessoa que esteja prestes a
ser nomeada para O logar de dírectoa--gersnts, relativamente a
tempo e condições de seu engajamento, mas de fórma que a
quebra de tal eontracto com tal pessoa apenas envolva índemnízação, não lhe assistindo o díreíto de continuar ao serviço da
companhia contrario á vontade dos directores da companhia
reunida em assembléa geral.
109. Um dírector-gerente não será, emquanto estiver
nessa capacidade, suj eito a retiro por rotação, sendo, no entanto, sujeito ás mesmas disposições respeitantes a vasacno de
Poder Executivo - 191i
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logar que applicarn aos directores, deixando <de ser direotor-,
gerente logo que deixa de ser director.
110. Os dírectores poderão de tempos a tempos confiar e
investir no dírector-gerente qualquer parte dos poderes dos
directores, não incluindo o de proceder a chamadas, annu11ar
acções, contrahír emprestimos, ou emittir debentures, que e11es
houverem por bem. Mas o exercicio das runcções dos dírectores-gerentes 'ficará sempre sujeito a taes restricções e regulamentos que os directores achem por bem impor, e taes poderes poderão SBJl' a qualquer hora revogados, annu11ados ou
modificados.
XXV. GERENTES INTEIUNOS

i i i. Os directores poderão providenciar para a gerencia
dos negocies da companhia em qualquer parte do mundo, da
fórma que houverem por conveniente, quer estabelecendo gerencías locaes,quer agencias, ou nomeando gerentes, agentes
ou procuradores ou entregando tal gerencia a uma companhia,
llessoa residindo ou negociando na localidade onde os negocíos
da companhia requerem tal gerencia; e quaesquer gerentes
locaes, procuradores, companhia, firma ou pessoa que sejam
encarregados de tal gerencía, serão daqui em deante mencíonados como « gerentes locaes».
i 12. Os directores poderão, de tempos a tempos, delegar
nos gerentes locaes quaesquer dos poderes autorizados e direitos investidos nos directores que sejam necessarios para
exercicio nas respectívas localidades, e poderão, outrosim, conceder-lhes poderes de suhdelegação, e poderão para os mesmos
fins executar e entregar-lhes os documentos necessarios a tal
investidura. Em especial caso, mas sem limitação da generalidade das palavras atrás empregadas, os gerentes Iocaes
podarão ser 'nomeados agentes da companhia para os eí'feitos
do § 29 da lei das sociedades anonvmas de i 90S, para affixar
o se110 official da companhia a documentos, contractos ou
quaesquer outros mencionados na dita lei, e para conduzir
todos os negocíos da companhia em geral.
113. Os directores regulamentarão a maneira em que os
agentes ou gerentes locaes se deverão conduzh-, no exercício
dos seus poderes, deveres, autoridades e discreções em que
sejam investidas, e onde a gereneia local seja investida em
mais de uma pessoa, como deverão agir sem a concurrencia
dos demais, e poderão tambem designar a data em que as
reuniões de gerentes locaes terão legar, fixar o respectivo
quorum para as mesmas e declarar a maneira como quaesquer
vagas no seu numero terão de ser preenchidas.
i 14. Os directores poderão fixar e pagar as remunerações
dos gerentes locaes da fórma que houverem por conveniente e
poderão demittir e nomear outro para o logae dos mesmos.
115. Os gerentes Ioeaes terão de acatar as ordens que lhe
foram dadas pelos directores, e terão de conservar minuta
regular de todas as transacções que effectuaram pela companhia e de transmittir cópias das mesmas para a dtrectoría,
pelo menos uma vez em cada mez calendario,
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116. Os directores poderão .reunír-se para despacho das
negocios, adiar e de qualquer outra maneira regular as suas
reuniões como desejarem, e determinar o numero necessario
para effectuar qualquer negocio. Questões levantadas em qual-o
quer reunião serão decididas par maioria de votos de todos os
directores presentes, tendo cada um o seu voto. Em caso de
empate o presidente terá voto de decisão. Qualquer dírector
poderá em qualquer ocoasião pedir urna reunião de díreetores.
Não será necessario notificar-se qualquer reunião ao director
que se achar ausente do Reino Unido.
117. Os dírectores poderão eleger o presidente das suas
reuniões um delegado presidente, determinando o período durante o qual deverá exercer os respectivos cargos, mas si
nenhum dos mesmos fôr eleito ou se nenhum dos eleitos estiver presente durante qualquer reunião, os directores poderão
nomear qualquer do seu numero para exercer tal üuncção em
tal reunião, mas a falta de eleição de qualquer presidente não
invalidará as medidas que tal reunião tomar.
118. Os dírectores poderão delegar qualquer dos seus
poderes a comité consistindo de tal accionísta ou accíonístas
que houverem por bem. Qualquer comité assim formado conrormar-se-ha, no exercício dos poderes assim delegados, com
os regulamentos que lhe ou lhes foram impostos pelos dírectores e o proceder dos mesmos applícarão igualmente, sempre
que pelos dírectores não sejam alterados para as reuniões e
procedimento de qualquer comité, mas sujeito como acima, um
comité poderá adiar e reunir-se corno o mesmo comité decidir.
1H). Todos os actos praticados por reunião de directores,
ou por um comité de dírectores, ou ]lor Qualquer pessoa agindo
como director, serão validos como si tal pessoa fôra na verdade
nomeada e qualificada como director, a despeito de que seja
posteriormente descoberto qualquer erro na nomeação de tal
dírector ou pessoas agindo como tal.
120. Os directores poderão conceder qualquer remuneração especial dos fundos da companhia a qualquer dírcctor
que vá residir no estrangeiro no interesse da companhia, ou
por especiaes serviços prestados li 'Companhía . Tal remuneração
poderá ser urna porcentagem nos lUCl'OS ou somma í'ixa, -como
pelos directores fôr decidido.
XXVI. 1IIINU'l'AS

121. Os directores ficam encarregados de ver que minutas
sejam devidamente lavradas nos livros fornecidos para tal fim:
. a) de todas as nomeações de runccionarios:
b) dos nomes de cada director presente em cada reunião
de direetores ou comité dos mesmos;
c) de todas as resoluções e procederes em assemhléas geraes, reuniões de directores e comités. E todas taes minutas de
qualquer reunião de directores, comité ou companhia, sendo
assígnadas pelo presidente de tal reunião ou pelo da reunião
suhséquente, ou ainda um contracto de quaesquer minutas
certificadas pelo secretario como sendo uma cópia fiel e verdadeira, serão tidas como evidencia p1'ima fade do conteücde taes minutas.
'
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XXVII. DO SELLO

122. Os directores providenciarão para a custo dia do sello
commum da companhia. Este sello nunca deverá ser aff'íxado
a qualquer documento sem o expresso consentimento da direetoría, ou por um comité de directores com devida autoridade,
e sempre na presença de dons directores, que assígnarão por
seus punhos todo o documento assim sellado , Um record dos
documentos sellados será ·conservado em um livro a ser designado «livro do sello »,
123. A companhia poderá fazer uso dos poderes que lhe
confere a lei das sociedades anonymas de 1908 e poderá ter
sellos orrícíaes para o uso fóra do Reino Unido, investindo nos
gerentes locaes poderes especiaes para affíxação dos mesmos
de qualquer fórma permittida pela dita lei.
XXVIII. DIVIDENDOS

i24. Sujeitas sempre aos direitos de quaesquer accíomstas
(de acções) com direito a qualquer prioridade, preterencía, ou
privilegio especial, e aos arts. 133 e 134 dos presentes estatutos, os lucros líquidos da companhia serão divisíveís COJli9
dividendo entre os acoíonístas ordínar-íos e fundadores da companhia, os ultímos dos quaes a figurarem como aceíonístas
(de acções ;C 1 completamente versadas). Sempre que chamadas
tenham sido pagas adeantadamente, como consta do art. 25
destes presentes, na base de que tal avanço terá direito a juros,
tal dinheiro emquanto rendem juros não conferirá direito a
participação dos lucros.
.
~ 1'5. Os díreetores apresentarão perante a companhia
reunida em assembléa geral a sua opinião sobre a quantia que
deve ser distribuida como dividendo e a companhia declarará
o dividendo a pagar, não devendo comtudo o mesmo exceder a
quantia demarcada pelos directores.
125. Nenhum dividendo será pago, excepto advindo dos
lucros da companhia.
127. Os direetores poderão de tempo a tempo pagar aos
aceíonístas tal dividendo inierimi como julgarem por bem.
128. Os directores poderãodeduztr dos dividendos pagaveis a qualquer accionísta todas as quantias que elle de per si
ou conjunctamente com outrem deva á companhia relativamente ás chamadas ou outra qualquer círcumstancía, sem prejuizo para que a companhia reclame o saldo de tal divida ou
para annullação da acção como aqui previsto. .
129. A notificação de qualquer dividendo a distribuir será
dada aos accíonístas pela fórma usual de qualquer outra noticia.
130. A companhia poderá eíf'eetuar o pagamento de qualquer dividendo ou bonus relativo a qualquer acção por- meio
de um cheque ou ordem pela via postal ordínaría endereçado
á díreeção regtstrada do accíonista (a não ser quando este
tenha notificado o seu deseí o conrtario) e não assumirá a
responsabilidade resultante da perda ou extravio e o recibo
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da pessoa cujo nome esteja no registro de aecionístas na data
em que tal dividendo fôr declarado, será sutriciente para a
companhia.
.
131. Os directores poderão, si o houverem por bem, reter
o pagamento de qualquer dividendo eelativo a qualquer acção
a que qualquer pessoa mencionada nas clausulas sob o título
de «Toransmissão de acções », tenha direito até que a mesma
tenha effectivamente transferido tal acção, após o que cada
pessoa assim transferido receberá tal dividendo.
132. Nenhum dividendo terá juro contra a companhia
XXIX. FUNDO DE DEPRECIAÇ.~O E RESERVA

1.33. Antes da declaração de um dividendo os díreetores
aproprianão tanto dos lucros brutos da companhia, quanto julgarem necessario para cobrir depreciação nos edií'ioios, maohinismo, material üixo e volante e mais propriedades da
companhia e tambem porão de parte um tanto dos lucros liquidos da companhia a destinação ao fundo de reserva, de
aqui em deante a ser chamado o fundo ordinário de reserva, e
poderão empregao este quer ne negocio da companhia ou em
outro qualquer negocio (excepto na compra de acções da companhia ou empréstimo sobre as mesmas) conforme entenderem,
e poderão modificar tal emprego de capital cuja receita será
levada á conta dos luoros brutos da companhia.
Tal fundo de reserva poderá ser applicado ao pagamento
de dividas, perdas ou outras oontíngencías, nivelando dividendos, ou em qualquer outro fim em que os capitaes da com'Panhia possam ser legalmente empregados, e até que o mesmo
fundo seja applicado considerar-se-ha o mesmo como lucro a
dividir.
.
Os díeectores poderão tambem transportar para as contas
que se sigam qualquer saldo nos lucros que elles não entendam
por bem dividir ou levar a reserva.
1.34. Em additamento e sem prejuízo aos poderes confe!ridos pelo art. 1.33, os directores poderão quando eecommondam em qualquer anno economíco um dividendo, sobre as
aeções ordinarias da companhia não inferior a dez por cento
sobre a ímportancía das mesmas, pôr de parte dos lucros e
ganhos de cada anno, depois de terem providenciado para o
pagamento de dividendo sobre as acções que tenham direito a
qualquer prioridade sobre qualquer outras acções e o dividendo
que recommendam sobre as acções que não gosam de tal prioridade, tal quantia que elles julguem por bem no interesse da
companhia como uma reserva interna, ou como addíção a tal
reserva interna se já formada, e que será conservada para os
fins e nas condições que seguem:
a) a reserva interna será independente do fundo ordínario
de reserva sob o art. 131, e não necessita de ser apresentada
em qualquer folha de balanço submettida aos acoioaistas e o
credito e debito nas mesmas exarados poderão ser modificados, e os dícectores não serão obrigados a dar qualquer
informação aos accíouístas sobre as quantias, applicações ou
destino das mesmas quer em seu relatorío, em tal folha de
balanço ou outra qualquer fórma;
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b) tal .reeerva interna poderá ser empregada da maneira
em que 'os directores muito' particularmente desejarem (excepto sobre as accões da companhia), sem serem por isso sujeitos a perdas ou responsabilidades em consequencia de tal
destino ou applícação:
c) tal reserva interna poderá ser empregada a díscreção
dos directores para qualquer dos fins da companhia (inclusive
os fins a que o fundo de reserva ordinarioé destinado) ou
para qualquer outro fim que incidentemente occorra ou conduza para obtenção de qualquer dos fins da companhia;
d) os directores conservarão contas detalhadas da reserva
interna da respectiva applícação e os auditores da companhia
terão sempre facil accesso a taes contas, assim como acs demais
livros, contas e documentos da companhia. Consistirão parte
dos deveres dos auditores em informar a companhia se a reserva interna foi applícada em concordancia com as previsões
aqui inseridas, mas (excepto nos casos em que seja seu dever
fazel-o sob a lei das sociedades anonymas de 1908) os auditores
não esclarecerão em seu relatorio a quantia de tal reserva interna. sua applícação ou qualquer informação a respeito da
meSma;
,
e) fica previsto que nada neste artigo será Interpretado
como affectando os dírectores, poderes ou deveres que lhes são
concedidos pela lei das sociedades anonymas de 1908.

xxx,

CONTAS

135. Os dírectores deverão providenciam para que contas
verdadeiras sejam mantidas:
.
a) das propriedades da companhia;
b) das quantias despendidas e recebidas pela companhia,
c sobre a applicação das mesmas;
c) dos credites e debitas da companhia;
d) de tudo quanto seja necessario a exhíbír coreer-tamente,
as transacções effectuadas pela companhia e verdadeira situação financeira.
'
136. Os livros de contas serão conservados na séde da
companhia ou em qualquer outro legar onde os directores
determinam. Os directores determinarão igualmente (e nesse
caso por quanto tempo e em que condições) os livros (os livros
que não sejam o registro de accionistas e de hypothecas) e
contas da companhia ou parte das mesmas, e os trabalhos e
escriptorios da companhia estarão abertos á inspecção dos
accionistas, os 'quaes terão apenas os direitos de ínspecção que
lhes foram conferidos pela referida determinação.
137. Na assembléa geral ordinaría em cada anno, os direetores apresentarão á companhia uma folha de balanço até
uma data não superíoe a tres mezes de antecedencia a tal
reunião. A folha de balanço conterá um summario exacto
emittido, encargos e propriedades da companhia, excepto o
constante do art. 13/L
138. Cada folha de balanço (balancete) será acompanhada
de um relataria dos directores e sua opinião acerca da quantia
que deve ser paga como dividendo e sobre a quantia que pre-
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tendem levar ao ccedíto do dundo ordinario de reserva ou
transportar em ooncordancía com o art. 133.
139. Uma cópia do balancete e relataria será enviada a
todo acoíonísta com notificação da Il'eunião em que fará a respectiva apreciação.
XXXI AUDITORES

140. As contas da companhia serão pelo menos uma vez
poranno examinadas e a exactídão do balancete verificada
pelos auditores ou auditor, cuja nomeação e deveres serão em
oonrormidade com a lei das Sociedades Anonymas de 1908 ou
qualquer modificação da mesma,
XXXII. NOTIFICAÇÕES

141. Uma notificação poderá ser feita pela companhia a:
qualquer accionista,quer pessoalmente, quer pelo Correio com
porte pago ao seu interesse registrado. Convocações para a
confirmação de qualquer proposta approvada préviamente poderão ser feitas pela imprensa.
142. Nenhum aecionista terá direito a notificação para
qualquer endereço fóra do Reino Unido; e qualquer acoíonísta
eulo endereço não seja no Reino Unido poderão indicar por
esccípto á companhia um endereço no mesmo Reino para onde
taes notirícações poderão ser endereçadas, para cujo fim será;
consíderado como sendo o seu endereço registrado. Qualquer
accbnístauue não tenha endereço registrado no Reino Unido
enio tenha dado participação como atrás se menciona, á
comjanhía, será considerado como tendo recebido respectiva
notificação de qualquer assumpto scientificado aos demais accionistas ou affixado no escriptorio da companhia onde fioarã
patente durante 48 horas.
143. Qualquer notif'ioação feita pelo Correio será consídaradi como effectuada 24 horas depois da entrega no Correio
e pan provar tal será necessaeío apenas provar que a carta
eonterdo a notificação foi correctamente endereçada e remettida ai Correio.
144. Qualquer notificação que seja necessaria aos accionísfas e para os quaes não exista previsão nestes presentes,
será srfficientemente feita sendo-o por publicação em qualquer [rrnal diario de Bírmingham ou em qualquer jornal cireulandi no districto em que a séde da companhia esteja situada, e será considerado como dado no dia da puhlicação do
mesmo jornal.
HJ. Qualquer pessoa que por qualquer operação legal,
transíe'enoía ou outros -quaesquer meios venha a adquirir
quaesqier acções será considerado como accionísta para os
effeitm de notificação, que previu o registro de seu nome no
registrr dos accíonístas terá sido dada a pessoa, de quem derivou < seu titulo de accíonísta ou teria sido dado caso tal
pessoaaouvesse tido um endereço registrado no Reino Unido.
14(. Qualquer notificação ou documento entregue ou enviado jelo correio ou deixado nos endereços registrados dos
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aeoionistas, em conformidade com estes presentes, será considerada, a despeito do fallecimento de tal accíonísta do qual a
companhia tenha sido ou não scientificada como tendo sido
feito relativamente a taes aceões, possuidas sómente por tal
acoíonísta até que o nome do herdeiro seja devidamente registrado e tal notificação será considerada pelos administradores do fallecido como tendo sido sufficiente. Qualquer de
tal notificação ou documento entregue ou enviado ao endereço
regístrado dos acoionístas, quer sejam sós ou em sociedade,
será oonsiderado como devidamente Ifeito, a não ser que a
notificação de obito tenha sido recebida pelo secretario da
companhia em data anterior á da notificação, e como sufficiente para as pessoas interessadas em taes acções.
Art. 147. A assignatura de qualquer notificação da companhia poderá ser por punho ou impresso.
148. Quando um aviso com varios dias de antecedencia ou
notificação extendido por qualquer período fôr necessário, a
data da mesma, e não a data em que tal período expirar, será
incluida em tal período.

xxxm.

LIQUIDAO.~O

149. As propriedades da companhia em liquidação que sobejarem da mesma serão sujeitas ao direito dos accionistas de
acções emittidas sob condições especiaes c a qualquer eontracto
celebrado com qualquer empregado, dividas por dividas por
entre accionistas em proporção ás quantias pagas ou creditadas
como pagas sob(re as acções em seu poder.
150. Com a sancção de uma resolução extraordinaria dos
accionistas da companhia, qualquer parte dos haveres da companhia, inclusive acções em qualquer outra companhia, poderão
ser divididas por entre os aocíonístas a especíe ou poderão ser
investidos em t1'UStS para beneficio de taes aceíonístas e a
liquidação da companhia dissolvida, mas de fórma que accíonísta algum seja compellido a acceitar qualquer acção sobre
a qual pesarqualquer encargo.
Para ilraducção conforme.
Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 1911. - Eduartlo Erede1'iCO Aleeomder.
William Harrad, 38, Grafton Street, Coventry, escrípturarío de solicitador. -John James Henry Sturmey, The Quarry
Close, Coventry, industrial.
Datado, hoje 12 de junho de 1910.
Testemunhas das assignaturas dos acima mencionados.
W. M. A. Limdlex, 1 secretarío dos Srs.Woodock & Comp,
solicitadores. Coventry.
0
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DECRETO N.

8.756-DE

31

DE 1\1AIO DE

1911

Concede 'autortaacão â e The SOP" Díamond Mine, Limited a para funccionar
•
na República.

o Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a ({. The Sopa Díamorrd Mine, Limited », sociedade anonyma,com séde na Inglatera, devidamente representada, decreta:
Artigo uníco. E' concedida autorização á «The Sopa
Diamond Mine, Limited» para funccionar na Republica com
os estatutos que aprsentou, mediante as clausulas que a este
a.companham, assígnadas pelo Ministro de Estado da Agricultura, Industria e ~ommercio, ficando a mesma companhia obri.gada a cumprir 'hs formalidades exigidas pela legislação em
vigor.
tRio de Janeiro, 31 de maio de '1911, 900 da Independeneía
e 230 da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.

Clausulas que acompanham o decreto n. 8.756, desta data
I
<t The Sopa Diamond Mine, Limited» é obrigada a ter um
representante no Brazil com plenos e illimitados poderes para
tratar e definitivamente resolver as questões que se suseitarem
quer com Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela companhia.

°

II

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

Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos seus estatutos.
Ser-Inc-ha cassada a autorizaçãopara funccionar ma Repuhlíca si infringir esta clausula,
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IV

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

v
A infracção de qualquer das clausulas, para a qual não
esteja comminada pena especial, será punida 'Com a multa de
i :000$ a 5 :000$, e, no caso de reíncidencía, pela cassação da
autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam
as presentes 'clausulas.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1911. - Pedro de Toledo.
Eu, abaixo assignado, Alexander Bidgway, tabellião publico
por alvará regia, devidamente nomeado, juramentado e em
exercicío nesta cídade de Londres, pela presente certifico que
o documento impresso no idioma inglez, que vae aqui annexo
sob o meu seIlo, official, é cópia certíríeada da contracto social
e estatutos da sociedade anonyma denominada « The Sopa
Díamond Mine, Limited », com séde nesta cidade, e que a dita
eópia, aehamdo-se autorizada nas paginas '10 e 43 pela assignatura que dou fé ser legitima do Sr. Henry Birtles, registrador
delegado de sociedades anonvmas de Inglaterra, tem todos os
sígnaes de authenticidade exigidospelas leis inglezas em vigor.
Outrosim, certifico que a traducção no idioma portuguez, que
vae annexa do mesmo modo, é versão fiel e conforme da citada
cópia certificada e que, por conseguinte, esta e a referida traducção são dignas de toda fé e eredíto, tanto nos tribunaes de
justiça, como fóra dos mesmos.
Em testemunho do que, para fazer 'constar onde convier e
para todos os effeitos legaes, passo a presente, que assígno e
sello com o meu dito seIlo official em Londres. aos 28 dias de
março de 1911. -Alex. Rirl(fway, notaria publico. (Estava o
,
sello off'ícíal referido.)
Reconheço verdadeira a assígnatura retro de Alex. lRidgway, tabellião publico desta capital, e, para constar onde convier, a pedido do mesmo, passei a presente, que assigmeí e fiz
sellar com o sello das armas deste Consulado Geral da Republíea dos Estados Unidos do Brazil em Londres, aos 30 de
março de 1911. -(Sobre uma estampilha consular no valor de
3$) ~F. Alves Vieim, consul geral. Recebi L 0-6-9. (Estava a
ehancella do consulado.)
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. F. Alves Vieira,
consul geral em Londres. -(Sobre estampilhas federaes no
valor ~otal de 550 réis). Rio de Janeiro, 28 de abril de 1911.Pelo dírector geral, L. L. Fernandes Pinheiro, (Estava a chaneella da Secretaria de Estado das Relações Exteriores.)
.
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Edwin Douglas Murray, traductor publico e inter:Qr~te
Icommercial juramentado. Bua da C3Jndelarla n. 28. Certifico
pela presente que me foi apresentado um ínstrumento de pro...
ouração bastante, passada a favor do DI'. Leitão da C~lllha,
exarado em idioma ínglez, afim de o traduzir para a língua
vernacula, o que assim cumpri em razão do meu ofricio e cuja
traducção é a seguinte;
'I'raducção - Saibam todos que a «The :SoPa Diamond
1rfine, Limíted », companhia fundada nos termos da lei de companhias (eonsolidação) de 1908 (Inglaterra), cuja séde social
é em SL Seithins Lame, 18, na cidade de Londres (que será.
daqui por deante chamada «a oómpaahía ») ·pelo presente instrumento nomeia o DI'. Leitão da Cunha, do Rio de Janeiro,
Estados Unidos do Brazil, seu verdadeiro e legal procurador,
para em seu nome e representação nos Estados Unidos do
Brazíl, c com poderes de substabelecimento, agir, praticando
quaesquer actos que mecessarios forem para registrar a ICOmpanhia no Brazil, obtendo do mesmo Governo o reconhecimento
de sua, personalidade legal naque11e paiz cama companhia destinada a explorar minas no referido paíz : e para taes filns
celebrar, passar, assígnar, sellar, executar corno o faria a
propria companhia, outorgam do e cumprindo qualquer vcontracto, convenção, ou instrumento esoripto, que na opinião do
procurador, ou exigencía das leis vigentes no Brazil, forem
necessaríos ou convenientes; podendo para taes fins comparecer perante qualquer registro de documentos, tahellíão publico ou quaesquer outros officiaes,
E a companhia pela presente 'confirma e ratifica, tudo
quanto o seu procurador, substabelecido, ou substabelecidos,
fizerem oumandarem fazer legalmente, em virtude da presente,
incluindo tal ratirieação tudo quanto fizer seu procurador ou
seu substabelecido ou substabelecidos fizerem em virtude da
presente entre a data da revogação desta procuração e a data
em que tal alvitre chegar aoconllecimento do seu referido
procurador ou de seu substabelecido ou substabelecidos.
Em testemunho do que a companhia fez affixar o seu
se110 social, aos 25 dias de abril de 1911. - P. C. Tlwbutt.C. T. Pott. - E. J. Eauman, secretario. (Estava o se110 da «The
Sopa Diamond Mine ».)

°

Eu abaixo assignado, Alexander Bidgway, tabellião publico
por alvará regio, devidamente nomeado, juramentado e em
exercício nesta cidade de Londres, pelo presente certifico que
o .seIlo socu~.l da sociedade anonyma denominada «The Sopa
Díamond Mine, Limited », que se acha ao pé da procuração
exarada nos idiomas mglez e portuguez e que aqui vae annexa
sob o meu se110 orríeíal, foi devidamente affixado perante mim
e em presença. dos Srs.Percy Convemtry Turbutt e Cirus
Tho~as Pott, dírectores, e Ernest Joha Hayman, secretario da
menoíonada sociedade, os quaes asígnaram ao lado do dito
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sello, tudo de conformidade com uma resolução votada pelo
conselho de administração da mesma, a qual lhe foi devidamente exhihida.: estando também de aecõrdo com as leis inglezas em vigor, referentes a sociedades anonvmas, e que, por
consequencía, a citada procuração merece toda fé e credito,
tanto nos tribunaes de Justíça como fóra delles.
Em testemunho do que, para fazer constar onde convier
e para todos os effeitos legaes, passo a presente, que assigno e
seIlo com o meu dito sello official, em Londres, aos 25 de abril
de 19H. - Alex. Ridgway, tabellião publico. (Estava o seIlo
orríeíal referido.)
Seguia-se a authentícação da firma supra, feita no Consulado do Brazíl em Londres, sendo a firma do consul brazíleíro
naqueIla cidade reconhecida ma Secretaria de Estado das Relações Exteriores. (Estavam os seIlos da lei.)
.Nada mais continha o referido documento, que bem e fielmente verti do proprio original, ao qual me reporto. Em fé do
que passei a presente, 'que assigno e seIlo nesta {lidade do [Rio
de Janeiro.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 1911. -Leopoldo Guarasui,
(Estavam os sellos da lei e o carimbo do traductor.)
Edwln Douglas Murray, traductor publico e interprete
eommercíal juramentado, rua da Candelaría n, 28. Certifico pela
presente que me foi apresentado um certífícado de íncorporação exarado em idioma inglez afim de o traduzir para a
Iíngua vermacula, o que assim cumpri em razão do meu officio
e cuja traducção é a seguinte:
'I'raducção - Certificado de incorporação de uina companhia - Pelo presente certífíco que a «Sopa Díamond Mine, Litnited» foi incorporada de canformidade com a lei decompanhias (consolidação) 1908, como companhia de responsabilidade limitada, aos vinte dias de fevereiro de 1911.
Passado e por mim assígnado em Londres, aos move dias
de março de 1911.-H. Birtles, assistente do archivista de sociedades anonymas,
Eu, abaixo assignado, Alexander Rídgway, tabeIlião publico, por alvará régio devidamente nomeado, juramentado e
em exercício nesta cidade de Londres, certíríoo .pela presente
que a traducção precedente é versão fiel e conforme do certírícado de incorporação da sociedade anonyma denominada «Sopa
Diamond Mine, Limíted », exarado em idioma ínglez e que
aqui se acha armexo sob o meu seIlo offíeial e que o dito certi,ficado, achando-se autorizado pela assígnatura que dou fé de
ser legitima do Sr. Henry Birtles, assistente do archívísta de
sociedades anonymas da Inglaterra, tem todos os sígnaes de
authentícídade e:x;igidos pel?~ leis ínglezas vigentes e que, por
conseguinte, o cítade certifíeado e a tradueção merecem '8
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fazem fé e credito, tanto nos tríhumaes de justiça como fóra
delles.
Em testemunho do que, para fazer. constar onde convier e
para todos os eí'feitos legaes, passo a presente, que assigno e
se110 com o meu dito se110 oíf'icial, em Londres, neste dia 28 de
março de 1911. - Ale::c. Rülgway, tabellião publíco. (Eiltava
o se110 official referido.)

Reconheço verdadeira a assigmatura neste documento. de

Alex, Rídgway, tabe11ião publico desta capital; e para constar

onde convier, a pedido do mesmo, passei a presente, que
assignei e fiz sellar 'com o se110 das armas deste Consulado
Geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil em Londres,
aos 30 de março de 19H. ~(Sobre uma estampilha do sello
consular brazileiro de 5$).- F. Alves Vieira, consul geral.
(Estava a chancella respeotiva , )
Seguiam-se os sellos da lei e a authenticação da assígnatura supra feita na Secretaria das Relações Exteriores.

Nada mais continha o referido documento, que bem e fielmente verti do proprio original, ao qual me reporto.
Em fé do que passei o presente, que selleí com o sello do
meu cíf'ício, nesta cidade do Rio de Janeiro.
-Bio de Janeiro, 19 de maio de 1911.-Leopoldo Guaraná.
(Estavam os sellos da lei e o carimbo do traductor.)

Certifico pela presente que me foram apresentados os estatutos e memorial de associação da e The Sopa Diamond Mine,
Limited », exarado em idioma ínglez, afim de os traduzir. para
a Jingua vernacula, o que assim cumpri em razão do meu
officio e cuja traducção vae a seguir.

LEI DE COMPANHIAS

(CONSOLIDACÁO) DE 1908

Companhia de responscbiluiade limitada por acções
Contracto social da «Sopa Diamond Mine, Límítsd >

1. A companhia denomínar-se-ha «The Sopa Diamond
Mine, Límited ».
;!.. A séde social da companhia será na Inglaterra.
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3. Os fins a- que se destina a eompanhia são:
Icomprar, arrendar, ou de outro modo adquirir minas
de díamantes, propriedades contendo minas e quaesquer outras,
arrendamentos, titulo, licenças, servidões ou autorizações em
relação a minas, terrenos, propriedades contendo minas, agua
e quaesquer outros direitos ma Ameríca do Sul ou em qualquer
outra parte, quer em absoluto, mediante opção ou condíeíonalmente, quer s6 ou juntamente com outros, e para este fim
entrando e levando a effeito um contracto entre a B. D. Syndicate, Limited, de um lado e a companhia de outra parte, nos
termos do projecto, uma cópia do qual foi, para fazer fé, assígnada por George Sta,nley Pott, solicitador do Supremo Tribunal;
,
b)procurar, abrir, trabalhar explorar, desenvolver e manter
minas de diamantes, prata, ouro, cobre, zinco, carvão, ferro
e outros minerios, ou quaesquer direitos, propriedades' e trabalhos, levando a effeito e conduzíado o megonío de extraeção,
trituração, lavagem, fundição, reducção e amalgama de minerios, metaes e míneraes, preparando os mesmos para o mercado
e para delles se fazer uso;
c) negociar como proprietarios de minas, dragas, negociantes em diamantes e outras pedras preciosas, ouro e prata,
e outros metaes preciosos, proprietarios de minas de carvão e
fundidores de ferro, engenheiros, proprtetarlos de pedreiras,
fahrtcamtes de tijolos, constructores e empreiteiros;
d) vender, melhorar, dirigir, desenvolver, barganhar, arrendar, hypothecar, rehaver, desonerar, dispô r, tornar valorizados, ou de outro modo lidar com todos ou qualquer parte dos
bens e direitos da companhia;
e) contractar e pagar peritos, agentes e outras pessoas,
socíedades, companhias, ou corporações, e organízarvprover e
despachar expedições para pesquisar, explorar, apresentando
relatorios, medir, e trabalhar, e desenvolver, terrenos, fazendas,
dístríctos, terrítoríos e propriedades;
f) comprar ou de outro modo adquirir quaesquer interesses em quaesquer patentes, prívílegios de invenção, licenças,
concessões, e semelhantes, conferindo o direito exclusivo ou limitado para o uso de qualquer segredo ou outra mformação
com respeito a qualquer invenção que possa parecer ã companhia capaz de ser negociavel ;
g) ensaiar, experimentar, explorar, usar, exercer, trabalhar e desenvolver quaesquer invenções, ,patentes, prívílegíos
de invenção, licenças, concessões, processos e semelhantes, con~
cedendo licenças em relação aos mesmos, ou de outro modo
tornaI-os productivos:
h) construir, erigir" manter' e melhorar, ou auxiliar e subscrever para a construcção, erecção, manutenção e melhoramento de caminhos de ferro, tramways, estradas, canaes, reservatorios, poços,. cães, edifícios publi.cos e particulares, parques,
telegraphos, usmas electrícas, fahrieas de gaz, machínismos e
quaesquer outros trabalhos e montagens;
i) promover, fazer, prover, adquirir, tornar de arrendaa)
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mento ,por contracto, arrendar, alugar, permittir passagem, explorar, usar e dispôr de caminhos .de ferro, tramways, canaes, e
outros eaminhos e VIas, e contríhuír com as despezas de custeio,
eonstruccão, fornecimento, acquísíção, exploração e utilização
dos mesmos;
. j) comprar ou de outro modo adquirir, emittir, collocar,
ou vender, ou negociar em fundos, acções, obrigações, debentures e valores de toda especíe, dando qualquer garantia ou
fiança em relação a elles, ou de outro modo em relação aquaesquer fundos, aceões, obrigações, debentures ou valores;
li.) estabelecer e promover ou concorrer para o estabelecimento e promoção de associações, companhias, syndicatos e
empresas de toda especie, garantido por documento escripto
ou de outro modo a subscrípção de qualquer parte do capital
de qualquer associação, companhia, syndicato ou empresa, e
pagar ou receber commíssão, corretagem ou outra remuneração;
l) estabelecer e promover, ou 'Concorrer no estabelecimento e promoção de qualquer outra companhia cujos fins
incluam a acquísíção e acceítação de todos ou quaesquer dos
haveres e responsabilidades, ou sejam de qualquer maneira calculados a adeantar directa ou indirectamente os fins ou ínteresses da companhia, e adquirir e possuir acções, stock ou
valores e garantir o pagamento de quaesquer valores emittidos
ou quaesquer outras obrigações de qualquer 'companhia;
m) para comprar ou de outro modo adquirir e emprehender toda ou qualquer parte dos negocies, bens e responsabilidades de qualquer pessoa ou companhia eonduzbndo qualquer
negocio que a companhia esteja autorizada a fazer, ou posse
de bens proprios para os fi.ns da companhia;
n) entrar em sociedade ou qualquer negocio ou negocios
para divisão de lucros, união de interesses ou cooperação, ou
agenciar para qualquer companhia, firma ou pessoa exercendo
ou occupada, ou propondo-se a exercer ou occupar-se, em
qualquer negocio ou trausacção capaz de beneficiar a companhía quer directa ou indirectamente;
o) vender ou dispôr a empreza da companhia, ouquelquer
parte della, da fórma que a companhia possa julgar conveniente
e em particular, por iacções, debentures, âebentures-stoek, ou
valores de qualquer outra companhia, ouíos fins sejam ínteíramente ou em parte semelhantes aos desta;
p) tomar ou levantar emprestimo de díuheíro para os fins
e negocios da companhia;
q) hypothecar e. o:ne~ar a empreza e todos ou qualquer
parte dos bens moveis e immovers da companhia, presentes e
futuros, e todo ou qualquer parte cIo capital por chamar na
oceasíão, emíttír debentures, obrigações hypothecarias e debentures-stock pagáveis ao portador ou de outra maneira quer
permanentes, remiveis ou reembolsaveis;
,
r) sacar, aceeítar, endossar, descontar, outorgar e emittir
letras cIe cambio, notas prormssorras, obrigações, conhecimentos
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de embarque, e outros instrumentos negooiaveis ou trausmissiveis ou resalvas;
s) collocar dinheiro a juros sob garantia de terrenos possuidos sob quaesquer condições, edifícios, productos de propridades de toda natureza, fundos, acções, papeis de medito, mercadorias e quaesquer outros bens e geralmente emprestando 'e
adiantando dinheiro a quesquec pessoas ou companhias sem garantia, ou sob taes garantias, termos e condíções, como parecer
conveniente;
t) distribuir pelos accionístas em especiequaesquer haveres da companhia ouquaesquer productos da venda ou disposição de quaesquer bens da companhia, e para tal fim distinguir
e separar o capital dos lucros, mas de modo que não seja feita
distribuição alguma que importe em reducção de capital, a não
ser em virtude de lei (si a houver) maquelle tempo que a isso
obrigue;
u) pagar as custas, encargos e despezas preliminares e
incidentes á formação, estabelecimento e registro da companhia,
remunerando quaesquer individuos por serviços presentes ou
por serem prestados, angariando ou auxiliando a procura de
pessoas para accíouistas da companhia ou cooperando na collocação ou auxiliando acollocar quaesquer obrigações, debentüres-stock ou outros titulos da 'companhia em relação ,á formação da mesma, ou contracto dos seus negocies:
'u) conseguir que a companhia seja registrada, incorporada
ou de outro modo devidamente constituída, sendo neeessarío ou
conveniente, de accôrdo com as leis de qualquer colonía, dependencía do IReino Unido ou qualquer paiz estrangeiro;
w) entrar em quaesquer negocies com quaesquer governos
ou autoridades superiores, munícípaes, locaes ou de outra
fôrma, que possam parecer conducentes aos fins da companhia
ou qualquer delles, e para obter de qualquer destes governos
ou autoridades quaesquer direitos, privilegias e concessões que
a companhia possa julgar convenientes, levando a effeito, exercendo e cumprindo com quaesquer de taes combinações, direitos;
privilegios e concessões;
x) estabelecer e sustentar ou auxiliar o estabelecimento
e manutenção de assocíações, Instituições, caixas, curadorias e
montepios calculados a beneficiar qualquer dos empregados ou
ex-empregados da companhia, ou qualquer dos que delles dependem fi para conceder a quaesquer de taes pessoas, e a quaesquer outras pessoas cuja cooperação ou auxilio possa na opinião dos directores ser vantajoso para a companhia, pensões e
abonos, fazendo pagamentos para os segurar respectivamente,
e geralmente subscrever ou garantir dínheíi-o para fins de caridade, de beneficencia ou para qualquer exposição ou para
qualquer fim publico geral ou utiI;
y) fazer todas ou qualquer das causas retro exaradas em
qualquer parte do mundo, quer por conta propria,quer corno
agentes, empreiteiros, fidei-commissarios, ou de outro modo
ou por intermedio de fidei-commissarios, egentcs, ou de outr~
maneira, e quer sós, quer juntamente com outrem;
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z) transferir, ou de outro modo concorrer para a entrega
a qualquer companhia, pessoa ou pessoas, de todos ou quaesquer dos bens da cornpanhía para serem tornados em rídeí-commissas, para serem explorados, desenvolvidos ou dispostos
como possa ser considerado conveniente.
Podendo fazer quaesquer outras causas que sejam incidentaes ouconducentes á realização dos fins acima expostos, de
modo que a palavra « oompanhía » nesta clausula seja considerada como incluindo qualquer sociedade ou outro corpo de
pessoas quer incorporadas ou não, quer domiciliadas mo Reino
Unido ou em qualquer parte, e a intenção é que os fins aqui
expostos emcada um dos paragraphos desta clausula não serão
de modo algum limitados ou restríctos á referencia ou íní'erencla dos termos de qualquer outro paragrapho desta cláusula, ou do nome da companhia.
-í. A responsabilidade dos aecíouístas é limitada.
5. a capital da companhia é de 300.000 libras dividido em
300.000 acções de uma libra cada, podendo as acções do capital
na occasíão ser divididas em differentes classes, e ligar a ellas
respectivamente quaesquer direitos prererencíaes, deferidos,
qualificados ou especíaes, privilegios ou condições.

Nós, as diversas pessoas cujos nomes e endereços veem
aqui, desejamos constituir uma eompanhía, .na contormtdade
deste .memor-ial de associação, e, respectivamente, concordamos
em tornar o numero de acções do capital da companhia lançado
em frente aos nossos respectivos nomes.
1\omes,

endereços e qualificação dos subserlptoras

Numero de
acções :Ol'ifinarias
tomadas por
cada subscriptor

Horace Grelier, St. Onge Bernard, Hill Muswell
Hill. N. engenheiro.......................
Ernest Jonh Hayrnan, 76, Harhorough Rd., Stratham, S.\V., secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
William Thomas Wilson, 112, Gveyhound iRd.,
Tottenham, aman,uense....................
wülíam Pecock, 54, Flask wsu, Hampstead, N.
'V., amanuense
.,
Jonh Nash, 34, Eden :Eroad, \Valthamstow, amanuense
Herbet Jacque, 6, Hill View Road, !.\Iill Hill, N. W.,
escrevente de solicitador..................
Alexander Keenan, 7, Northumberland, Mansions,
Dower Clapton, N. E., amanuense.

Uma
Uma
Uma
Uma
Uma
Uma

Uma

Datado aos ,20 dias de fevereiro de 1911. -Testemunhas
da assignatura supra, A. J. Hall, solicitador.
Cape]. House
-r-t-

E. C.

'Por cópia, conforme. -H. Birtles, auxiliar do archivista
de sociedades anonymas.
Poder Executivo - 1911'
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LEI DE COIlLPANHIAS

(CONSOLIDAÇÃO)

DE 1908

Companhia limitada 1)0/' acções
Estatutos da « Sopa Diamond Mine, Limited»
At'lNEXO A

, 1. O disposto do annexo A, contido ua primeira parte da
lei sobre 'companhias (Consolidação) de 1908, não será applicavei á companhia, excepto onde os mesmos são repetidos ou
previstos por estes estatutos.
INTERPRETAÇ.~O

2. Nos presentes estatutos as palavras que se veem na
primeira columna da seguinte .relação terão a significação das
que em frente a ellas se acham respectivamente consignadas,
desde que não sejam incompatíveis eorn o assumpte ou contexto:
Palavras - Siçnificação
A conipanlcio. - A «Scpa Diamond Mine, Limited ».
As leis - A lei sobre compamhías (Consolidação) de 1908,
e qualquer outra lei vigente sobre companhias de responsabilidade limitada e que se relacione com esta companhia.
Os presentes - Estes estatutos ou outros que sejam os
regulamentos da companhia ou estejam opportunamente em
vigor.
A sétle - A séde registrada que na occasião tenha a companhia.
Resolução extraordinaria - A sígmifícação dada pelo art. ()9
(L) da lei sobre companhias (Consolidação) de 1908.'
Resolução especial- A sígnífieação dada pelo art.69 (2)
da lei sobre companhias (Consolidação) de 1908.
A directoria r-r- A directoría da companhia ,na occasião.
Sello - O se110 social da companhia.
Mez - O mez civil do calendarío.
Anno -O anno contado do dia 1 de janeiro até o dia 3i
de dezembro, ambos inclusive.
Bscripto - Escripto, impresso, escripto a machina ou lithographado ou parte de um modo e parte de outro.
Registro - O registro dos aecíonistas da compamhía.
As palavras designando somente o singular comprehenderão
o numero plural e vice-versa.
As palavras designando sómente o genero masculino comprehendem o genero feminino.
. As palavras sigmificando pessoas comprehendem companhías,
Com as restrícções previstas, quaesquer palavras definidas
nas leis, não sendo incompativeís com- o assumpto ou. contexto~
terão identica significação nestes estatutos.
'
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OPERAÇÕES

3. A companhia celebrará ímmediatamente o eontracto
mencionado na clausula 3" do memorial das associações e levará
o mesmo a effeíto com plenos poderes, entretanto, para, opportunamente, modifical-o em seus termos, quer antes quer depois
de sua execução.
O fim a que se destina a companhia e para o qual foi fundada consiste -na 'aoquisíção de propriedades comprehendídas no
dito eontracto, nos termos nelle exarados, e não viciará o dito
contracto o facto dos primeiros directores da companhia, ou
algum delles serem partes ou que directores ou momeados da
companhia vendedora e sejam interessados no dito oontracto ou
nas propriedades a serem adquiridas sob o mesmo, ou que nas
oírcumstancias nenhum conselho independente tenha sido constituido, desta. companhia, ou que o preço das propriedades
tenha sido fixado pelos vendedores sem ser examinado por investígação independente ou por qualquer outro meio, e todo
aecionista da companhia, quer actual quer futuro, deve-se con,...
sideral' como tendo entrado de accôrdo com estas disposições.
[[. Qualquer succursal ou classe de negocios: que pelo
memorial de associação da companhia ou que por estes estatutos seja expressamente autorizado a ser emprehendido pela
companhia, o poderá ser pela dírectoría na época ou nas épocas
que entender conveniente e t.ambem poderão deixal-o em suspenso, quer esteja tal succursal ou negocio começado ou não,
sempre que a dírector-ia julgar 'conveniente rielles não tocar ou
proseguir.
5. Os fundos da companhia não serão applicaveis na
compra de suas proprias aeções, nem tão pouco em emprestimes sobre as mesmas.
ACÇÕES

As acções da companhia deverão estar sob a fiscalização
da directoria, que dellas poderá dispôr, averbar e emittir ou
de outro modo, ás pessoas, nos termos e eondíções, 'quer com
premio quer de outro modo, nas épocas que julgar convenientes, com plenos poderes para dar a qualquer pessoa a opção
de suhscrevel-as ao par ou com premio, pelo tempo e compensação que entenderem. Salvo disposição em contrario expressa
em contraeto.
7. Si pelas condições do averbamento de uma aeção a totalidade ou parte ela quantia, ou preço de emissão fôr pagável
em prestações, cada uma destas prestações será paga á companhia quando devida pela pessoa. que fór registrada como proprietaría da acção ou pelos seus representantes legaes.
8. A dírectoria, tratando-se do averbamento de acções, deverá exactamente cumprir com o art. 88 da lei sobre companhias (Consolidação) de 1908.
9. A minima suhserípção ·a que a directoria poderá proceder para o primeiro -averbamento de acções será de sete
acções: e, si em qualquer tempo a companhia offerc'Cer, quaesô
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quer das suas acções ao publico para subscripçâo, a minima
suhscrípção que a directoria poderá proceder para o averba-

mente será de uma decima parte das aeções assim offerecidas.
Esta disposição, porém, cessará depois do primeiro, averhamento das acções offerecidas ao publico para subscrípção.
10. Os directores poderão exercer os poderes conferidos á
companhia pelo art. 89 da lei sobre companhias (Consolidação)
de 1908, mas de maneira que a commíssão não exceda de 20 0/0
sobre as acções em cada caso subscriptas, e tal commissão po,derá ser paga em dinheiro ou em acções totalmente liberadas
ou parte de uma fôrma e parte de outra.
li. A companhia deverá eumprír com o art.2ü da lei sobre
companhias (Consolidação) de 1908, no que se refere á confecção annual de uma lista e summai-ío do capital, acções,
membros, hypothecas e outras cousas, e enviar umacópia dos
mesmos ao Registro de companhía de responsahilidade limitada
por acções, cumprindo no mais com o dito artigo.
12. A companhia poderácombinar na emissão de acções o
meio de estabelecer díff'erença entre os portadores de taes
accões, no que diz respeito ás chamadas de quotas a serem
pagas, e determioará o tempo do pagamento de taes [chamadas.
13. Os possuidores, em commum, de uma acção serão individual e coniunetamente responsaveís pelos pagamentos das
prestações e chamadas devidas em relação a ella.
H. Salvo, como fica previsto nestes estatutos, a companhia
terá o direito de eonsiderar o portador registrado de uma acção
como se fora o seu dono absoluto, não sendo, por conseguinte,
obrigada (excepto quando ordenado por um tríbunal de [urísdicção competente ou conforme Iôr exigido pela lei) a reconhscer qualquer reclamação eqüitativa, ou outra, em ref'erencia
a tal accão, ou .qualquer interesse nella, da parte de alguma
outra pessoa.
CERTIFICADOS

15, Cada accionista terá direito a um certificado das acções
em seu nome registradas; ou, pagando uma quantia não excedente a um slrillíng por cada certificado, conforme a directoría
entender, terá direito a varios certificados, cada um por uma
parte de taes acções.
16, Cada certificado deverá especificar o numero de acções,
os numeres designativos das mesmas a cujo respeito for emittido e a quantia paga sobre ellas, Um certificado de acções
registrado em nome de duas ou mais pessoas será entregue á
primeira pessoa inscrípta no registro, em relação ás mesmas.
E em caso de fallécimento de um ou mais portadores, registrados em cornmum, de quaesquer aeções, o sobrevivente cujo
.nome appareça primeiro no registro será a unica pessoa reconhecida pela companhia com direito a tal certificado, ou a
qualquer certificado ,novo que possa ser emittido em seu legar.
17. Qualquer certificado gasto ou estragado deverá ser
apresentado, á directoria, podendo esta mandar cancellal-o e
emíttir um novo em seu logar , Si algum certificado for per-
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dido ou destruido, rar-se-ha disso prova plena, á satisfação da
directoria, e mediante pagamento da índemnízãção que esta
julgar adequada um novo certificado em substituição será expedido e entregue á pessoa que a elle tenha direito. Nesse caso,
de destruição ou perda, o accíonísta a quem o movo certificado
é entregue, devolverá e pagará á lcompamhi~ todas asdespezas
relativas á investigação feita pelacompanlna para a evídencia
de tal destruição ou perda e mais a índemnízação referida.
'1"8. Por certificado emittido, conforme a clausula precedente, pagar-se-há á companhia a quantia de um shíllíng ou
qualquer outra menor que a directoria determinar.
CHAIVIADAS

1g. A. díreotoría opportunamente poderá fazer as chamadas
que entender aos accíonístas, em relação a todas as ímportanelas por pagar sobre as acções por elles possuídas respectivamente, e não pelas condições do averbamento das mesmas, cujo
pagamento era a prazos determinados, e cada accionísta deverá
pagar a importancia de cada chamada que assim lhe seja feita,
ás pessoas e nas épocas e logares desiguados pela directoria.
Poderá ser feita uma chamada pagável por prestações,
20. Considerar-se-ha feita uma chamada quando fôr votada a resolução da dírectoría autorizando a mesma.
21. Nenhuma chamada deverá exceder de uma quarta parte
do valor nomiual da acção. Dar-se-tia aviso de' qualquer chamada com antecedencia de 'quatorze dias, especifjcando a época
e legar do pagamento e a quem .se deve pagar tal chamada;
Antes da época do pagamento a directoria poderá revogar a
chamada ou ampliar a época do pagamento, dando aviso por
escr ípto aos accíouístas.
22. ISi a quantia pagável em relação a qualquer chamada
ou prestação não fôr paga ,no dia designado para a mesma ou
antes, o portador da acção na occasíão, eom respeito á qual se
tenha feito a chamada ou cuja prestação esteja vencida, pagará
juros pela mesma a contar do dia designado para o seu pagamento até a época em que eff'ectuar o mesmo, á razão de ;E.IO 0/0
ao anno, ou a qualquer outra taxa que a directoria determinar,
tendo, entretanto, a dírectorta poder de desistir de taes juros ou
qualquer parte dos mesmos.
23. A díreotoria, si o julgar conveniente, poderá receber de
qualquer accionísta que tenha vontade de adiantal-a, toda ou
parte da irnporfaucia devida sobre as acções das quaes elle é
portador, além das quantias que effectivamente tiverem sido
chamadas; e sobre a quantia que f'ôr assim paga de antemão ou
aquella parte da mesma 'que exceder á ímportaneía das chamadas que então ~e fizerem sobre as acções.veom, respeito as
quaes se fez tal adiantamento, a companhia poderá pagar juros
á taxa que se 'combinar entre o accionista que faz tal adiantamento e a dírectoría.
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24. Faltando algum aooionista ao pagamento de qualquer
chamada ou prestação no dia para- ~~to designado, ou antes, a
directoria poderá em qualquer ocoasiao, depois dISSO, durante o
periodo da falta do pagamento das referídas chamadas ?u prestações, entregar em mão do accionísta um aVI~;o convidando-o
a pagar a mesma, juntamente com quaesquer Juros. que sejam
devidos e todas as despezas em que tenha incort-ido a companhia pelo motivo da falta de pagamento.
25. O aviso deverá marcar um dia (que não seja antes de
H dias a contar da data do mesmo) e o logar ou legares onde
deverá ser paga tal chamada ou prestações e os respectivos
,juros e despesas acima referidos. O aviso tamhem deverá declararque no caso de falta de pagamento na época designada,
ou antes, e no logar indicado, as acções em respeito as quaes se
faz a chamada e de que é pagável a prestação, correm o risco
de ser confiscadas.
26. Não se cumprindo as exigencias de algum aviso acima
referido, quaesquer acções com respeito ás quaes se o tenha
expedido poderão, em qualquer occasíão subsequente, antes do
pagamento de todas as chamadas ou prestações, juros e despezas devidas 'com respeito ás mesmas, ser confiscadas por uma
resolução da directoria nesse sentido. Tal conriscação deverá
incluir todos os dívidenrlns deelarudos em ref'erencia ás acções
confiscadas e que não foram pagas antes da eonf'íseação.
27. Quaesquer acções assim eonfíscadas considerar-se-hão
como pertencentes á companhia e a dírectoría poderá vendei-as,
reaverhal-as ou de outro modo dispor, da maneira que melhor
entender.
28. A dlrectorta poderá em qualquer época antes da venda,
reaverhamento ou outra alienação das acções que assim t.iverem sido confiscadas, annulIar a conríscacão das mesmas,
mediante as condíções 'que :considerar convenientes.
29. Qualquer accíonísta cujas acções tenham sido confiscadas será todavia responsável pelo pagamento, e, incontinente,
pagará á companhia todas as chamadas, prestações, juros e
despesas que dever sobre taes acções na occasião da eoní'iscação até o final pagamento, á razão de ;L 10 por cento' ao anno,
e a directoria promoverá o pagamento de taes dinheiros. ou
qualquer parte delles.xruerendo, embora a isso não seja obrigada.
30. A companhia terá um direito de retenção precípuo e
supremo sobre todas as acções (acções que não sejam inteiramente liberadas) registradas em nome de cada accíonísta
(quer individual quer eoniunctamente) e sobre o productc
da venda das mesmas, quanto a suas dividas, responsabilidades e compromissos indivíduaes ou com qualquer outra
pessoa para ou :com a companhia, quer tenha ou não chegado
a opaca para o pagamento, cumprimento ou desobrigação dos
mesm?s ~ ~enhum. interesse equitativo sobre qualquer acção se
creara sinao mediante a base e condição que a :clausula 14
destes estatutos tenha pleno effeito.
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Tal direito de retenção comprehender'á todos os dividendos
declarados a qualquer tempo, em referencia a taes wcções. Não
'se concordando differentémente com o registro de uma transf'erencia de acções, entender-se-ha como renuncia, pela companhia, do direito de retenção (havendo-o) sobre taes acções.
31. Com o fim de forçar tal direito de retenção, a directoria
poderá vender todas ou quaesquer das acções sujeitas a elle,
da maneira que melhor entender; mas nenhuma venda se effectuará até que tenha chegado o per-íodo aéíma referido e antes
de ter sido dado aviso -por escrípto participando a intenção
de vender ao accíonísta, seus testamenteiros ou administradores e até que qualquer delles tenha faltado ao pagamento,
cumprimento ou desobrigação de taes dividas, responsabilidade
ou compromissos, dentro de sete dias depois de tal aviso.
32. O producto liquido de quaesquer dessas vendas deverá
ser applicado á satisfação de taes dividas, responsabilidades ou
compromissos, e o saldo' (havendo-o) deverá ser pago ao accionísta, seus testamenteiros: admmistradores ou cessionarios.
33. Sobre qualquer venda feita depois da eontíscacão ou
para forçar um di-reito de retenção em exercício dos allegados
poderes precedentemente conreridos, a dírectoria poderá fazer
com que o nome do comprador seja inscripto no registro, em
relação ás aeções vendidas, e oeomprador não terá obrigação
de verificar a regularidade do procedimento ou da applicação
do dinheiro da compra; e, uma vez que seu nome tenha sido
ínsci-into no registro com respeito a taes acções, a validade da
venda não poderá ser contestada por Pessoa alguma. E, sendo.
qualquer pessoa prejudicada pela venda, somente e contra a
companhia terá de reclamar os damnos,
TRAN8FERENCIA E TRANSl\IISSÃO DE ACÇÕES

34. O instrumento de transferencía de qualquer accão deverá ser assignado pelo possuidor e pelo transferente e aquelle
será considerado como portador della até que o nome do transferente seja inscrípto no registro em referencia á mesma.
35. O Instrumento de transferencia de qualquer acção de'verá ser por escrínto 'na fórma cornmum e usual, deixado,
devidamente sellado,na séde para ser registrado, acompanhado
do eertificado elas acções que te em de ser transferidas e mais
provas (havendo-as) que a companhia precisar para provar
o titulo de possuidor presumptívo ou seu direito de transferir as aeções. Todos os instrumentos de procuração outorgados pelos accionistaspara o fim de transferir seções, poderão ser depositados, apresentados ou exhíbidos á companhia
ou a qualquer de seus propríos funocionaríos, sendo perante a
companhia e o outorgante de taes instrumentos de procuração
considerados em plena força e effeito, e a companhia poderá
perrnittir que se use do mesmo até a época em que se envie
aviso por escripto á séde revogando o. mesmo. A companhia
não será obrigada a perrnittír o exencicio de qualquer representante de accionísta, a não ser que uma cópia devidamente
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certificada, autorizando tal agente, seja apresentada e registrada na companhia e pago um emolumento de 2. s, 6 d. por
tal registro.
.
36. A dírectoria noderá recusar o registro de qualquer
transfererucia de acções sobre asquaes a companhia tiver direito de retenção, e em caso de acções que não sejam inteiramente liberadas, poderá recusar o registro de uma transferencia pretendida "a alguém que não approva.
37. Todos os instrumentos de transrerencía que forem registrados serão guardados pela companhia, mas qualquer instrumento de transferencia que a directoria recusar registrar
(excepto em caso de fraude) será de-volvido á pessoa que o
depositou, sempre que fôr exigido.
38. Poder-se-há cobrar um emolumento não excedente
de2 s. 6 d. por transferencia, e, sendo exigido pela directoria,
será pago antes do registro da mesma.
39. O registro poderá ser encerrado durante o período que
a dírectoria julgar conveniente, 'não execedendo, entretanto, a
30 dias em cada anuo.
40. Os testamenteiros ou curadores de um accíonista f'allecído (não sendo um de entre varios portadores conjunctos)
serão as unicas pessoas reconhecidas pela directoria como tendo
algum titulo ás acções registradas em .nome do referido accionista; e em caso de morte de qualquer um ou mais dos co-portadores de quaesquer acções registradas, os sobreviventes serão
as unicas pessoas reconhecidas pela companhia como tendo
algum direito ou interesse a taes acções,
-/d. Qualquer pessoa que venha a ter direito a acções em
eonsequencia da morte ou fallencía de algum accionista, ao
apresentar as provas de 'que tem a qualidade para 'habilitar-se
em relação ao que propõe, de accórdo com este artigo, ou. de
seu direito, segundo aprouver á dírectoría, poderá com a annuencia della (que comtudo não será obrigada a fazel-o) ser
registrada como accíonista por taes acções ou poderá, suj eíta
aos regulamentos aqui exarados quanto a transtersneías, transferir taes acções. Este artigo, nos termos adiante exarados, será
chamado « Artígo de transmissões».
CAUTELAS DE ACÇÕES

42. A companhia com respeito a acções inteiramente liberadas, poderá emittir cautelas (adeante denominadas « Cautelas
de aeções »), declarando que o portador tem direito ás acções
nellas designadas, e poderá provideneiar por meio de iCOUpo.US
ou de outra fórum, pelo pagamento de dividendos futuros das
acções incluidas em taes cautelas deaccões .
43. A díreetor-ia poderá determinar, e em qualquer tempo
modificar, as condições mediante as quaes se emittirão as cautelas de acções, e, com especialídade, mediante as quaes se
emíttirá uma nova. cautela de accões ou eoupon, em substituição da que esteja gasta, obliterada, fôr perdida ou destruída,
sobre a qual o portador tenha direito a assistir ou votar nas
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assemhléas geraes e sobre a qual uma cautela de acção possa
ser restituida e o nome do possuidor lançado no registro com
respeito ás acções nella designadas. Suj eito a taes condições,
nos termos destes estatutos, o portador de uma eautela de
acções terá todos os direitos ínherentes ao accionista. O possuidor de uma cautela de acções estará sujeito ás condíções
vigentes na occasião, quer elaboradas anterior ou posteriormente á emissão de tal cautela de acções.
CONVERSA0 DE ACÇÕES El\I «STOCI\.»

H. A companhia, em assembléa geral, poderá converter em
stock quaesquer acções liberadas, e poderá reconverter o stock
eín acções liberadas de qualquer denominação.
11 5 . Quando quaesquer accões tenham sido convertídas em
stock, os diversos possuidores do mesmo poderão, desde então
em deante, transferir os seus respectivos interesses no mesmo
ou 'Qualquer parte desses interesses da mesma maneira e sujeitos aos mesmos regulamentos, como si se tratasse de acções
do capital da 'companhia para serem transferidas, ou tão approxímadamente a isso, quanto as circumstaneias o admittirem.
Más a directoria poderá opportunamente, querendo, fixar a
minima importancia de stock que se possa transferir e ordenar
que as f'racções de uma libra não sejam consideradas, tendo,
entretanto, poderes para exceptuar de taes regras qualquer
caso especial.
46. O stock conferirá aos seus possuidores respectivamente
os mesmos privilegias e vantagens, quanto á particípação nos
lucros e votação nas assembléas da companhia, e para outros
fins, quantos o confeririam as acções de importancia igual do
capital da companhia, mas de fórma que nehum de taes prrvílegíos ou vantagens, ,excepto a parttcípação nos lucros da 'companhia, sejam conferidos por parte traccíonal de stock consolidado que, existindo em acções, não teria conferido taes privilegias ou vantagens; e, salvo como dito anteriormente, todas as
prescripções aqui contidas, á medida que as cireumstaneias o
admittirem, terão assim applicação tanto ao stock 'como a
acções. Nenhuma .eonversão affectará nem prejudicar-á qualquer
pref'erencia ou outros privilegias especiaes,
AUGl\IENTO DE CAPITAL

47. A companhia, em assembléa geral, poderá em qualquer
tempo augmentar o capital, creando novas acções da importancia que Julgar eorrveniente.
Il 8. As novas acções serão emittidas sob os termos e condições e com os direitos e privilegias que prescrever a assembléa
ger~l tratando da sua creação. ~' na falta dessas prescripções,
entao, segundo determinar a dírector ía, poderão taes acções
ser emittidas com direito preferencial ou qualificado a dividendos, na dtstríbuíoão do activo da companhia, e com direito
ou sem direito especial de votação.
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49. A companhia, em assembléa geral e antes da emissão
de quaesquer novas acções, poderá determinar que as mesmas,
ou quaesquer dellas, sejam offerecidas a todos os accionístas
existentes na proporção da Importaneia de capital por elles
possuído, tomar quaesquer outras providencias quanto á
emissão e averbamento de novas acções, mas na falta de tal
determinação, ou no ponto até o qual ella não chegar, as
novas acções poderão ser tratadas como si constituíssem parte
das acções do capital original.
50. Salvo disposição taxativa pelas condições da emissao
ou por estes estatutos, qualquer capital levantado peja creaçâo
de novas aeções .serã considerado como parte do capital original, e será sujeito ás prescripções aqui contidas com referencia ao pagamento de chamadas e prestações, transferencia- e
transmissão, confiscação, direito de retenção, restituição, votação e qualquer outro acto,
REDUCÇ.~O E SUB-DIVIS.~O DE CA.PITAI.

51. A companhia poderá a qualquer ~empo, mediante resolucao especíal.. reduzir o seu. capital, reemholsal-o, cancellar o
que houver perdido ou o que não estiver representado por
aetivo prestável, reduzir a responsabilidade sobre as acções, ou
de outra maneira, conforme julgar conveniente, e poderá pagar
capital com a condição de poder ser o mesmo chamado novamente. A companhia poderá, tambem mediante resolução especial, sub-dividir ou mediante resolução ordíuacía, consolidar
suas acções ou quaesquer dellas,
52. A resolução especial pela qual alguma acção fôr subdividida poderá determinar que, entre os possuidores das accões
provenientes de tal suh-dívísão, uma ou mais de taes accões
tenham alguma preferencia ou vantagem especial quanto a
dividendo, capital, votação ou outro direito a mais, em relação
á outra ou ás outras.
MODIFICAÇÕES DE DIREITOS

53. Si em qualquer occasião o capital, por motivo da
emissão de acções preferenciaes ou de outro modo fôr dividido
em differentes classes de acções, todos ou quaesquer dos direitos. e pr ívilegíos inherentes a cada classe só poderão ser
modificados mediante ajuste entre a companhia e qualquer
pessoa que pretenda contractar em repres,mtaçãodaqueUa
classe,comtanto que tal ajuste esteja: a) ratificado por escripto pelos possuidores pelo menos de tres quartas partes
da ímportancia nominal das acções emittídas daquella classe.
ou esteja b ; confirmada por uma resolução extraordinartn
approvada em uma assembléa geral em separado dos possuidores das acções daquella classe, e todas prescr ípções adeante
contidas. quanto assembléas geraes, Lerão app lícação mutatis
mutosulis a todas estas assembléas, sendo que o quorum. das
mesmas deverá ser de sócios possuindo ou representando por
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procuração dous terços do valor 'nominal das acções amíttídas
daquella classe. Este artigo não deve derogar qualquer poder
que a companhia teria si o mesmo fosse omíttído,
LEVANTAMENTO DE RMPREs'rIMO

54. A direetoría poderá a qualquer tempo e á sua dísereção levantar, pedir emprestado ou obter qualquer somma ou
sornmasde dinheiro para os fins da companhia, mas de fórma
que a quantia, a qualquer tempo devida em relação a emprestímo, não exceda, sem a sancção de uma assembléa geral, á
somma do capital nominal da companhia. Não obstante isso, o
prestamista ou outra pessoa tratando com a companhia nada
terri que ver nu indagar si se observou ou não este limite.
55. Osdirectores poderão levautar e garantir o reembolso
de taes sornmas de maneira e nos termos e condições em todos
os sentidos que julgarem conveniente e particularmente pela
emissão de obt ígações (debentlwes) ou debenture-stock da
.compauhia, onerando a totalidade ou parte dos bens da mesma
(Lauto presentes como futuros) inclusive seu capital, ainda não
in tegralizado.
56. As tlebeutures (obrigações), debenture-stock ou outros
valores poderão ser transferidos livres de quaesquer despesas
entre a companhia e a pessoa a quem os mesmos sejam emittidos.
.
57. Quaesquer tlebentures, stock de debeniures, obrigações
ou outros valores poderão ser emittídoscom desconto, premio,
ou de outra fórma e.comquaesquer privilegios especíaes como
resgate, restituição, sorteios, distribuição ou conversão em
acções, comparecimento e votação nas assemhléas geraes da
companhia, nomeação elos directores, etc.
REGISTRO DE HYPOTHECAS

58. A directoria fará manter um registro apropriado, de
accõrdo com o art. 100 da lei ele companhia de 1908 (Consolidação) de todas as hypothecas e onus que aff'eotarem especificamente os bens da companhia, cumprindo devidamente
com as exigencías do arb; 100 da lei de companhia de 1908
(Consolidação) quanto ao registro de 'hvpotheeas e onus nella
especificados. Qualquer pessoa que não seja accionista ou
credor pagará o emolumento de um shíllíng para ínspecctonar
o regístro.
ASSEMBLÉAS GER.>\ES

59. A assembléa da companhia,· de accórdo com o que
dispõe; o art. G5 da lei de companhias de 1908 (Consolidação)
devera eff'eotuar-se dentro de per-íodo nunca inferior a um
mez, nem super íon a tr-es mezes, a contar da data em que a
companhia tenha adquirido o direito de começar suas operações
e na época e lugar que a directoría determinar.
60. As outras assemhléas geraes terão Iogar uma vez pelo
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menos em cada anno civil, não excedendo de quinze mezes o
espaço de tempo decorrido entre ellas para sua realização na
época e logar que forem designados pela companhia em assembléa geral, ou não tendo sido estas designadas, na época e legar
que forem determinados pela directoria.
61. As assernbléas geraes a que se refere o artigo precedente serão chamadas assembléas geraes ordínarias, e todas ás
demais reuniões da oompanhíachamar-se-hão assembléas extraordinarías.
62. A directoria poderá, sempre que lhe convier. convocar
uma assembléa extraordinaria, ou então a requerimento dos
possuidores representando pelo menos uma decima parte do
capital emittido da companhía, sobre o qual todas as. chamadas
ou outras sommas vencidas tenham sido pagas, convocará desde
logo uma assembléa extraordinaria, sendo neeessai-ías as seguintes prescrtpções, a saber:
a) o requerimento deve declarar os fins da assembléa,
sendo assignado pelos requerentes e depositado no escriptorio.
Poderá constar de varios documentos de formula igual,cada
um assígnado por um ou mais requerentes;
b) não providenciando a direetoria para que .se verifique
uma assemhléa dentro de 21 dias a contar da data .em que o
requerimento fór assim depositado os requerentes ou uma
maioria delles em valor, poderão por si proprios convocar a
assembléa; esta, porém, não será verificada decorridos tres
mezes a contar da data do referido deposito;
c) si em qualquer dessas assembléas se approvar uma resolução que necessite de confirmação em outra assemhléa, a
directoria desde logo convocará uma nova assembléa extraordinaria para o fim de considerar a determinação e, sendo conveniente, conrírmal-a como resolução especial; e não convocando a dírectoria a assemhléa dentro de sete dias da data da
primeira resolução, os requerentes, ou 'umá maioria delles em
valor, poderão por si propiios convocau a assembléa;
.
li) qualquer assembléaconvocada pelos requerentes sob
este artigo, será 'convocada da mesma. maneira, pouco mais ou
menos, que as assemhléas o são pela díreotorta.
63. Dar-se-ha aos' accíonístas, quer por armuncío, quer em
remessa pelo correio ou entregue de outra maneira, segundo
vae adeante previsto, um aviso antecipado de sete dias pelo
menos (exclusive o dia em que fôr entregue o aviso ou dado
por entregue, mas inclusive o dia para o qual o aviso é dado),
designando o logar, dia e hora da. assemhléa, e, no caso de
assumpto especial a natureza geral de tal assurnpto, Toda vezque se propuzer 'a approvação de uma resolução especial, as
duas assemhléas poderão ser convocadas pelo mesmo aviso, e
não viciará tal aviso o facto deUe convocar a segunda assembléa sem que a resolução tenha sido approvada pela necessaria maioria na primeira.
64. A omissão accidental ou a falta de recebimento de um
aviso por qualquer dos accíonistas não invalidará resolução
alguma votada em qualquer assembléa.

AC~OS

DO PODER EXECUTIVO

1053

ACTOS E;\I ASSEMBLE,\S GERAE&

65. E' dever de uma assembléa ordínaría receber e considerar o balanço, o relatorio dos direetores e dos Iiscaes de
contas, eleger directores e outros tunccíonai-íos na vaga daquelles que se retiram por turno, declarar dividendos e tratar
de qualquer outro negocio que de accõrdo com 0<; presentes
estatutos. deva ser tratado em uma assembléa ordinaria, Qualquer outro assumpto tratado em uma asembléa ordínaría ou
extraordinai-ia será considerado especial.
66. 'Ires accionístas pessoalmente presentes constituirão
um l]llO/'um para uma assembléa geral, e nenhum negocio se
fará em qualquer assernbléa geral sem que o quoriun. necessario
esteja presente na abertura da sessão.
'67. O presidente da directoria terá o direito de occuoar a
cadeira em todas as assemhléas geraes e si não houver um presidente, ou si não comparecer a qualquer assemhléa dentro
de 15 minutos depois da hora designada para a verificação da
mesma, ou não queira agir como presidente, os accionístas
presentes escolherão outro director para servil' de presidente.
Si nenhum director estiver presente, ou si todos os dírectores
presentes recusarem oceupar a cadeira, neste caso a asseuíhléa
escolherá um' dentre os accionistas para presidente.
68. Si, dentro de meia hora depois da fixada para a assembléa não estiver presente um l]tLO/'lIln, si tiver sido convocada na fórma precedente, será dissolvida; mas, em qualquer
outro caso f'icará a mesma prorogada para o mesmo dia da
seguinte semana, na mesma occasião ve Iogai-, E, .si em tal
assembléa prorogada não estiver presente um l]lWI'WIn dentro
de 15 minutos depois da hora designada para a verificação da
mesma, dous accionistas pessoalmente presentes constituirão
um Cf/lO/'WIL e poderão tratar o negocio para o qual se convocou tal assembléa.
69. Qualquer assumpto submettido á assembléa será decidido em primeiro Jogar .por um levantamento de mãos e no
caso de uma igualdade de votos o presidente, tanto no levantamento de mãos 'como na votação, terá um voto preponderante,
além do voto ou votos aos quaes como accionísta tiver direito.
70. Em qualquer assernhléa geral, a não ser que o presidente requeira verifíeação de votação ou 'que o façam pelo
menos cinco aceíonístas presentes pessoalmente ou por procuração, será suff'iciente uma declaração do presidente de que
uma' resolução foi approvada, acceíta por uma maioria especial,
perdida ou rejeitada POI' uma maioria especial, para constituir
prova bastante do facto, ainda que conte o numero ou proporção dos votos registrados a favor ou contra tal resolução,
sendo feito nesse sentido um lançamento no livro de actas da
conlpanhia.
.
71. Requerendo-se uma votação como atrás vae dito, será
a mesma feita da maneira e na época e legar indicados pelo
presidente da assemhléa, e quer na occasião, depois de um intervallo ou uma prorogação, ou de outro modo, o resultado da

:1054

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

votação será considerado como sendo a resolução da assemhléa
em .que se requereu verificação de votação.
72. -O presidente de uma assemhléa geral poderá com o
consentimento da assembléa prorogal-a a qualquer tempo e
transferil-a de legar, mas nenhum assumpto será tratado em
qualquer assembléa prorogada além dos que ficaram pendentes
da assembléa prorogada.
73. A veríríeacão de uma votação não impedirá a continuação de uma assemhléa para discussão de quaesquer assumptos alheios á questão sobre a qual' se requereu a votação.
7'4.. Qualquer verificação de votação devidamente exigida
sobre a eleição do presidente de uma assembléa, ou sobre qualquer questão de prorogação, será feita na mesma assemhléa.
VOTOS DOS ACCIONISTAS

In. Em um levantamento de mãos cada accionista presente pessoalmente e com direito a votar terá um voto, e em
um escrutinio cada aeeionísta presente em pessoa ou procuração terá um voto porcada acção 'que possuir. Nenhum aceíonista presente por procuração terá o direito de votar em um
levantamento de mãos, a não ser que tal aecionísta seja uma
sociedade presente representada por pessoa que não fôr accíonista da companhia, emcujo caso poderá votar em um levantamento de mãos como si fosse accíonísta da companhia.
76. Qualquer jiessoa que pelo «artigo de transf'erencia »
tiver o direito de transferir quaesquer aeções, poderá votar
com ellas em qualquer assembléa geral como si fosse o próprio
possuidor registrado de taes acções, comtanto que no período
de 48 horas antes da fixada para a verificação da assembléa
em que se propõe votar, prove á directoria o seu direito de
transferir taes acções, salvo prévia licença da directoria nesse
sentido.
77. Havendo possuidores registrados e conjunctos de algumas acções, qualquer delles poderá votar numa assembléa,
quer pessoalmente, quer por procuração, em relação a taes
acções, como si' fosse o unico proprietario das mesmas, e si
mais de um desses possuidores coníunctos estiver presente em
qualquer assembléa, quer pessoalmente, quer por procuração,
neste caso, a pessoa entre elles cujo nome appareça primeiro
no registro com respeito a taes acções, terá sómente o direito
de votar em reí'erencía ás mesmas. Varies inventariantes ou
testamenteiros de umaccionista fallecido em cujo nome f'iguraremuuaesquer acções, serão, para os fins deste artigo, considerados possuidores coniunctos dellas,
78. Os votos poderão ser dados pessoalmente ou por procuração. O instrumento de procuração deverá ser passado por
0scrlpto do proprio punho do outorgante ou pelo do seu procurador.
79. Não poderá ser nomeado procurador .quem não seja
accíonista da companhia, salvo tratando-se de uma sociedade
acctonísta da 'companhia, que poderá então designar como seu
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procurador qualquer do seus nmcoíonaríos, quer seja ou não
accionista da companhia.
80. O instrumento nomeando um representante e a procuração (havendo-a) deverão ser depositados no escríptorío
com a antecedencia pelo menos de 48 horas antes' do tempo
ríxado para a verificação da assembléa ou assembléa adiada
(como for o caso) em que a pessoa nomeada em tal instrumento se propõe votar; mas nenhuma procuração serã valida
depois de decorridos J2 mezes após a data de sua execução.
81. Um voto dado de accõrdo eom os termos de qualquer
instrumento de procuração será valido, não obstante o prévio
í'allecimento do outorgante ou a revogação da procuração, a
transrerencia da acção com a qual se dá o voto, salvo si for
enviada ao escriptorio, antes da assembléa, notíficação por
escr ipto da morte, revogação ou transferencia.
82. Os possuidores de cautelas de acções ao depositarcm-n'as de aecõrdo com as condições sob as quaes as mesmas
são emittidas, terão o direito de votar por procuração com respeito ás acçõescomprehendidas em taes cautelas.
83. Qualquer instrumento de procuração, quer seja para
uma asembléa determinada ou outra, deverá tão .approxímadaménte quanto as círcumstancias o permittirem, ser do seguinte teor:
(« 'I'he Sopa Diamond Mine, Límited ».)
Eu
~ . . . . . . . . . . .. de............ sendo accionista
da « Sopa Diamond Mine, Limited », pela presente nomeio o
................ de
,
ou na sua falta
.
ou ainda na falta deste
de
.
corno meu bastante procurador para representar-me e por mim
votar na assembléa geral da companhia (ordinaria ou extraordinaria, como for) a realizar-se aos dias
de;
o
em qualquer adiamento da mesma.
Em testemunho do que, assigno a presente aos dias
.
de
de
19
»
Ou em qualquer outra formula 'que' a directoria, a. qualquer tempo, approvar.
84. Nenhum accionista terá o direito de comparecer ou
votar sobre qualquer assumpto, ·quer pessoalmente, quer por
procuração, ou como procurador, em qualquer assembléa geral,
em escrutínio ou ser contada em um quorum. desde que estiver
vencida e não paga á companhia qualquer chamada ou outra
quantia, em relação ás suas acções.
DIRECTORIA

85. Até que seja de outro modo determinado pela companhia em assembléa geral, a directoria será composta de sete
membros.
A primeira díreotoría será nomeada pelos subscriptores
do' memorial da associação, ou uma maioria delles, por instrumento escrípto de seus proprios punhos.
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86. A dírectoria, os directores".gerentes ou director serão
remunerados pelos seus serviços á razão de L 100 por anno
cada um, além de uma somma equivalente a cinco por cento
annualmeute dos lucros Iiquídcs da companhia que restarem,
depois de' pago um dividendo á razão de 10 por cento por
aquelle anno sobre o capital realizado da :companhia. Semelhante remuneração eonsiderar-se-ha como accrescendo de dia
para dia, e em relação á remuneração fixa será pagável em
prestações trimestraes. A dita porcentagem será dividida entre
os directores nas proporções e de maneira que opportunamente
combinarem, ou. igualmente, na falta de accôrdo.
87. Os directores serão reembolsados de todas as suas despezas de viagem ou outras propría e' necessariamente feitas
por elles e que se relacionem com os negocies da companhia,
todas suas despezas de viagem e mais gastos feitos para assistir
ás assemhléas do conselho de administração, ou ás assemhléas
geraes da companhia. E si a qualquer director forem exigidos
serviços extraordínarios, ou sua residencía em um paiz estrangeiro, ou que,' de outro modo, esteja occupado especialmente
com os negooios da companhia, terá elle direito de receber urna
remuneração que será estipulada pelo vconselho de administração; ou á vontade de tal dírector, pela companhia em assembléa geral, podendo tal remuneração ser maior, ou em
substituição, da sua remuneração determinada no artigo precedente.
88. A companhia manterá no escríptorío um .registro contendo os 'nomes, endereços e quallf'icação de seus directores e
gerentes, e deverá enviar ao archívísta de sociedades anonymas
uma cópia de tal registro, e em qualquer tempo, avísal-o de
qualquer alteração 'que houver em taes directores e gerentes.
DIRECTORES-GERENTES

89. Os directores poderão opportunamente nomear um ou
mais dentre os seus pares para dírector-gerente ou díreotoresgerentes da companhia, por um prazo fixo ou sem limite,
quanto ao período pelo qual elle ou elles deve ou devem funecíonar, e póderão a qualquer tempo remover ou demittil-o
ou demittil-os dos seus cargos nomeando outro ou outros em
seu logar ou Jogares.
90. A remuneração de qualquer director'-gerente será de
tempos a tempos fixada pelos directores e poderá ser por via
de salarío ou commíssão, ou participação em lucros, ou por
todos ou quaesquer desses modos.
_ 91.,0, dírector-gerente.vemquanto runccionar neste posto,
nao estará SUJeIto a retirar-se por turno, e não será contado
ao determinar-se a ordem em que se deverão retirar os díredores, mas (suj eitoá lettra de qualquer contraeto entre elle
e 3: c,?mpanhia) ,estará. s,?jeito igualmente ás mesmas prescrrpçoes quanto a demissão e remoçao a que o são os outros
dírectores da companhia.
92. A dírectoria poderá a qualquer tempo conferir a um
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director-gerente na occasiâo todos o~ poderes outorgados por
estes estatutos aos direetores, como Julgar conveniente, e poderá couí'erír taes poderes .por um prazo e para serem exercídos para os ob]ectos e í'ms e sob os termos e condições e com
as rostrioções que achar convenientes, e poderá conferir taes
poderes quer collateralmente, ouá exclusão e em substituição
de todos ou quaesquer dos poderes dos dírectores naquelle
assumpto e poderão opportunamente revogar, retirar, alterar
ou variar todos ou quaesquer desses poderes.
DES'l'ITUlÇ.:tO DE DIRECTORE8

93. O cargo de um director ficará ipso facto vago pelos
motivos seguintes:
a"1 si se tornar ínsolvavel, si fizer concordata com seus
credores ainda que o aproveite qualquer lei, então vigente,
para a protecção de rallídos;
b j quando se reconhecer que está lunatico ou demente;
c) si faltar ás reuniões habituaes da directoria pelo periodo de seis mezes, consecutivamente, sem licença do conselho
de administração;
d) retirando-se do seu posto mediante aviso por escripto
nos termos cio art. 103 destes estatutos.
Sendo certo, porém,que estes motivos de retirada, ou
quaesquer delles, poderão ser dispensados em casos especiaes
por uma resolução em assemhléa geral.
lH.. Nenhum direetor ou dírector-gerente será destituido
do seu cargo por contractar com a companhia, quer como ven.dedor, quer comprador ou de outro modo; nem se poderá invalidar qualquer contracto ou convento entabolado pela companhia ou em sua representação, nos quaes um dírector esteja
do alguma maneira interessado; nem ficará responsável perante
a companhia qualquer dírector que Jaça tal contracto ou
que seja assim interessado, no lucro por elle realizado pelo
facto de ser dírector, ou pelas relações fiduciarias assim estabelecidas.
Fica, porém, estabelecido que a natureza de seus interesses deverá ser por elle declarada na reunião da directoria em
que se discuta o contraoto ou convenio, si então existirem os
seus interesses, e em qualquer outro caso na primeira assemhléa cios dírectores.
Depois da acquisíção dos seus interesses, não poderá
nenhum director 'nesse caracter votar com respeito a qualquer
contracto ou convento em .que esteja interessado. como já vae
d!t~, e ~i vot~r, não seEá contado o seu voto; más esta prolríhíção nao terá applicaeão ao contracto mencionado no memorial
de associação, nem a quaesquer assumptos dahi decorrentes
nem a contracto algum feito pela companhia ou em suã
representação para dar aos directores garantia Dor via de
índemnização, podendo esta declaração em qualquer época ou
épocas ser suspensa ou em qualquer ponto por uma assemhléa
geral. Um aVISO geral de que um director e socio de qualquer
Podee Executivo 1911
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companhia on firma com quem se propõe entabolar um conirado em relação aos negocies desta companhia, e que se. deva
considerar como interessado em quaosquer transacções subsequentes com tal casa ou companhia, será uma suff'íciente revelação nos termos deste artigo, quanto a taes transacções posteriores; e depois de tal aviso geral, será desnecessarío dar
qualquer aviso especial, concernente a quaesquer transacções
especiaes com tal casa ou companhia.
RETIM,DA DOS DIRECTORES

95. Na assembléa ordinaria de 191-1, e nas assemhléas ordínarías em cada anno subseqüente, uma terça parte do numero
dos directores na oceasíão, ou si o mesmo não fôr múltiplo de
tres então o numero mais próximo de um terço, retirar-se-há
de seus cargos.
O director retirante occupará o seu posto até a dissolução
da assemhléa em que f'õr eleito o seu successor ,
96. Os directores que devem retirar-se em cada anno depois de .1914 deverão ser os que tiverem estado mais tempo no
cargo desde a ultima eleição. Quanto aos directores de igual
tempo, deverão retirar-se os que a sorte determinar; salvo si
esses dírectores de igual tempo convenham entre si.
97. Um director retirante poderá ser reeleito.
98. A companhia preencherá em assemhléa geral as vagas
dos directores retirantes da maneira amima dita, elegendo uma
qualquer pessoa; e sem aviso nesse sentido poderá preencher
quaesquer outras vagas.
99. Ninguern, a não ser um dírector, ao retirar-se, será
eleito para esse cargo em qualquer assembléa geral, salvo si
sua eleição é recommendada pela directoria com bastante antecedencia do dia marcado para a assembléa, seja enviado ao secretario um aviso escripto por algum accíonísta devidamente
qualificado, para comparecer e votar na assembléa, declarando
o seu intento de propôr essa pessoa para eleição, e também
aviso por escripto assignado pela pessoa a ser proposta, acceitando a sua 'candidatura. O tempo prescrlpto acima deverá ser
tal, que entre a data de tal aviso, ou quando considerar-se dado,
e o dia marcado para a assembléa, não decorram menos de tres,
nem mais de quatorze dias íntegraes.
100. Si em qualquer assembléa geral em que uma eleição
de directores tiver de effectuar-se, os cargos dos retirantes, ou
qualquer delles, não forem preenchidos, os directores que tiverem de se retirar, ou aquelles cujos logares não forem preenchidos, deverão considerar-se reeleitos.
101. A companhia poderá a qualquer tempo, em assembléa
geral, augmentar ou reduzir o numero de directores, e poderá.
fixar ou alterar a sua qualificação e determinar em que ordem
esse numero augmentado ou reduzido deverá abandonar o
posto.
102. A directoria terá poder, em qualquer occasião para
nomear qualquer outro díreetor, para preencher uma' vaga
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occasíonal ou como addíção ao conselho, de fórma, porém, que
o numero total da directoria nunca exceda o numero fixado
pelo art. 85; e qualquer director assim nomeado estará em
exercício somente até a seguinte assembléa geral ordinaría da
companhia e será então candidato á reeleição.
103. Um dírector poderá, em qualquer tempo, dar aviso
por escripto do seu desejo de resignar o cargo, entregando
esse aviso ao secretario, ou deixando-o no escriptorio, e decorrido um mez da entrega de tal aviso, ou em periodo menor,
como a directoria determinar, deverá deixar o seu posto, salvo
caso previsto em contrario.
104. A ccmpanhia poderá em resolução extraordínaría destituir qualquer director antes de expirado o seu mandato, e
poderá, .mediante resolução ordmaría, nomear outro accionista
em seu logar; mas qualquer pessoa assim nomeada conservar-se-ha apenas no seu posto pelo restante do tempo que
occuparía o cargo o seu antecessor.
Auras DA DIREOTORIi:I.

105. A directoria poderá reunir-se para despachar o expediente, adiar, e de outro modo regular as suas reuniões como
julgar conveniente, c determinar o numero sufficiente para
tratar de negocies. Dous directores constituirão qtlO1'U11t, salvo
disposição em contrario. Um director poderá em qualquer
época, e o secretario, a pedido de um director, deverá convocar
uma reunião da directoria. Nenhum director que se achar
fóra do Reino Unido terá direito ao aviso de tal reunião.
106. As questões submettidas em qualquer reunião serão
decididas por maioria de votos, No caso de um empate, o presidente da reunião terá um voto addicíonal ou decisivo.
107. A directoria poderá eleger um presidente para as
reuniões, e determinará o período da duração do seu mandato.
Si em qualquer reunião o presidente não estiver á hora designada para a verificação da mesma, os directores presentes
escolherão um de entre seu numero para presidir tal reunião.
108. Uma reunião de directores com numero legal será
competente para exercer todos ou quaesquer das autoridades,
poderes e discrições dos regutamentos da companhia conferidos
á dírectoría.
'109. Os dírectores poderão delegar quaesquer dos seus poderes (excepto os de levantar emprestímo e fazer chamadas)
a commissões compostas de um ou mais membros de entre os
seus pares, conforme acharem conveniente. Qualquer eommissão que assim se organizar deverá, no exeroicío dos poderes
que lhe forem delegados, conformar-se 'Com quaesquer regulamentos que em qualquer tempo lhes sejam impostos pela dírectoria,
110. As reuniões e funccionamento dessas commíssões consistirão na presença de dous ou mais membros, serão regidas
pelas disposições aqui contidas, reguladoras das reuniões e
attribuições da dírectoría, até o ponto em que lhes forem
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applicaveis e não forem revogadas por 'CIuaesquer regulamentos posteriores. na conformidade da clausula precedente.
111. Todos os actos praticados pelas assembléasda directoria on de uma commissão da díreotoría, ou por qualquer
pessoa funeoíonando como dírector, ainda que depois se verífique que havia algum vício na sua nomeação ou na de pessoa
í'uncoionando como tal, serão tão validos como si essas pessoas
tivessem sido devidamente nomeadas e qualificadas.
DIRECTORES SUBSTITUTOS

112. Cada director terá o poder de 'llomear 11 (,Iualquer
pessoa, approvada para esse fim por maioria de dírcctores,
para í'unccionar como díreetor substituto, e ú. sua discrição
destituir' esse dírector substituto. O director substituto ficará
sujeito em todos os sentidos aos termos e condições que existirem em relação aos outros directores, e cada substituto, emquanto íuncciouar nesse caracter, exercerá e desempenhará
todos os deveres do substituído, recebendo exclusivamente deste
a sua remuneração, não tendo direito a reclamar remuneração
alguma da companhia. .A nomeação de um dírector 'substituto
será cancellada, se cessar elle de exercer o seu mandato,
sempre que o dírector que o nomeou deixar o seu cargo ou
der aviso por escrípto ao secretario de que o seu substituto ou
representante deixou de o ser.
Um director, retirando-se em qualquer assembléa ordínaría, sendo, porém, reeleito, não será para os fins desta clausula considerado como director demissionario. Um director
substituto nomeado nos termos desta clausula terá aviso de
todas as reuniões da directoria como o teria o seu. representado.
113. Qualquer instrumento nomeando um director substituto será tão approximadamente quanto as circumstancias o
permittírem, da seguinte fórma:
(« TheSopa Diamoud Mine, Limited ».)

« Eu
díreetor da eTlie Sopa
Diamond Mine, Limite », em virtude dos poderes á mesma
conferidos pelos termos do.art. 112 dos estatutos da companhia
pela presente nomeio e apresento
,
.
de
para funccionar em meu logar como
director substituto e para exercer e desempenhar todos os
meus deveres como director.
Em testemunho do que assigno a presente neste dia .....•
de
de 19
»
PODERES DA DIRECTORIA

H4. A' dírectoría competirá a dírecção dos negocios da
.eompanhia e, além dos poderes e autorizações que por estes
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estatutos lhe são conferidos expressamente, poderá exercer
todos os poderes e praticar quaesquer dos actos e {lOusas que
possam ser exercidos ou praticados pela própria cOll1panllla,
ainda que não sejam. aqui nem pela lei previstos, para serem
exercidos ou praticados pela companhia em assernhléa geral;
ficando, entretanto, sujeita aos preceitos da lei e destes estatutos, e a quaesquer regulamentos que a companhia fizer a
qualquer tempo em assernbléa geral, comtanto que nenhum
destes regulamentos venha a collidir 'com algum acto anterior
da direetoria, que teria sido valido si tal regulamento .'oão
existisse.
115. A directoria poderá tomar todas as medidas que
possam ser necessarias ou proprias afim de fazer com que as
accões, debenturcs ou outros 'valores da companhia sejam introduzidos em qualquer paiz, colonias ou Estados e para promover o reconhecimento das mesmas e para que sejam especialmente cotadas em qualquer Bolsa de qualquer paiz, colonía
ou Estado e poderão aceitar a responsabilidade de pagar e satisfazer quaesquer taxas, impostos e emolumentos, despesas
ou outras quantias que possam ser pagáveis com relação' a
qualquer dos assumptos acima ditos e poderão subscrever e
cumprir com as leis e regulamentos de qualquer paiz, colonia
ou Estado e as regras e regulamentos de quaesquer Bolsa ou
« Bourse ».
'11ô. Não obstante qualquer vaga na directoria, os restantes
directores poderão funccionar em qualquer época.
GEHENCU LOCAL

117. A directoria poderá em qualquer occasiao e mediante
procuração passada sob o sello social, nomear uma ou mais
pessoas como procurador ou procuradores da 'companhia, para
os fins e com poderes, autoridade e discrição (não excedendo,
porém, dos que possue apropria directorta pelos presentes
estatutos) pelo tempo e condições que a directoria achar conveniente, e tal nomeação (si houver) poderá recahir em
qualquer companhia, ou nos seus accíonístas, directores, representantes ou gerentes, ou de outra fórma, a favor de qualquer
grupo de pessoas, quer nomeado directa ou índireotamente
pela dírectoría, e tal procuração poderá conter os poderes para
a protecção ou conveniencía de quem lidar com taes procuradores que a dírectoría julgar precisos.
Quaesquer de taes delegados ou procuradores acima referidos poderão ser autorizados pela directoria a substabelecer
todos ou quaesquer dos poderes, autoridades e diserícões que na
occasião lhes forem conferidos.
.
'118. A companhia poderá exercer os poderes conferidos
pelo art. 79 da l~l .de companhias (Consolidação) de 1908, e de
taes poderes sera investida a directoría.
119. A directoria cumprirá com qualquer exígeneia de lei
local que possa ser cnnveníents ou necessaria aos interesses da
companhia.
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SELLO

120. O sello só poderá ser àffíxado a qualquer instrumento
por autorízacão de uma resolução do conselho de díreetores
em presença: pelo menos, de dous de seus membros, ou um
director e o secretario, ou alguma outra pessoa nomeada pela
dírectoría: e os ditos dírectores, ou o dírector e o secretario ou
qualquer butra pessoa, como fôr,. assignarão o instrument-o no
qual o sello ror affixado em sua presença.
DIVIDENDOS E FUNDO DE RESERVA

121. A directoría poderá, com a sancção da companhia em
assemliléa geral, declarai' a qualquer tempo um dividendo a ser
pago aos accionistas na proporção das suas aeções e quantias
pagas sobre ellas de outro modo, assim como em adeantamentes sobre chamadas. Fica, todavia, estipulado que quanto a
capital pago por chamadas adeantadas e que o mesmo vença
juros, tal capital emquanto vencer juros, não confer-írá direito
a participar em lucros.
122. Não será declarado dividendo maior do que o recommendado pela direetoría: a companhia, entretanto, em assemhléa
geral, poderá declarar um dividendo menor.
123. Nenhum dividendo será pagável a não ser dos lucros
da companhia e não vencerá juro contra a mesma.
124. A declaração da directoría quanto á ímportancía dos
lucros da companhia será concludente.
125. A díreetoría poderá, antes de recommendar qualquer
dividendo, destinar a quantia que julgar eonveniente para depreciações, e deduzir dos lucros da mesma a quantia que possa
julgar conveniente para fundo de reserva, sendo este, á díscrioão da dírectoría, applicavel ás despezas eventuaes, para a
gradual Iiquídação de qualquer divida ou responsabilidade ou
para converter, manter ou augrnentar a propriedade da eompanhia, ou de outro modo beneficiar-lhe os interesses; ou será,
com a sancção da companhia em assemhléa geral, quer no todo
quer em parte, applícavel á uniformização de dividendos, ou
distribuição como bonus entre os aocíonístas na occasião, nos
termos e da fórma que a companhia em assembléa geral oppor.,
tunamsnte possa determinar. A directoria poderá dividir o
fundo de reserva em fundos especiaes, como julgar conveniente, com plenos poderes para collocar os actívos, consistindo o fundo de reserva no negocio da companhia, e isso sem
estar obrigada a conservar o mesmo separado dos outros
actívos,
126. A directoria poderá dar ás quantias, que forem a
qualquer tempo postas de parte como fundo de reserva, os empregos que possam escolher, na conformidade do art. 5° dos
presentes estatutos.
. 127. A directoria poderá a qualquer tempo pagar aos accío.,
nístas, por conta do dividendo immediato, os dividendos pro-
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vísorios que, a seu juizo, a posição da composição da companhia
justifique.
128. A directoria poderá reter quaesquer dividendos sobre
os quaes a companhia tiver direito de retenção, podendo applical-os em satísracão integral ou parcial das dividas passivas e
compromissos pelos quaes existe o direito de retenção.
129. No caso de varias pessoas serem registradas como as
co-possuidoras de alguma acção, qualquer uma dellas poderá
passar recibos valiosos por todos os dividendos e pagamentos
por conta de dividendos com respeito á tal acção.
130. Antes do respectivo registro a transferencia de acções
não dará direito a qualquer dividendo pagavel sobre as mesmas.
131. O aviso da declaração de um dividendo, provisorio
ou não, será dado aos possuidores de acções registradas da
fórma adeante prescripta.
132. Qualquer assembléa geral que declarar um dividendo
poderá, por uma resolução suhsequente, autorizar a dírectoría e
pagar esse dividendo total ou parcialmente pela distribuição de
haveres especiricos, e especialmente de acções liberadas, debctitures ou debentures-stock da companhia, ou de qualquer
outra companhia ou parte de um modo e parte de outro modo,
e a dírectoria deverá dar effeito a essa resolução. E quando
se levantar qualquer díffíeuldade com relação á dístribuíção,
ella poderá resolver a mesma como julgar conveniente, e especialmente poderá emíttír certificados rraccíonaes, podendo
fixar o valor para distribuição de taes haveres específicos,
ou qualquer parte delles; poderá determinar que sejam feitos
pagamentos em dinheiro a quaesquer accíonístas na base do
valor assim fixado, para ajustar os direitos de todas as partes,
e poderá entregar esses haveres a í'idei-commiasarios e taes
í'ídci-commíssos para as pessoas com direito ao dividendo,
como parecer conveniente á directoria. Quando fôr necessario
será lavrado um .eontracto de accõrdo com o art. 88 da lei das
companhias (Consolidação) de 1908, e a directoría poderá nomear qualquer pessoa para assignar essecontracto em representação das pessoas com direito ao dividendo e essa nomeação deverá ser effectiva.
'133. Salvo disposição em contrario, qualquer dividendo
póde ser pago por cheque ou 1Va1'1'Qnt enviado pelo correio ao
endereço registrado e ao risco do accíonísta ou pessoa com
direito a elle; ou, em casos de possuidores em commum,
aquelle cujo nome figura primeiro no registro a respeito da
posse em commum. Todo o cheque ou 1Va1'1'Qnt será 'pagavel á
ordem da pessoa a quem é enviado.
CONTAS

134. Compete á directoria fazer com que seja mantida a
escripturação elas quantias de dinheiro recebidas e gastas pela
companhia, e dos assurnptos com respeito aos quaes taes recehímentos e gastos tiverem logar, dos haveres, creditos e responsabilidades da companhia. Os livros de contabilidade de-
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verão ser guardados quer na séde social da companhia, quer
em qualquer outro lagar ou legares que a dírectoría julgar
proprios.
135. A directoria deverá opportunamente determinar, e
até que ponto, em que occasíão e lagares, sob que condições e
dispositivos, as contas e os livros da companhia, ou qualquer
delles, poderão ser Ifranqueados á ínspecção dos aocíonístas, e
nenhum delles (não sendo director) terá' direito algum de
ínspeecíonar qualquer conta ou livro ou documento da companhia, excepto exígencía legal ou autorização da dírectoría, ou
uma resolução da companhia em assembléa geral.
136. Na assembléa ordinaria de cada anno, excepto em
1911, os directores deverão apresentar á companhia um balanço contendo um summarío dos bens e das responsabilidades
da companhia, fechado numa lista nunca inferior a seis mezes
antes da assembléa,
137. Deverá ser enviada a cada accionista uma cópia impressa de todos estes balanços, sete dias antes da assembléa, da
maneira abaixo estabelecida, em a qual um aviso será incluido.
FISCALIZAÇÃO

138. Uma vez pelo menos em cada anuo, excepto 1911, as
contas da companhia deverão ser examinadas, e a exactidão
do balanço averiguada por um ou mais fiscaes.
139. A companhia em cada assembléa ordinaria nomeará
um fiscal ou físcaes para funccionarem até a seguinte assembléa ordinaria, observando-se as seguintes disposições, a saber:
'1) Si a nomeação de fiscaes não fôr feita em qualquer
assembléa ordínaria em particular, a Junta Commercial p6de,
a requerimento de qualquer accionista da companhia, nomear
um f'Iscal para o anno corrente e fixar a remuneração que lhe
será paga pela companhia pelos seus serviços.
2) Nenhum director ou funccionario da companhia poderá
ser nomeado fiscal.
3) Os primeiros fiscaes poderão ser nomeados pela directoria antes da assembléa estabelecida pela lei, e sendo assim
nomeados deverão exercer as funcções até a primeira assemhléa ordinaria, a menos que tenham sido destituídos préviamente por uma resolução dos possuidores de acções em assembléa geral, em cujo caso os mesmos nessas assemhléas
poderão nomeal-os.
4!) Os directores poderão preencher qualquer vaga casual
do lagar de fiscal, mas, ernquanto essa vaga continuar, o fiscal
ou fiscaes que sobreviverem ou continuarem (si houver) poderão fhmocionar.
5) A remuneração dos fiscaes será fixada pela companhia
em assemhléa geral, excepto a dos que forem nomeados antes
da assemhléa estabeleeida pela lei ou para preencher alguma
vaga, casual, que o será pela' directoria.
NO. Todas as contas da directoria, depois de fiscalizadas
e approvadas por uma assemhléa geral, serão concludentes.
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excepto pelo que diz respeito a algum erro alli encontrado
dentro dos tres mezes que se seguirem á approvação. Sempre
uue semelhante erro fôr descoberto dentro daquelle período, a
conta será immediatamente corrigida e desde então será coneludente,
AVISOS

iH. A companhia enviará a cada accíonísta, quer pessoalmente, quer pelo correio em 'carta franqueada, enveloppe ou
envolucro, um aviso dirigido ao seu endereço registrado.
H2. Cada possuidor de accões registradas, cujo endereço
não Iôr nó Reino Unido, poderá opportunamente notificar por
escrípto á companhia um endereço registrado, 'nos termos da
clausula precedente.
H3. Com relação aos accionístas que não tiverem endereço registrado, aíf'ixar-se-ha um aviso no escriptorio pelo
prazo de 24 horas e, expirado esse, será considerado o aviso
como dado convenientemente.
iH. O possuidor de uma cautela de acções não terá direito a aviso de qualquer assembléa geral da companhia, salvo
disposição em contrario expressa nos termos da emissão da
cautela.
H5. Qualquer aviso dos accionístas, .iulgado uecessarín
pela companhia, e para o qual não 'haja disposição expressa
nestes estatutos, será dado por meio de annuncío, Qualquer
aviso dado por meio de annuncío, deverá ser feito de uma vez
em dous .iornaes díaríos de Londres.
'1-16. Todos os avisos em relação a quaesquer acções possuídas em commum deverão ser dados a quem estiver meneionado em primeiro lagar no registro, e o aviso, assim dado, será
considerado sufficiente para todos os possuidores dessas acções.
'147. Qualquer aviso enviado pelo eon-eio será considerado
como tendo sido dado desde o momento em que a carta, enveloppe ou envoluero <contendo o mesmo tiver sido lançado no
correio, e como prova será suff'iciente um certificado por
cscrípto, assignadopor qualquer gerente, secretario ou tunccíonario da companhia, declarando que o enveloppe ou envolucro
contendo o mesmo foi assim endereçado e deitado no correio.
1-18. Toda e qualquer pessoa que em virtude de lei, transí'erencía ou outros meios, sejam quaes forem, vier a ter direito
a .quaesquer acções, ficará obrigada pelo conteúdo de qualquer
aviso com respeito a essas acções mesmo que tenha sido dado
antes do lançamento de seu endereço no registro como teria
sido dado á pessoa de quem houve o seu título a essas acções.
H9. Qualquer aviso ou documento entregue ou mandado
pelo correio, ou deixado no endereço registrado de qualquer
accíonísta, de aecõrdo com estes estatutos, deverá, não obstante
o fallecimento desse accionista, quer a companhia tenha recebido aviso do fal1eimento delle ou não, ser considerado devidamente dado com respeito a quaesquer acções registradas,
quer sejam possuídas individual ou coniunctamente por esse
accíonísta, até .que qualquer outra pessoa seja registrada no
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seu lagar em caracter de possuidor ou possuidor eoniuncto, e
essa entrega deverá, para todos os fins destes estatutos, ser
considerada suHiciente, obrigando aos seus herdeiros, testamenLeiros ou administrador'es, e todas as pessoas, havendo-as,
interessadas em sociedade com elle ou ella em quaesquer taes
acções.
150. A assignatura de qualquer aviso que deva ser dado

pela companhia poderá ser escripta ou impressa.
LIQUIDAÇ':\O

151. No caso de liquidação da companhia, o actívo da
mesma que restar depois do pagamento dos debitos, responsabilidades e custas da liquidação, será applioado, primeiro, ao
reembolso pm'i passu. de todo o capital chamado na liquidação;
segundo, ao pagamento pa1'i passu do resgate do capital integralizado, e si porventura o actívo, que não Iôr capital por
chamar, fór suíf'íciente para pagar as dividas e responsabilidades e custas, como acima dito, nenhuma chamada será feita
com respeito ao capital por chamar ao começo da liquidação.
152. Liquidando-se a companhia, quer voluntariamente ou
de outra fórma, os Iíquidataríos poderão, com a sancção do
uma resolução extraordínaria, dividir entre os contribuintes
em espécies metaIlicas qualquer parte do actívo dá companhia.
podendo com semelhante sancção confiar a rídeí-oommíssancs
qualquer parte do activo da mesma sob taes fídei-commíssos
para o benerioío dos contríbuintea uue considerarem justo, e
Julgandc-se acertado qualquer divisão que de outra fórma fizerem de accôrdo com os direitos legaes dos accíonístas da
companhia, e em particular poderá dar-se a qualquer classe
direitos especiaes ou de prei'erencia, ou poderá ser excluída
totalmente ou em parte. Mas no caso, de alguma divisão que
não seja de accôrdo com os direitos legaes dos contribuintes,
qualquer delles que por isso f'ôr prejudicado, terá o direito de
não se conformar tendo direitos ancilIarios, como se tal determínação í'óra uma resolução especial votada de aocõrdo com o
art. 192 da lei sobre companhias (Consolidação) de 1908.
153. No caso de se liquidar a companhia na Inglaterra cada
accíonísta, que na oocasíão não se achar presente, será obrigado dentro de quatorze dias depois de votar-se uma resolução
eífectíva para a liquidação da mesma, espontaneamente ou
depois de ser dada ordem para a sua liquidação, a informar
pOI' escripto algum arendatario de casas em Londres a quem se
possa enviar todas as citações, avisos, processos, ordens e sentenças em relação á liquidação da companhia e na falta de tal
nomeação, os .liquidadol'es da mesma terão liberdade, em nome
de tal accíonísta, de nomear alguém para tal recebimento, seja
pessoa designada pelo accionísta ou pelos liquidadores, sendo
e?nslClerada essa entrega pessoal a tal aecionísta para todos os
fm~ E n?s casos. em que os Iíquidataríos fizerem tal nomeação,
darão aVISO, com a maior brevidade possível, a esse acoionísta
por meio de annuncío no jornal The Times ou por carta l'e~i.s,~
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trada, enviada pelo correio ao seu endereço que estiver mencionado no registro, e tal aviso considerar-se-ha como prestado
no dia seguinte áquelle em que apparecer o annuncio ou em que
a carta fór posta no correio.

154. Cada dírector, gerente, secretario ou outro íunccionario ou empregado da companhia será índemnízado pela
mesma. Competirá á directoria pagar dos fundos da companhia
todas as custas, perdas c despezas soilfridas por qualquer Iunccionario ou empregado, ou pelas quaes venham a ser responsaveís por qualquer contracto entabulado ou acto ou feito e
por elle praticado como funccionario ou empregado da companhia, ou de qualquer maneira no desempenho dos seus deveres,
incluinrlo as despezas de viagem.
155. Nenhum dírector ou outro funccionario da companhia
será responsável pelos actos, recibos, desleixos ou faltas de
qualquer outro díreetor, funecionario, ou por fazer parte de
qualquer recibo ou outro acto em conformidade ou por alguma
perda ou despesa que a companhia soffra devido á insufficiencía ou deficíencía de titulo a quaesquer bens adquir-idos por
ordem da dírectoria ou por conta della, ou pela insufficiencia
ou deíficiencia de qualquer documento em que estiverem empregados dinheiros da companhia, ou por qualquer perda ou
prejuízo motivados pela insolvencia, quebra ou dolo de qualquer pessoa com quem estejam, quer perda ou prejuízo occasionados por qualquer engano ou equivoco da sua parte ou por
qualquer outra perda, damno ou íntortunío, seja qual í'õr,
advindo no eumm-ímento dos deveres ou relativamente ao
mesmo, a não sé que assim aconteça pelo seu abuso de confiança.

Nomes, endereços e qualiFicação dos subscriptores

HoraceGrellier, S1. .Onge Barnard Hill, Muswell Mill, N.
Engenheiro.
Ernest John Hayrnaun, 76, Harhorough Rd., Streatham, S.
\V., secretarío.
Wí'llíam Thomas Wilson, 112, Greyhound, IHoad, 'I'ottenham, N., amanuense.
William Poeock, 58, Flask WaUs, Hampstead, N. W,. amanllense.
.Iolm Nash, 34, Eden Road, Walthamstow, amanueuse.
Herbert Ja~,q.ues, 64, HiU Viow Road, MiÜ Hill, N. W., escrevente de solicitador,
Alexander Keenan, 7 Norlhumberland Mansíens, Lower
Clapton No E., amanuense.
Datado aos 20 dias de fevereiro de 1911.
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Testemunhas das assígnaturas supra. - A. J. Hiü, solicítador, CapeI House E. C.
Por cõnía conforme. - H. Birtles.
Registrador Delegado de Sociedades Anonymas.
Eu, abaixo assignado, Alexander Ridgwav, tabellião publico
por alvará regia, devidamente nomeado, juramentado e em
exercício nesta cidade de Londres, pela presente eertíftco que
o documento impresso 'no idioma inglez, que vae aqui annexo
sob o meu sello uff'icial, é cópía certificada do contracto social
e estatutos da sociedade anonyma denominada «The Sopa
Diamond Mine, Limited », com séde nesta cidade, e que a dita
cõpia achando-se rubricada ás paginas 10 e 43 pela assignaturn,
que dou fé ser legitima, do Sr. Henry Birtle, registrador delegado de sociedades anonymas na Inglaterra, tem todos os signaes de authenticídade exigidos pelas leis inglezas em vigor.
Outcosím, certifico que a traduceão no idioma portuguez, que
vae annexa do mesmo modo, é versão fiel e conforme a citada
cópia eertificada e que por conseguinte esta e a referida traducção são dígans de toda fé e credito, tanto nos tribunues de
justiça como fóra dos mesmos.
Em testemunho do que, para fazer constar onde convier e
para todos os erí'eítos legaes, passo a presente .que assígno e
sellocom o meu dito se110 official, em Londres, aos 2,8 dias de
março de ·HH1. - Alex. Rid{fway, tabellíão publico.
Estava o sello offkialreferido.
Reconheço verdadeira a assignatura retro do Sr. Alex. Rid.gwav, tahellião publico desta capital e, para constar onde convier, a pedido do mesmo, passei a presente que assignei e fiz
sellar com o 3e110 das armas deste Consulado Geral da, Ilepuhliea
dos Estados Unidos do Brazil, em Londres, aos 30 de março de
1911.
(Sobre uma estampilha de selloconsular hrazileiro do
valor de tres mil réis)-Ji'. Alves Vieira, consul geral.
Estava a chaneella do Consulado do Brnzll em Londres.
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. F. Alves Vieira,
consul geral em Londres,
(Sobre duas estampilhas í'ederues do valor eollcctivo de
quinhentos ecincoenta réi3.) IRia de Janeiro 20 de abril de
1911. - Pelo dírector geral, L. L. Eerntmdes Pinheiro.
Estava a chancella da Secretaria das Relações Exteriores.
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Nada mais continha o referido estatuto que .bem e fielmente verti do proprío origíual ao qual me reporto.
Em fé do que passei a presente, que selleí com o se110 do
meu officio e assigno nesta cidade do 'Rio de Janeiro, aos
dezesete dias de r:uaio de 1911.

DElCRETD N. 8.757 -

DE

31

DE MAIO DE

1911

Concede autorização á Sociedade ~non~'mlt «Usinas Nucíouaes » par" funcciunar
na Republica

o Presidente da tRepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma «Usinas
Nacionaes », com séde no Rio de Janeiro, devidamente representada, decreta:
Arti·go uníco , E' concedida autorização á Sociedade Anonyma «Usinas Nacionaes » para funccionar na Republíca, com
os estatutos que apresentou, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em
vigor.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1911, 90" da Inrlependcncia
e 23" da Bepuhliea.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo ,

Estatutos da Sociedade Anonyma «Usinas Nacionaes

TITULO I
DA CO.:\IPA':-<HL\, SUA SÉDE, PHAZO DE DUIlAÇ:\.O E CAPITAL SOCL\L

'Art. 1. o A' sociedade anonvma denominada «Usinas Nacionaes ». tem 1)01' obj ecto :
I, explorar a patente de invenção n , 5. 90ti concedida
pelo Mínísterío da !Agricultura, Tndustria e Commercio, publícada no Diario Official de 25 de dezembro de 1909, para a
transformação do assucar âemerara, sem quebra, em assue ar
crustol. branco;
Il, explorar a refinação a vapor do assucar crystal branco
POl' processos e apparelhos os mais modernos e em uso nas
prmcípaeseapítaes da Europa;
lII. explorar o fabrico do alcooI, especialmente com o
aproveitarpento das lavagens e resíduos da refinação;
IV, fmalmente explorar outras industrias similares.
Ar~. 2. o _A séde será a. cidade do Rio de Janeiro, podendo
por deliheração da assemblea g!3ral se~ trausfei-ida para outro
ponto situado dentro da Bepublica, obtida a devida autorizaoão
dos poderes publícos.
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Art. ,3. o O prazo estipulado para a duração da companhia
é de 25 annos, contados da data de sua installação, podendo
ser prorogado ,
Paragrapho unico . A companhia não poderá entrar em
liquidação ou ser dissolvida antes de expirar o prazo social
acima estipulado, sem que se verifique alguma das hypotheses
previstas na legislação em vigor.
Art. 4. o O capital da companhia é de 1. 200: 000$, dividido em fi. 000 acções de 200$ cada uma, nominativas, ou
ainda ao portador depois de integralizadas.
Art. 5. O capital social será realizado em duas prestações
de 100$ cada uma, sendo a primeira no acto da assígnatura dos
presentes estatutos e a outra em 1 de julho do corrente
anno ,
TITULO II
0

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. fi. o A administração geral da companhia será composta de dous directores, os quaes, entre si, designarão o que
deve servir de presidente e o de gerente.
Art. 7. o A eleição da directoria proceder-se-há por escrutinio secreto.
§ 1. o Será considerado eleito o accionista 'que reunir
maioria absoluta de votos.
§ 2. o No caso de se não verificar a Iiypothesa do § 1
correrá novo escrutínio entre os mais votados, em numero
duplo dos que tiverem de ser eleitos, bastando então a maioria
relativa de votos.
§ 3. No caso LlJ empate decidirá a sorte.
§ 4. o A primeira directoria da companhia será constituída
pelos accionistas Custodio José Coelho de Almeida, como
dírector-presidente, e Joaquim GoulartPimentel, como di0

,

0

rector-gerente.

Art. 8. o O mandato da directoria durará quatro annos ,
Art. g. o Os directores eleitos não poderão ser empossados
no cargo sem possuírem, pelo menos, 200 aeções, livres de
quaesquer onus, que caucionarão no livro competente para
,garantir a responsabilidade de sua gestão, e as quaes ficam
ínanenaveís emquanto exercerem o cargo c não forem approvadas as respectivas contas, entendendo-se que renuncia o
cargo o acoionista eleit? que não realizar a referida caução
dentro do prazo de 30 dIas.
Art. 10. O director que, por espaço de 30 dias, deixar de
exercer o cargo, entende-se que o tem resignado, salvo si Iôr
por impedimento temporarío communicado ao outro dírector ,
Paragraplio uníco , Neste caso de impedimento temporario, o administrador em exercicio e os fiscaes nomearão
dentre os accionistas um administrador nrovísorlo ,
Art. 11. Os honorarios de cada dírector serão de 1: 500$,
pagos mensalmente.
Art. 12. Compete, á dJrec~oria, além dos poderes f) deveres expressos na legislação VIgente, mais o seguinte;
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I, velar pela fiel execução dos estaíutos e executar: e .faze:
executar as deliberações da assembléa ,geral dos ac.clOUlstas,
lI, nomear um secretario, marcar-lhe os ven(nmenLos e
attribuições:
.
TIl nomear e demitLir todos os empregados da companhIa,
fixar-ll~es os ordenados ou salaríos e exigir delles qualquer
fiança;
. .
IV arrecadar os fundos da companhia e deposiíal-os em
estabelecimento bancario que convier;
V, marcar, ouvido o conselho fiscal, o dividendo ;
VI. autorizar e celebrar os eontractos necessarios aos serviços li fins da companhia:
.
VII, vender ou autorizar a venda de quaesquer ohjectos,
effeitos moveis ou semoventes, pertencentes a companhia;
VIII, exercer, finalmente, a livre e geral administração,
pelo que lhes são conferidos amplos e illimitados poderes,
inclusive os de transigir, adquirir ou contractar bens ou
direitos, e contrahir obrigações.
Art. 13 ..Compete mais á directoria convocar a assembléa
geral dos acoionístas, uma vez ao anno, e as assembléas extraordínarías que julgar necessarias ,
Art. 14. Ao presidente, além dos deveres inherentes ao
seu cargo, incumbe mais:
I, presidir as sessões da directoria coniunotamente com
o conselho fiscal;
TI, representar a companhia em todos e quaesquer pleitos
judicíaes, podendo constituir advogados e procuradores;
ITI, ser o thesoureíro da companhia.
.
Art. 15. 'Ao director-gercnte especialmente compete a
ínsneccão technica e díreeção do serviço commercial interno
e externo da cornnanhia, de suas fabricas e estabelecimentos
comlllerciaes.
.
Art. H\. As resoluções da dircctoría, no que fôr privativo
de cada um dos dous directores, serão adoptadas por dous
votos concordes. No caso de dívergencia, será convocado o
conselho fiscal para resolver e desempatar.
,Art. 17. O anno social será o anno 'civil.
TITULO fi!
DO CONSELHO FISCAL

Art. 18 . .Q conselho fiscal será composto de accionístas
possuidores, cada um, de 50 ou mais vacções, .e constará de
tres membros effectivos, que terão tres supplentes, eleitos
todos annualmente pela assembléa geral ordínaría, e por escrutínío secreto.
Art. 19. Os membros effectivos do conselho fiscal serão
no~ casos de renuncia ou vaga por qualquer motivo, substi~
tuídos pelos supplentes , A ordem da substituição será regulada
pela votação, preferindo os qu~ tiverem sido eleitos por
~a!orIa de votos, e, nos çasos de ígualdade_na votação, preferirao os que tiverem maior numero de aecoes.
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Art. 20. Ao conselho fiscal, além das attrihuições definidas em lei, compete dar conselhos e suggerrr alvitres a
directoria, sempre que isso fôr por esta requisitado.
,Art. 21. Os membros effeetivos do conselho fiscal serão
r-etribuídos com 150$ nnensaes, que competirão aos supplentes
quando em exercício,
TITULO IV
DA ASSElvIBLÉA GE&\L

Art. 22. A assembléa geral é a reunião de todos, os
accionistas possuidores de 10 ou. mais acções nominativas
íuscriptas no registro da companhia, com. antecedencíajiunca
menor ele 30 dias daquelle em que se verífícar a reumao, ou
de 10 ou mais acções ao portador depositadas na caixa da
sociedade, pelos menos tres dias antes da reunião.
:\.rt. 23. Os accionistas possuidores de acções em numero
inferior a 10 podem assistir ás reuniões e propôr o que lhes
parecer conveniente, mas não terão o direito ele votar, sínão
nos casos previstos em lei.
.
Art. 24. ~~ assemhléa geral reunir-se-ha ordinariamente
por todo o mez de marco de cada anuo e, extraordinariamente,
quando a directoria o julgar conveniente, e ainda quando, por
lhes competir, for convocada, nos termos e nos casos da lei,
pelo conselho fiscal, ou pelos accionistas.
Art. 25. A convocação da assembléa geral ordinaria se
fará por annuncios nos [omaes com antecedencia de -lO dias
ao que for marcado' para a reunião e a das extraordíuarías
com antecedencia não inferior a cinco dias. ~'\. transf'erencia
das acções será suspensa alguns dias antes daquelle que fôr
fixado para a reunião da assembléa geral, dando-se disso
noticia pelos jornaes.
Art. 26. Nas reuniõesordinarias da assembléa geral,
serão sujeitos á discussão eáapprovação o relatorío, balanço
c contas da admínístração, conjunctamente com o parecer do
conselho fiscal, sendo licito aos accionistas apresentar qualquer
proposta e exigir informações e exames que julgarem necessarios para esclarecimento ele seu voto.
. _. ~,l,.rt. 27. Sempre que for convocada a assembléa geral,
índícar-se-ha o motivo ela reunião. Nas reuniões ordínarías,
depois ele concluídos os trabalhos que determinaram a convocação, é permíttído tratar-se de qualquer assumpto relativo
n companhia. Nas extraordinarias, porém, sómente se tratará
do assumpto para que foram convocadas.
Art. 2~. .~sreun!ões da assemhléa geral serão presididas
por. um. accíonísta eleito ou acclamado pela assembléa, o qual
índicará dous s~cretarlOs, que serao tambem approvados pela
mesma assemblea.
Art. 29. Além das attribuições, que lhe são proprías,
compete mais á assembléa ,geral:
I, resolvei' sobre os casos omissos e não previstos nos
estatutos, guardadas as disposições Iegaes;
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H, mandar proceder á venda dequaesquer bens i1111110veis
da companhia;
IH, deliberar sobre tudo o que fôr do interesse da eompanhia e não estiver commettido á administração.
Art. 30. Cada grupo de 10 accõesdá direito a um voto.
TITUIJO V
DOS LUCROS, DIVIDENDOS

E FUNDO DE RESERVA

Art. 31. Verificados os lucros liquidas da companhia, a
díreotoria, de accôrdo com o conselho fiscal, fixará a impcrtancia que será levada ao fundo de reserva e ao de depreciação do material. O restante será repartido como dividendo
entre os accionístas .
•Art , 32. O dividendo será dístríhuido aos aceíonístas
semestralmente, nos mezes de janeiro e julho de cada anno ,
(Estavam coIladas e devidamente inutilizadas estampilhas
Iederaes no valor de 2$400.)

Lista dos subscriptoree da Companhia «Usinas Nacionaes ~
Nomes -

Antonio

20:000$000.

Resideneía -

Profissão -

Joaquim Rosas,

Acçõc.•-

Importamcia:

Rio, proprietario -100, réis

Por procuração de A .Chades Kiefer 1\1. A. Koch, Rio,
negociante - 50, 10 :000$000.
Antonio L. dos Santos, Rio, negociante -100, 20 :000$000.
Antonio Fernandes dos Santos, Rio, negociante -100,

20:000$000.
.Adelaíde de Castro Rebello Leão, Rio, capitalista -.100,
20:000$000.
,Alzira de Souza Leão, Rio, proprietaria- 50, 10 :000$000.
Ameríco Ludolf. Rio. industrlal c-, 100. 20:000$000.
Celestino da Silva, Rio, capitalista - '100, 20 :000$000.
C. D. Simons, Rio, gerente de banco-iOO, 20:000$000.
Charles .I. Quiney, Rio, Dir. C. s. d. v. - 100, réis
20:000$000.
Charles J. Dimmock, Rio, negociante - 50, 10 :000$000.
Custo dia José Coelho de Almeida, Rio. negociante - 200,
40 :000$000 .
'
Custodio 'Coelho & Comp., Rio, negociantes - 1 .800, réis
360:000$000.
Gaffrée & Guinle, Rio, negociantes -500, 100 :000$000.
Jorge Street, Rio, industrial-iDO, ,20:000$000.
José _~ugusto Ludolf, Rio, engenheiro - 200,40 :000$000.
J oaquim de Souza Leão, Rio, engenheiro civil- 50 réis
10:000$000.
'
Poder Executivo -

i9ii
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Joaquim Goulal'tPill1entel, Rio, industrial - 650, réis
:1.30:000$000.
José Luiz iFernandes Braga, Rio, capitalista - 100, réis
20:000$000.
'Horacio ~~. da Costa Santos, Rio, negociante - 50, réis
:1.0:000$000.
J. Merritt Fordhan, Rio, dentista - 50, 10 :000$000.
José Pires Brandão, !Rio, advogado - 50, 10: 000$000.
José de Miranda Valverde, Rio, udvogado-175, réis
35:000$000.
Martin Adolpho Koch, Rio, corretor - 50, 10 :000$000.
Saturnino C. Gomes, Rio, capitalista - 200, 40: 000$000.
Octavio de Souza Leão, Rio, advogado -100, 20 :000$000.
Riehard Marklín, Rio, negociante - 50, 10 :000$000.
Edward W. Wysard;' S. Paulo, negociante -125, réis
25:000$000.
Por procuração Wílliam Sll1ith \Vlison Edward W.
Wysard - 125, 25: 000$000.
Por procuração Plinio da Silva E. Ramos - 100, réis
20:000$000.
Louis Dapples, S. Paulo, banqueiro -100,20 :000$000.
Luiz de Vasconcellos, S. 'Paulo, advogado -100, réis
20:000$000.
Dr, Evaristo F. da Veiga, S. Paulo, industrial - 100,
20 :000$000 .
.
\V. !F. Ruller, S. Paulo, corretor - 25, 2: 000$000.
Tobias do Rego Monteiro, Rio, D. de Banco - 50, réis
10:000$000.
!Reconheço verdadeiras as firmas: Antonio Joaquim Rosas,
ilW. A. Koch, Antonio L. dos Santos, Antonio Fernandes dos
Santos, D. ~delajde de_ Castro Rehello Leão, D. Alzira de
Souza Leão, Dr , Americo Ludolf, Celestino da Silva, t. D.
Simmons, Charles J. Quiney, CharIes J. Dímmock, DI'. Custodio José Coelho de Almeida, Custodio Coelho & Oomp,;
Gaffrée & Guinle, Dr . Jorge Street, Dr , José Augusto Ludolf,
Dr , Joaquim de Souia Leão, Joaquim Goulart Pimentel, José
Luiz Fernandes Braga, Horaeío A. da Costa Santos, J. Merritt
Fordhan, Dr . José Pires Brandão, DI'. José de Miranda Valverde, Martin Adolpho Kock, Saturnino -C. Gomes, Octavío de
Souza Leão. Richard Marklín, Edward J. Wysard, E. Ramos,
Louis Dapples, Luiz de Vasconcellos, DI'. Evaristo F. da Veiga,
\V. F. Ruller, e Tobias do Rego 'Monteiro. Rio de Janeiro, 22
de maio de 1911. Em testemunho da verdade, (estava o signal
publico) . - Bcaristo Valle de Barros: Nada mais continha em
o documento que me foi apresentado, do qual, em estylo mercantil, fiz extrahír esta publica forma que conferi, subscrevo
e assigno , Rio de Janeiro, 22 de maio de 1911. E eu, Evariste
Valle de Barros, tabellião, que subscrevo C· assigno em publico
e raso. Em testemunho da verdade (signal publico). Rio, 22
de maio de 1911. -s--Euaristo Valle de Barros, (Estavam colladas e devidamente inutilizadas duas estampilhas federaes
no valor total de 600 réis.
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Certidão do deposito de f O % - N. 1 . 44.8 - Thesouro
Nacional- N. 1.626 - i 911 - A f1s. 5 do Livro Caixa Geral
fica debitado o thesoureiro ,geral, major Francisco 'Fonseca,
por cento e'vinte contos de réis.
Recebidos dos 81's. Custodío Coelho & Comp., correspondentes a 10 % sobre o capital de 1.200 :000$ da Companhia
.
«Usinas Nacíonaes », de que são incorporadores. Réis
120:000$000.
E para constar, se deu este, assignado pelo thesoureiro
geral, commígo escrivão.
Rio de Janeiro,4de maio de 1911. -Pelo thesouteiro
geral, Raul de Almeida.>: Pelo escrivão, E. R. AmujO.

Certificado da Junta Commercial
Oertifioo que, por
despacho da Junta Commercíal de hoje, foram arehivados
nesta repartição, sob o n. 3.472, os seguintes documentos
referentes á Companhia «Usinas Nacíonaes », a saber: os seus
estatutos; a acta da assemhléa ,geral da sua 'Constituição, realizadaem 18 de maio proximo passado; um Diario O{{icial de
3 de junho corrente, contendo o decreto '11. 8.757, que approvou
os referidos estatutos e autorizou a funccionar: a lista nominativa dos subscriptores 'com o numero de accões de cada um;
uma publica-fórma da carta de autorização que obteve do
Governo para funccionar na Republica; uma publica-fórma
do depesitoda decima parte de seu capital e a guia do pagamento do sello devido feito no Thesouro Nacional.
Em seguida acham-se colladas duas estampilhas federaes
no valor de 5$500, inutilizadas 'com os dizeres: Rio de Janeiro, 5 de junho de 1911. - O director, Fabio Leal.
(Ao lado está o carimbo da Junta Commercial , )
s-:

Publica-forma, (Estava impresso o emblema das armas
da Republica Brazileira.) - O Presidente da Republica dos
Estados Unidos do Brazil: Faz saber a quantos esta carta
virem que, attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma
«Usinas Nacionaes », devidamente representada, resolveu conceder-lhe autorização para funccionar na Republica, 'com os
estatutos que apresentou, ficando a mesma sociedade obrigada
a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
E, para firmeza de tudo, mandou passar a presente carta, que
vae por eIle assígnada e sellada com o sello das armas nacionaes , Rio de Janeiro, trinta e um de maio de mil nvoecentos
e onze, nonagesímo da Independencia e vigesimo terceiro da
Repuhlica . -i-Hermes R. da Fonseca. -Pedl'o de Toledo.
(Estava devidamente collado o referido sello das armas nacionaes.) 'Pagou cento e trinta e dous mil réis de seIlo, como
consta da verba da ;Recebedoria da Capital Federal, sob numero
vinte, de um de Junho do corrente anno, lançada na guia
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expedida por esta Secretaria de Estado, a qual guia fica archívada com os demais papeis. Segunda secção da Directoria
Geral da Industría e .Commeroio, em tres de junho de mil
novecentos e onze. O segundo official, Gustavo de Castro
Rebello , Registrado a fls. 52 v. do livro competente. ~ Castro
Rebello. Nada mais se continha em a carta de autorização
que me foi apresentada, da qual, bem e fielmente mandei extrahir a presente publioa-fónma, .que conferi, subscrevo e
assigno , Rio de Janeiro, seis de junho de mil novecentos e
onze. E eu, Evaristo Valle de Barros, tahellíão, que subscrevo
e .assígno em publico e raso. Rio, 6 de ,Junho de '19B.Buaristo Valle de Barros,
Rio de Janeiro, 5 de Junho de ,191 L - 0::3 directores:
Custodio .T. Coelho de Almeida, negociante, á rua General
Camara n. -12, sobrado. ~ J oaouim. Goutart Pimentel; industrial, á rua do Oattete n. 198.
.

DECRETO N. 8.758-DE 31 DE

IIEIO DE

1911

Crê:!' \ljIIla mesa de rendas de 1" ordem em Itacoatiara, no Estado do âm&"
zonas, e dá outras provldenelas ,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo em vista o disposto no art. 82, n. 15, da lei n , 2.356,
de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Art. 1. ° Fica creada uma mesa de rendas de I" ordem em
Itacoatiara, Estado do Amazonas.
Art. 2. o, O numero. classes e vencimentos do respectivo
pessoal serão os da tabella annexa ,
Art. 3. Fi.ca aberto o credito de 134 :7.75$ para occorrer
ás despezas com a installação da mesma mesa de rendas e
COm o seu custeio no corrente exercioío,
Art ..1. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1911, 90° da Indeoendencia
e 23° da Republica.
U

U

HERMES

R.

DA FONSECA.

Prancisco Antonio de Saltes.
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Tabella .do nnmero, classes evencimentos dos empregados da mesa de rendas
federaes de Itacoatiara, aQue Be refere odecreto n. 8.758, desta data
o

VEl\CDIE:>1TO Al-."t\UAL

'"'"
~

CLASSES

::>
Z

TOTALGERJ-L

Soldo

i Administrador................
i Escrivão ...•.•.••.••..•..•...
FOI'~a

Gratificação

-

9:600$000
6:000::;000

-

Tolal

-

15:600$000

elos glW)'elas

1. Saegente coinmanrlante .....•.
fi Guurdas ......................

2:4.00$000
1:600::;000

1:200$000
800$000

3:000$000
14:,100$000

18:000$000

CajJala:;;os
Dla.ria de 5$
em 355 dias .................

fi Trabalhadores -

-

-

10:9501000

-

Emba,.cagões

Lanchu a vnpol'
i Pu trflo .......................
i ,\fachinista ...................
1

q

Foguista.....................
~Ial'inheil'o:; ....•.•..•..•.....

2:4.00S000
2:000$000

1:GULJ~OOO

-

1:200$000
1:·\oOSOOO
800::;000
1:80U$UOO

3:0GO$00O
4:000$000
2:·iQOSOOO
7:20U$000

17:200~00O

2:4.00$000
1:800$000

2:400$000
10:800$000

13:20,0$000

ES.'1l1er
1 Plltrão.......................
fi Remadores .••••

I

• • • • • ".' •••.•••

-

-

74:950$000

.
Rio de Janeiro, 31 demaío de 1911. -

DECRETON. 8.759 ÀJlJlrova a

Francisco Seitee,

DE

31

DE :MAfO DE

1911

ultel'~~ii;o

ieita no art , 21 dos estatutos da lJoml)5nbia Paulista
de Seguros, com séde em S. Paulo

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
atteudendo no que requereu a Companhia Pnulísta de Se~
guros, com séde na capital do Estado de S. Paulo, autorizada
a fnnccionar pelo decreto n. 6.054, de 30 ide maio de 1906,
resolve approvar a alteração feita no art. 2'1 dos seus esta-
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tutos pela assembléa geral extraordinar-ia, realizada em 19 de
abril do corrente' anuo, cuja acta a este acompanha.
Rio de Janeiro, 3'1 de maio de 1911, 90° da Independencía
e 23° da Republica.
HERl\1ES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles ,
Companhia Paulista de Seguros
ACTA DA ASSEMBLÉA GER..4.L EXTRAORDINARIA

Aos dezenove dias do mez de abril de mil novecentos e
onze, á uma hora da tarde, no predio n. 35,. da rua dle Sã,o
Bento, desta Capital, presentes aecíonístas representando 3.726
acções, conforme consta do livro de presença, na fórma dos
estatutos, assumiu a presidencia o coronel José Paulino Nogueira, chamando para secretarias os accionistas Dr , Henrique
de Souza Queiroz e Augusto S. de Carvalho Rodrigues. Pelo
presidente foi dito que a presente reunião, convocada pela terceira vez, de accôrdo com a lei e com os estatutos, tinha por
fim deliberar com qualquer numero sobre uma proposta da
dírectoria para reforma do artigo vinte e um dos estatutos.
Em seguida, 'pelo secretario Dr , Henrique de Souza Queiroz foi
lida a referida .proposta. concebida nos termos seguintes: PROPOSTA - A directoria da Companhia Paulista ldie Seguros, tendo
em vista 'o desenvolvimento sempre crescente de 'suas operações
e a necessidade de uma melhor distribuição das serviços a seu
cargo, propõe aos Srs. accionistas que o artigo vinte e um dos
estátutos seja modificado e substituído pelo seguinte: - ARTIGO VINTE E UM. A Companhia será administrada por uma
directoria eleita pela assembléa geral e composta die quatro
membros, os ouaes entre si distribuirão as funcções de presidente, de superintendente, de secretario e de gerente. O presidente, além do voto de director, tem o de qualidade em todas
as Id'eliberacões da directoria. Posta em discussão a proposta
e ninguem sobre ella tendo pedido a palavra, foi a mesma encerrada, -e, posta a votos, foi unanimemente approvada. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. presidente deu por finda a reunião, tendo ficado a mesa, por proposta do accionista Sr. C.
P. Vianna, encarregada de assígnar a presente acta, o que foi
acceito pelos accíonístas presentes que tambem assígnarão caso
o queiram fazer; do que, para constar, eu Augusto S. ,dle Carvalho Rodrigues, secretario, a escrevi e assígno , - J. Paulino
Nogueira. - Augusto S. de Caroalho Boâriçues. .:- Henrique de
Souza Quei1'oz. - C. P. Vianna. -.J. Cardoso de Almeida. Dr , Nicolaú de Morae» Barros, - Caetano da Cunha Caldeira.
- Por procuração, Floriano Alvaro de Souza Camaruo . Por procuração, Joaquim. da Cunha Bueno: - Por procuração, Antonio Carlos da Silva Telles. - Por procuração,
Silvano de Anhaia Mello. - Por procuração, Dr , Ernesto
Mariano da Silva Ramos. - Por procuração, José Vicente de
Queú'oz Ferreira, - Por procuração, Dr , Carlos Augusto
Pereira Guimarães. - Por procuração, Dr. Alf1'edo Maia. - Por
procuração, Dr , Francisco de Paula Ramos de Azeredo. - Por
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proouraeão, Albino êlonteiro. - Por procuração, DI'. Antonio
Maria Biitencourt Rodrigues. Por procuração, Bariio de
Tat1thy. Por procuração, Joaquim: Ribei7'o. - Por procuração, DI'. Joaquim, Mm'ra.- Caetano da Cumlu; Caldeira,

DECRETO N. 8.760 -

DE 3-1 DE

MAIO

DE: HIH

Abre ao Ministerto da Justiça e N egocios Interiores o c~edito especial de
1 :195$161 para pagamento ao substituto da Faculdade de Medicina da
Bahia, Dr, José Affonso de Carvalho, de accrescimo de vencimentos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896, resolve, á vista do disposto no n. VIII do
art. 3° da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 19tO, abrir ao Mínisterio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
1 :195$161, para pagamento ao substituto da Faculdade de Medicina da Bahia, DI'. José Affonso de Carvalho, de accrescimo
de vencimentos no periodo de /1 de janeiro de 1908 a 31 de
dezembro de 1909.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1911, 90° da Independeneía
e 23° da Bepublíca,
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cumha C01'1'êa.

DECRETO N. 8.7(H -

DE 31 DE MAIO DE 1911

Abre ao Mínisterto da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
5 :040$ para pagamento ao lente da Escola Polvtaclmica, Dr, Manoel
Pereira Reis, de difíeren,a de nccrescimo de vencimentos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°,
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1806, resolve, á vista do disposto no n. VIII do
art. 3° da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1DtO, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocies Interiores o credito especial de
5 :0.10$, para pagamento ao lente da Escola Polytechníea,
DI'. Manoel Pereira Reis, da differença de accrescírno de vencimentos, no período de 7 de novembro de 1905 a 31 de dezembro de 1910.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Bepublíea;
HERMES R. DA FONSlECA.
Ri'l.'adavia da Cunha Corrêa.
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DECRETO N. 8.762 -

DE 31 DE

j\IAIO

DE 1911

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de
439$200 para pagamento ao lente da Escola Polytechnica, Dr.· João
Baptista Ortíz Monteiro, da differença de necrescimo de vencimentos.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70, § 5°:
do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de -1896, resolve, á vista do disposto no n. VIII do
art. 3° da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de
439$200, para pagamento ao lente da Escola Polyteolmíca
Dr, João Baptista Ortizl\Ionteiro da dífferença de accrescimo
de vencimentos no período de 13 de setembro a 3'1 de dezembro
de '1910.
Rio de Janeiro, 31 de maio de '1911, 90° da Independencía
e 23° da Bepublíoa.
HER:;\>IES R. DA FONSEOA.
Bituuiauia da Cumlui C01'T(?a.

DECRETO N. 8.7G3-DE 31 DE MAIO DE '19H
Declara caduca a concessão da Estrada de Ferro da
Barra de Guarutíbu.

Praç.~

da Repuhlica

á

o Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que Affonso Carneiro Brandão, concessionario da
Estrada de Ferro da Praça da Republica á Barra de Guaratiba,
em virtude do decreto n. 587, de '10 de outubro de '189'1, não
deu cumprimento nos prazos fdxados ao estabelecido na clausula III do mesmo decreto, deixando assim incorrer a concessão na pena de caducidade estatuída na clausula XXXVIII
do de n. 7.959, de 29 de dezembro de '1880, decreta:
Artigo uníco. Fica declarada caduca a concessão feita pelo
decreto n. 587, de '10 de outubro de 1891, a Affonso Carneiro
Brandão para. a construcção, uso e goso da Estrada de Ferro da
PraO(i da Republica á Barra de Guaratiba.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1911, 90° da Indepeudencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSEOA.
J. J. Seabra.
DECRETO N. 8.764 -

DE 31 DE MAIO DE 1911

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de 430 :000$, para a
ccnstrucção da rêde de viação fluminense

O Preáidente da Republica dos Estados Unidos do Brazfl,
u-sando da autorização contida no art. 32·, n, LU, lettra e, da
lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
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Artigo unico. Fica aberto ao Minísterio da Viação e Obras
Publicas o credito de 430 :000$ para occprrer a despezas de
construcção da rêde de viação fluminense, de que trata o decreto n, 8.077, de 23 de junho de 1910.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1911, 90° da Independencía
e 23" da Hepubliea.
HERMES R. DA FONSEC.-\..
J. J. Seobra.

DECRETO N. 8.765 -DE 31

DE nlAIO DE

1910

Transfere para a Ooinpanhia de Viação e Consu-ucções os contractos de 15 de
.outubro de 1905 e 20 de março de 1909, para construcçüo e 'arrenda·
mento da, Estruda de Ferro Central do Rio Grande do Norte, conjuntamente " cnu~ão de 50-:000$000.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu João Proença, cessionario de Proença & Couvêa, contractante da çoustrucção e arrendamento da
Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, decreta:
Artigo unico . Ficam trausderídos para a Companhia de
Viação e Construcções os contractos de 15 de outubro de 1908,
o 20 de marco de 1909, autorizados pelos decretos ns. 7.0711 e
7.186, de agosto e de 19 de novembro de 1908, para construcção
e arrendamento da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do
Norte, 'conjuntamente a caução de 50 :000$, depositada no Thesouro Nacional para garantia do primeiro dos citados contractos, ficando deste modo a mencionada eompannia subrogada em todos os direitos e obrigações decorrentes dos referidos contractos.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 1911, 90° da Independencía
e 23" da Republica.
R. DA FONSECA.
J. J. Seobra.

HERMES

DECRETO N. 8.766 -

DE

31

DE 'MAIO DE

1911.

Promulga a Convenção de Arbitramento entre o Brnsil e Portugal, assignada
em Petrópolis a 25 de março de 1909.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Tendo sanccíonado por decreto n. 2.396, de 31 de dezembro do
anno proxímo findo a Resolução do Congresso Nacional, da mesma
data, que approvou a Convenção de Arbitramento entre o Brasil e
Portngal, conclnida e assígnada na cidade de Petrópolis aos vinte e
cinco dias do mez de março de mil novecentos e nove, e havendo sido
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trocadas as respectivas ratificações na cidade do Rio de Janeiro no dia
vinte e nove do corrente mez:
Decreta que a mesma Convenção seja executada e cumprida tão
inteiramente como nella se contém.
Rio de Janeiro, 31 de maio de -1911,90° da Independencia e 23"
da Republíca.
HERMES R. DA FONSECA.
Rio-Branco

o

MARECHAL HERMES RODRIGUES DA FOXSECA

PRESIDENTE DA REPUBLICA

DOS ESTADOS

Faço saber aos que a presente Carta
entre o Brasil e Portugal, pelos respectivos
cluida e assignada na cidade de Petrópolis,
mez de março de mil novecentos e nove,
mento do teõr seguinte :

UNIDOS

DO BRASIL

de ratificação virem que
plenipotenciarios, foi conaos vinte e cinco dias do
a Convenção de Arbitra-

Convenção de Arbitramento
entre o Brasil e Portugal

Convenção de Arbitramento
entre Portugal e o Brasil

O Presidente da Republica dos
Estados Unidos do Brasil e Sua
Majestade EI-Rei de Portugal e
dos Algarves ;
Considerando que a perfeita
harmonia das intencões e absoIuta cordialidade dos sentimentos que entre si unem o Brasil
e Portugal requerem a realização de quanto possa concorrer
para mais claramente confirmar
a sinceridade e assegurar a permanencía de taes intenções e
sentimentos, e para manter e
mais dilatar, se é possivel, as
intimas relações políticas e economicas das duas naçõss ;
Considerando que' para tão
justos fins devem contribuir efficazmente a maior facilidade e
pr,esteza na solução de quaesquer .desaccordos que acaso possam dar-se entre ellas.:
Resolveram concluir uma Convenção de Arbitramento em
conformidade com os príncíplos
enunciados nos artigos 15 a 19 e
21 da Convenção para o· concerto

Sua Majestade El-Rei de Portugal e dos Algarves e o Presidente
da Republica dos Estados Unidos
do Brasil:
Considerando que a perfeita
harmonia das intenções e a absoluta cordialidade dos sentimentos que entre si unem Portugal
e o Brasil requerem a realização de quanto possa concorrer
para maisclaramente confirmar
a sinceridade e assegurar a permanencia de taes intenções e
sentimentos, e para manter e
mais dilatar, se é possível, as
intimas relações políticas e economícas das duas nações;
Considerando que para tão
justos fins devem contribuir effícazmente a maior facilidade c
presteza na solução de quaesquer desaccordos que acaso possam .dar-se entre ellas ;
Resolveram concluir uma ·Convencão de Arbitramento em
conformidade com os principies
enunciados nos artigos 11í a 19 e
21 da Convenção para o concerto.
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ARTIGO r.

pacifico dos conflictos internacíonaes assignada na Haya aos
29 de julho de 1899 e nos artigos
37 a 406 artigo 42 da que, com
o mesmo objecto, foi tambem
assígnada na Haya aos 18 de outubro de 1907;
E para tal fim nomearam
por seus Plenipotenciarios, a
saber:
Sua Majestade EI-Rei de Portugal e dos Algarves, o Senhor
Conde de Selir, seu Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario em missão especial no
Brasil; e
O Presidente dos Estados Unidos do Brasil, o Senhor José l\Iaria
da Silva Paranhos do Rio-Branco,
Ministro de Estado das Relações
Exteriores;
Os quaes, devidamente autorisados, convieram nos seguintes
artigos:
ARTIGO r.

Os desaccordos que occorrerem
entre as duas Altas Partes Contractantes sobre questões de caracter juridico ou relativas á interpretação de tratados em vigor, existentes on que venham a
existir entre ellas, e que não tenham podido resolver-se por via
diplomatica, serão submettidos ao
Tribunal Permanente de Arbitragem institnido na Haya em
virtude da Convencão de 29 de
Julho de '1899, comianto.porém,
que as referidas questões nada
envolvam que entenda com os
interesses vitaes, a independencia
ou a honra de um ou outro dos
Estados Contractantes ou com interesses de outro Estado, e ficando, além d'isso, entendido
que, se uma das duas Partes o
preíerír, qualquer arbitramento
motivado pelas questões a que
se refere a presente Convenção
se realizará perante um Chefe
de Estado ou um Governo amigo,

Os desaccordos que occorrerem
entre as duas Altas Partes Contractantes sobre questões de caracter juridico ou relativas á
interpretação de tratados em vi-9;01', existentes ou que venham a
existir entre ellas, e que não tenham podido resolver-se por via
diplomatica, serão submettidos ao
Tribunal Permanente de Arbitragem Instituído na Haya em
virtude. da Convenção de 29 de
Julho de 1899, comtanto, porém,
que as referidas questões nada
envolvam que entenda com os
interesses vítaes; a índependencia
ou a honra de um ou outro dos
Estados Contractantes ou com
interesses de outro Estado, e ficando, além d'isso, entendido
que, se uma das duas Partes o
preferir, qualquer arbitramento
motivado pelas questões a que
se refere a presente Convenção
se realizará perante nm Chefe
de Estado ou um Governo amigo,

pacifico dos conflictos internacíonaes assignada na Haya aos
29 de julho de ,1899 e nos artigos
37 a 40 e artigo 42 da que, com
o mesmo objecto, foi tambem
assignada na Haya aos 18 de outubro de 1907 ;
E para tal fim nomearam
por seus Plenipotenciarios, a
saber:
O Presidente dos Estados Unidos do Brasil, o Senhor José Maria da Silva Paranhos do RioBranco, Ministro de Estado das
Relações Exteriores; e
,
Sua Majestade El-Hei de Portugal e dos Algarves, o Senhor
Conde de Selir, seu Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario 6111 missão especial no
Brasil ;
Os quaes, devidamente autorísados, convieram nos segnintes
artigos:
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ou perante um ou mais árbitros ou perante um ou mais .arbítros
sem limitação aos que fazem sem limitação aos que fazem
parte das listas do precitado parte das listas do precitado
Tribunal Permanente 'da TIara.
Tribunal Permanente da Haya,
ARTIGO

n.

Em cada caso particular, antes de recorrerem a algum Arbítro singular, ao Tribunal Permanente da Ilaya ou a outros
Arbitres, as duas Altas Partes
Contractantes assignarão um compromisso especial que claramente determine a materia do Iitigio, a extensão dos poderes do
Arbitro ou Arbitl'os e as condições que hajam de ser observadas no tocante aos prazos para
a constituicão do tribunal ou á
escolha do> Arbitro ou Árbitros,
assim como aos tramites do processo arbin-al.
Fica entendido que os compromissos especiaes só poderão ser
ratificados pelo Presidente dos
Estados Unidos do Brasil com a
approvação das duas Camaras
do Congresso Nacional,
ARTIGO UI.

ARTIGO

n.

Em cada caso particular, antes de recorrerem a algum Arbitro singular, ao Tribunal Permanente da Haya ou a outros
Arhltros, as duas Altas Partes
Contractantes assíguarão um compromisso especial que claramente determine a .materia do litigio, a extensão dos poderes do
Arbitro ou Arbitres e as C011dições que hajam de ser observadas no tocante aos prazos para
a constituição do tribunal ou á.
escolha do Arbitro ou Arbitres,
assim como aos tramites do processo arbitral.
Fica entendido que os compromissos especiaes só poderão S0!'
ratificados pelo Presidente dos
Estados Unidos do Brasil com a
approvaçüo das duas Cantaras
do Congresso Nacional.
ARTIGO

m.

A presente Convenção vigorará
pelo espaço de cinco annos contados do dia da troca das ratificações. Se não lO!' denunciada seis
mezes antes do vencimento d'esse
prazo., continuará em vigor durante um novo período de cinco
annos e assim successivamente.

A presente Convenção vigorará
pelo espaço de cinco annos contados do dia da troca das ratífleacões. Se não Iôr denunciada seis
mezes antes do vencímcnto d'esse
prazo, continuará em vigor durante um novo período de cinco
lJ,11nOS e assim successívamente.

ARTIGO IV.

ARTIGO IV.

Preenchidas as formalidades
exigidas pelas leis constítucíonaes em cada um dos dois paízes,
será esta Convenção ratificada
pelo Presidente dos Estados Unidos do Brasil e por sua i\Iajestade
El-Heí de Portugal e dos Algarves, e a troca das ratificações
será feita na cidade cio Rio de Ia-

Preenchidas as formalldades
exigidas pelas leis constitucíonaes em cada um dos dois paizes,
será esta Convencão ratiflcada
por Sua Majestade El-Rei de Portugal e elos Algarves e pelo Presidente dos Estados Unidos do
Brasil, e a tI'OCa das ratificações
SCI'á. feita na "cidade do Rio de
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mais breve prazo pos- Janeiro no mais breve prazo possivel.
Em fé elo que, nós, os PlenipoEm fé do que. nós, os Pleuipotenciarios acima, nomeados, as- teuciarios acima' nomeados, assígnamos o presente instrumento signamos o presente instrumento
em dois exemplares, appoudo em dois exemplares, appondo
nelles os nossos senos, lia cidade nelles os nossos sellos, Bit cidade
de Petropolis, aos ~!'j dias do mez de Petropolís, aos 2;; dias do mez
de março de 1!l0!l.
de março de HJOIl.
(L. S.)
RIO~BRANCO.
(L. S.)
CONDE DE Sst.tn .
(L. S.)
CO;'iDE DE SELIR.
(L. S.)
RIo-BR.HCO.

ueiro
sívol ,

110

E tendo sido a mesma Convencão, cujo teor fica acima trauscripta, approváda pelo Congresso Nacional, a confirmo e ratifico
e, pela presente, a dou por firme e valiosa para produzir os seus
devidos effeitos, promettendo que ella será cumprida inviolavelmente.
EmfirmcziL do que, mandei passar esta Carta que assígno e é
sellada com o sello das Armas da Hepublica e subscripta pelo Minístro de Estado das Helacões Exteriores.
Presideneia, no Rio de Janeiro, aos nove
Dada no Palacio
dias do mez de março de 1!l1'1, !l00 da Iudependencia e 23° da Repu-

da

blíca,

(L. S.)

HERMES R. DA FONSECA.
RIo-BRANCO.

DECRE~ro

N. 8:;67 -

DE

31

DE ).UIO DE

H)11 .

Promulga a Oonvenção, para a permuta de encomniendas postues com os
Estados Unidos da Auicríca, nssignada no Rio de Janeiro, nos :lO de março
de 1910.

o

Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Tendo sanccionado por decreto n. 2.360, de 31 de dezembro do anno proxímo- findo, a Resolução do Congresso Nacional
da mesma data que approvou a Convenção para a permuta
de cncommendas postaes com os Estados Unidos da America,
concluída e assignada na cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e
seis dias do mez de março de mil novecentos e dez, e havendo
sido trocadas as respectivas ratificações na referida cidade
do Rio de Janeiro, aos vinte e nove dias do mez de maio corrente:
Decreta que a mesma Convenção seja executada e cumprida tão inteiramente como nella se contém.
Rio de Janeiro, 31 de maio de H)11, 90° da Independencia
e 23° da Republica,
HERMES R. DA FONSECA.

Rio-Branco.
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o

MARECHAL HERMES RODRIGUES DA FONSECA

PRESIDENTE DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Faço saber aos que a presente Carta de ratificação virem
aue entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos da
Âmerica, pelos respectivos Plenipotenciarios, foi concluída e
assignada na cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e seis dias do
mez de março de mil novecentos e dez, a Convenção concernente
á permutação de encommendas postaes do teôr seguinte:
Convenção sobre encommendas
postaes entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados
Unidos da America.

Parcel-Post Convention hetween the United States of
America and the United
States of Brazil.
.

No intuito de melhorar as
relações postaes entre os Estados Unidos do BrasiLe os Estados Unidos da America, os
abaixo assignados,

With the view to promote
the improvement of the postal
relations between the United
states of America and the
United States of Brazil, the
undersigned,
Irving B. Dudley, Ambassador Extraordinary and Plenípotentiary of the United States of Amcríca, acting for and
in the name of Frank. Harris
Hitchcock as Postmaster General of the United States of
América, on behalf of the United States of America,
And
José Maria da Silva Paranhos do Rio-Branco, Míníster
of State for Foreign Relatíons, and Francisco Sá, Mínister of State for Ways and
Public Works, on behalf of the
United States of Brazil,

José Maria da Silva Paranhos do Rio-Branco, Ministro
de Estado das Relações Exteriores, e Francisco Sá, Ministro de Estado da Viação e
Obras Publicas, por parte dos
Estados Unidos do Brasil,
E

Irving B. Dudley, Embaixador Extraordinario e Plenípotencíarío dos Estados Unidos
da Ameríca, procedendo em
lagar e em nome de Frank
Harris Hítchcock como Ministro dos Correios (Postmaster
General) dos Estados Unidos
da America, por parte dos Estados Unidos da America.
Em virtude dos poderes que
receberam, convieram nos seguintes artigos para o estabelecimento de um systema de
permutação de encommendas
postaes entre os dois paizes.
:ARTIGO l.

By virtue of the authority
vested in them, have agreed
upon the f'ollowíng articles for
the establishment of a Paroelpost system of exchange between the two countries.
ARTICLE

r.

As disposições da presente
The provisions of this ConConvenção applícam-se exclu- ventíon apply exclusively to
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sivamente á permutação de encommendas pelo systema n'ella
estabelecido e não alteram os
accôrdos actualmente existentes em virtude da Convenção
Postal Universal, que continuarão como até aqui; e todas
as disposições que se seguem
appliear-se-ão ás malas permutadas em virtude da presente Convenção.

the parcel-post system 01' exchange proposed in ít: and do
not aff'ect Lhe arrangements
now existíng under the Universal Postal
Convention,
whích shall continue as heretofore; and all arrangements
hereinafter contained apply
exclusively to mails exchanged
under this Convention.

ARTIGO II.

A.RTICLE 11.

1. Serão incluidos nas malas
1. There shall be admitted
permutadas segundo este ac- to. the mails exchanged- under
côrdo artigos mercantis e oh- this agreement, articIes of
jectos (excepto cartas, bilhetes merchandise and mail matter
postaes, manuscriptos e os ar- (e~cept Ietters, post-cards ,
tigos mencionados no paragra- wrítten matter, and the artípho seguinte) de qualquer na- eles mentioned in the f'ollowtureza admittidos em qualquer ing sectíon) OI' alI kinds that
condição no serviço interno do are admitted under any conpaiz de origem, uma vez que dítíons to the domestio mails
não exceda cada encommenda 01' the country of orígin, exo peso de cinco kilogrammas cept that no parceI rnay ex(onze libras), nem as seguin- ceed eleven pounds (five kilotes dimensões: comprimento, grams) in weíght, nor the 1'01em qualquer dírecção, cento e Iowing dimentions : greatest
cinco centimetros (tres pés e length in any direction. three
seis pollegadas); comprimento feet six inches (one hundred
e circumferencia combinados, and f'íve centimeters); greatcento e oitenta centimetros est length and girth combíned,
(seis pés) ; devendo ser empa- six feet (one hundred and
cotadas e fechadas de modo a eighty centimeters) and must
nermittir facilmente o exame be so wrapped 01' incIosed as
do seu conteúdo pelos empre- to permit their contents to be
gados do Correio e da Alfan- easily exarníned by Postmasters and Customs officers.
dega.
2. The folIowing artícles are
2. E' prohibido expedir os
seguintes objectos pelas malas prohibited admission to the
permutadas em virtude d'este maiIs exchanged under thís
agreement:
accôrdo :
a) Sealed parcels, but una) Envoltorios fechados, salvo quando contiverem obi ectos sealed parcels may contain, in
articles
que não possam ser transmit- sealed receptaeles,
tidos sem perigo em rece- which cannot be safeIy transptaculos abertos, uma vez que mítted in unsealed receptao cont~údo do receptaculo fe- eles, provided the contents of
chado seja visivel ou precisa- Lhe closed receptacIes are
mente descripto na parte exte- plaínly visibIe 01' are precisely
rior d'esse receptaculo, e que stated on the covers of the eloa encommenda esteja envolvida sed receptaeles, and that the
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de modo que a parte externa
possa ser removida com facilidade;
b) Publicações contrarias ás
leis relativas ao direito de propriedade litteraria do paíz de
destino;
c) Venenos, explosivos e inflammaveis; tambem suhstancias gordurosas, liquidas e de
facil liquefação, salvo quando
acondicionadas de modo que os
outros ohiectos fiquem completamente protegidos em caso
de aceidente;
cl) Anímaes vivos ou mortos,
excepto ínsectos e reptis mortos e inteiramente seccos;
e) Fructas e vegetaes de 1'acil decomposição e substancias
que exhalem mão cheiro;
f) Bilhetes de loteria, circulares ou annuncíos sobre loterias; e quaesquer obíeetos
ímmoraes ou obscenos;
g) Ohlectos que possam deteriorar as malas ou prejudicar
os elllpregados que as IUane[em,
3. Todos os artigos admíssívoís postados eIU um dos dois
paízes para outro, ou recebidos
do outro em um d'elles, estarão
isentos de qualquer detenção
ou inspecção, excepto as exigidas para a cobrança dos direitos de alfandega; e serão
expedidos pela via mais rapida a seu destino, ficando
sujeitos na sua transmissão
ás leis e regulamentos de cada

paíz.

package is so wrapped that the
outer cover can be easily removed:
b) Publications whích violate the copyríght Iaws 01' the
country 01' destination;
c) Poisons, explosivas, and
ínrlammahle substances; also
fatty substances, líquids and
those which easily Iíquefy,
unless packed so as to thorouglily proteet other articles
í'rom darnage in case 01' accident;
d) Live 01' dead anímals, except deael ínseets and reptiles
íhoroughly dried;
e)
Fruits and vegetables
which \ViII easily decompose,
and substanees whíeh exhale a
bad odor;
f) Lottery tíckets, lottery
advertísements OI' eireulars;
all obseene 01' ímmoral artíeles;
g) Artieles whích mav in
any way damage the mails, OI'
injure the person handling
them.
3. All admissible artícles
mailed in one country for the
other, OI' i:eeeived in one
country rrom the other, shall
be free from any detention
OI' inspeetion whatever, exeept sueh as is requireel for
the colleotíon 01' customs duties; anel shall be forwarded
by the most ispeedy means to
their destínatíon, beíng subJecf in their transmission to
the laws 'anel regulatíons of
eaeh country respectively.

.ARTIGO III.

ARTICLE III.

i. Nenhuma carta ou communicação com o caracter ele
correspondencia pessoal poderá acompanhar, ser escripta sobre qualquer encommenda ou ser neIla incluída.

1. A letter OI' communícatíon 01' Lhe nature or personal
correspondence
may
not
acompany, be written on, OI'
inclosed wíth any parcel,
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2. As enconuneudas que contiverem qualquer objecto, que
incida no paragrapho primeiro d'este artigo, somente
serão aceitas quando o referido objecto fôr separável da
encommenda: no caso contrario será esta rejeitada. Entretanto, se taes objectos. forem
inadvertidamente expedidos, o
paiz de destino os ta...r ará em
dobro, de conformidade com
a Convenção Postal Universal.
3. Encommenda alguma poderá conter objectos destinados a serem entregues a um
endereço que não seja o indicado na propría encommenda,
Se algum objecto d'essa natureza fôr descoberto, será encaminhado como encommenda
differente, e como tal ser-lhe-á
applicada uma nova e dístíncta taxa conforme a tarifa das
encommendas postaes.
.ARTIGO IV.
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2. Parcels which eontain
any such article, referred to
in sectíon one 01' thís artiele,
shall be aeeepted only when
the saíd artieIe ís separable
from the pareel, oLherwise the
parcel shall be rejected. If,
however, any such should
inadvertently be forwarded,
the country of destination
shall collect on the letter OI'
Ietters doubIe rates 01' postage
aecording to the Universal
Postal Convention.
3. No parceI may contaín
packages intended for delivery
at an address other than the
one borne by the parceI itseIf.
If such inclosed paekages be
detected, they must be sent
forward singly, chargsd with
new and distinct parceHpost
rates.

AR'l'lCLE IV.

i. A$ seguintes taxas serão em
1. The í'ollowíng rates of
todos os casos pagas adiantada postago shall in aIl cases be
e integralmente em sellos do required to be fully prepaid
paiz de origem, a saber:
with postage stamps 01' the
country of orígín, víz :
Nos Estados Unidos do BraIn the United States of Brasil, por enconunenda até qua- zil, for a parcel not exceeding
trocentas e sessenta grammas one pound (four hundred and
(uma libra) de peso, quatro- síxty grams) in weíght, four
centos réis, e por cada quatro- hundred reis, and for eaeh
centase sessenta grammas (uma addítíonal pound OI' fraction
libra) ou rracção d'esse peso thereof, four hundred reis; and
excedente, mais quatrocentos in the United States of Ameriea,
véis; e nos Estados Unidos da for a parcel not exeeedíng one
Ameríca, por encommenda até pound (f'our hundred and sixty
uma libra (quatrocentas e ses- grams) in weight, twelve cents,
senta grammas) de peso, doze and for each additionaI pound
cents, e por cada libra (qua- 01' fraetion thereof, tweIve
trocentas e sessenta grammas) eents.
ou fraeção d'este peso excedente, mais doze cents.
2. As encommendas serão
2. The parcels shall 11e
entregues sem demora no Cor- promptly delivered to addressreio de destino, livres de taxas ees at the Post Office 01' adPoder Executivo - i9ii'
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postaes; mas o paiz de, destino
poderá cobrar do desbínatarío,
pata o serviço interior da entrega da encommenda, uma taxa cujo total será fixado de
accórdo ·com o regulamento local, e que não deverá exceder
em caso algum á importancia
de cinco cents nos Estados
Unidos da America, por encommenda de qualquer peso,
ou de seis cents ou seu equívalente, nos Estados Unidos do
Brasil, por quatrocentas e sessenta grammas (uma libra) de
pesovcomtanto que o total da
taxa de entrega seja fixado nos
Estados Unidos do Brasil, de
tempos. em tempos, se necessarío, dé modo que a importancía d 'ella, sommada com a
do porte pago pelo remettente,
como já fICOU dito, na razão de
doze cents por libra, não tome
o total das taxas de qualquer
encommenda americana entregue nos Estados Unidos do
Brasil tão elevado que a colloque em condição desvantajosa cOIUparada COIU as expedidas pelos Correios da Inglaterra, Allemanha o outros
paízes da Eut-opa.

dress in the country of
c1estiIration, free of charge
for postage; but the country
of destínatíon may, at íts
optíon, Ievy and colleot from
the addressee for interior
servíce and delivery, a charge
the arnount of which is to be
f'íxed accordíng to íts own regulatíons, but which shall in
no case exceed five cents in
tho Uníted States of America
for each pareel whatever its
weight, 01' six cents, OI' the
equivalent, per pound (four
hundred and sixty grams)
weight in the United States of
Bt'âZil, provided that the
amount of such delívery charge
shall be so fixed bv the United
States . of Brazil, from time to
time, if necessary, that the
amount .thereof plus the postage, paid, as aforesaicl, by the
sender at the rate of twelve
cents per pound, shall not
make BlC total charges on any
American parcel delivered in
Brazil so hígh as to place it
at a dísadvantage in comparíson with parcele sent through
the maíl from England, Germany and other European
countries.

AI1.1'IGO V.

ARTICLE V.

L O remettente de UIUa oncommenda poderá, na occasíão
de a expedir, obter do Correio
expedidor mil certificado conformea formula I, aqui annexa.

1. The sender may upon request at the time ofmailing
the parcel, receive from the
Post Office where the parcel is
maíledva certificate of mailing
on a form like form I, annexed hereto.
2. 'I'he sender of a parcel
may have the same regtstcred
b:y paying, in addítion to the
postage, the rogistratíon f~e
required for registered arti.cles in thecountry of orrgm.
3. An acknowledgment of
tlre delívery of a registered
parcel shall be returned to the

2. O rernettente p o d e r á
igualmente faze l-a registrar,
pagando, além da importaneia
do porte, a taxa de registro no
paiz de orígern.

:3. Um aviso de recebimento
será devolvido ao reméttente,
se este o exigir; mas o Correio
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de origem poderá exigir do
remettente a taxa respectiva,
a qual não deverá exceder de
duzentos réis ou cinco cents,

sender wnen requested: but
the Post Office 01' origin may
require or Lhe sender a fee
therefor not exceeding five
cents OI' two hundred reis.
4. Os destinatarios de en4. The addressees of recommendas registradas rece- gistered parcela shall be adviberão do Correio de destino sed 01' the arrival 01' the parcels by a notice from the Post
um aviso de chegada.
Off'ice 01' destination.
ARTIGO VI.

ARTICLE VI

1. A cada encommenda será
junta para a Alfandega uma
desorípção clara da mesma,
organizada pelo remettente
em formula especial (annexo
2) com indicação do endereço,
valor, conteúdo e data da entrega ao Correio, e a assignatura e residencia do remettente.

1. To each pareel ~here
shall be attached a Customs

2. As encommendas ficarão
sujeitas no paiz de destino a
todos os direitos aduaneiros,
que serão devidamente cobrados na occasião da entrega, de
conformidade com os regulamentos da Alf'andega de destino.

declaration, containing a clear
description 01' ths same, made
hy the sender on a special
Iorm (see form 2 annexed
hereto), giving 'a description 01'
its address, value, contenta,
date 01' maílíng, and the
sender's signature and place 01'
residence.
2. Parcels shall be suhiect
in the country 01' destínation
to all the customs dutíes there01', whích shall be duly collected on delivery in accordance with the Customs regulations 01' the country of
destination.

ARTIGO VII.

ARTICLE VII.

Cada naíz guardará para si
o total das taxas de transmissão, registro e entrega que cobrar sobre as encommendas,
não havendo, portanto, ajuste
de contas entre os dois paízes.

Each country shall retaín
to íts own use the whole of
the postages, registration and
delivery fees it colleots on
said parcels: consequently
there shall be no settlement
01' acoounts between the two
countries.

AR'I'IGO VIII.

ARTICLE VIII.

i . As encommendas serão
partes
consideradas
como
componentes das malas permutadas entre os Estados
Unidos do Brasil e os Estados
Unidos da America, expedidas pelo paiz de origem a
expensas suas e pelos meios

i. The parcels shall be considered as component parts
01' the mails exohanged hetween the United States 01'
Brazil and the United States 01'
America, to be díspatched to
destination by the country of
origin at its cost and by such

i092
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de que dispuzer, e deverão
sel-o, á opção do Correio expedidor, em caixotes expressamente feitos para isso, ou
em saceos usuaes de malas,
marcados
« Encommendas »:
(Parcel-Post) , fechados com
segurança, com lacre ou por
outro prO(;C8S0, adaptado de
commum accôrdo.
2. Cada paiz devolverá vasios, pela primeira expedição,
todos os caixotes ou malas ao
Correio de origem.
3. Todos os ohieetos serão
cuidadosamente acondiciona-o
dos, de modo a serem transportados sem prejuízo da sua
integridade nas malas ordinarías.
4. Cada expedição de mala
de encommendas postaes será
acompanhada de uma lista descríptíva, em duplicata, de todos os pacotes que a compuzerem, indicando distinctamente
o numero de cada volume, o
nome e o endereço do remettente e do destinatário, o conteúdo e o valor declarado; lista
essa que será Incluída em um
dos caixotes ou saccos da expedição (Vide a formula 3,
aqui appensa).

EXECü~lVO

rneans as it provides; but
must be forwarded at the
option 01' the dispatchíng office, either in boxes prepared
expressly for lhe servíce, ar
in ordíuary mail bags, mark..
ed <: Parcel-post » (encommendas), .securelv sealed with
wax Ol' otherwíse as ma)' he
mutuaIly agreed upon.
:2. Each country shaIl return empty lo the dispatching
ofí'ice hy the next maíl, all
such boxes 01' hags.
3. AlI artícles should he 50
caref'ully packed as to be saJely transported in the ordíuary mails,
-1.. Eaeh díspatch oi' parcel-post mail must be accompanied by a descriptive list, in
duplicatc, of all tho packages
sent, showing dístinctly the
list number of each parcel, the
name and address 01' the seuder and of the addressee, and
the declared contente and value; whích líst must be ínclosed in one 01' lhe boxes ar
bags of sueh dispatch(see
rorrn 3, attached hereto),

AR'l'IGO IX.

ARTICLE D,;;

Emquanto outra causa não
fôr mutuamente combinada, a
permutação de malas segundo
esta Convenção effectuar-se-á,
nos Estados Unidos do Brasil,
por íutermedio dos Correios do
Rio de Janeiro, Bahia, Recife
(Pernambuco), Belém do Pará.
S, Paulo e por outros que possam ser opportunamente designados; e nos Estados Unidos
da Ameríca, por intermedio do
Exchange-Post Oíf'iee de New
York, e de outros que possam
ser designados opportunamente, e de conformidade com os

The exchange of maíh, under
this convention shall, until
otherwíse mutually agreed
upon, be effected on the part
of the United States of Brazil
through the offices of Rio de
Janeiro, Bahia, Recife (Pernambuco), Belém do Pará, São
Paulo. and such other offices
as may be desígnated rrom time to time; and, on the part
of the United States of America, through the Exchange
Post Office of New York, and
such other offiees as may be
designated from time to time,

ACTOS
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regulamentos relativos aos
pormenores da permutação,
que possam ser mutuamente
determinados como essenciaes
a segurança e á expedição das
malas e ú protecção da renda
das Alíandegas,
ARTIGO X.

and in conformity with sueh
regulatínns relative to the details 01' the exehange, as mav
be mutualIy determined to be
essential to the securitv and
expedition 01' the mails and
the protection 01' the Oustoms
Hevenues.
ARTICLE

x.

1. Logo que chegar uma ex1. AR soon as the maíl shall
pedíção ao Correio de destino, have reached the Office 01' desdeverá elIa ser conferida.
tinatíon, that Office shall
oheck the contents 01' the maíl.
2. Caso não seja recebida a
2. In the event 01' tbe parceI
guia, serü immedíatamente hill not having been received,
preparada uma subsidiaria.
a subtítule shnll at once be
prepared,
3. Os erros nas guias de en3. Any errors in the parceI
commendas, depois de verifi- bíll, whicli may be discovered,
cados por um segundo empre- shall, af'ter verif'icatiou by a

gado. serão rectirícados e notados por meio de um boletim
de verificação para conhecimento da repartição remettente, expedido em envolucro especial.
4. Si não fôr recebida uma
encommenda relacionada em
lista, far-se-á, depois de verificada a falta por dois empregados, a menção correspondente nu guia, e o facto será ímmed latamente
communicado
ao Correio de origem.
5. Si fór encontrada uma encommenda insufficientemente
franqueada, não se applicará a
taxa de insuíf'íciencia, mas essa eircurnstnncín será commun ioatla no boletim de verificarão.
- (l. 8erfto assignnladas do mesmo modo com todas as partieulnrldades as encommendas
recebidas em máo estado ou
damníf'ícadas.
7. Se não fór recebido pelo

Correio de origem, boletim ou
nota de erro, a encommenda
será considerada como devidamente expedida e entregue,
tendo sido encontrada, a to'-

second officer, be corrected and
noted f'or repor I. to the díspatcliing office on a «Verifi':'
cation Cet-tif'icate», tu be set
in a specíal envelope.

4. li' a parcel advísed on the
til! be not received, after the

nou-receipt has been verified
hy a second officer, tbe entry
on lhe bill shall be cancelled,
and lhe í'act Iikewíse reported
at once to the Post Officc of
origino
5. 11' a parcel be observed to
he insulf'icientlv prepaid, it.
must not be taxed wíth deficíent postage, but the círcumstance must be reported ou the
ycrHication certtrícate formo
6. Full particulars 01' parcels received in fi damaged ar
irnpevJeot condition shall be
reported in the same manner,
7. Ir no verication certificate 01' note of error be reeeíved, a parcel mail shall be
considered as dulv dispatched
and delívered, having beeu
round correct in all respects.
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dos os respeitos, em boas condições.
ARTIGO XI.

ARTICLE XI.

1 . Quando a encommenda
não puder ser entregue ao
destinatario ou fôr por este
recusada, será consultado o
remettente (pela Administração do paiz de origem) sobre
o modo por que pretende dispor d'ella. Se dentro de seis
mezes da data da expedição do
aviso, o Correio de destino não
receber ínstrucção alguma do
remettente, a encommenda
será tida como abandonada.
2. O pedido de devolução
pelo remettente será acompanhado da importancia necessaria para o pagamento do
porte de devolução egual ao
primitivamente cobrado.
3. Sempre que o conteúdo
de uma encommenda que não
tenha podido ser entregue estiver sujeito lá deterioração,
será immediatamente destruido, se fôr isso necessario,
ou vendido em benefic-io de
quem de direito, sem prévio
aviso ou formalidade judicial,
dando-se das particularidades
de cada venda conhecimento
ao Correio de origem.

1. When a parcel cannot be
delivered as addressed ar is
refused by the addressee, the
sender shall be consulted
(through the Administration
of the country of origin) as to
íts dísposal, If within síx
months of the díspatch ofthe
notice of nondelivery the office of destination shall not have
received instructions from the
sender, the parcel shall be
treated as ahandoned.
2. Requests from the sender for the return to ortgin
shall be accompanied by the
amount necessary to furnish
return postage at the rate originally charged.
3. When the contents of a
parcel whích cannot be delivered are liable to deterioratíon, they may be destroyed at
once, íf necessary, or sold for
the henefit of the right person, wíthout prevíous notice
ar Judíctal formality, the partículars of each sale being
communicated to the post office of origino

ARTIGO XII.

ARTICLE XII.

As administrações dos Correios dos dois paízes contractantes não serão responsáveis
pela perda ou avaria de qualquer encommeuda. Oonseguintemente, nenhuma indemnização poderá ser reclamada
pelos remettentes ou destinatarios.

The Post Office Department of neither of the contractíng countries wíll be
responsible for the loss or
damage of any parcel; consequently, no indemnity can
be claimed by the senders or
addressees.

ARTIGO XIII.

ARTICLE XIII.

O Ministro de Estado dos
Negocias da Viação e Obras
Publicas, nos Estados Unidos
do Brasil. e o Ministro dos
Correios '(Postmaster Gene-

The Miníster of Public
Works of the United States
of Brazil and the Postmaster
General of the United Sf!ates
of America may, by agree-

AUTOS

no PODER

ral) , nos Estados Unidos da
America, poderão, medíante
aecõrdo, privar, por motivo
de ínseguridade no transporte,
ou por qualquer outra causa,
certas estações do Correio,
respectivamente, em 'um e
outro paíz, da faculdade de
receber e expedir oncommendas de conformidade com a
presente Convenção; e, bem
assim, mediante accôrdo, poderão ampliar os regulamentos de ordem e detalhe Ç~Q
modo que fãr [ulgado necessarío para a execução da presente Convenção; e, egualm e n t e, poderão, mediante
mutuo accôrdo, autorizar a
expedição por mala de qualquer elos ohiectos excluídos
pelo artigo segundo d'esta
Convenção.
ARTIGO

ment, exclude, on account 01'
ínsecuríty in conveyance, ar
for any other causes, oertain
post offices in either country
from receiving OI' dispatching
paroels as provided .by this
Convention; and sha11 have
authority to jointly mnko
such further rsgulatíons 01'
order and detail as may be
í'ound necessary to carry out
tho pressnt Conveutíon : anel
may, by mutual agreement,
prescribe for the admission
to the maíls 01' any 01' the articles prohíhíted by article
t\VO 01' thís Convention.

ARTICLE XIV•

XIV.

A presente Oonvenção será
ratíf'íeada pelos paizes contractantes de conformidaQe com
as leis respectivas, e as ratifieações serão trocadas na cídaele do Rio de Janeiro logo que
seja possível,
.
Terá effeito e as suas disposições comecarão a ser executadas a partir do dia da troca das ditas ratífíoações ; e
continuará em vigor até que
termine por acoõrdo mutuo;
mas poderá ser annu11ada por
qualquer das duas Partes contractantes mediante aviso prévio de seis mezes dado por uma
á outra.
Feito em duplicata e assígnado no Rio de Janeiro aOS
vinte e seis dias do mez de
Marco de mil n9vecimtos e dez.
(L. S.)
(L. S.)

It1o-BjlANCO.

(L. S.)

IRVING B. DUDLEY,

FRANCISCO SÁ.
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This üonvention shall be ratified bv thé contracting countries .in' accordance with their
respective laws, and the rat~
ficátions sha11 be exchanged m
the éity 01' Rio de Janeiro as
soon as nossible.
. It shaif take effect and operations thereunder 8ha11 heg in
upon the date 01' the exehange
01' said ratifications; and 13na11
continue in force until terminated by mutual agreement,
but may be annulled at Lhe d~~
síre 01' either party upon SlX
months previous nótíce, gíven
by one to the other.
Done in duplicate and signed
at Rio de Janeiro the twentysixth day 01' the month 01'
Mareh one thousand nine hundred and ten.
(EiS,)
(L. S.)
(L. S.)

IRVING

B. DUDLEY.

RIO-BRANCO.
FRANCISCO

SÁ,
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DECRETO N. 8.768 -

DE

7

DE JUNHO DE

1911

Dá regulamento aos campos de demonstraçUo creados pelo decreto n , 8.319,
de 20 de onnlbro de 1910.

O Peesidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
tendo em vista o disposto no art. 589 do decreto n. 8.3'19 dá
29 de outubro de 1910, resolve mandar adaptar nos campos de
demonstração areados pelo referi~o. decreto o regulamento que
com este baixa, assignado pelo Ministro de Estado da Agricultura, Industria e Commercio.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 191'1, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.
Regulamento a que se refere o decreto n. 8.762, desta data

CAP;ITULO I
DOS CAMPOS DE DEMONSTRAÇÃO E SEUS FINS

Art. 1.0 Os campos de demonstração, de que trata o regulamento que baixou com o decreto n. 8.319, de 20 de outubro
de 1910, destinam-se a divulgar entre os agrícultores do paiz
os conhecimentos praticas adquiridos em experimentações auterrores, tendo em vista o augmento e a melhoria da producção
agricola com maior reducção possivel dos custos de producção ,
Art. 2.° Os campos de demonstração serão estabelecidos
em terrenos que reunam os seguintes requisitos:
1°, situação climaterica e condições agrologicas exigidas
pela natureza ou qualidade das plantações a explorar em cada
zona;
2°, constituição physica e composição chímíea natural que
representem os typos principaes de terras applícadas ti cultura
das plantas usuaes de toda a reg~ão;
3°, localização nos pontos mais proximos dos centros de
população, de modo a poderem ser facilmente visitados e verificados, assim no campo como nos livros de registro dos
trabalhos e de contabilidade agrícola, os resultados pratícos e
economicos dos diversos serviços e operações';
4°, existencia de cursos permanentes de agua propria para
irrigação e outros misteres agricolas.
Art. 3.° A área total de cada campo de demonstração não
poderá ser inferior a 30 hectares, de maneira a poderem ser
feitos simultaneamente, eni áreas narciaes distinctas, as culturas das parceIlas destinadas ás demonstrações e á exploracão
svstematíca ou normal das mesmas culturas, parucomnarução
dos productos e de seus rendimentos.
Art. 4.° Na área reservada ás parceIlas de demonstração
serão comprehendidas as que devem servir de testemunhas.
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sendo as primeiras cultivadas mediante os processos que se
procura vulgarizar e as ultimas pelos mais communimeute adoptados em culturas similares na região.
Art. 5.° Nos campos de demonstração haverá os terrenos
precisos para o estabelecimento de viveiros de plantas fructiferas e producção de sementes de plantas uteís destinadas á
dístríbuíção gratuita aos ag.ricultores, assim como os que forem
destinados á cultura da amoreira e ás diversas installações,
inclusive as de apicultura, aírgarIa, avicultura e criação de
pequenos animaes domesticos.
Art. 6.° Quando os campos de demonstração não tiverem
proximamente um estabelecimento de ensino ou de pesquízas
agronomícas, deverão ser dotados de um pequeno laboratorio
para analyse mecanica do sólo e dos instrumentos e utensilios
precisos para o ensaio de sementes dos vegetaes uteis, afim de
se proceder ú escolha e selecção das mesmas e verificar-se sua
identidade, pureza, faculdade e energia germínativas, incluindo-se nessas exnerlmentações as que se referírem ás sementes
das plantas damnínhas,
Paragrapho unico. As analyses ehimicas e as pesquizas
concernentes á phytopathologia e á entomatologia serão feitas
nos institutos federaes designados pelo ministro.
.
Art. 7.° Além dos campos de demonstração de que tratam
os artigos anteríores, poderão ser constituidos ou installados
outros:
1°, corno simples culturas demonstrativas feitas em propriedades pertencentes ao governo local, a. partieulares ou assoei ações agrícolas:
.
2°, corno demonstração singular de alguma cultura já existente no paíz, com o fim especial de aperfeiçoar os processos
aetunes de sua exploração;
3°, r.oD.10 annexo ás escolas primarias ruraes.
Art. 8.° As experíencias e demonstrações também poderão
ser feitas nesses campos por aeção cooperativa. de modo a se
poderem estudar eomparativamenre os resultados obtidos nos
campos officiaes e particulares.
Art.. s. ° O caso do n. 2 do art. 7° poder-se-ha verificar
mediante permissão do ministro, quando qualquer agricultor,
governo local ou associação agrtcola pretende estabelecer um
campo de demonstração, cabendo na hypothese, ao interessado
fornecer gratuitamente os terrenos, anímaes de trabalho. instrumentos, trabalhadores e o esterco vegeto-animal, que ficará a cargo de um professor ambulante ou de um profissional
competente, especialmente designado pelo ministro para esse
fim.
Art. 10. Na hvpothese do artigo anterior, os productos
dos campos de demonstração caberão ao interessado, que deverá subordinar-se ás ínsteucções do professor ambulante ou
do profissional que fôr designado pelo ministro, quanto á organização e execução dos diversos serviços.
Art. 11. O Governo fornecerá as sementes seleccíonadas,
os adubos e correctívos, os instrumentos e utensílios que [ulgar
convenientes e providenciar-é obre a analvse das terras, dos
adubos e das sementes.
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Paragrapho unico. OS..campos de demonstração assim constituidos serão regulados, quanto á sua organização e ao regimen de contabilidade agrícola, pelos dispositivos que regerem os que forem fundados pelo Governo.
Art. "12. De conformidade com o n. 2 do art. 7", o Govemo procurará estabelecer culturas demonstrativas destinadas a um ou mais ramos de producção agrícola do paiz,
dotando-as das ínstallações adequadas aos methodos mais aperfeiçoados ele beneficiamento dos respectivos productos ou á
acclimatação e vulgarização de culturas novas.
Paragrapho unico. As installações a que se refere o presente artigo poderão ser utilizadas pelos lavradores ela zona,
mediante condições que serão estabelecidas pelo ministro.
ArL. "13. O ministro poderá autorizar o director do campo
ele demonstração a ínstallar estabelecimentos similares nas
escolas primarias ruraes, na fórma dos arts. go, "10 e H elo
presente regulamento.
Art. H. Nos campos de demonstração serão admittidos
aprendizes de "15 a "18 annos de idade, em numero determinado
pelo respectivo director, com approvação do 'ministro, os quaes
vencerão a diaria correspondente á sua capacidade de trabalho
e aptidão.
.
Paragrapho unico. Os aprendizes que completarem seu
tirocinio pratico receberão um attestado, expedido pelo director em nome do ministro, no qual serão indicados os trabalhos a que se dedicaram.
Art. "15. Os directores dos campos de demonstração deverão organizar periodicamente concursos sobre o manejo de
machínas agrícolas, nosquaes serão dados, como premíos, aos
concurrentes mais habeís, machínas ou utensilios agrieolas
apropriados ao genero de cultura a que se dedicarem.
ArL. HL Os campos de demonstração, além das Iuncções
que lhes são attribuidas nos artigos anteriores, deverão constituir-se como centros de propaganda a favor da agricultura,
das industrias ruraes e dos principios de mutualidade e cooperação agrícola,
OAPITULO II
DO PESSOAL DO

CA~iPO

DE DEn10NSTRAGÃO

Art. 17. O pessoal dos campos de demonstração creados
de conformidade com os arts. 424 e 569 do decreto n. 8.3"1 g,
de 20 de outubro de "19-10, constará de:
Um director (professor- ambulante) .
Um ajudante (professor ambulante) .
Um chefe de culturas.
Um feitor, perito no manejo de machínas ,
Um tratador de anímaes ,
Um servente e o numero de trabalhadores que fôr exigido
pelos diversos serviços.
Art. "18. O director do campo de demonstração exercerá,
cumulativamente e sem outra remuneração, o cargo de prc-
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fessor ambulante na zona de sua jurisdicção, conforme o disposto no regulamento do respectivo curso.
Art. 19. No caracter de professor ambulante, o director
do campo de demonstração terá um ajudante, que o substituirá sempre 'que lhe couber sahir do campo para fazer o
ensino itinerante que lhe compete.
Art. 20. Quando, 'Por circumstancias especíaes, estiverem
ausentes do campo de demonstração o director e o ajudante,
assumirá a direcção o chefe de culturas, não devendo, porém,
essa substituição exceder de .oito dias.
CAPITULO III
DAS DEPENDENCIAS E INSTALLí\ÇÕES

Art , 2-1. Haverá nos campos de demonstração, além das
casas destinadas á residenc.ia do director, seu ajudante e do
chefe de culturas:
1°, galeria de machínas, instrumentos e utensilios agnicolas;
2°, depositos, com divisões, para guarda e preparo de
adubos chímícos e estrumes de origem vegetal e animal;
3°, armazém, Com divisões precisas, para beneficiamento,
tratamento insecticida e conservação das sementes e colheitas;
4°, estrumeira coberta e provida de bomba para a rega do
estrume animal ou composto;
5°, apiarío, com abelhas indígenas e exoticas;
6°, sírgaría, com a respectiva ínstallação para tratamento
dos casulos:
7°, aviário, para aves domesticas;
8", installacão para animaes de trabalho;
9°, galpão para guarda de machinas e instrumentos e
utencilios em serviços;
-lO, estação meteorologica de 3" classe.
CAPITULO

rv

DOS DEVERES DO PESSOAL

Art. 22. Ao director do campo de demonstração incumbe:
1°, orientar, distribuir e fiscalizar todos os serviços do
campo de demonstração, de accôrdo com o presente regulamento e o regulamento interno, que deverá observar e fazer
cumprir;
2°, observar nas plantações as distancias convenientes, no
caso de cultura de muitas variedades da. mesma especíe, para
serem evitadas as hyhridações prejudiciaes á qualidade dos
productos;
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3", evitar no fabrico dos estrumes a mistura dos adubos
Ineompatívels ;
4.", dosar, de accôrdo com as necessidades do sólo e as
exigencias de cada cultura, os adubos que devem compor fi
f'õrmula a SC!' empregada em cada caso e determinar a quantidade a applicar por hectare;
5", velar pelo trabalho de seleccão das sementes que tiverem de ser cultivadas, ou distribuídas aos agricultores;
6", organizar livros especíaes para registro de todas as
culturas e dos diversos serviços technícos, segundo a ordem
ehronologica, mencionando todos os phenomenos observados a
respeito de cada um delles:
7", estabelecer as bases para a contabilidade agricola concernente ao campo de demonstração e fazer escrípturar com a
maior clareza e exactídão a despeza e a receita de cada cultura,
de modo a se poder apreclar o rendimento preciso das 1'0lheitas:
8": autorizar a venda dos productos do campo de demonstraeão que não se destinarem á distribuição gratuita, na
írirma do art. 5", e excederem do consumo do estabelecimento;
9", realizar cursos ambulantes, de conf'ornrídade com os
dispositivos do Regulamento Geral do Ensino Agronomico e do
que Iôr adoptado para os mesmos cursos;
10, dirigir e orientar os cursos de adultos, os concursos e
as exposições que se realizarem na séde dos campos de demonstração, estabelecendo prévíamente as bases para as respectivas ínstrueoões, que serão sujeitas á approvação do ministro:
ti, inspeccionar todos os servíços a cargo do campo de
demonstração, velando pela boa execução dos mesmos e zelando com interesse pela guarda e conservação dos muteríaes
e productos sob a sua responsabilidade;
12, fazer propaganda a favor dos principios de syndícatismo, rnutualismo e cooperatísmo, por meio de conferencias
praticas e dístríbuícão das publicações que lhe forem rernettidas
pelo ministerio ;
13, promover a fundação de campos de demonstração, por
meio da accão cooperativa de agricultores ou de as-ociações
agrícolas, e nas escolas primarias ruraes, na fórma do n. 1, do
art, 'i", do presente regulamento;
H, realizar nesses campos de demonstração os cursos de
adultos e conferencias sobre assumptos prarícos:
'15, organízar quãdros artísticos demonstrativos das differentes culturas de grande rendimento obtido no campo de demonstraeão, para serem publicados no Boletim do ministerio
como informação e meio de propaganda das referidas eul-:

turas:

1'6, velar pela integridade, pureza e sanidade. das sementes
e plantas dos seus viveiros, para ser evitada a propagação de
in ser.tos e parasitas damnínhos:
17, experimentar os diversos meios de conservação e emhallagem dOR differentes produetos;
18, fiscalizar o servíeo de distribuição das sementes seleccionadas,mudas ou enxertos das plantas que tiverem de HeI'
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distribuidas, evitando na emballagem a transmissão de germens,
gl'ãos, rhízomas e plantas nocivas;
1U, examinar cuidadosamente as plantas e sementes que
forem adquiridas, afim de ser evitada a transmissão de pragas;
::0, fazer acompanhar as sementes e plantas de etiquetas
(;0111 indicarão dos respectivos nomes c de instrucções impressas sobre o modo de semeadura ou plantio;
;:lI, convidar, com a precisa antecedencia, os agricultores
das vísínhanoas para assistirem aos concursos de machinas, ás
exposições de productos, ás conferencias, etc., que se realizarem no campo de demonstraçao;
22, enviar ao ministro, devídameute informados, os requerimentos ou quaesquer reclamações dos empregados:
23, responder ás consultas que lhe í'orem feitas ])01' agricultores ou proí'issionaes de industría rural, relativamente aos
assumptos de que trata o campo de demonstração;
24., promover conrerencías e concursos sobre assumptos
praticas, designando os funccionaríos que os devem realizar:
;:l5, enviar annualmente ao ministro o programma dos concursos e exerclcios praticos;
26, rubricar os livros de contabilidade e todos os que se
referem ás diversas installações e dependencias do estabelecimento;
27, promover a collahoração dos íunccíonarios que tiverem
a seu cargo tuncções teclmícas para o Boletim do mínisterio ;
2.8, examinar as contas de fornecimento e visal-as para as
remetter á Delegacia Fiscal do Thesouro, depois do respectivo
processo, enviando lima das vias á Directoria Geral de Contabilidade do Mínisterío ;
29, elaborar o projecto de orçamento annual e remettel-o
ao ministro por intermédio da Directoria Geral de Agticultura
e Industria Animal;
30, solicitar da respectiva Delegacia Fiscal do 'I'hesouro
o pagamento das folhas do pessoal, contas de fornecimento e
mais despezas do estabelecimento. de accôrdo com os credtios
distribuidos e a circular n . 2.165, de 12 de setembro de 1910,
e ma i s ínstruccões e ordens do Ministerio:
31, requisitar da mesma delegacia os adeautarneutos par3
ás despezas miudas e de prompto pagamento;
32, promover abertura de concurrencia para os fornecimentos ordínaríos do campo de demonstração e os extraordíuarios que puderem ser sujeitos a essa' medida:
33. enviar mensalmente á Directoria Geral de Contabilidade do mínisterío uma das folhas de pagamento e os documentos de despeza acompanhados do balancete respectivo;
34, vízar os pedidos de fornecimento para o campo de
demonstração, os quaes deverão constar de livros de talões;
35, suspender os empregados, 'em consequeneía de falta
disciplinar, até ·15 días:
36, admittír e dispensar os serventes, feitores e o pessoal
oporario e subalterno;
37, apresentar ao ministro, até Hí de fevereiro de cada
anuo, um relatorio annual sobre os trabalhos do campo de demonstração e designar as mais occurrencías, além das informações que lhe cabe dar periodicamente;
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38, tomar as providencias urgentes que julgar convenientes
para a regularidade do serviço, submettendo-as immediatamente á approvacão do ministro.
Art. 23. O director residirá no edíf'ícioque lhe é destinado
e é o superior hierarchíco de todos os empregados do camno de
demonstração.
Art. 24. Ao ajudante compete:
1°, substituir o director nos seus impedimentos;
2°, substituil-o em sua ausencia, assumindo a direcção do
campo de demonstração, sem direito a qualquer augmento de
vencimentos;
3°, auxiliar o dírector nos differentes serviços a seu cargo
e nos cursos ambulantes, conforme os dispositivos que regularem o assumpto .
.A rt. 25. Ao chefe de culturas compete, além das instrucções especiaes que lhe forem dadas pelo director :
1°, a direcção do trabalho agrarío e do pessoal respectivo;
2°, fiscalização de todos os serviços de ratearia, semeadura,
plantação, amanho, colheita de productos e sua conservação;
3', o estudo methodíeo, em parcellas separadas, das nossas
culturas a introduzir;
4', a dosagem dos adubos e a preparação das misturas que
devem ser empregadas em qualquer cultura;
. 5', o registro, em caderneta especial, segundo a ordem
chronologíca, de todos os factos concernentes aos trabalhos e
serviços executados na preparação do sólo, semeadura, amanhos,
tratamento preventivo e curativo das plantas doentes, colheita,
beneficio e conservação dos productos;
6', a oontahílíc'nde agrícola do estabelecimento e tudo que
a e1la se referir;
7°, manter sob sua guarda e responsabilidade todo o material agrícola, as culturas e os productos das dífferentes colheitas;
8', assumir a direcção do campo de demonstração, sem augmento de vencimentos, na hypothese de que trata o n. 2 do
art. 24;
O', velar pela boa ordem dos serviços que lhe são affectos,
manter a disciplina do pessoal operario e impedir qualquer
depredação nos terrenos do campo de demonstração;
10, prestar promptamente ao director todas as informações
verhaes ou escríptas que lhe forem solicitadas sobre ohiecto de
serviço a seu cargo ou qualquer assumptoque a elle se refira;
. 11, organizar mensalmente a relação das contas, devidamente documentadas, a serem remettídas ao exame do dircctor,
assim como as folhas de pagamento de todo o pessoal do campo
de demonstração;
12, auxiliar o director nos cursos, exposições e concursos
a que se refere o presente regulamento;
13, propôr ao director todas as medidas ou providencias
que reputar necessarias ao bom andamento dos trabalhos a seu
cargo.
Art. 26. Ao feitor compete:
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1°, dirigir o pessoal de trabalho, de accôrdo com as ordens
recebidas do director e do chefe de culturas;
2°, tomar o ponto dos trabalhadores e fiscalizaI-os nos diversos serviços;
3°, velar pela guarda e conservação das machínas, instrumentos e utensilios agricolas;
4°, dirigir pessoalmente o serviço agrario, quando forem
applícados instrumentos menos simples ou communs;
5°, auxiliar o chefe de culturas nos exercicíos praticas dos
aprendizes e nos cursos de adultos e de mais serviços;
6°, cumprir as ordens que lhe forem dadas verbalmente,
ou por escripto, pelos seus superiores.
Art. 27. Ao tratador de animaes incumbe:
1°, velar pela saude e manutenção dos animaes, levando
ao conhecimento do director qualquer facto anormal que occorra nos estábulos:
2°, prestai' a máxima attencão ao serviço do arraçoamento
dos anímaes, attendendo ú sua idade e raça;
3°, fiscalizar o preparo e a distribuição das rações e a
limpeza dos animaes, estabulos, malhadas ou mangueiras;
4°, tratar do apíarío e da sirgaría, observando exactamente
as ínstrucções que lhe forem dadas.
OAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 2·8. 6 Governo, por intermedio dos professores ambulantes, dos inspectores agricolas, e por acção directa junto
aos governos locaes e associações agrícolas, fará propaganda
a favor da installação de campos de demonstração em todos os
munícipíos.
Art. 29. A propaganda de que trata o artigo anterior deve
comprehender a organização de syndioatos destinados especialmente ú fundação de campos de demonstração, que serão
auxiliados' pelo Governo na fórma do presente regulamento e
de accôrdo oonl os recursos orçanlentarios.
Art. 30: Odirector do campo de demonstração deve ser
um engenheiro agronomo, agronomo ou pessoa que aos conhecimentos technicos reuna prati-ca de dirigir estabelecimentos
similares adquirida no paiz ou no estrangeiro.
Art. 31. O chefe de culturas deve ser um engenheiro agronomo, agronomo, regente agrícola ou pessoa que disponha de
conhecimentos praticas de agricultura, principalmente no que
.
se refere ao-cultivo das plantas tropícaes.
Art. 32. Para a fundação de um campo de demonstração
deve o governo local ou associação agrícola ou particular fornecer o terreno, as ínstallações e os edificios necessários. ficando a cargo do Governo Federal o respectivo custeio. .
Art. 33. O dírector do campo de demonstração, o ajudante de professor ambulante e o chefe de culturas serão no-
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meados pelo ministro e o pessoal operaria e diarista pelo
director.
Art. 34. Os vencimentos do pessoal elos campos de demonstração serão os da tahella annexa,
Art. 35. O dírector, quando no exercício das funcçõcs de
professor ambulante, vencerá a diária de S$, e o ajudante de
professor ambulante a de 6$000.
L.'\.rt. 36. Os campos de demonstração ficarão sob a fiscalização dos inspectores agrícolas nos seus resncctívos dish-iutos
podendo o ministro designar outro tuuceionarío para exerce~
a mesma funcção.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 19H.

'l',~BELLA

,t

QU~ SE REFERE

o

AR'I'.

·34

Vencünentos do 1Jessoal elos CWnlJOS de üemonstroçõo
Categoria

Director(professor anlhulante)..........
Ajudante do professor
ambulante. . . . . . . .
Chefe de culturas.....
Feitor (salarío mensal
de 150$000)......
Tratador de animaes
(salario mensal de
150$000)..........
Trabalhador
( salario
mensal de 60$000
a 90$000)........

Ordenado Gratificação

I'otal

4:000$000

2:000$000

6:000$000

3: 200$000
2:400$000

1. :600$000
1.:200$000

'í : 800$000
3:600$000

1:800$000
1.:800$000
720$000
1.:080$000

Servente (salarío mensal de 100$000) ...

1:200$000

Rio de Janeiro, 7 de junho de 19B.

DECRE'liO N. 8.769 -

NÃO FOI PUBLIC,~DO

DECRETO N. 8.770 - 'NÃo

FOI PUBLICADO
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DECRETO N. 8.771 -

DE7 DE JUNHO DE 1911

Abre ao :Ministerio da Fazenda o credito de ·16 :327$01G para pagamento aos
herdeiros de D. Francisca Dantas da Silvelra Oarvalho, em virfude de
sentença jndiciaria

O Presidente da Itepuhlíca dos Estados Unidos do BraziJ,
usando da autorização constante do art. 82, n. VII, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, de conformidade com o art. 2°, § 2°, n, 2,
lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de, outubro de 1896:
Resolve abrir ao l\Iinisterio da Fazenda o credito de
46 :327$016 para pagamento aos herdeiros de D. Francisca
Dantas da Silveira Carvalho, em virtude de sentença Judicíaría, conforme a carta precataria expedida em 2,9 de dezembro
de 1910 pelo Juizo Federal na Secoão do Estado da Bahia.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salles ,

--'DECRETO N. 8.772 -

DE 7 DE JUNHO DE :l91i

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 181:p400 para pagumonto
Domingos Tamanqucn-a, em virtude do sentença judiciaria

3

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braztl,
usando da autor-ização constante do art. 82, n, VII, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1IHO, e tendo ouvido o Tribunal
de Gontas, de conformidade com o art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, do
decreto legislativo n, 392, de 8 de outubro de 1890 :
Resolve abrir ao Minísterío da Fazenda o credito 'de
181$400 para occorrer ao pagamento de custas devidas, em
virtude de sentença Judíoiaria, a Domingos 'I'amanqueíra, conforme o preoatorío expedido em 19 de setembro do armo proximo fundo pelo Juizo Federal da 2" Vara do Dístrícto Federal.
Itío de Janeiro, 7 de junho de 1911, !l0° da Independencia c
23° da Republica.
HERMES R. DA FONS:t:lCA .
Francisco Antonio de Salles,

DECRETO N. 8.773 -

DE

7 DE

JUNHO

DE19H

Abre ao lliniatcrio da Fazenda o credito de :I :948$191 para pag-amento ao
Dr. Pedro .á.ugusto Carneiro Lcssa, em virtude de sentença indiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização constante do art. 82, n. VII, da 'lei
Poder Executivo .,.. i9ii

70
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n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, de conformidade com o art. 2°, § 2°, n. 2, lettra c, .do
decreto legislativo n, 392, de 8 de outubro de 1896 :
Resolve abrir ao Mínísterío da Fazenda o credito de
3 :948$191 para occorrer ao pagamento devido, em virtude de
sentença [udícíaria, ao Dr, Pedro Augusto Carneiro Lessa,
conforme o precataria expedido em 22 de dezembro de 1910
pelo Juizo Federal na secção do Estado de S. Paulo.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1911, 90° da Independencia e
23° da Bepublíca ,
HERMES R. DA FONSECA
Francisco Antonio de Salles .

DEORETO N. 8.774-DE 7 DE JUNHO DE 1911
Ab.l'e ao 1iIinisterio d.. Fazenda. o cradito de 12:669$552 para pagamento ao
marechal Francisco José Cardoso Junior, em virtude de sentença judio
ciari:!>

o Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Braz il,
usando da autorização constante do art. 82, n. VII, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o 'I'rihuual
de Contas, de conformidade com o art. 2", § 2", n. 2, lettra c, da
decreto legislativo n. 392, de 8 ele outubro de 1806:
Resouve abrir ao Mínisterio da Fazenda o credito de
12 :669$552 para occorrer ao pagamento devido, em virtude de
sentença judiciaria, ao marechal Francisco José Cardoso Junior,
conforme a carta precataria expedida em 30 de janeiro do corrente armo, pelo Juizo Federal da 1" Vara do Dístríco Federal.
Rio de Janeiro, 7 de junho de :191'1, 90° da Independencía e
23° da Bepublioa ,
HERMES R. DA FQNSECA.
Francisco Antonio de Salles.
DECRETO N. 8.775 -

DE 7 DE JUNHO ns 1911

Abre ao :ltfinisterio da Viação e Obras Publicas o credito de 250 :000$ para
jrroseguir no alargamento da linha do centro da Estrada de Ferro Central
do Brasil, de LafayeUe, na d irecção do vallc do Paracpoba, para Bello
Horizonte

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o art. 32, n. LII, lettra i
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Artigo uníco , Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas o credito de 250 :000$, para proseguír no alargamento
da linha do centro da Estrada de Ferró Central do Brasil, de
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Lafayette, na direcção do valle do Paraopeba para Bello Horizonte.
'
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1911, 90 da Independencía e
23 da Repuhlíca.
HERMES R. DA FONSEQ..-\..
J. J. Seabra,
0

0

DECRETO N. 8.776 -

DE 7 DE JUNHO DE ,1911

Declara de utilidade publica. paro, o fim da desapropriação. ~s terrenos na'
cessurics á construcção da. Estrada de Ferro Madeira·Yamoré.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
de conformidade com o a-rt. 3 n. 3, 110 regulamento approvado
pelo decreto n, 4.956, de 9 de setembro de 1903, decreta:
Ar-tigo unico. Ficam declarados de utilidade publica, para
o fim da desapropriação, os terrenos entre Porto Velho e
Guajará-Mírírn, comprehendídos na faixa de 150 metros para
cada lado do eixo da linha da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, os correspondentes a duas áreas em quadro, de 5.000
metros de lado, em cada uma daquellas localidades - Porto
Vielho e Guaj ará-Mir-im, para a construcção e installações de
dependencias da referida estrada de ferro, e ainda os terrenos
fronteiros á cachoeira Tres Irmãos, kilometro 160, destinados
(t estação que alli terá de ser construída; tudo de accõrdo com
as plantas que com este baixam, rubricadas pelo director geral
de Viação e Obras Publicas da respectiva Secretaria de Estado.
Rio de Janeiro, 7 ele junho ele 1911, 900 da Independencia
e 23° da Itepublica.
HER1l'fES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
0

,

DECRETO N.

.777.-DE 7 DE JUNHO DE 1911

Abre ao 1Iinisterio da. J'uatiçn e Negocias Interiores o credito especial da
*.1: :200$, ouro, a.iim de oceorrer ti dcspezu com o premio de viagem conferido ao bacharel Frederiea Oastello Branco Clark ,

O Presidente da Itepulilioa dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo numero 2.413, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Justiça
e Negocias Interiores o credito especial de 4 :200$, ouro, afim
de occorrer á despeza com o premio de viagem conferido pela
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Congregação da Faculdade de Direito do Recife ao bacharel
Frederioo Castello Branco Clark.
Itío de Janeiro, 7 de junho de HH1, 90° da Indopeudencía
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cumlu: Corrêa,

DECRETO N. 8.718 -

DE

1

DE JUNHO DE

19H

Ã"Qre ao Ministerio da Justiça c Negocias Interiores o credito especial de
1:425~ para pagamento de subsidio que deixou de receber o Dr. João
Baptista de Sã Andrade

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art 70, §5°,
do regulamento. approvado pelo decreto n, 2. !t09, de 23 de
dezembro de 1896 :
Resolve. á vista do aI'L. 8° da loi n. L 8H, de 31 de dezembro
de 1907, revigorado pelo art. 8° da de n. 2.356, de 31 de dezembro de I!HO; abrir ao Mínisterío da Justiça e Negocias Interiores
o credito especial de 1 :125$, para pagamento do subsidio que,
no período do 16 de outubro a 3 de novembro de 18!H, deixou de
receber o Dr. João Baptista de Sá Andrade, na qualidade de
deputado federal pelo Estado da Parahyha.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1911, 90° da Indepeudeucia e
23° da Bepubliea.
HEHi\IES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha COl'1'éu.

DECRETO N. 8.779 -

DE

7

DE JUNHO DE

1911

~bre

ao. }.lin!.:;t-~,rio da. Justi!:a c Nogncios Interiores o credito especial de
1 :425$ para pagamento de aubsidios que deixou de receber o Dr, José
Joaquim Ferreira Rabello

O Presidente da Bepuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art 70, § 5",
do regulamento approvado pelo decreto n. :'2 • .100, de :!3 de
dezembro de 1896 :
Resolve. á vista do art. 8° da lei n. 1.841. de 31 de dezembro
de 1907, revigorado pelo art. 8° da de n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abril' ao Míníster ío da Justiçu c Negocíos Interiores
o credito especial de 1 :425$, para pagamento do subsidio que,
no período do 16 de outubro ,a 3 de.novembro de 1891, deixou de
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receher o Dr. José Joaquim Ferreira Rahello, na qualidade de
deputado federal pelo Estado de Minas Geraes.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1911, 90° da Independencia e
23° da Republica.
HER:\IES R. D,\ FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa,

DECRETO N. 8. 780 ~ DE 12 DE .JUNHO DE 1911
Declaru que flC:1 desnpropr'iada por utilidade publica uma fuixa de terreno
sitn. á alnmedn de S. Bonventuru, CiU Nicthel'o)\ proxirno 30 que foi doado
doado pelo governo do Estudo do Rio de .r a neiro pura construcção de um
quartel d:estinado a um ' bn.ta,lhão de c.atudores e nnr-essarto 3. essa construcção .

O Presldonte da Republiea dos Estados Unidos do Brazil,
verificada a utilidade publica da construcção de um quartel
para um batalhão de caçadores em Nietheroy, usando da attribuição que lhe confere o art. 5° do regulamento approvado
por decreto 11. !I. 956, de 9 de setembro de Hl03, expedido em
virtude de autorização constante da lei TI'. 1.021, de 26 de
agosto anterior, decreta:
Artigo unico. Fica desapropr-iada a faixa de terreno sita
ú alameda de S. Boaventura na referida cidade, limitada ao
norte pela Penítenciaría do Estado do Rio de Janeiro, ao sul
pelos terrenos que foram do Dr , 'I'ihau, a oeste pela estrada
velha do Fonseca e a léste pela dita alameda, com 280 metros
de testada e !!u metros de fundo, de propriedade de Maria
Januaria de Barros Pires, proximo ao que foi doado pelo go"ema do mesmo Estado, para poder eíf'ecutar-ee a l'erferida.
construcção, de eonformidade com a planta que acompanha
este decreto e é por elle approvada ,
lho de Janeiro, '12 de junho de 19'1'1, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES H. DA FONSECA.
Emyudio Dantas Barreto,

DECOOTO N. 8.781 -

2'1:\0 FOI

PUBLICADO

DECRETO N. 8.782 __ DE '14 DE .TUNHO DE 1\Hl
Abre no :liinisterio da Guerra o credito de 164:010$ supplementar á rubrica
5" do art. :]1 da lei n. :].356, de 31 de dezembro de 1910

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do disposto no
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art. 2°, i 2", n. 2, lettra c, do decreto legislativo n. 392, de 8 de
outubro de i896, e usando da autcrízação contida no art. 2°
do decreto legislativo n. 2.368. de 31 de dezembro de i9iO, resolve abrir ao Míníster ío da Guerra o credito de 164 :010$
supplementar á rubrica ;)a do art. 21 da lei n. 2.356, da mesmà
data, para pagamento de augrnento de vencimentos da mestrança e operarias dos arsenaes de guerra da União.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 19B, 90° ela lndependencía
e 23° da Republica.
HERMEil R. DA FONSECA.
Emygdio Dantas Barreto.

DECRETO N. 8. 78G -

DE

H

DE .JUNHO DE

19B

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 55'5$200, para pag_,mento a Florentiino de Paula, em virtude de sentença [udicinrta.

O Presidente da Republica elos tEstados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art , 82, n. VII, da lei n.2.356,
de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na coníormidade do art. 2°, § 2.·, n. 2, lettra c, do decreto
legislativo n. 302, de 8 de outubro de 1896, resolve abrir ao
Ministerio da Fazenda o credito de 5558200, para pagamento
devido .em virtude ele sentença judíoíaría, a Florentino de
Paula, conforme a carta precataria expedida pelo Juizo dos
Feitos ela Baude Publica, em 27 de dezembro elo anno passado,
Rio de Janeiro, 14 de junho de i911, 90° ela lndependeneia
e 23" da Bepublica.
HERMES R. DA FONSECA.
F7'ancisco Antonio de Salles,

DECRETO N. 8.784-DZ 1ft

DE JUNHO DE

19B

.'\pp1'ova o projecto e orçamento para. as obras de melhortsmento do I'Ortil de
Paranagu á, no Estado do Paranü

O Presidente da Beuublica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo á necessidade ele melhorar as condições do porto
ele Paranaguá, no Estado elo Paraná, e de aocôrdo com o
disposto no art. 32, n. LXI, da lei n , 2.356, de 31 ele dezembro
de 1910, decreta:
Art. '1.0 Ficam approvados, na fórma elo decreto n. 6.368,
de H de tevererro de 1907. o prniecto e o orcamento, na imnortancia de 8.000:915$600 papel. e 1150 :000$000, ouro, para
aexecuçãodas obras. de melhoramento do porto de Paranaguri,
no Estado do. Paraná, de conformidade com as plantas e mais
.documentos - que com este baixam, rubricados' pelo director
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geral da Viação e Obras Publicas da respectiva Secretaria de
Estado.
Art. 2.° Ficam declarados de utilidade publica os terrenos
asaígnalarios nas referidas plantas e necessarios ao melhoramento do mesmo porto.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 19'11, 90° da Independencia e 23 da Hepublica.
HERMES R. DA FONSECA.
0

J. J. Seabra,

DEORETO N. 8.785-DE 14 DE

JUNHO

DE 1911

Approva as plantas e o orçamento das obras de melhoramento do porto de
J"araguú, no Estado das Alagôas ,

O Presidente da Hepublíca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo á necessidade de melhorar as condições de porto de
Jaraguá, no Estado das Alagôas, e de accôrdo com o disposto
no art. 32, n. LXI, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro-de 1910,
decreta:
~I't. 1.0 Ficam approvados o projecto e o orçamento, na
importancia de 11.700 :171$, moeda corrente, para a execução
das obras de melhoramento do porto de Jaraguá, no Estado das
Alagôas, de conformidade com as plantas e mais documentos
que com este haíxam, rubricados pelo direetor geral de Viação
e Obras Publicas da respectiva Secretaria de Estado.
Art. 2. Fieam declaradas de utilidade publica as desapropriações que-forem julgadas necessarias para a execução
das referidas obras, assígnaladas nas respectivas plantas.
Rio de Janeiro, 14 de junho de 19'11, 90° da Indepeudencia e 2$° da Bepublica ,
tlERlVIES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra:
0

DECRETO N. 8.786 -

DECRETO N. 8.787

-DE

NÃO

16

FOI PUBLICADO

DE JUNHO

Concede autozlzueão á '" ItabirlJ, . Iron Ore Company
fun~cionll.r na !Republic",

DE 1911
Ldmitad 1>, para

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendo ao que requereu a « Itabíra Iron Ore Oompany, Limíted,» sociedade anonvma, com séde na Inglaterra, devidamente representada, decreta:
Artigo unieo, E' concedida autorização á « Itabira Iron
Ore 'Company, Límite.» Para funccionar na Bepuhlíca com os
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estatutos que apresentou, mediante as clausulas que este
acompanham, assignadas pelo Mínístro de Estado da Agricultura, Industria e Commercio, ficando a mésma companhia
obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação
em vigor.
Rio de. Janeiro, 16 de junho de 1911, 90° da Indepen-,
dencia e 23° da Republica.
HEftl\íES R. DA FONSECA.
Pecll'o de Toledo.

Clausulas que acompanham o decreto n. 8.787, desta data
I

A Itabira Iron Ore Company, Limited, é obrigada a ter
um representante no Brazil com plenos e illimitados poderes
para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandado e receber citação inicial pela companhia.
U

Todos os actos que praticar no Brazíl ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á. [urisdleção
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
á. execução das obras ou serviços fi que elles se referem.

lU
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração Jque a companhia tenha de fazer nos respectivos
.
estatutos.
ser-lhe-na cassada a autorização para runecíonar na Republica si infringir esta clausula.
IV

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

v
A ínf'racção de qualquer das presentes clausulas para a
qual não esteja comminada pena especial será punida com a
multa de um conto de réis (1 :000$) a cinco contos' de réis
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(5 :000$) e no caso de reincidencia com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as
presentes clausulas.
Rio de Janeiro, Hi de junho de 1911. - Pedro ele Toledo,

ProtocolIo n, 102.361- Caio Carneiro da Cunha, official
interino do Registro de Titulos e documentos, nesta cidade
do Rio de Janeiro, Capital da Republica dos Estados Unidos
do Brazil, no impedimento do respectivo serventuario Dr. José
Mariano Carneiro da Cunha.
Certifico que do livro n. 9 do Registro Especial de procurações do Exterior deste oartorío consta a í'l. 188 o registro
sob o numero de ordem 3.91-5, o qual me foi pedido e cujo
teor é o seguinte: Registro de uma traducção de procuração
apresentada por Alfredo Santos e apontada sob o numero de
ordem 102.3,61 do Protocollo aos 23 dias do mez de maio do
anno de 1911, do teor seguinte: Alfredo Pedro dos Santos,
traductor publico e interprete commercial juramentado na
praça do Rio de Janeiro, etc. Certifico que me Ifoi apresentada
uma procuração escripla em inglez a qual, a pedido da parte,
traduzi Iítteralmente para o idioma nacional e diz o seguinte: 'I'raducção , Saibam todos que o presente publico instrumento de procuração sufficiente virem que no anno do
nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1911, aos 5 dias
do mez de abril, na cidade de Londres, perante mim, Henry
Alfred Woodhridge, tabellião publico pela autoridade Real
devidamente admíttído e em exercício, compareceram como
outorgantes Jolm Wíllíam Beaumont Pease, Austin Eclwarcl
Harry c Charles Frederick Levick, os dous primeiros na capacidade de directores e o ultimo na de secretario da 'Sociedade Ingleza por acções com responsabilidade illimítada, denominada Companhia Mínerio de Ferro Itabira Limitada
(Iíahira Iron Ore Company Limited) que tem seu escriptorio
em Londres, ou ortorgantes sendo reconhecidos como as proprias pessoas por mim tabellião e as duas competentes testemunhas aqui nomeadas e assignadas que eu attesto e estão
devidamente autorizadas' para os fins deste acto por virtude
de uma resolução passada pelos directores da dita companhia
de accórdo com seus artigos de associação e na devida f6rma
das leis ínglezas com relação ao assumpto 'que eu tambem
attesto e perante mim foi pelos outorgantes em sua dita capacidade e na melhor da lei estatuída: que da parte da dita
companhia por este publico ínstn-umento nomeiam e constituem corno bastantes procuradores da dita companhia
Alexandre IJaffray Oruickshank e Francis Douglas, da cidade
do Rio de Janeiro na Republica dos Estados Unidos do Brazíl,
e concede-lhes conjunta e separadamente plenos e amplos
poderes para requerer ao Governo Federal da dita Republica
ou a qualquer outra autoridade competente approvação do
memorandum e estatutos da assocíacão da dita companhia e
a ínscripção dos mesmos do 'I'ríhunal do Comrnercío ou na
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Junta Commercial ou em qualquer outro departamento appropriado e para registrar a dita companhia no Brazil com o capital de 200.000 libras sterlinas ou seu equivalente em moeda
brazileira. Para escolher domicilio legal para a dita companhia
de maneira que possa ter 'um estudo judicial na dita Repuhlica,
fazendo taes petições e emprehendendo e assígnando taes
documentos que possam ser necessarios para o fim e para
representar a dita companhia perante o Governo e qualquer repartição, registro, tribunal ou côrte, tambem concedendo-lhes ou concedendo-lhe todos os poderes que possam
ser necessarios na defesa dos direitos da dita companhia e
com o ohiecto de executar tudo o mais que possa ser exigido
de modo que a dita companhia possa tornar-se compente
para exercer seus negócios na dita Republ'íoa , Averiguar,
inspecionar e examinar qualquer terra, propriedades e bens
situados na Republica dos Estados Unidos do Brazil, ju'ntamente com quaesquer minerios metallicos e outros productos de minas, direitos, casas de moradia, machínísmos,
moinhos, cscriptorfos, logar para lavagem, .eonstrucções,
plantas e instrumentos e outros objeetos pertencentes ás
ditas terras ou qualquer parte dellas ou de qualquer maneira em connexão com ellas e juntamente também com
qualquer madeira ou florestas; rios, riachos, corregos, direitos
e dependencias de qualquer descripção de ou pertencente a
qualquer das terras, propriedades, bens ou eonnexão com
ellas ou capaz de ser usada ou empregada em eonnexão com
ella, Comprar, acceítar ou transferir no nome da dita companhia, arrendar ou adquirir em taes condições quanto ao
titulo, ou ao contrario em taes lotes a tal preço ou preços
ou renda ou rendas ou outra consideração como aos ditos
procuradores parecer conveniente, quaesquer terras, propriedades e bens situados na Republica dos Estados Unidos
do Brazil juntamente com quaesquer dependencias ou cousas
pertencentes a ella ou em connexão ou capazes de ser usadas
ou empregados em connexão. Promover, dirigir e desenvolver
propriedade da companhia durante o tempo em que estiver
na Republica dos Estados Unidos do Brazil de tal modo como
os ditos procuradores julgarem conveniente. Vender, aforar,
conceder direitos, de minas, hypothecar, carregar, trocar, beneficiar ou de outra sorte negociar qualquer propriedade ou
direitos, durante o tempo que pertencerem á dita companhia, e em respeito a todos ou a qualquer dos assumptos
acima referidos, fazer e dar recibos, dar quitações e outros
desencargos de dinheiros ou outras consideracões. Nomear
quaesquer gerentes ínspectores, trabalhadores é agentes em
taes termos corno pareçam eonvenientes aos ditos procuradores e remover ou dimittir qualquer pessoa assim nomeada.
Cobrar algueís, foros e outras sommas devidas á dita companhia e penhorar por quaesquer rendas e foros em atraso. Comecar, proseguir, defender. ajustar p abandonar todas as
acções e pleitos, demandas e processos em relação a qualquer
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propriedade pertencente á dita companhiaactualmente ou
por outra em relação aos negocies da dita companhia. Concordar, fazer' firme, convir e submetter a arbitramento todas
as contas, dividas, reclamações, demandas, disputas e assumptos que possam existir ou levantar-se entre a dita (',üJUnanhia e qualquer pessoa, pessoas, firma ou corporacão na
Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazíl. Pagar todas as
transferenoias e outras despezas, estampilhas, direitos, taxas
por novas e velhas obrígações e fazer quaesquer outros pagamentos que na opinião dos ditos procuradores possam ser
necessarios ou convenientes para u execução das condições
desta procuração. Fazer e dar recibos, quitações e outros
desencargos de dinheiro e por todas as reclamações e demandas da dita companhia. Levar a effeito quaesquer accôrdos ou outros instrumentos sob se110 que de qualquer
modo obrigue a dita companhia. Abonar, fazer assignar e fazer
todos os contractos, accôrdos, recebimentos, pagamentos, cessões, transf'erencías. arrendamentos, concessões de direitos
de minas, traspasses, hvpothecas, seguros, instrumentos e
causas como pareça aos ditos procuradores ser necessario ou
conveniente para o andamento dos negócios da dita companhia na Bepublica dos Estados Unidos do Brazil. Com plena
autoridade além disso, aos ditos procuradores e a cada um
delles de tempos a tempos nomear outro ou outros em seu
ou seus lagares. E é por declarado que os ditos procuradores
c todos os substitutos nomeados no exercício dos poderes por
meio destes conferidos aos ditos procuradores que conformarão
com os regulamentos e direcções actualmente impostos ou
lhes dado pela dita companhia. Fica sempre entendido que
nenhuma pessoa, firma ou corporação negociando com os
ditos procuradores ou cada um de11es ou qualquer substituto
nomeado como acima fica dito terá obrigação de ver ou inquirir si elles estão agindo ou não de accõrdo com taes regulamentos ou direoções e não obstante qualquer contravenção
que taes regulamentos ou direcções commettída pelos ditos
procuradores ou cada um de11es ou qualquer substituto nomeado como acima fica dito em relação a qualquer acto,
mandato ou instrumento, tal aeto, 'mandato ou instrumentos
será entre a dita companhia e a pessoa ou pessoas, forma ou
cornoracão negociando com taes nrocuradores ou substituto.
válido e obrigará a dita companhia a todos os intentos é
consequencias, ISTO os outorgantes estabelecem, que eu attesto, as testemunhas presentes estando o abaixo assígnado
com, os outorgantes depois do sello commum da dita companhia ter sido aqui affixado e este instrumento lido a todos
por mim tabellião, que assígno e se110 o mesmo na fórma
official por publica, no dia mez e armo acima mencionados.
Testemunhas: Maurice F. Turner. - T. H. Caulin. Leoick.»-:
Direetores: Beumont Pcase. - Ausiim. Eduuird. Harris. - Seeretarto :Ghnrles Frederick Leoick, Em testemunho da verdade. - H. A. Woodb7'idge. tabellião. Está apposto o sello do
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do tabellião. Reconheço verdadeira a assígnatura supra
de H. A. Woodln-ídge, tabellião publico desta capital. E para
constar onde convier, a pedido do mesmo passei a presente,
que assignei e fiz sellar com o sello das armas deste consulado .geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil em
Londres, aos 5 de abril de 1911. (Assignado sobre uma estampilha consular do valor de 3$000). - F. Alves Vieim. Está
apposía a chancella do consulado. Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. F. Alves Vieira, consul geral em Londres.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 1911. Pelo director geral
(assignado sobre dous sellos federaes valendo ambos 500 réis)
L. L. Fernandes Pimheiro , Estú apposta a chance lla da Secretaria das Relações Exteriores da Hepuhlica dos Estados Unidos
do Brazil. Nada mais continha o referido documento, que
bem e fielmente traduzi do proprto original, ao qual me
reporto. Em fé do que passei a presente, que assigno e sello
com o sello do meu officio. (Sobre tres estampilhas Iederaes
no "alar de 2$700.) Rio de Janeiro, 22 de maio de 1911.Alj'i'edo dos Santos, traductor publico. A traducção estava
escripta em nove folhas de papel carimbadas ao alto com o
carimbo do traductor Alfredo P. dos ISantos, numeradas e
ruln-ícadas, excepto a jn-imeira, com a rubrica -l: A. dos
Santos », Era o que se continha em o documento que fielmente fiz registrar com a data ao principio mencionada,
tendo sido por :mim conferido e concertado e achado conforme o origina1. Eu, Luiz Antonio Cunha Junior, suh-off'ícial, o escrevi. Eu, off'icial interino, o escrevi. Eu, off'icial
interino, dou fé, subscrevo e assigno. - Caio Carneiro da
Cunha. Era este o conteúdo do registro lançado em o livro
,já a principio declarado, ao qual me reporto e cujo teôr e
por ser pedida bem e fielmente fiz extrahír a presente certidão, que conferi, subscrevo e assiguo, nesta cidade do Rio
ele Janeiro, Capital da Repuhlica elos Estados Unidos do
Brazíl, aos 24 dias do mez de maio do anno de 1911. Eu,
Caio Carneiro da Cunha, off'icial interino, subcrevo e assígno.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 1911. - Caio Carneiro ela Cunha
(sobre uma estampilha de 3$000).

Substabelecimento - Substabeleço aos advogados Drs. Leitão da Cunha, Nina Ribeiro, T. Leitão da Cunha e Alvaro
Leitão da Cunha, para o fôro em geral e com inteira reserva
para mim, os poderes da procuração que me foi outorgada
em Londres pela Itabíra Iron Ore Company, Limited. - Rio
de Janeiro, 27 de maio de 19'11, F. D. Stock (sobre uma estampilha no valor de 1$000). Como testemunhas: Virgilio ele
Oiioeiro: e Silva. - Paulo de Almeida Magalhãaes. Todas as
firmas reconhecidas pelo tabellíão interino major C. T. G.
Guimarães.
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Certifico pelá presente 'que me foi apresentado um folheto contendo as cópias certificadas do certificado de íncorporação, memorandum e artigos de associações da «Itabira
Iron Ore Company, Limiteel », e um instrumento ele legalização
e reconhecimento, escríptos no idioma ínglez, afim de os traduzir para a língua vemacula, o que assim cumpri em razão
do meu off'icío e cuja traducção é a seguinte:
TRADUCCÁO
Eu, Henry Alfredo Woodbridge, da cidade de Londres,
tabellião publico, devidamente nomeado e juramentado, com

exercício na dita cidade. Por este modo certifico e attesto que
a assignatura Geo J. Sargent, apposta e subscripta abaixo
deste annexo certificado de incorporação da companhia «Itabira Iron Ore Company, Limited » é a mesma assígnatura
apposta e subscripta nos certificados abaixo do tambem annexo memorandum e estatutos de associação da dita companhia é a verdadeira do Si'. George Jolm Sargent, adjunto do
funccionario do Registro de Companhias Anonymas de Somcvert Huose, Londres, tendo sido as ditas firmas feitas perante mim neste dia. Sendo requerido um acto disto, eu, o
dito tahellião, tenho concedido o presente, sob minha firma
de tahellíão e se110 para servir e produzir effeito quando e
onde necessario possa ser.
Dado e passado em Londres, aos cinco dias de abril do
anno de nosso Senhor de Hl11.-H. A. WooeZbridge, tabellião
publico. Está apposto o sello do tahellião.
Reconheço verdadeira a assignatura retro de H. A. Wocdbridge, tabellião publico desta capital e, para constar onde
convier a pedido do mesmo, passei a' presente, que assígneí e
fiz sellar com o selIo elas Armas deste Consulado Geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil em Londres, aos li de
abril de I!H1. - (Assignado sobre um selloconsular do valor
de cinco mil réis) F. Alt'es Vieira, consul geral. Está apposta
a chancelIa do Consulado. Recebi seis shíllings e nove pence.
EstãocolIadas tres estampilhas federaes valendo coniunctamente oito mil e cem réis. inutilizadas com o carimbo ela Recebedoria do Districto Federal.
Reconheço verdadeira a assiguatura do Sr. F. Alves
Vieira, consul geral em Londres. Rio de Janeiro.. 25 de abril
de 1911. - Pelo dírcctor 'geral (assignado sobre duas estampilhas federaes, valendo ambas quinhentos e cincoenta réis) L. L. Fernandes Pinheiro, Está apposta a chancelIa da Secretaria das Relações Exteriores dos Estados Unidos do Brazil.
Certificado da incorporação de uma companhia. Eu abaixo
assignado certifico que Itahíra Iron Ore Company, Limited
foi incorporada sob a lei de companhias (Consolidação) de
1908, como companhia de responsabilidade limitada, aos 31
demarço de HH1.
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(Dado por minhas mãos em Londres, aos 5 de abril de
(Assignado) Geo J. Sar{fent, auxiliar do registrador
das sociedades anonymas.

1911. -

LEIS DE COMPANHIAS DE 1908
(Contsolldação)

Registrada n. 37.726, de 31 de março de !9i1

OOl\IPA1'l'HLIi. LIMITADA POR AOÇõES
I1IEJ."\{ORIAL DE ASSOCIAÇÃO DA I'l'ABIRA IRON
LnITT:E:D

ORE COMPANY.

I - O nome da companhia é Itabira Irou Ore Oompany,
Limited.
2 - O escriptorío registrado da companhia será situado
na Inglaterra.
3 - Os fins pelos quaes a companhia é estabelecida são:
a) adquirir, explorar, desenvolver, trabalhar e aproveitar certas propriedades de mínerio conhecidas Dor Conceição, Sant'Anna e Cané, situadas no districto de Itahira, no
Estado de i\Iinas Gemes, Brazíl, e, em connexão com os fins
acima ditos, iniciar e levar a effeito os seguintes accôrdos
(minutas das quaes já foram preparadas e iniciadas por Mauríce Edward Turner solicitador da Oõrte Suprema), isto é:
1", um aceórdo a ser Jeito entre a companhia, da primeira
parte, o B. H. Syndicate Límited, da segunda parte, e Harris
& Dixon, Límited, da 3" parte;
2°, um accõrdo formal a ser feito entre a companhia, da
primeira parte, a Companhia do Porto da Víotcría, da segunda parte, e B. H. oSyndicate Limited, da terceira parte,
com taes modificações que possam ser emendadas, quer antes
ou depois da execução dos mesmos respectivamente. E tambem
adoptar e effectuar os termos de um accôrdo, datado de 4 de
Junho de 1910 e feito entre o B. H. Syndicate, Limited, de
uma parte, e a Companhia E. F. Victoria a Syndicate, Limited,
de uma parte, e a Companhia E. J? Víctcría a .Minas, de
outra parte, com taes (si houver) modificações ou variações
que possam ser concordadas a respeito, mas sujeito em todo
caso ás modificações ou variações concordadas anteriormente
na assemhléa determinados pelos estatutos para a approvação.
b) comprar, arrendar ou de outra sorte adquirir, garantir
opções, conservar, vender, desenvolver, dirigir, trabalhar, permutar, aproveitar, dispor e dividir em terras, bens concessões,
minas e direitos de minas, terras metalliferas, oleo, petróleo,
asphalto ou betume, mantendo propriedades, rocas, planta-
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cões, florestas direitos mercantis, pr-ivilegios e direitos de
prrvilegios ou outros direitos semelhantes, direitos de passar
por terreno alheio, agua, luz e outros auxilíos, direitos ou
prívilegios em Qualquer parte do mundo, no todo ou em parte;
c) "averiguar, explorar, moer, construir trabalhar, conseguir, adquirir, extrahir pedras, fundir, calcinar, purificar,
cultivar, amalgamar, manipular, preparar para o mercado,
transpor e enviar ferro, mínerio, de ferro, ouro, prata, cobre,
diamante e pedras preciosas, carvão, oleo, petroleo, terra para
tijolos e substaneías mineraes de todas as especíes e descripções e executar quesquer outras operações metallurgicas que
possam parecer proveitosas a quaesquer dos fins da companhia;
d) estabelecer, exercer e conduzir quaesquer operações
ou negócios, sejam quaes forem, que possam ser considerados
convenientes ou uteis relativamente á exploração, desenvolvimento ou aproveitamento de qualquer parte do emprehendimonto, propriedade ou direitos da companhia.
e) adquirir por compra, concessão, arrendamento ou de
outro modo, ou fazer construir, erigir e edificar, manter verificar, dirigir e superintender caminhos, rUJlS, casas, lojas,
armazéns, edif'ieíos, esgotos, escoadouros, estradas de ferro,
caminhos de carro, tunneís, pontes, reservatorios, cursos de
agua, aqueductos, canaes.. diques, cães, poços, fornos, plantas,
machinísmos, moinhos de serrar, fabricas, armazena, engenhos, moedores, trabalhos hydraulicos, trabalhos de electricidade e quaesquer outros trabalhos e conveniencias, fazer
edificar, comprar ou alugar engenhos, material rodante, wagons, navios, saveiros, vapores e embarcações de todas as especies em relação com ou para o uso ou conveníencía da
propriedade da companhia, ou transito de mínerios, mineraes
e outros productos e cousas, ou para o supprimento de materiaes e outras cousas necessarias para os fins da companhia ou de outro modo e fazer comprar e vender tijolos,
telhas e outros materíaes de construcção, viveres e provisões
de todas as especíes e dirigir os negocies como em geral os
negociantes e mercadores;
n) tomar emprestado ou levantar dinheiros para os fins
dos negocies da companhia;
o) hypothecar e onerar a empreza e toda ou qualquer
parte da propriedade real ou pessoal e bens presentes ou futuros da companhia e todo ou qualquer capital da companhia que até então não houver sido chamado.
lJ) crear e emíttír, ao par ou com agío ou desconto. debentures, obrigações hvpotheearias, debenture-stnck e outros
títulos pagáveis ao portador ou por outra fórma, quer perpetuas, quer resgataveis e garantir quaesquer cauções da companhía par meio de títulos ou de outro modo, e no caso do
capital a realizar, conferir ao credor hypothecario os poderes
de fazer e exigir chamadas conforme os directores acharem
conveniente;
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q) emittir quaesquer accões OU valores que a companhia possa f'azel-o para garantia ou índemnização .a qualquer
pessoa .com quem a companhia se comprometteu ou estiver
rorçada a índemnízar ou em satisfação de qualquer responsabilidade e em geral sob taes termos e condições e taes consíderacões que a directoria julgar conveniente;
1') pagar todas as despezas relativas á incorporação e registro da companhia ou a respeito da promoção da mesma, e
obter suhscripção das acções e emprestimo do capital e todas
as comrnissões e outras remunerações a corredores ou outros
para procurarem ou garantirem subscripçôes, ou para subscreverem, collocarem, sellarem ou de outro modo disporem
de qualquer das acções, hypothcca de debentures, debentures,
dcberüure-stoclc ou outras garantias ou propriedade da companhia ou de qualquer outra companhia, ou auxiliar assim
a fazer, ou procurar ou obter um accõrdo em Londres, ou no
estrangeiro, colonías ou bolsas provinciaes para taes acções
ou emprestimo;
s) garantir o pagamento do principal ou dos dividendos
ou juros sobre qualquer rendimento, accões tlebeutures, ·garantias, emprestimos, em qualquer caso em que a directoria
considerar conveniente;
t) fazer fusão com qualquer outra companhia quer por
venda ou compra da empreza e responsabilidade desta ou de
qualquer outra companhia, pessoa ou pessoas, com ou sem liqnidação, ou por compra ou venda de todas as accões titulos
(stacli:) , debentures ou outras garantias ou bens desta ou de
qualquer outra companhia, firma ou pessoa na fórma supramencionada, ou por sociedade commercíal ou de qualquer maneira;
f) exercer o commercio ou negocias de ferreiro, fahricantes de aoo, convertedores de aço, propríetaríos de minas
de carvão, tabrtcantes de cock, míneríos, Iundidores, engenheiros, fabricantes de folha de Flandres e fundidores de
ferro, fabricantes de productos ehimícos para cultivo de terras.
dístilladores, fabricantes de tintas, fabricantes de gaz, engenheiros mechanieos e metallurgicos em todos os seus respectivos ramos;
g) melhorar, dirigir desenvolver, trabalhar, dispor e aproveitar qualquer propriedade, real ou pessoal, adquirida pela
companhia, ou em que a companhia seja interessada, e vender
arrendar, converter em dinheiro, trocar ou de outro modo
dispor da empreza, propriedade, bens e eff'eitos da companhia
ou qualquer parte delles, por tal consideração como a companhia Julgar- conveniente e em particular por acções, stoct:
ou garantias de qualquer outra companhia, quer pago no todo
ou em parte, eacceitar em pagamento por qualquer-proprãedade assim vendida a pagamento por termos e distribuir tal
consideração de tempos a tempos entre os sacias da companhia.
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h) distribuir entre os socíos, em especíe, qualquer propriedade da companhia, quer por meio de dividendos ou
bonus ou como restituição de capital;
'O emprehender obrigações e responsabilidade' de toda a
natureza e descripção, quer em proveito da companhia ou
outros, em taes termos que possam opportunamente ser considerados convenientes aos interesses da companhia;
j) sacar, fazer, acceitar, endossar e executar letras de
cambio, notas promissorias, conhecimentos de carga e outros
instrumentos negociaveis, e dar garantias ou obrigações de
qualquer especie;
h) comprar ou de outro modo adquirir e emprehender,
no todo ou em parte dos negocies, propriedades, direitos e
obrigações de qualquer companhia ou pessoa, exercendo ou
autorizada ou designada a exercer qualquer negocio a companhia esteja autorizada a exercer, ou tornar-se possuidora
delle, ou de qualquer maneira adquirir e possuir seguros, ou
obrigações, ou acções, ou stock de qualquer de taes companhias ou de qualquer outra companhia que seja;
Zj" receber dinheiro em deposito emprestar dinheiro a
qualquer compsnhía, pessoa ou pessoas sob a garantia de suas
emprezas, propriedade, estado, bens e eff'eítos, ou qualquer
parte delles, ou sem garantias e geralmente sob taes termos
como a directoria julgar conveniente;
'in) investir e negociar quaesquer fundos de reserva da
companhia e quaesquer dinheiros da mesma em tal emprego
(não sendo acções da companhia) e de. tal maneira como
julgar conveniente;
u.) interessar, ou promover e emprehender a formação
e estabelecimento de eornparrhias de qualquer especie que seja
e subscrever ou garantir a suhscrípção, ou comprar, vender,
segurar e negociar em e com acções, stocks, obrigações, debentures, garantias ou obrigações emíttidas ou garantidas por
qualquer governo, soberano, governador, commíssíonado, corporação publica, supremo, municipal, local, ou de outro modo
ou por qualquer companhía ou pessoas;
v) tomar todos os passos proprios e necessarios no parlamento ou junto a qualquer governo estrangeiro, colonial
ou outro, ou com 'qualquer autoridade' local, municipal ou de
outro modo, de qualquer lagar em que a companhia possa
ter interesses, afim de habilital-a a dar effeito a estas clausulas ou a executar qualquer de seus fins, ou para effectuar
qualquer modificação da sua constituição ou para qualquer
outro fim que possa parecer calculado, directa ou índirectamente, em beneficio da companhia, e oppôr qualquer lei, projecto ou ordem profissional, que possam parecer directa ou
índirectamente contrarias aos interesses da companhia ou adquirir, procurar ou obter quaesquer poderes, privilegias, direitos ou concessões para esta companhia ou para qualquer
outra, pessoa ou pessoas que sejam consideradas Igualmente.
Poder EXl!Cutivo 11111
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ou dírecta OU índireetamente, favoraveis de qualquer maneira
aos interesses da companhia;
' .
1U) fazer donativos, dar pensões, gratífícações e bonificações a qualquer pessoa que este a ou tenha estado em qualquer tempo ao serviço da companhia ou empregada em qualquer negocio da companhia, e as mulheres, víuvas, familias
e dependentes dessas pessoas, e manter e subscrever para
manter quaesquer escolas, hospitaes, díspensarios, casas de
comida, de banhos, logares de recreio e instituições de educação, scíentífícas, litterarias, religiosas ou de caridade, ou
sociedades de commercío, quer taes sociedades estejam ligadas
a qualquer commercío ou commercíos, exercidos pela companhia ou não, e qualquer eluh ou outro estabelecimento que
possa ser considerado de qualquer modo vantajoso aos interesses da companhia, ou das pessoas empregadas na mesma,
ou subscrever ou garantir as despesas ou de outro modo
tomar parte na promoção de qualquer exposição;
x) conseguir que a companhia seja registrada ou reconhecida no Brasil, ou em .qualquer Estado ou Província ou
em qualquer outra parte fóra;
y) praticar todos ou quaesquer dos actos supra citados em
qualquer parte do mundo, e quer como príncípaes, ou como
contractadores, agentes ou syndíeos por outros, e quer '110
nome da companhia ou por íntermedío della ou por ella ou
no nome ou nomes de qualquer pessoa ou pessoas, firma ou
companhia, como administradores ou agentes pela companhia, e ou só ou em concurrencía com qualquer pessoa ou
pessoas, firma, companhia, governo, corporação ou autoridade;
.
z) fazer todas e taes outras causas que forem na opinião
dos directores accessorias ou proveitosas ao alcance dos fins
acima, e de maneira que a palavra «Companhia» em todas
estas clausulas seja cousiderada incluída em qualquer sociedade, associação ou outra corporação de pessoas, quer incorporada ou não, e quer registrada ou domiciliada no Reino
Unido ou em qualquer parte. Os obiectos expostos em qualquer sub-clausula deste artigo não serão de modo algum limitados ou restrictos pela referencia á deducção dos termos de
qualquer outra sub-clausula, ou em nome da companhia.
.4 - A responsabilidade dos sacias é limitada.
5 - O capital em acções da companhia é de dous milhões
de libras esterlinas (f: 2.000.000) dividido em dous milhões
(2.000.000) deacções de uma libra esterlina cada uma. Quaesquer das ditas aecões ora não emittidas e quaesquer acções
que opportunamente forem creadas, poderão ser emittidas com
garantias ou direitos de preferencia, em relação ao dividendo
ou reembolso do capital, ou em relação a ambos, ou ainda
sob quaesquer privileigios ou vantagens espeeíaes sobre
acções previamente emittidas ou em vésperas de o serem ou
com premio ou direitos differentes, comperatívamente ás
aeções a emíttír-se ou emíttídas, ou sujeitas a condições ou

uaa

AdTOS IlO PODER EXECUTIVO

disposições, com direitos especíaes de voto ou sem direito
a isso, e geralmente nas condições determinadas pela companhia ou seus regulamentos na occasião existentes; de maneiraque os direitos ou privilegios pertencentes aos portadores de quaesquer acções com preferencia ou outro direito
especial não serão affeetados, alterados, modificados ou negociados, salvo com a sancção prevista no referido regulamento
da companhia.
Nós, as diversas pessoas, cujos nomes, endereços e qualificação se veem junto, desejamos constituir-nos em companhia na conformidade dos presentes estatutos e respectivamente concordamos em tomar o numero de acções do
capital da companhia exarado em frente aos nossos respectivos nomes.

Nomes, endereços e qualificações dos subscriptores - Numero
de acções ;possuidas por cada subscriptor
I

ACQôee prefa·
renciaes

Austin Edward Harris - 81, ~Granchurch Street,
Londers E. C.- Director de uma Companhia
Publica ................•..,._...•_.•_.._•._.._. _.. "
Franeís Samuelson - Breokenhrough HaH, Thirsk
- Director de uma Companhia Publica, por seu
agente Austin Edward Harris
,
Thomas Henry Oalrton Lévick _ 81, IGranchurch
Street, Londres - E. ,O. - Director de uma Companhia Publica Walter Stowe Brighf Me. Laund
- 56, Asleleg Sardens, Londres s - , Membro do
Parlamento
:-.:...•1-......•...-.._ :
John Boper Wright, Blackpyl, Glamorganshire-Engenheiro
,
~
",_, ._..'.._., .. _.
Jon Hamilton Benn-75, Lombard Street-:-E. 0.Membro do Parlamento
_. 0-." ._. •••••
John William Beaumont Pease - Bonwell, Newastle
upon Tyne-Juiz de Paz. '" .1......

1.000
1. 000

1.000

1.000
1.000
1.000

Datado neste dia 30 de março de 1911. Testemunhas das
asaígnaturas supra: Maurice E. Turnar - 115, Leadenhall,
Street, Londres - !Solicitador. Oópia fiel. - Geo J. Sargent,
assistente archívísta de companhias enonvmas,
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Lei de 1908 de Companhias Anonymas- (Consolidação)
Companhia limitada por noções

Estatutos da Itabira Iron Ore üompany, Limited

TABELLA A
1. As disposições contidas na tabe11a A, do primeiro tasciculo da lei de '1908 CConsolidação), não serão app lícadas a
esta companhia, excepto tanto quanto as mesmas forem repetidas ou contidas nestes estatutos.
INTERPRETAÇÃO

2. Nestes estatutos as palavras na primeira colurnna da
tabe11a abaixo terão significação apposta respectivamente na
segunda columna si não forem contrarias aoassumpto ou
contexto. A.s leis: lei de 1908 das Companhias CConsolidação)
e qualquer outra lei na occasíão em vigor, relativas ás sociedades anonymas e aíuectandn a companhia. Estes estatutos
da associação como primitivamente dispostos. ou como opportuuamente alterados por especial resolução. Escriptorio: O
escriptorio registrado da companhia, na ocoasíão. Sello: O
se110 commum da companhia. Mez: O mez do kalendario. Anno:
énno de i de Janeiro a 3'1 de dezembro inclusive. Por escripto: Escripto, impresso ou lithographado ou visivelmente
expresso em todas ou de qualquer outro modo representando
ou' reproduzindo palavras. As palavras indicam o « singular»
comprehenderão o « plural» e « vice-versa », o « masculino»
comprehenderão o « feminino », « pessoas» comprehenderão
« corporações »,
3. SuJeitas até o ultimo artigo quaesquer palavras ou
expressões definidas na lei terão a mesma significação, si não
forem contrarias ao assumpto ou contexto destes estatutos.
NEGOCIOS

4. A companhia entrará tão depressa quanto possivel,
depois de sua incóiporação, nos accôrdos mencionados na
clausula 3 (e) do memorial de associação da companhia, com
taes (si houver) modificações ou mudanças que possam ser
emendadas e os directores levarão os ditos accôrdos a effeito,
com plenos poderes, não obstante de opportunamente concordarem com qualquer modificação ou mudança dos termos de
qualquer-aceõrdo, ou antes ou depois da execução delle, mas
sujeito quanto ús modificações ou mudanças concordadas anteriormente á assembléa determinada pelos estatutos para a
approvação.
A companhia também adoptará. e levará a ,effeito o accôrdo datado de 4 de Junho de 1910, especificado na clausula 3
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(a) do memorial de assocíação da companhia, como prevê a
clausula 10 daquelle accôrdo. Não haverá ohleeção em quaesquer dos ditos accôrdos ou em qualquer emprehendido pela
companhia para acquísíção das propriedades mencionadas na
clausula 3 (a) do memorial de assocíação da companhia, que
os directores da referida companhia ou qualquer delles como
accíonístas do B. H. 'Syndicate, Limited ou de Harris & Díxon,
Limited, ou em razão de qualquer interesse que elles ou
qualquer delles possam ter em cada uma das companhias, ou
em qualquer commíssão a receber disso por elles ou qualquer
delles, ou como promotores da companhia, em nenhuma círcumstancia constituam uma dírectoría independente e cada
aceíonísta da companhia presente e futuro, será considerado
junto a ella sobre esta base.
5. Sujeitos ás dísposíções (tanto quanto forem applieaveis a esta companhia) lei de 1908 das companhias (CensoIídação), sessão 87, os negocies da companhia poderão começar logo depois de sua incorporação, como entenderem os
directores.
6. Qualquer ramo ou natureza dos negócios que a companhia esteja ou expressamente ou implicitamente autorizada a emprehender, poderá ser emprehendido pelos directores no tempo em que elles julgarem apropriado e ulteriormente possa ser permittido por elles ficar estaeíonarío, quer
tal ramo ou natureza de negocio tenha sido ou não começado
na occasíão, tanto tempo quanto os directores considerarem
conveniente não começar ou proseguír com o mesmo.
7. D escriptorio será em um lagar na Inglaterra que a
directoria opportunamente designar.
8. Nenhuma parte dos fundos da companhia serã. empregada pelos directores da mesma na compra de suas acções
ou emprestímos sob garantia das mesmas.
CAPITAL

9. O capital da companhia é de dous milhões de libras
esterlinas (t 2.000.000), dividido em quinhentas mil acções
(500.000) preferenciaes de uma libra esterlina (t 1) cada
uma, e Um milhão e quinhentas mil acções (1.500.000) ordtnarías de uma libra esterlina (t 1) cada unia, sujeito aos seguintes direitos que serão ligados ás acções preferenciaes
supracitadas;
(1) Os portadores das ditas acções preferen'ciaes serão
habilitados a um dividendo preferencial fixo não cumulativo,
na razão de sete por cento (7 0/0) ao anno sobre o capital,
na oecasião integralizado sobre as ditas acções preferenciaes
respectivamente, e a 30 % dos lucros excedentes' que, em
respeito de cada anuo, seja opportunamente determinado
distribuir o restante do dito pagamento do dividendo preferéneíal de 7 0/0.
.
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(2) Os portadores das ditas aeeões preferenéiaes terão
em uma liquidação, propriedade quanto á restituição do capital sobre todas as outras aeções no capital da companhia na
occasíão, e esta condíção será sem prejuízos de seus dirp.i.tos
ao quinhão em quaesquer bens excedentes da companhia destinados á distribuição depois de todo o capital integralizado
ter sido restituído aos accíonístas.
- - (3) Os direitos -aqui ligados ás acções preferencíaes poderão ser modificados de accôrdo com a clausula 11, mas não
ele outro modo.
ACÇÕES

10. 18em prejuízo de quaesquer direitos préviamente conferidos, aos portadores de quaesquec aooõss ou classes de aeções
já emíttídas, qualquer acção da companhia (quer formando
parte {lo capital original ou não) poderão ser emittidas com
taes nrererénctas, concessões ou outros direitos especiaes ou
taes restrléções, quer em relação no dividendo, votação, restituição de capital, ou de outro modo como a companhia
opportunamente determinar por especial resolução.
11. Os direitos especíaes actualmente ligados a qualquer
classe de acções no capital da companhia, poderão, ou com
o consentimento escripto dos accíonístas de %, das acções
emittidas das classes, ou com a sanoção de uma resolução extraordinaria passada em assembléa geral separada, de taes
accionístas (não de outro modo) ser diversificadas, abnegadas
ou effectuadas. Para tal assemhléa geral separada todas 'as
dísposíções contidas nestes estatutos e que se referem ás assembléas . geraes ou aos proseguimentos legaes, relativos
devem rnutatis mutaJndis ser applíeados, mas de maneira que
o numero necessarío de accíonístas seja, pelo ,menos, de duas
pessoas possuindo ou representando por procuração um quinto
das acções emittidas desta classe, terão na eleição um voto
em relação a cada acção da referida classe, possuída por ellas
respectivamente, e que si em qualquer 'reunião adiada destes
aecíonístas o quorusn. não seja constituído, aquelles accíonístas presentes constituirão o quorusn,
12. A,s acções estarão á disposição dos dírectores, que
poderão dístríhuíl-as, conceder OpÇÕeS, ou -fIe outro modo
disPQr dellas (sujeito e sem prejuizo das clausulas 4 e $
destes estatutos) a taes pessoas, em tal tempo e em taes
termos Gomo ju1g3Jrem conveníenta, Fica entendido que os
dírectores, com relação a qualquer offerta, ou distribuição
de aceões, cumprirão as enndíções da lei HJ08 das companhias
(consolídação) , secções 85 e 88, no caso ele taes condições
serem aPplic!l,.veis~ A menor subscripção sobre que os dlrectores poderão proceder a eateío <ria p;riroeira. emissão de
acções i:t dinheiro, será de mil aeções preferencíaes. 8011):'13
qualquer suhsequente orrerta ou rateio de capital por acções
a que a lei ~908, das companhias (consolidação), secção 8;5,
applicarão o mínimo subseripto, sobre que os díreotores
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possam proceder a rateio, será de um deeímo das aceões
assim offerecídas e a somma pagavel ao portador de cada
acção deste modo offerecida não serál inferior a 5 % do valor
nominal da acção.
13. A companhia (ou os directores em nome da companhia) poderão exercer os poderes de pagar commíssões con~
feridas pela lei 1908, das companhias (consolidação), secção
89, em dinheiro ou em acções totalmente ou em parte pagas.
Fica entendido que a proporção por cento ou a importancia
da oommíssão paga ou satisfeita ou concordada para ser pega
ou satisfeita, será manifestada da maneira exigida pela dita
secção e não excederá da razão de 50 % do valor nominal das
accões em .respeíto do que a mesma é paga ou satisfeita, ou
em dinheiro ou em acções, na ímportancía igual a 50 % do
valor nominal de taes accões (como no caso couber). A companhia (ou os directores em nome da companhia) poderá
tambem sobre qualquer emissão de. acções pagar taes corretagens que forem legaes. Os poderes expressos conterídos á
companhia e aos directores por este artigo, não serão exercidos para limitar ou destruir de qualquer modo qualquer
poder para pagar commíssões fóra dos lucros ou premios
sobre qualquer offerta ou emissão de acções ou pagar commissões fó,ra do capital ou lucros ou de outro modo sobre
qualquer oíf'erta ou emissão de debentures, ou outras garantias, ou conceder opções sobre acções, sobre qualquer offerta
ou emissão de acções ou garantlas ou de outro modo poderiam ter sido exercidos pela companhia ou directores, de
accôrdo com a lei geral ou de accôrdo com os poderes gereaes
e condições da lei ou destes estatutos si este artigo não tivesse sido ínoluido.
14. Si quaesqueracções da companhia forem emittidas
com o fim de levantar dinheiro para satisfazer ás despezas
de construeção de quaesquer trabalhos ou edifícios, ou dísposíeão de qualquer planta que não possa ser feita com proveito durante um longo período, a companhia ou os dírectores
em nome da companhia, poderá, suj eíta ás condições e restrícções mencionadas na lei n. 1.908, das companhias (consolídação) , secção 91, pagar juros sobre tantas de taes accões
quantas estiverem na occasíão integralizadas e poderá levar
o mesmo ao capital como parte do custo da eonstrucção dos
trabalhos, edítícíos QU plantas.
15. Nenhuma pessoa será reconhecida pela companhia
como portadora de qualquer acção sobre qualquer fidei commisse, e a companhia não será obrigada ou a reconhecer
qualquer juro equitativo, eventual, futuro ou parcial em qualquer acção ou juro em qualquer fracção de acção, ou (excepto
somente como providenciam os presentes estatutos) qualquer
outro direito relativo a 'qualquer aceão, excepto um direito
absoluto ao inteiramente estabelecido no regístco de accíonístas, ou no caso de uma acção W(L1'TÇLnt ao pçn'Íador do wa1'romt 'fia occasião.

H2S

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

16. Todas as pessoas cujo nome estiver registrado como
socio no registro de soeios, terão direito, sem pagamento, a
um certificado para todas as suas aceões, ou mediante pagamento de uma somma não excedente de. dous schilíngs e
seis pence, por cada certificado, além do primeiro, como os
directores opportunamente determinarem, a diversos, certificado cada uma para uma ou mais- de suas acções,
Cada certificado será! emittido sob o sello e trará a assígnatura de um ou mais directores e a do secretario, e espeeií'íoaeú as acções a que se refere e a ímportancía paga sobre
as mesmas. Fica entendido que no caso de uma acção possuída
eoníunotamente por varias pessoas, a companhia não será
obrigada a emittir mais de um certificado e a entrega de um
certificado de uma accão a um dos varies possuidores em
eommum, será sufficiente entrega a todos elles,
17. Si o certificado de uma acção fór deteriorado pelo
uso, perdido ou destruido, poderá ser renovado mediante pagamento ( se :fôr exigido) não excedendo a um schiling e nos
termos exigidos pelos directores quanto á prova e indemnização (si houver).
DIREITO DE RETENÇÃO

18. A companhia terá o direito de ,retenção sobre cada
acção (não estando inteiramente paga) por todas as importaneías, quer presentemente pagaveís ou não, chamada ou
pagavel a prazo fixo relativamente a cada aeção; e a companhia terá tambem um direito de retenção preferencial e absoluto c um gravante sobre todas as acções (salvo as integralizadas) registradas no nome de um só socío, por todas
as dividas c obrigações de tal socio ou sua situação perante
a companhia, e que as mesmas tenham sido incorridas antes ou
depois do aviso de qualquer acto de equidade ou antes interesse em qualquer pessoa que não seja o referido socio e que
o período para o pagamento o desencargo do mesmo tenha
chegado na occasião, ou não, e não obstante o mesmo tenha
dividas e responsabilidades em eoníuneto com o referido sacio
ou o seu estado ·e qualquer outra pessoa quer sacio da companhia ou não. O direito de retenção dá companhia (si houver)
se estenderá a todos os dividendos e bonus pagaveis sobre
taes acções.
19. A companhia poderáJ vender do modo porque os directores entenderem conveniente, quaesquer acções sobre as
quaes a companhia tenha o direito da retenção, mas não será
feita tal venda, salvo si alguma somma a respeito da qual
exista o referido direito de retenção, presentemente pagável,
nem até a expiração de 14 dias depois do aviso por escrípto,
declaeando e. pedindo pagamento da ímportancía presentemente pagável e dando aviso de sua intenção ao accionista,
na falta do que se dará ao portador actual da acção ou á
pessoa habilitada, em consequencia de sua morte ou fallencia.
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20_. O producto da venda será applicado ao pagamento ou
satisfação das dividas ou responsabilidades em respeito das
quaes existir o direitõ de retenção até que as mesmas sejam
presentemente pagáveis, e qualquer resto (sujeito a um igual
direito de retenção sobre as dividas ou respoosahílídades não
presentemente pagaveís, como existindo sobre as acções anteriormente a venda) será Ilago á pessoa a quem estiverem
attribuidas as acções, na occasíão da venda. O comprador será
registrado como portador das aeções e não será obrigado a
ver a applicação da venda nem seu titulo das acções será
affectado por qualquer irregularidade ou nuIlidade no processo referente á venda.
CH.~'Y[ADAS

DE ACÇÕES

21;. Os directores poderão opporítunamente fazer chamadas dos socíos a respeito de xruaesquer quantias devidas
por suas acções, comtanto que nenhuma chamada excederá de
um quarto do valor nominal da aeção ou .que seja pagavel no
minimo dons mezes depois da ultima chamada ser pagável,
e cada socío pagará (sujeito a receber, pelo menos, com um
mez de antecedencía, o aviso especificando o tempo e legar
do pagamento) á companhia no prazo ou prazos especificados
a ímportancía da chamada relativa ás suas acções. Pôde-se
fazer uma chamada pagável em prestações.
22. Uma chamada será considerada como feita na oceasião em que passar a resolução dos directores autorizando-a.
23.0s possuidores conjuntos de uma aceão serão obrigados solidariamente e separadamente a pagar todas as chamadas relativamente.
24. Si uma somma chamada relativamente a uma acção
não fôr paga antes ou no dia marcado para o pagamento, a
pessoa devedora pagará juros sobre a quantia desde o dia
marcado para o pagamento até o dia em que effectuar o referido pagamento, na razão, nunca excedente de 10 %, ao
anno, conforme os directores determinarem, mas os díreetores
terão a liberdade de evitar o pagamento desses juros no todo
.
ou em parte.
25. Qualquer somma que pelos termos da emissão de uma
acção se tornar pagável por meío de rateio, ou em qualquer
data fixada, quer por conta da importancía da acção ou por
meio de premio, ou qualquer prestação de uma chamada, para
todos os fins destes estatutos, será considerada uma chamada
devidamente feita. e pagável na data em que, pelos termos
da emissão, a mesma se torne pagável, e no caso de não pagamento todos os actos de revelamento n-estes estatutos
quanto ao pagamento de juros e despesas não terão effeito
ou de outro modo se applícarão como si tal somma se tivesse tornado pagável, em virtude de uma chamada devidamente feita e notificada.
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26. Os dírectores poderão fazer arranjos sobre a ermssao
de accões por uma dífferença entre os accíonístas na importaneía das chamadas a serem pagas, e nos prazos do pagamento.
27. Os dírectores poderão, si julgarem conveniente, receber de qualquer sooío que desejar antecipar toda ou parte
da quantia não chamada e não paga sobre quaesquer aeeões
de sua propriedade e sobre toda ou parte da quantia assim
adeantada poderão (até que o mesmo apenas por tal adeantamente se torne pagável) pagar juros a tal taxa mão excedente
( a menos que a companhia em assemhléa geral resolva o
contrario) de 6 % ao anuo, conforme fôr concordado entre
os dírectores e os aecíonístas que pagaram taes sommas antecipadamente.
TRANSFENCB.S DE ACÇÕES

28. Sujeito ás restríceões destes estatutos que possam ser
applíeaveís, qualquer accíonísta poderá transfertr todas ou
qualquer de suas acções por escrípto, na f6rma commum, ou
de tal outra f6rma como os dírectores opportunamente approvarem.
29. O instrumento de transrerencía de qualquer acção
será assignado tanto pelo transferente como pelo transferido
e o transferente será considerado o possuidor das acções até
que o nome do transferido seja lançado no registro de acetonístas por essas accões,
30. Os directores poderão, a seu absoluto críterio, e sem
declarar motivos, declinar de registrar a firansferencia de
seções (não sendo integralizadas) á pessoa que não approvarem, e poderão tambem declinar de registrar qualquer
transferencia de acções sobre as quaes a companhia tiver direito de retenção.
31. Os díeectores poderão também recusar qualquer instrumento de transrerencía, a menos que : a) taes emolumentos não sejam excedentes a dous shíllings e seis pence,
como os díreotores possam opportunamente exigir que sejam
pagos á companhia a respeito della, e b) o instrumento de
transterencía seja acompanhado pela cautela das acções a que
se refere e taes outras provasque os directores possam razoavelmente exígíe, para mostrar o direito do transferidor para
fazer a transferencia.
32. A companhia terá um livro denominado - registro
de transferencias - que será guardado pelo secretario sob a
ínspeceão dos directores e no qual serão mencionados os particulares de cada transferencia e transmissão de todas as
acções.
O registro de transferencia será encerrado em tal tempo e
em tal periodo como os dírectores possam' opportunamente
determinar, comtanto que não será encerrado por mais de 30
dias em qualquer anuo.
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TRANSMISSÃO DE ACÇÕES

33. No caso de fallecímento de um accíonista, os sobreviventes ou sobrevivente, si o falIecido foi possuidor conjunto, e os seus testamenteiros ou curadores, si elle foi possuidor individual, serão os unícos reconhecidos pela companhia como tendo qualquer direito ás suas acções, mas nenhuma
das disposições dos presentes estatutos exonerará o espolio
(quer só ou em conjunto) de um socio que fallecer de qualquer responsabilidade com respeito a qualquer acção por elle
possuida individualmente ou em conjunto.
34. Qualquer pessoa que vier a possuir uma acção registrada em consequencia do fallecímento ou falleneía de um
accíonísta, poderá ser, provado seu direito á evidencia, como
opportunamente fôr exigido pelos dírectores, sujeita ás condições acima, registrada pessoalmente como portadora da
acção ou transferir seu direito a qualquer outra pessoa.
35. Si a pessoa sobre quem recahir aquelle direito fór
registrada pessoalmente, entregará ou mandará á companhia
um aviso por eseripto, assignado pelo proprío, declarando que
foi assim escolhido. Si o escolhido tiver sua designação registrada testemunhará sua escolha pela transferencía de taes
acções. Todas as limitações e condições destes estatutos relativamente ao direito de transferencia e o registro de transferencía de acções serão applícaveis a qualquer aviso ou transferencia acima dito, como si o falIecimento ou fallencía do accionista não tivesse occorrído, e no caso de tal aviso supra
citado ser dado, será considerado como si fosse uma transferencia executada por tal acoíonísta.
36. Qualquer pessoa tornando-se habilitada a acções registradas em consequenoia do fallecimento ou fallencia de um
accíonísta estará' habilitada a receber e poderá, dar rquitação
para rquaesquer dividendos, bonus e outras ímportancías pagaveís relativamente ás aeções, mas não será habilitada a receber aviso ou assistir ou votar nas assembléas da companhia,
ou, salvo como acima fica dito, a quaesquer dos direitos ou
privilegies de accíonista até que se tenha tornado aeoíonísta
em respeito das acções,
CO~ISSO DE ACÇÕES

37. Si qualquer accíonista deixar de pagar uma chamada
ou prestação de uma chamada no dia marcado para o pagamento da mesma, os directores poderão em qualquer tempo
emquanto esse dinheiro não. fór pago, mandar-lhe um aviso
pedindo para fazel-o juntamente' com qualquer juro que possa
haver, e todas as despezas que a companhia houver feito em
consequencia da farta de tal pagamento.
38. O aviso rndioará a data com antecedencia e o lagar
onde o mesmo deve ser feito, e estabelecerá que no caso de
MO ser feito anteriormente ou na épOca e tossr indicados.
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as acções sobre que foi feita a chamada eahírão em commísso,
39. Si os requisitos constantes de tal aviso, como acima,
não tiverem o devido cumprimento, a accão em virtude da
qual foi elle dado poderá em qualquer tempo suhsequents,
antes de haverem sido effectuados os pagamentos de todas
as chamadas, juros e despezas em divida, ser cqnríscada por
deliberação da dírectoría.
40. Quando quaesquer aecões forem assim confiscadas,
será dado aviso desse confisco ao portador das acções, ou a
pessoa habilitada ás acções em razão do falIecimento ou fallencía do aceíonísta (como no caso couber), mas nenhum
commisso será de qualquer maneira annulIado por qualquer
omissão ou negligencia em dar tal aviso.
41. Qualquer acção confiscada poderá ser vendida, dístribuida de novo, ou de outro modo disposta ou á pessoa
que a possuia antes do commísso como ãêclonista ou á habilitada pelas razões expostas, ou a qualquer outra pessoa em
taes termos e de tal maneira como a directoria julgar conveniente, e em qualquer tempo antes da venda ou disposição
do commísso, poderá ser cancellada do modo porque a directoría julgar mais conveniente.
42. Qualquer accíonísta cujas aeções tiverem sido confiscadas deixará de ser sacio em respeito do commisso das seções,
será não obstante responsável pelo pagamento á companhia,
de todas as chamadas, entradas, juros e despezas que na data
do commísso forem devidas por elIe á companhia relativamente ás aeeões, com juros desde a data do commissão até a
do pagamento á razão nunca excedente de 10 % ao anno como
entenderem os díreotores,
43. Uma declaração escripta com os requisitos legaes,
pelo dírector da companhia, de que a aeção foi devidamente
confiscada, na data mencionada na declaração, será prova
concludente do facto declarado contra todos aquelles que reclamarem direitos a aceão, e tal declaração e o recibo da
companhia da importancia (si houver) dada pela acção da
venda ou transmissão, com um certificado de propriedade
selIada e entregue ao comprador ou á pessoa a quem fui sorteada, constituirão um bom titulo e a pessoa a quem a mesma
foi vendida ou sorteada será registrada como aceíonísta e não
será obrigada a ver a applicação do producto da renda (si
houver) nem seu titulo será affectado por qualquer irregularidade ou nullídade no processo referente ao eommísso,
venda ou rateio da accão,
FUNDOS (STOCK)

44. Os directores poderão, com a sanoção da Companhia,
préviamente concedida em assembléa geral, converter quaesquer acções integralizadas em stock e poderão com a mesma
sanoção reconverter qualquer stoek em acções íntegralízadas
de qualquer denominação.
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45. Os portadores de stock poderão transferir seus respectivos interesses ou parte delles da mesma maneira e sujeito
ao mesmo regulamento a que as acções das quaes o stock tenha
tido origem e poderia préviamente á conversão ter sido transferido, ou tão proximo quanto as círcumstancías permittissem, mas nenhum stock será transferivel salvo em sommas de
uma libra esterlina (f: 1) ou múltiplos de uma libra (f: 1).
Nenhum uiorrtuüs ao portador será emíttido em respeíto de
qualquer stock,
46. Os portadores de stock, segundo a somma dos mesmos,
gozarão dos mesmos direitos, privilegios e vantagens quanto
aos dividendos, votar nas assembléas da. companhia, e outros
assumptos como si elIes fossem possuidores das acções de que
teve origem o stock, mas nenhum de taes privilegios ou vantagens (salvo partíoípação nos dividendos, lucros e bens da
companhia) não advenham de partes ali quotas do stock que
sob a fórma de acção deixariam de conferir taes privilegíos
ou vantagens.
47. Todas as clausulas dos presentes estatutos (as que
não sejam relativas a accões ioarnmts ( attinentes a acções inltegralizadas se applicarão a stock e em todas as clausulas as
palavras « acção » e « accíonísta s incluirão stock e portador
de stock.
.
'VARRANTS DE ACÇÕES

48. A companhia poderá emittir ioarrant« e segundo os
directores possam em sua discrição com respeito a qualquer
acção integralizada, mediante solicitação por escripto e assignada pela pessoa registrada como possuidora de tal titulo e
authentioado por tal prova (si houver) com os directores
possam opportunamente exigir quanto á identidade da pessoa
signataria da solicitação; e ao receber o certificado da acção
(8i houver) e a importancía do sello devido pelo warrant e
taes emolumentos não excedentes de dous shillings e seis
pence, como direotores opportunamente exigirem, emittir
sob sello á custa em todo o caso da pessoa que o solicitar, um
ioos-rtmt, devidamente sellado, estabelecendo que o portador
do warrant está habilitado ás acções no mesmo especificadas
e poderá estabelecer por meio de coupons, ou de outro modo
f) nagamento de dividendos ou outros dinheiros sobre accõer
íncluidas no uiarrant:
49. Uma acção uxirrant habilitará o portador ás acções no
meS'110 contida, e a acções serem transferidas pela entrega da
acção ioarrant e as condições destes estatutos relativamente á
transferencia e transmissão ele acções não terão applícação no
caso.
50. O portador de uma acção ioarrtm: será adstricto a
entregar o umrrant á companhia para o cancellamento esujeito ao pagamento de tal somma não excedente de dous shíllins, seis pence, como' poderá a directoria opportunamente
prescrever, ser habilitado a ter seu nome registrado como
accionistas no registro de accíonístas, relativamente ás acções
incluídas no ioarrant.
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51. O portador de Uma aeção uiarromt poderá em qualquer
depositar o uiarrant no escriptorio da companhia,
obtendo Um certificado declarando seu nome e endereço e descrevendo as aeções incluídas no wan'ant assim depositadas
trazendo a data da emissão do certificado, e durante todo o
tempo em que o ioarrant ficar assim depositado tal certíficado
habilitará o depositante ao mesmo direito de subscrever uma
requisição para convocar uma assemhléa da companhia, e de
assistir, votar e exercer os outros prívílegíos de socío em qualquer reunião realizada depois da expiração de dous dias uteis
da occasíão do deposito como seu nome estivesse inserido no
registro de socíos como accíonísta ou portador das acções incluidas no ioarrcnt depositado. Mais de uma pessoa não será
reconhecida como depositante de qualquer acção uxu-rant. A
companhia restituirá ao depositante a acção Wai'1'aJit depositada, mediante aviso por escrípto, dentro de dous dias.
52. Sujeita ás oondições aqui contidas, ou de outro modo
expressamente estabelecidas, nenhuma pessoa, portadora de
qualquer acção uiarromt assignará requisição para convocar
uma assemhléa da companhia, ou assistirá ou votará, ou exercerá qualquer outro privilegio de sacio em uma assembléa
da companhia, ou será autorizada a receber" aviso da companhia; porém o portador de uma aceão uiarromt será habilitado em todos os outros respeitos aos mesmos privilegies e
vantagens como si estivesse inscrípto no registro de socíos
como portador das acções incluidas no umrran: e será socio da
companhia.
53. Os directores poderão de tempos a tempos estabelecer regras quanto aos termos em que (si julgarem convenientes) uma nova acção warrant ou cousum. possa ser emittida
em substituição de outra no caso de laceração, perda ou destruição.
tempo

í\.UGMENTO DE CAPITAIi

54. A companhia em assembléa geral poderá opportunamente augmentar seu capital em tal somma para ser dividido
em accão de taes valores conforme prescrever a resolucão.
55. A companhia poderá em virtude de resolução augmentar o capital na proporção que as novas acções ou qualquer dellas, sejam offerecidas no primeiro caso, ou ao par,
ou a premio, a todos os sócios na proporção das aceões ordinarias que possuírem respectivamente, ou fará quaesquer
outras estípa'ações ou condições quanto á emissão das novas
acções. Na falta de qualquer norma ou até que o mesmo seja
augmentado, as novas acções ficarão á disposição dos directores, que poderão dístríhuil-as ou de outro modo dispor
dellas a taes pessoas ou em taes termos como julgarem conveniente.
56. Excepto tanto quanto de outro modo for providenciado pelas condições da emissão, as novas acções serão sujeitas ás mesmas condições com referencia ao pagamento de
chamadas, direito de retenção, transferencia, transmissão,
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eommíssão e de outro modo, como as acções do capital original,
e a menos que de outro modo se providencie de accôrdo com
estes estatutos, as novas acções serão acções ordinarias.
ALTERAÇÕES DO CAPITAL

57. A companhia poderá por especial resolução:
Consolidar e dividir todas ou qualquer de suas acções
capital em acções de maior somma do que a de suas acções
existentes.
b) Subdividir suas acções, ou qualquer dellas, em acções
de menor valor do que está fixado pelo memorandum da associação (sujeito não obstante ás condições da secção 41 (1)
(d) da lei n. 1.908 das companhias (Consolidação) e de maneira que a resolução especial pela qual qualquer acção é subdividida poderá determinar que entre os portadores das aeções
resultantes de tal subdivisão, uma ou mais das acções poderá
ter qualquer preferencia a ou outros direitos especiaes, ou
poderá ter direitos de preferencia, ou ser sujeitas a quaesquer
restríccões, comparada com outra ou outras que a companhia
tenha o poder de applícar, as novas acções ou as ainda não
emittidas.
c) Cancellar quaesquer acções que, na data em que tiver
passado a resolução, não tenham sido tomadas, ou concordado
serem tomadas por qualquer pessoa, e diminuir a somma de
seu capital pela importancia das acções assim cancelladas.
d) Reduzir seu capital de qualquer maneira sujeito a
.gualqúer accídente autorizado e consentido exigido por lei.
a)

ASSE~LÉAS GlliL~ES

58. A assembléa da companhia prevista nos estatutos
será effectuada dentro de um prazo nunca menor de um mez
nem maior de tres mezes, contado da data em que a companhia for autorizada a iniciar seus negocios e ao logar determinado pela directoria e as condições da lei das companhias,
acto 1908 (Consolidação), secção 65, preliminares a respeito
sej am devidamente observados.
59. Uma assembléa geral terá legar no anuo de 1912, e
em cada anno suhsequente, na época (dentro de um período
nunca maior de 15 mezes depois da realização da ultima assembléa geral) e legar determinados pela companhia em assembléa geral, ou si não tiver sido assim determinadas pelos directores. As assembléas geraes supra citadas serão chamadas
assembléas ordínarías, Todas as outra assembléas geraes
serão chamadas assembléas extraordínarías.
60. Os directores poderão convocar uma assembléa extraordinaria quando entenderem.
61. A directoria poderá convocar uma assembléa extraordinaeia da companhia a pedido dos portadores de uma decima parte do capital emíttído, pelo menos, sobre o qual tiverem sido pagas todas as chamadas ou outras sommas devidas. A requisição deverá estabelecer os fins da assemhléa e
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deverá ser assignada pelas pessoas que a requisitarem e ser
depositada no escriptorio e poderá constar de varíos documentos da mesmafórma assignados, câda um deIles por um
ou mais requerentes. Si os dírectores, decorridos 21 dias do
deposito da requisição, deixarem de' convocar uma assembléa,
os requerentes, ou a maioria delles em valor, poderão convocar
a assembléa,- mas qualquer assembléa assim convocada não
se realizará sinão depois de tres mezes da data de tal deposito.
Si nessa assembléa fôr passada alguma resolução dependente
da confirmação por outra assembléa, os directores convocarão
desde logo uma outra assembléa extarordinaria para o fim
de tomar conhecimento da resolução, e si fôr julgado opportuno eonfírmal-a-hão a titulo de resolução especial; si porém
os directores não convocarem a assembléa dentro de sete dias
após a data em que fôr- passada a primeira resolução, os requerentes, ou a. sua maioria em valor, poderão por si mesmos
oonvocal-a, Qualquer assembléa convocada pelos eequerentes
na fórma deste artigo, deverá sei-o da maneira mais approxímada quanto possível das convocações feitas pelos directores,
AVISOS DE ASSEMBLÉAS GERAES

62:. Será dado aviso aos aceionístas, com sete dias pelo
menos, inclusive o dia em que o aviso fôr entregue ou considerado entregue, mas exclusive o dia no qual o aviso fôr dado
especificando o legar, o dia e a hora da reunião, e no caso de
assumpto especial, a natureza geral do assumpto, será da
maneira aqui .':Ilencionada,aos accionistas, sob as condições
aqui contidas, habilitados a receber avisos da companhia. A
omissão accidental da remessa de tal aviso ou o não recebimento do mesmo por qualquer socío não invalidará as resoluções de qualquer assembléa geral. Quando se tratar de uma
resolução especial, um só aviso servirá para a convocação de
duas assembléas, e a contingencia de ser ou não precisa a
segunda assembléa, conforme a 'Votação, não servirá para invalidar o dito aviso.
PORi\IALIDADES NAS ASSEMBLÉAS GERAES

63. Todos os assumptos serão consideradosespeciaes
quando tratados em assembléa geral ou em uma assembléa
extraordinaria, e todos os assumptos serão considerados especíaes quando tratados em uma assembléa ordinaría, com excepção de sanccionar dividendos, considerar- contas e balanços
e relatorios ordinarios dos directores e fiscaes, e fixar a remuneração dos fiscaes.
64. Nenhum assumpto será tratado em assembléa geral a
menos que um quorum; esteja presente quando a assembléa
iniciou seus trabalhos. Tres socios pessoalmente presentes
constítuírão um quorum para a escolha de um presidente da
assembléa. Para todos os outros fins o quorum será de cinco
aoeíonístas pessoalmente presentes.
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65. Si dentro de meia hora da hora marcada para a reunião um q1lO1'lL1n não estiver presente, a assemhléa, si convocada a requisição de aecíonístas, será dissolvida.
Em qualquer outro caso será adiada para o mesmo dia da
proxima semana, á mesma hora e logar, e, si em tal assembléa
adiada não estiver presente um qU01'U1n dentro de 15 minutos
da hora indicada, os accionistas presentes constituirão o
quorum.

66. O presidente da directoria (si houver) dirigirá nessa
qualidade todas as assembléas da companhia. Si não houver
presidente, ou si este não comparecer dentro de 15 minutos da
hora marcada para começar a assembléa, ou si se recusar, os
accionístas presentes escolherão um dos directores, ou si não
estiver nenhum director ou si todos os directores presentes
se recusarem, escolherão U'11 accíonísta presente para presidir
a assembléa.
67. O presidente poderá, com o consentimento de qualquer
assembléa em que esteja presente um quorum (e si assim fôI'
determinado pela assembléa) adial-a de uma época a outra
e de um logar para outro, mas nenhum negocio será tratado
em qualquer assembléa adiada, excepto o assumpto que poderia ter sido legalmente tratado na assembléa cujo adiamento
teve logar , Quando uma assembléa tôr adiada por 10 dias,
ou mais, será dado aviso do adiamento como no caso do de uma
assembléa original. Salvo, como acima, não será necessario
dar-se aviso de um adiamento ou do assumpto a ser tratado em
uma assembléa adiada.
68. Em qualquer assembléa geral uma resolução posta
a votos será decidida por levantamento de mãos dos socíos
que compõem a assembléa," salvo si uma votação por escrutínío fôr (antes ou durante a declaracão do resultado da votação syrnbolíca) pedida pelo presidente ou pelo menos por
cinco socios .presentes em pessoa ou por procuração e habilitados a votar. Quando uma votação. por escrutínio fór assim
pedida, uma declaracão do presidente communioando que essa
resolução fd.-i approvada, ou approvada unanimemente ou
approvada por maioria determinada, ou il'ejeitada, ou não
approvada por maioria determinada, e lavrada essa declaração no livro de aetas da companhia, será prova concludente do
facto, sem ser verificado o numero ou proporção dos votos
concedidos em favor de ou contra tal resolução.
69. Si fôr pedido escrutinio na fórma indicada, será tomado da maneira, a hora e logar que o presidente designar, e
o resultado desse escrutinio será considerado como resolução
da assembléa em que o mesmo foi requisitado.
70. No caso de igualdade de votos, quer pela votação
symbolíca ou por escrutínio, o presidente da assembléa em que
a votação symbolica tiver logar ou em que o escrutínio for
pedido, será autorizado a convocar outra ou decidirá com o
seu voto.
7i. Nenhuma votação 1)01' escrutinio será requerida para
eleição de um presidente ou questão de adiamento.
Poder Executivo - i9U
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72. O pedido para a votação por escrutínio não impedirá
a eontínuação da assemhléa para tratar de qualquer assumpto
que não seja o .que motivou o pedido da votação por escrutínio.
VOTOS DE SOCIOS

73. Em votação symholica cada socio presente individualmente ou representando corporação, por procuração, on devidamente nomeado representante, não sendo elle socío, terá
um voto. Havendo esorutinio, cada sooio presente pessoalmente ou por procuração terá d.reíto a um voto por cada acção
que possuir.
.
74. No caso de possuidores conjuntos de uma acção, cada
um delles poderá votar em assemhléa, quer pessoalmente, quer
por procuração, dando-se a preferencia ao mais velho, cujo
voto será acceito, com exclusão dos votos dos outros possuidores em commum, e, para esse fim, a antiguidade será determinada pela ordem em que os nomes figuravam no registro de
accíonístas.
75. Qualquer accíonísta que soffrer das faculdades mentaes ou a respeito de quem qualquer tribunal em [uríadíoção
tenha expedido ordem competente, considerando-o como louco,
poderá votar quer symholicamente ou por escrutínio por seu
curador, CU1'at01; bonis, ou outra pessoa da naturezá de um
curador ou CU1'at01' bonis nomeado peio referido tribunal, e
esse - curador bonis - ou outra pessoa, poderá votar por esorutínio por procuração.
76. Nenhum accíonista será habilitado a votar em qualquer assembléa geral sem que tenha pago todas as chamadas
ou outras importancias devidas por elle relativamente ás
acções da companhia.
77. Na votação por eserutinío, os votos poderão ser dados
ou pessoalmente ou por procuração.
. 78. O· instrumento nomeando um procurador será esorípto pelo proprío punho do outorgante ou de seu procurador
devidamente autorizado por escrípto, ou, si o outorgante fôr
uma corporação, sellado 'com o se110 cornmum ou pelo punho
de um off'icial publico ou procurador assim autorizado.
79. Nenhuma pessoa aetuará como procurador, a ·meno·s
que Ou esteja habilitada em seu proprto nome para estar presente e votar na assembléa em que actuar como procurador ou
seja nomeada para agir naquella assembléa como procurador
de UJQa corporação.
.
80. O instrumento nomeando um procurador e o poder do
procurador ou outra autoridade (si houver) no qual esteja
assígnado, ou um certificado passado por tabellião de tal procuração ou autorização, deverão ser depositados no escriptorio
da companhia, nunca menos de 48 horas antes da hora e'11
que deva ser realizada a assemhléa, na qual pretenda votar a
pessoa nomeada e, na falta, o instrumento de procuração não
será considerado valido. Nenhum instrumento nomeande 11m
procurador será valido depois de decorridos 12 mezes da data
de sua confecção,
.
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81. Um instrumento de procuração poderá ser da seguinte forma ou de qualquer outro modo approvado pelos
dírectores :
«Itabira lron Ore Company Lítníted » - Eu, abaixo assignado, na qualidade de aecíonísta da companhia acima mencionada pelo presente nomeio...... como meu procurador
para votar por mim, e em meu nome, na assembléa geral 01'dinaria, extarordinaria ou adiada (conforme fôr) da companhia, a realizar-se no dia de .... de 19 ... bem como em qualquer adiamento da mesma. Em testemunho do que firmo o
presente neste dia. .. de.... de 19 ...
82. Nenhum voto dado de aocôrdo com os termos de um instrumento de procuração será valido, não obstante o prévio
ralleeímento ou insanidade do outorgante, ou revogação da
procuração ou da autoridade sob a qual a procuração foi" executada, ou a transrerencía da acção a respeito da qual a procuraCão foi dada, contanto que nenhuma Intimação por escripto de tal fallecimento, insanidade, revogação ou transferencía, CO'JlO acima, for recebida pela companhia em seu escríptorio uma hora, pelo menos, antes de começar a assembléa
ou adiamento da assembléa em que a procuração foi utilizada.
DIRECTORES

83.Até que de outro modo seja determinado pela companhia, em assembléa geral, o numero de directores não será
menor de tres nem maior de dez. Os primeiros díreotores
serão: John Wíllíam Beaumont Pease, Austin Edward Harris,
John Roper Wright, Francis Samuelson, Thomas Henry Calton Levíck, Walter Stowe Bright Maclaren e Ion Hamilton
Benn.
84. Emquanto o aecõrdo n. 2 da clausula 3 (a) do memorandum da associação ou qualquer outra disposíção no
mesmo estiver em vigor, Harrís & Díxon, Limited terão o direito de nomear dous directores, e tambem se quando o numero
de directores fôr elevado a oito, o direito de completar a dírectoria ao numero de nove pela nomeação de um dírector audí-:
cional, mas se em qualquer tempo o numero de dírectores (exclusive o terceiro nomeado por Harris & Dixon, Limited) por
outro modo e que não seja por vaga natural, tornar-se reduzido
abiaxo de oito então todas as vezes que o mesmo acontecer o
terceiro nomeado cessará, ipso-facto, de ser director. As seguintes condíções terão effeito:
a) Sujeito ás estipulações precedentes, com relação ao
terceiro nomeado por Harris & Díxon, Limited, cada director
nomeado por forca deste artigo (aqui chamado director Harris
& Díxon) será habilitado até resignar seu cargo, ou que seja
solicitado por Harris & Díxon, Limited para resignar, a exercel-o tanto tempo quanto o accôrdo referido nesta clausula ou
qualquer outra disposição. estiver em vigor.
b) Um director Harris & Dixon não estará sujeito a resignar o seu cargo pelo turno ou ser tomado em conta ao
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determinar o turno ou retirada dos dírectores, ou estará sujeito a resignar o cargo de outro modo que não seja pela resignação voluntaria ou a pedido de Harris & Díxon, Limited.
.
c) Si quando qualquer director Harris & Díxon resignar
seu cargo, quer por pedido como acima, ou por acto voluntarío, falleeímento ou de outro qualquer modo, Harris & Díxon,
Limited poderão nomear um outro director em seu lagar. Os
ditos Austin Edward Harris e Thomas Hem-i Carlton Levick
serão considerados como tendo sido nomeados por Harris &
Díxon, Limited sob os poderes deste artigo.
85. Cada director (não sendo o presidente da directoria)
perceberá pelos seus serviços, dos fundos da companhia, urna
remuneração na razão de duzentas Iibras esterlinas (~ 200)
por anno e o presidente da directoria perceberá de igual modo
duzentas e cíncoenta libras esterlinas (~ 250) por anno , Os
dírectores também farão jus, quando os lucros de qualquer
anno disponíveis para devidendos forem mais que sufficientes
para pagar os dividendos preferenciaes na razão de sete por
cento (7 0/0) sobre o capital integralizado das accões preferenciaes, á tal quantia que quando addicíonada a remuneração
fixada que lhes é devida, representa uma somma total igual
a dous e meio por cento (2 112 %) de taes lucros excedentes.
Tal remuneração addicional será dividida entre elles em taes
proporções e de tal maneira como entre si determinarem, e
na falta de tal determinação será dividida como se segue:
a) uma metade em partes iguaes c
b) a outra metade restante na proporção de seu respectivo comparecimento ás reuniões da directoria durante o anuo.
Se algum dírector for designado para executar serviços extras
ou especiaes de qualquer natureza, ou para viajar, ou ir ou
residir fóra para qualquer negocio ou fins da companhia, será
autorizado a receber remuneração extra como a dírectcría
(sujeita a qualquer condição dada pela companhia em assemhléa geral) determinar será debitada como parte das despezas
do trabalho OI dinario da companhia.
Toda a remuneração devida aos directores será considerada como provinda de die in tliem,
86. A designação de um director será pelo deposito de
acções ou stock na companhia do valor nominal de mil libras
esterlinas (~ 1. 000) .
87. Um primeiro director poderá entrar em exercício
antes de adquirir sua qualificação, mas em qualquer caso
adquirirá a mesma dentro de um mez, da data de sua nomeação, e se não o fizer será considerado como tendo concordado tornar as ditas acções da companhia e as mesmas serlhe-hão ímmediatamente destribuídas em oonsequencia ,
88. O cargo de um direetor (outro que não seja dírectcr
Harris & Díxon) será considerado vago nos seguintes casos,
isto é:
a) se em aviso escrípto á companhia resignar seu cargo;
b) se fallír ou suspender pagamentos ou fizer concordata
com seus credores;
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c) se os directores resolverem que elle é physica ou mentalmente incapaz de desempenhar seus deveres como director;
cl) se deixar de assistir ás assembléas dos dírectores, durante quatro mezes consecutivos sem consentimento da dírectoría, e quando a directoria resolver eliminaI-o;
e) se deixar de possuir a quantidade de acções ou stock
exigida para occupar o cargo ou se não adquirir a mesma
dentro de dous mezes, depois da eleíção ou nomeação:
f) se exercer outro qualquer cargo remunerado na companhia a não serem os de director gerente, gerente ou administrador de um trust feito para garantir debentures da companhia;
g) se fôr solicitado, por escripto, por todos os seus codirectores a resignar.
PODERES E DEVERES DOS DIRECTORES

89. Os negocios da companhia serão dirigidos pelos directores, que pagarão todas as despezas occorridas pela promoção, estabelecimento e registro da companhia e poderão
exercer todos os poderes da companhia que não sejam pelo
Codigo ou por estes estatutos exigidos serem exercidos pela
companhia em assembléa geral, sujeitos, não obstante a quaesquer condições destes estatutos, ás clausulas dos regulamentos, e a taes dísposíções que não forem inconsistentes com
as condições ou disposições supra citadas, como poderão ser
prescríptas pela companhia em assemhléa geral, mas nenhuma
estipulação feita pela companhia em assemhléa geral invalidará
qualquer acto anterior dos directores que teria sido valido se
tal estipulação não tivesse sido feita. Os poderes geraes dados
por este artigo não serão limitados ou restringidos por qualquer autoridade especial ou poder concedido aos directores
por qualquer outro artigo.
90. Os directores poderão estabelecer quaesquer conselhos
locaes ou agencias para dirigir quaesquer dos nego cios da
companhia, quer no Reino Unido, quer em qualquer outra parte
e poderão nomear quaesquer pessoas.lpara serem membros de
taes conselhos locaes, ou quaesquer gerentes ou agentes, e
poderão fixar seus vencimentos, e poderão delegar a qualquer
conselho local, gerente ou agente quaesquer dos poderes, autoridades e descripções de que estão investidos os directores, com
poder para sub-delegar, e poderão autorizar os membros de
qualquer conselho local ou qualquer delles para preencher
quaesquer vagas ahi verificadas, e agir não obstante as vagas,
e tal nomeação ou delegação poderá ser feita em taes termos
e sujeitas a taes condições C0'110 os directores julgarem conveniente, e os directores poderão remover qualquer pessoa
assim nomeada, e poderão annullarou variar tal delegação,
mas nenhuma pessoa agindo em boa fé e sem aviso de tal
annullação ou mudança será attingida por este acto.
91. A companhia poderá exercer os poderes com relação
a aetos praticados no estrangeiro, conferidos, pelas - com-
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panhías - (Consolidação) Act. L 908, secção 79, 13 taes poderes serão outorgados aos directores.
92. A companhia ou os directores em nome da companhia
poderão organizar, para ser conservado vem qualquer Colonia
em que a companhia tenha transacções, um sub-registro ou
sub-registros de sacias residentes na tal Colonia, e os dírectores poderão (sujeitos ás condições das Companies (Consolidação Act. 1.908, secção 34 e 35), estabelecer e modificar
taes determinações como julgarem conveniente relativamente
li guarda do referido registro.
93. Os directores poderão exercer todos os poderes da
companhia, tomar emprestimos ou levantar dinheiro e hypothecar ou onerar os bens da companhia e seu capital na realização e emittír debeniures, debentures-stock, e outras garantias. Oomtanto que, a importancia na occasíão restante, devida por dinheiros levantados ou tomados por emprestimo
pelosdirectores para os fins da companhia (de outro modo que
não seja pelo capital por acções emittidas) sem prévia sancção
da companhia em assembléa geral, não excederá em qualquer
tempo, do capital por acções da companhia, na occasião emíttidas e integralizadas, mas nenhuma divida, em que incorrer
ou garantia dada relativamente aos dinheiros levantados ou
tomados por emprestimo em excesso do limite aqui imposto
será invalidado ou deixará de produzir effeito, salvo si o credor
ou pessoa a que a garantia foi dada tenha aviso expresso na
occasião em que o debito foi íncocrído ou a garantia dada de
que o limite aqui imposto tenha sido excedido.
94. Nenhum dírector ou candidato a director ficará impossibilitado por seu cargo de contractar com a companhia
nas qualidades de vendedor ou comprador ou outras, nem será
evitado esse contraeto ou arranjo feito pela companhia ou por
parte da companhia, e no qual um director esteja de algum
modo interessado, nem será qualquer director que fizer contracto ou estiver interessado por essa forma obrigado a dar
contas á companhia dos lucros realizados nesse contraeto ou
arranjo, pelo facto de ser elle director ou da relação fiduciaria
pelo mesmo estabelecida. fFica, entretanto, estabelecido e é
expressamente declarado que o facto de estar elle interessado
deve ser por elle znesmo revelado em reunião dos directores
em que o contracto ou arranjo for resolvido, si este interesse
já existir, ou, em outro qualquer caso na primeira reunião dos
directores depois da aoquísição desse interesse; e nenhum director votará nessa qualidade com referencia a qualquer contracto ou arranjo no qual estiver interessado na fórma acima,
e, sí votar, o seu voto não será contado, mas esta condição não
se applioará ao accôrdo mencionado no art. 40 destes estatutos
oua quaesquer assumptos do mesmo decorrentes e a companhia
em assembléa geral poderá em qualquer tempo alterar ou
suspender essa condição até um certo ponto.
95. Todos os cheques, saques, lettras de cambio, notas promissorías e outros instrumentos negocíaveís.:e todos os recibos
por dinheiro pago á companhia, serão assignados, saecados,
acceitos, endossados ou de antro modo executados, como no
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caso couber, da maneira por que opportunamente os directores
resolverem.
96. Os directores cumprirão devidamente as estipulações
da lei, applioaveís á companhia, e em particular as seguintes
estipulações (na parte applicavel á companhia) em relação aos
seguintes assumptos : «The Companies» (Consolidação) «Act»
1908, secção 26; remetter ao Registro da Junta de Sociedades
Anonymas uma lista annual e summaria. «The Oornpaníes »
(Consolidação) « Aet », 1908, secções 42, 44 e 70;- Aviso ao
registro do augmento ou consolidação do capital e conversão
de acções em «stock» e reconversão do «stock» em acções,
enviando cópia de todas as resoluções especiaes e extraordinarias. « The Oompanies » (Consolidação) « Act » 1 908,
Secção 75; Conservar registro dos directores e gerentes e
enviar cópias do mesmo ao Registro e notificar as mudanças
havidas. « The Companíes » (Consolidação) «Act.» 1908, Secção
92 ; - Prompta entrega de «debentures» e certificados de
acções e «debenture stock ». «The Companies» (Consolidação)
Act. 1908, Secções 93 a 102;- Registrar hypothecas e gastos;
ter registros de hypotheeas e encargos e «debentures» e permittir a sua ínspeeção, e de poderes garantidos «debêntures ».
97. Os directores poderão encerrar qualquer registro de
portadores de «debentures» da companhia, durante tal ou taes
períodos (não excedente no caso, cada um de taes registros,
trinta dias em cada, anuo) como os directores entenderem.
98. Os dírectores mandarão lavrar autos em livros preparados para este fim;
.
a) de todas as nomeações de íuncotonaríos feitas pelos
dírectcres;
b) dos nomes dos directores presentes em cada assetnhléa
de directores e de qualquer commissão de díreotores;
c) de todas as resoluções e actos em todas as a'lsembléas
da companhia e dos dírectores e de commíssões de directores.
E cada director presente em qualquer reunião de dírectores ou oommissão de directores assígnará seu nome em livro
preparado para esse fim, qualquer seta de uma assembléa, si
submettída á assignatura, quer do presidente da assembléa ou
pelo presidente da proxíma vindoura assembléa dos directores
ou commíssão, como no 'lUSO couber, será prova cabal e suftícíente dos factos nella exarados,
DIREOTOR GERENTE

99. Os dírectores poderão opportunamente nomear um
ou mais dentre elles para exercer ou exercerem as funcções
de dírector gerente ou gerentes em taes termos, como julgarem
conveniente, e um director assim nomeado emquanto oceupar
esse cargo não será suí eíto a retirar-se pelo turno, e· não será
·Ievado em conta na contagem das retiradas por turno dos outros
directores, mas .sua nomeação será sujeita a determinação
ipso4ar:to si deixar por qualquer razão de ser director, ou si
a companhia em assembléa geral resolver, em virtude de re~
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solução extraordinaria que seu direito ao cargo de director
gerente tenha terminado.
100. A remuneração de um director gerente ou a de um
director nomeado para o cargo de gerente será fixada pelos
dírectores, e poderá ser por meio de salarío, commíssão, participação nos lucros ou todos ou por qualquer desses modos.
Of , Os directores poderão confiar e conferir a um director gerente ou director nomeado para o cargo de gerente
os poderes por eIles exercidos como directores em taes termos
e condições e com taes restrições como julgarem conveniente,
e quer subsidiariamente quer com a exclusão de seus propt íos
poderes.
í

O SELLO

102. O seno da companhia não será affixado em qualquer
instrumento, excepto autorizado em virtude de resolução da
directoria. e salvo no caso de certificados de acções, stock e
accões scorrosüs que será apposto na presença de dous directores pelos menos, e de secretario, ou qualquer outra pessoa
que os directores designarem para este fim, e estes dous dírectores e secretarío ou outra pessoa, como acima, assígnarãc
todos os documentos em que o seIlo tenha sido apposto na
sua presença.
TURNO DOS DIRECTORES

103. Na assembléa ordinaria que se realizará no anuo de
19'12, e 'nas assemhléas ordinarias de cada armo subseqüente,
um terço dos directores na occasião, ou si seu numero não
fôr rnultiplo de tres, então o numero mais approximado, mas
não excedente de um terço, se retirará do cargo. Um director
que se retirar em uma assembléa se manterá no cargo até o
encerramento ou adiamento da assembléa.
104. Os directores a retirarem-se em cada anno serão
aquelles que tenham estado mais tempo no cargo desde a sua
ultima eleição, mas quando entre pessoas que se tornaram
directores no mesmo dia os a retirarem-se (a menos que de
outro modo tenha sido convidado entre elles) serão designados
por sorte.
105. Um director que se retirar poderá ser reeleito.
106. A eonpanhía na assemhléa em que qualquer díreetor resignar, da forma acima referida, preencherá a vaga
por eleição, salvo se nessa assembléa, foi expressamente resolvido não preenchel-a.
107. Nenhuma pessoa, outra que não seja director, retirando-se em assembléa, salvo recommendada pelos díreetores
para a eleição, será elegível para o cargo de qualquer director
em qualquer assemhléa geral, salvo si nunca menos de tres
nem mais de quatorze dias uteis, antes do dia marcado
para a assembléa, houver sído dado ao secretario aviso por
escripto,por algum socío devidamente habilitado a estar presente e votar na assemhléa para a qual esse aviso foi dado,
de sua intenção de propor tal pessoa para a eleição, e tambem
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aviso por escripto assignado pela pessoa proposta de sua vondescendencia em ser eleito.
108. Si em qualquer assembléa em que uma. eleição de
directores deva ter Iogar, a vaga de director não fôr preenchida, tal director será considerado como tendo sido reeleito,
salvo si em tal assembléa f'ôr expressamente resolvido não
preencher tal cargo.
109. A companhia em assembléa geral poderá opportunamente augmentar ou reduzir o numero de directores, e poderá tambem determinar em que turno tal numero, augmentado ou reduzido, deverá deixar o cargo.
110. Os directores terão poder em qualquer tempo, e de
tempos a tempos, de nomear qualquer pessoa qualificada para
ser dírector, quer para preencher uma vaga casual ou como
addíção á directoria existente, mas de maneira que o numero
total de directores não exceda em qualquer tempo ao numero
maxímo fixado por ou de accórdo com estes estatutos. Qualquer director, assim nomeado, exercerá o cargo somente até a
próxima seguinte assembléa ordínaría, e poderá então ser elegível mediante reeleição.
111. A companhia poderá, em virtude de resolução extraordinaria, remover qualquer director antes de expirado o
prazo de seu mandato, e poderá, por uma resolução ordínaría,
nomear uma outra pessoa em seu logar; a pessoa, assim nomeada, será obrigada a retirar-se na mesma occa-íão como si
se tornasse director no dia em que o direetor, em cujo logar
foi nemeado, fosse o ultimo director eleito.
ACTaS DOS DIRECTORES

112. Os directores poderão reunir-se para tratar do expediente, prorogar ou de outro forma regular suas assembléas
como entenderem. As questões levantadas em qualquer assembléa serão resolvidas por maioria de votos. Qualquer director
noderã, e o secretario, a requisição de um director, em qualquer tempo, convocar uma assembléa de dírectores por chamada a varios membros da directoria.
Não será necessario dar aviso de reunião de dírectores a
qualquer director que na occasíão estiver ausente do Reino
Unido.
113. O q1lO1"Um, necessario para a deliberação dos negoeios
dos directores, poderá ser fixado pelos mes-nos, e nunca será
menor de tres.
114. Os directores que 'continuarem poderão funccíonar,
não obstante qualquer vaga em sua corporação, mas tanto
tempo quanto seu numero estiver reduzido abaixo do minimo
fixado, de accôrdo com estes estatutos; os directores que continuarem poderão actuar para o fim de preencher as vagas
existentes em sua corporação, ou convocar assembléas geraes
da companhia, mas nunca para fins diversos, e poderão runccíonár nos sentidos acima referidos, quer ou não seu numero
esteja reduzido abaixo do numero fixado de accôrdo com estes
estatutos, como no quorum dos díreetores.
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115. Os directores poderão eleger um presidente para as
suas assembléas, e determinar o período durante o qual elle
deverá exercer esse cargo, mas si não se eleger presidente ou
si em qualquer assembléa o presidente não estiver presente
dentro de cinco minutos da hora marcada para realizar-se a
mesma, os dírectores presentes escolherão um dentre elles para
servir como presidente da assembléa.
116. Uma resolução escrípta, assignada por todos os dírectores, na occasíão, no Reino Unido, será tão effectiva como
uma resolução passada em uma assembléa dos dírectores, devidamente convocada e realisada.
117. Uma reunião de dírectores, em que esteja representado um quorum, será competente para exercer todos os po~
deres e discrições exercíveís pelos dírectores.
118. Os dlrectores poderão delegar qualquer de seus poderes, excepto os de tomar emprestímos e fazer chamadas, a
commissões formadas de membro ou membros de sua COl"pOração como julgarem conveniente. Qualquer commíssão, assim
constítuída, de-verá seguir, no exercicío das funeções a ella
delegadas, os regulamentos que lhe impuzerem os díreetores.
119. Uma commíssão poderá eleger presidente para suas
reuniões, se já não ti-ver sido eleito, ou se em qualquer reunião
o presidente não comparecer dentro de cinco minutos depois
da hora marcada para à realízaeão da mesma, os membros
presentes poderão escolher um dentre elles para sal' presidente da assembléa,
.
120. A comissão poderá reunir e adiar e de outro modo
regular suas reuniões, como entender. As questões, que se
levantarem em qualquer reunião, serão resolvidas por maioria
de votos dos membros presentes, e, em caso de empate, o presidente terá segundo voto ou "\ oto decisivo.
121. Todas as resoluções tomadas em assembléa de directores ou de uma commissão de directores ou de qualquer
pessoa exercendo as funcçôes de dire-tor, serão tão validas
como se cada uma dellas fosse regularmente nomeada ou tivesse os qualificativos para ser director, apezar rIe se reconhecer mais tarde que houve vicio na nomeação desse díreetor,
ou da pessoa -xercendo essas funcções, ou que esse ou qualquer desses não estivesse habilitado a exercer essas funceões.
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122. Os lucros ou outros dinheiros da companhia destinados para dividendos serão applícados em primeiro logar no
pagamento de dividendos de acções (si hou-ver) que tenham
preferencia quanto ao dividendo, de acoôrdo com seus respectivos direitos e prioridades, e os lucros excedentes serão
applíeados ao pagamento de dividendos e bonus das aeções
ordínarías. A companhia em assernbléa geral, poderá declarar
dividendos conformemente.
123. Verificados OS lucros da companhia, uteís para os
dividendos, o valor .apreeíado ou agmentado do aetívo: da
companhia a mais do passivo, poderá ser tornado em contá.
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124. Verificando-se a somma dos lucros da companhia (si
houver) E;ill: qualquer t!3mpo, uteis p~ra a distribuição por
meio de dividendos, os directcres poderão computar o valor de
quaesquer b!3Il;s. dacompan~ll~, CUJo valoE não podendo ser
exacto e detínitivatnente verífíeado, poderão tomar em conta
e fiando-se nos prE;ços porque quaesquer outros bens seme~
lhantes da companhia, ou de qualquer outra companhia firma
ou pessoa tenham sido vendidos ou realizados e quaesqUer relatorios, estimativas ou avaliações feitas por quaquer director,
funecíonaríos ou empregados da companhia, ou qualquer outra
pessoa, firma ou companhia, quer empregado da companhia ou
não, e o valor que os direotores em bana [ide, no exercício dos
poderes que lhes são conferidos pelos estatutos, devem a taes
bens da companhia, na forma acima referida, para os fins dos
presentes estatutos, serão considerados como sendo os valores
delles, e os dírectores, comtanto que tenha agido honestamente,
e segundo suas forças, não serão responsaveís de modo algum
por qualquer erro ou engano que possa commetter fazendo taes
estimativas, ou fixando o valor de qualquer de taes bens, suprac itadcs, ou por excesso de estimativa do valor desses bens
ou por terem disposto do que elles em bana tiâe exercerem em
sua discrição, considerando ser um valor razoável para taes
bens da companhia, que estavam na occasíão em rtseo, euío
valor era duvidoso e poderia suhsequentemente ser perdido,
ou tornar-se .nullo, ou etnrím de valor menor do que o que
figurava sobre elles.
125. Nenhum dividendo será distribuido fóra dos lucros
da companhia (inclusive premíos obtidos na emissão de acções) ou em excesso da somma declarada pelos díreetores.
126. Todo o dividendo será declarado e pago de aceõrdo
com as ímportancías pagas sobre as acccões a rsepeíto das
quaes o dividendo fór pago, mas nenhuma somma paga sobre
acções em adiantamento de chamadas, emquanto forem contados juros, será considerada, para os fins deste artigo, como
paga sobre a acção. Todos os dividendos serão distribuidos e
pagos 1)1'0 rata, segundo as ímportancías pagas ou creditadas
como pagas sobre as acções durante qualquer prazo ou prazos
do período a respeito do qual o dividendo fôr pago, mas se
qualquer acção fôr emittida nos termos assim expostos será
classificada para o dividendo de uma data precisa, tal acção
será considerada para o dividendo conrormemente,
127. Os directores poderão, opportunamente, pagar aos
socíos dividendos provisorios que a seu críterío, forem justií'icaveís pela situação ·da companhia.
128. Antes de declarar qualquer dividendo os directores
poderão, opportunamente, retirar dos lucros da companhia
(inclusive premios obtidos na emissão de acções) as quantias
que entenderem para o fundo ou fundos de reserva, que a disCI'ipção dos directores, serão applicaveís para fazer face a eventualidades, ou para a gradual Iíquídação de qualquer divida
ou responsabilidade dá companhia, ou pará reparar ou manter
quaesquer obras, plantas e machínísmos da companhia. ou
para Igualar' dividendos, ou para quaesquer outros fins a que
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os lucros da companhia possam propriamente ser applicados,
sua discrição, empregar as quantias retiradas
e poderão,
desse modo como entenderem melhor, ou em negocias da companhia, ou applícal-as em outras transacções (que não sejam
acções da companhia). Os directores poderão tamhem, opportunamente, transportar taes sommas, como melhor considerarem conveniente aos interesses da companhia.
129. Os directores poderão deduzir de qualquer dividendo, bonus ou outros dinheiros pagaveis a qualquer sacio,
todas as sommas de dinheiro (si houver), que este tiver de
pagar á companhia por conta de chamadas ou outro motivo.
130. O aviso de qualquer dividendo, que tenha sido declarado, poderá ser dado da maneira aqui mencionada ás pessoas habilitadas ás acções e a receber avisos da companhia,
conforme estes estatudos.
131. Nenhum dividendo, bonus ou interesse vencerão
juros contra a companhia.
132. Qualquer dividendo, prestação de dividendo, bonus
ou interesses poderão ser pagos por cheque ou warrant, remettidos pelo Correio, ao endereço registrado do SOCi0 ou pessoa
a quem de direito no caso de possuidores conjunctos, a qualquer um dos co-possuidores. Cada cheque ou warrant serã
pagável a ordem da pessoa a quem é remettido, c. poderá levar
em vez de assignaturas escriptas, assignaturas estampadas ou
lithographadas dos proprios funccionarios da companhia.
Cada cheque ou usarramt será enviado ao risco da pessoa que
tiver de receber sua ímportancía,
133. Si varias pessoas forem registradas como portadoras
eonjunctas de qualquer acção, qualquer uma dellas poderá
passar recibo valido de todo o dividendo ou outras importancias
relativas á essas aeções ,
á

CONTAS

134. A dírectoría.fará que se mantenha uma exacta contabilidade:
a) dos dinheiros arrecadados ~ despendidos pela companhia e de tudo quanto se relacionar com a receita e despeza;
b) dos bens, recursos (stock ia-traâei, creditas e responsabilidades da companhia.
135. Os livros da contabilidade serão conservados no escriptorio ou em qualquer outro lagar como a directoria julgar
conveniente, e estarão sempre francos á ínspeoeão dos directores , Nenhum sacio (que não seja director) terá direito de
examinar qualquer conta ou livro ou documento da companhia
f6ra das condições estabelecidas pelos estatutos, ou autorizado
pelos directores ou pela companhia em assembléa geral.
136. Uma vez por anno, no mínimo, os directores apresentarão á companhia, em assembléa geral, uma demonstração
exacta da conta de lucros e perdas, feita até a data nunca
maior de seis mezes antes da assemhléa, e um balanço contendo um summario geral do capital, bens e responsabilidades
da companhia, confeccionado sob titulas apropriados. Os díre-
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ctores, ao preparar-se cada balanço, terão em vista as condições da companhia (Consolidação) « Act.« 1908, secções 90 e
91, tanto quanto essas secções forem applícaveis ,
137. Cada balanço supra citado será assignado por dous
directores e será acompanhado de um relatorio da directoria
quanto ao estado dos negocíos da companhia e a somma que ella
recommenda para ser paga, por meio de dividendo aos socios e
a somma (si houver), que a referida directoria propõe para ser
levada ao fundo de reserva. Será também annexado ou será
inserido ao pé uma referencia ao relatorio dos fiscaes, feito
conforme as condições de fiscalização, aqui contidas.
138. Um cópia impressa da conta de lucros e perdas, lialanço e relatorio da díreetoría, com uma antecedencia de sete
dias da assemhléa, serão entregues ou remettidos pelo Correio,
com endereço registrado de cada socio e duas cópias de cada
um destes documentos serão, ao mesmo tempo, enviadas ao
secretario do Departamento de acções e emprestimos da Bolsa
de Londres.
FISCAES

139. A companhia, na primeira assembléa ordinaria, e em
cada assembléa suhsequente, nomeará um fiscal ou riscaes para
exercer ou exercerem o cargo até a proxima seguinte assemhléa
ordinaria.
140. Si a nomeação de fiscaes não fôr feita em qualquer
assembléa, em que deva ser feita, conforme preceitua o artigo
precedente, a Junta do Commercio (Broad of Trade) poderá,
por solicitação de qualquer sacio da companhia, nomear um
nscal da companhía, para o anno corrente, e fixar a remuneração, que lhe fôr devida Dela companhia, por seus serviços.
141. Qualquer director ou funccionario da companhia não
poderá ser nomeado fiscal da mesma.
142. Os primeiros fiscaes da companhia serão nomeados
pelos directores antes da assembléa estabelecida, pelos estatutos e, si forem assim nomeados, exercerão o cargo até á
primeira assembléa ordinária, salvo si antes forem destituidos
em virtude de resolução dos accionistas em assemhléa geral,
podendo, neste caso, os accionistas nessa assembléa nomear
f'iscaes ,
143. Os dírectorcs poderão preencher qualquer vaga casual no cargo de fiscal, mas, emquanto permanecer a vaga, o
fiscal ou fiscaes sobreviventes poderão agir.
144. A remuneração dos riscaes serú fixada pela companhia, em assemhléa geral, comquanto possa a directoria,
antes da assembléa, regulamentar e nomear fiscaes para preencher vagas occorridas, fixando-lhes os vencimentos.
145. Qualquer pessoa que não seja fiscal demissionario
não estará habilitada a ser nomeada fiscal em assemhléa geral
ordinaria, salvo si qualquer accionísta avisar a companhia da
intenção de nomear essa pessoa para o cargo de fiscal, aviso
que será dado em prazo nunca menor de 14 dias antes da assembléa, e a companhia mandará uma cópia desse aviso ao
fiscal demissionario e dará aviso disto aos socios dentro de
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sete dias, nunca menor, antes da assemhléa, eomtanto que, si
depois de qualquer aviso da intenção de nomear um fiscal tiver
sido dado o aviso, posto que não dado dentro do tempo requerido por esta clausula, será considerado CO!110 tendo sido propríamente dado para esses fins e o aviso sendo dado pela companhia poderá, em vez de ser dado dentro do tempo exigido
por essa clausula, será dado ao mesmo tempo que a commu.,
nícação da assembléa.
146. Cada fiscal da companhia terá o direito de, em qualquer tempo, verificar os livros, contas e recibos da companhia,
e estarão habilitados a requerer aos dírectores e funccionarios
da companhia as informações e explicações que sejam neeessarias para o cumprimento de seus deveres de fiscaes.
147. Os fiscaes farão um relatorio aos accíonistas a respeito das contas examinadas por elles e balanços submettido á
assembléa geral da companhia, durante suas funcções, e mencionarão nesse relataria:
a) ,si obtiverem ou não todas as informações e explicações
por elles pedidas;
b) si, na sua opinião, o balanço referido no relatorio
corresponde exactamente ao estado dos negocias da companhia
e si os seus dados e explicações constam dos livros da companhia.
148. O relataria dos fiscaes será lido perante a companhia
em assemhléa geral, e será aberto para a ínspeeção por qualquer accíonísta, e qualquer accíonísta estará habilitado a ter
uma eópía do balanço e relataria dos fiscaes, mediante uma
despeza não excedente de seis pence por cada 100 palavras,
como os directores determinarem.
AVISOS

149. Qualquer aviso ou documento poderá ser dado pela
companhia a qualquer accionista, quer pessoalmente ou em
carta enviada pelo Correio, com porte pago, dirigida a elle,
para o seu endereço registrado, conforme constar no registro
de aocíonístas, No caso de possuidores coniunctos de uma
acção, todos os avisos serão dados áquelle dos possuidores cujo
nome figurar primeiro no registro de accíonístas, e o aviso
assim dado será sufficiente para todos os possuidores communs.
150. Qualquer accionísta descripto no registro de socíos
com um endereço que não seja dentro do Reino Unido, e qualquer' portador de acção usarrarü que respectivamente de
tempos a tempos de em á companhia um endereço dentro do
Reino Unido para onde se lhes possa enviar os avisos, serão
habilitados a receber os avisos no endereço indicado, mas
salvo, como acima fica dito, nenhum sacio descripto no registro de accionistas com endereço registrado dentro do Reino
Unido estará habilitado a receber qualquer aviso da companhia.
151. Os directores poderão opportunamente exigir de
qualquer portador de acção 1va1'1'ant, que dê ou tenha dado um
endereço segundo a f6rma mencionada no ultimo artigo, que
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apresente seu warrant e para certírícal-os de que foi ou ainda

é o portador das .accões soorrasü« a respeito das quaes dá ou

deu o endereço.
.
152. Qualquer aviso ou outro documento, si enviado pelo
Correio, será considerado entregue quando a carta contendo o
mesmo fôr posta no Correio, e para a prova de que foi elle
dado bastará demonstrar que foi devidamente endereçado e
entregue no Correio.
153. Qualquer aviso ou documento entregue ou enviado
pelo Correio ao endereço registrado de qualquer socío, ou ahi
deixado, como dispõem os presentes estatutos, embora tenha
elIe falIecido ou fallido, estando ou não a companhia avisada
de sua morte ou fallencia, será consíders.do ter sido devidamente feito com relação a qualquer acção registrada no nome
do mesmo socío, quer individual que)' conjunetamente, salvo
si seu nome na oocasíão da remessa do aviso ou documento
tiver sido retirado do registro como portador da acção, e essa
remessa será para todos os fins consider ada boa entrega do
aviso ou documento a todas as pessoas interessadas na acção
(quer em coniuncto ou como pretendentes) .
LIQUIDAÇÃO

154. Si a companhia fôr liquidada, o Iíquídatarto poderá
com a sancção de uma resolução extraordinaría dos contribuintes, dividir entre elles em espécie o total ou qualquer
parte' do actívo da companhia e poderá com igual saneção depositar todo ou qualquer parte do activo como truste em beneficio dos contribuintes, como os Iíquídataríos, ecmo semelhante
sancção julgarem conveniente.
INDEMNIZAÇÃO

155. Os directores, dírectores gerentes, agentes, fiscaes,
secretario e outros funccionarios da companhia, na occasíão,
e os depositarios judiciaes (si houver) que então estiverem ligados a quaesquer negocias da companhia e qualquer delles,
assim como qualquer de seus herdeiros, testamenteiros e curadores, serão indemnizados e garantidos pelo activo e lucres da
companhia, de todas as accões, custas, gastos, perdas, damnos,
e despezas em que elles ou qualquer delles ou quaesquer de
seus herdeiros, testamenteiros ou curadores tenham ou possam
ter incorrido ou soffrido em virtude de qualquer acto por elles
praticado ou para que houverem concorrido, ou que omittirem
no cumprimento de seus deveres ou suppostos deveres no exercicio de seus respectivos cargos ou funeções de depositario ou
que tiverem relação com esses deveres, salvo aquelles (si
houver) em que respectivamente incorrerem ou soffrerem por
sua propria negligencia voluntaria ou descuido, e nenhum
delIes será responsavel pelos actos, recebimentos, negligencia
ou descuido de outro ou outros dentre elIes, nem pelo facto
de tomar parte em recibos pela devida rõrtna, nem pelos banqueiros ou outras pessoas a quem forem ou possam ser entre-
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gues OU confiados dinheiros ou bens pertencentes á. companhia
para serem bem guardados, nem pela ínsuff'iciencía Ou deficiencia de qualquer caução sobrequaesquer importancias pertencentes á companhia, sobre cuja caução forem empregados
ou emprestados dinheiros, nem por perdas, infelicidade ou
damno resultante de qualquer das citadas causas ou que possam sobrevir. na vigencia de suas respectivas funcções ou
cargo de depositario ou referentes, a essas runcções ou a esse
cargo, salvo quando forem resultado da sua propria negligencia
voluntaria ou descuido, respectivamente.
NOMES, ENDEREÇOS E QUALIDADES DOS SUBSCRl,l?TORES

Austin Edward Harris, 81, Gracechurch Street, LondonE. C., director da companhia.
.
Francis Samuelson, Berckenbrough HaU, Thirsk, director
da companhia, por seu agente Austin Edward Harris.
Thomas Henry Carlton Levick, 81, Gracechurch Street,
London-E. C., director de companhia.
\Valter Stowe Bríght Me Laren, 56, Ashley Cardens, London - S. W., membro do Parlamento.
John Roper Wríght, Blachoyl, Glamorganshire, engenheiro.
Ion Hamilton Benn, 75, Lombar Street, E. C., membro do
Parlamento.
John Wíllíam Beamont Pease, Benevell, Newcastle-upon'Iyne, juiz de paz.
Datado neste trigesimo dia de março de 1911. - 'Pestemunha de todas as firmas acima, Mauríce E. Turner, 115,
LeadenhaU Street, London, sólicitador. Por cópia, conforme.
- Geo J. Sarçent, assistente do archivista de companhias anonyrnas , Estava urna estampilha ingleza de um shilling.
Nada mais continha ou declarava o referido documento que
bem e fielmentc traduzi do proprio original ao qual me reporto. Em fé do que passei a presente, que séllo com o sello do
meu officio e asssigno nesta cidade do Rio de Janeiro aos 22
de maio de 1911.- Alfredo Pedro dos Santos, traductor publico.~ Duplicata, 1" via sellada ,

DECRETO N.
DECRE1'O N.

8.788-NÃO FOI PUBLICADO

8.789-DE 21 DE JUNHú DE 1911

Revalida a carta-patente do privilegio de Invenção n , 4.853, de 20 de fovereiro de 1907

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereram José Almada de Sant'Anna e
Israel Corrêa da Silva, concessionarios da carta-patente de
invenção n. 4.863, de 20 de fevereiro de 1907, pela qual foi
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privilegiado um sellim aperfeiçoado, denominado « sellimduplo ou serigote-sellim », e á vista das allegações com que
justificaram a sua preterição, decreta:
Artigo unico. Fica revalidada a carta-patente de privilegio de invenção n. 4.863, de 20 de fevereiro de 1907, constante da relação que acompanha o decreto n , 8.288, de 6 de
outubro de 1910.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.

DECRETO N. 8.790-DE 21 DE JUNHO DE 1911
Ooncade autorização á Jngersoll-Rand Company para funccionar na Repnblica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Ingersoll-Rand Company, sociedade anonyma, com séde em Jersey, Estados Unidos da America do Norte, devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á Ingersoll-Rand
Company para funccionar na Republica, com os estatutos que
apresentou, mediante as clausulas que este acompanham assignadas pelo ministro de Estado da Agricultura, Industria e
Commercio, ficando a mesma companhia obrigada a cumprir
as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de aneiro, 21 de junho de 1901, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HEfu\1:ES R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo .
Clausulas que acompanham o decreto n. 8.790, desta data
I

A Ingersoll-Rand Companv é obrigada a ter um representante no Brazil com plenos e illimitados poderes para tratar
e definitivamente resolver as questões que se suscitarem quer
com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado
e receber citação inicial pela companhía,
Ir

Todos {)S actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á Jurlsdícção
de seus tribunaes Judíciaríoa ou administrativos, sem que em
tempo algum possa a referida companhia reclamar qualquer
Poder Execunv<t-i\lii
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excepção firmada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á
execução das obras ou serviços a que elles se referem.

UI
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Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia ten na ele fazer nos respectivos estátutos.
Ser-Ihe-ha cassada a autorízação para funccionar na Republica se infringir esta clausula.
IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a companhía suj eíta ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas ,

v
A íntraocão de qualquer elas clausulas para. a. (1)lJ.l não
esteja. eommínada pena especial, será, punida com a multa de
um conto de réiª (i :000$) a cinco centos de réis (5 :QOO$) e, no
caso de reincídencia, com a cassação da autorização concedida
pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 2i de junho de i9ii,":-Pedro de Toledo.
Eu abaixo asaignado, traductor publico e interprete commercial juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação
da merítíssima Junta Commercial da Capital Federal etc.:
Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento escripto no idioma inglez afim de o traduzir para o
vernaeulo, o que assim cumpri em razão do meu officio e
cuja traducção é a seguinte:
TRADUCÇÃO
Saibam todos que a presente virem que a Inçersoli Rand

Company, corporação organizada e com existencia legal por

forca das leis do Estado de New Jersey, !Estados Unidos da
Ameríca. pelo presente instrumento nomeia, institue e constitue Ter'ence Parker, do Rio de Janeiro, Brazil, America do
Sul, gerente do escriptorio do Rio de Janeiro, da Inge1'89ll Riuui
CO'mpany. seu verdadeiro e legitimo agente e procurador na
Republica do Brazil, America do Sul, com poderes e faculdade
para fazer o seguinte:
i. Requerer e conseguir autorização das autoridades competentes para a companhia operar no Brazil e assigriar, sellar
e executar os papeis necessarios e praticar todos e quaesquer
outros actos necessartos Para esse fim,
2. Pela companhia e em nome della, tomar conta gerir
e tratar e explorar seu negocio de venda de machinas no Brazil
já citado, e nomear, e empregar mediante as condições que
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julgar conveniente, os empregados, agentes, sub-agentes, auxiliares, subordinados e ajudantes que puderem ser precisos para
a gestão e administração conveniente dos negocias e demittir
esses empregados, agentes, sub-agentes subordinados ou sócios,
COlllO fôr necessario.
3. \Pedir, reclamar, citar e cobrar de qualquer pessoa ou
pessoas, todas as quantias que ora forem, vierem a ser ou
puderem ser, em qualquer tempo, devidas á companhia ou que
lhe pertencerem em virtude de notas, titulas, letras, dividas
escripturadas, instrumentos, acções, titulas, ou outras obrigações de qualquer especíe, ou em virtude de generos vendidos
ou entregues, serviços prestados, dinheiros adeantados, damnos
Ou que forem devidos por outra causa qualquer no paiz supracitado.
f•• Liquidar e ajustar' contas e si preciso fôr, compor-se
com respeito ás mesmas e acceítar uma parte pelo todo, e no
nome da companhia, iniciar, proseguir e defender qualquer
processo em qualquer tribunal de justiça ou eqüidade no
mesmo paíz (o Brazil) e a seu criterio, compor-se com respeito
aos mesmos processos, liquidal-os ou ahandonal-os.
5. Fazer e expedir contraetos para a venda de mercadorias
e arrendamentos de escriptorios para a exploração dos negocias
da comoanhia e endossar notas, cheques e lettras de cambio
para cobranças por parte da mesma companhia.
6. ,Nomear e indicar outra pessoa qualquer para por elle
agir como procurador e agente desta companhia em todo o
territorio do Brazil, já citado, ou em qualquer parte do mesmo,
no caso de achar-se ausente ou impedido; e com plenos poderes
paracancellar e revogar qualquer procuração outorgada por
elle, ou anteriormente a esta por esta companhia a qualquer
pessoa para agir como seu procurador legal no Brazil.
7. Tudo quanto o referido Sr. Terence Parker, como
gerente, fizer ou soffrer (consentir) em virtude do presente
mandato, a referida Inqersoli Band C01npany pelo presente
se obriga a haver por 'Valido e firme.
Em testemunho do que, a Inaersoli Band Company supra
mencionada mandou sellar o presente instrumento com seu
sello commum e assignar pelos seus funccionarios competentes
neste dia 9 de maio de 1911. -s-Tnçersoli Rand Company, Dor
George Donbledau, 1° vice-presidente.
Estava o sello commum da Inçersoll Rand Comoam),
Attesto. -i-Fred, A. Brainerd, secretario.
Estados Unidos da America -Estado de Nova York~
Condado de Nova York - SS. - Eu, L. C. Bruckell, tabeIlião
publico do Condado de Nova York, Estado de Nova York, Estados Unidos da America, pelo presente certifico que, aos nove
dias de maio de 1911, perante mim compareceram os supramencionados George Douhleday, 1° vice-presidente, e Fred.
A. Brainerd, secretario da Inaerssol Rand Compan1J, que outorgaram o instrumento de procuração supra, e me declararam
que o haviam outorgado.
Certifico mais que os referidos George Doubladay e Fred.
A. Brainerd são respectivamente o 11° vice-presidente e o secre-
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tarío da mesma companhia, e que foram devidamente autorizados a outorgar o mesmo instrumento por parte da C(}illJPllinhia.
-L. C. Bruckel, tabellião publico-!Condado de Nova York,
Estava a cancelIa do mencionado tabellião.
!Estado de ,Nova York - Condado de Nova York : SS.N. 20.287 - Eu, William F. -Schneidér, secretario do Condado
de Nova York e tambem escrivão do Supremo Tribunal do
mesmo Coudado, que é o tribunal de registro, pelo presente
certificado que L. C. Buckel, eu] o nome firma o certificado
de prova ou reconhecimento do instrumento annexo, era por
occasíão de receber essa prova ou reconhecimento, tabellião
publico do Condado de Nova York, morador no mesmo condado,
commissario juramentado e devidamente autorizado a recebel-a. Certifico mais que conheço bem a lettra do mesmo
tabellião e firmemente creio que a assígnatura do mesmo certificado de prova ou reconhecimento é authentíca,
iEm testemunho do que, firmei o presente que sellei com
o sello dos referidos condado e tribunal neste dia 9 de maio
de 1911. - Por Wíllíam F .Sclmeider, A.. L. 1llagnes.
Estava a chancella a que se allude supra.
Reconheço verdadeira a assignatura exarada no certificado
retro appenso de A. L. Magnas, pelo secretario do Condado de
Nova York, e para constar onde convier a pedido do interessado
passo o presente que assigno e vae sellado com o sello deste
consulado.
Declaro que este documento se compõe de quatro folhas
que vão numeradas e rubricadas por mim e selladas com o
sello deste consulado.
Nova York, aos 10 de maio de 19B. - Garcia Leão, vicecons.
Um sello de 3$ do serviço consular do Brazil, inutilizado.
ChancelIa do referido consulado .
Reconheço verdadeiro a assignatura do SI' . Garcia Leão,
více-consul em íN"ova York (sobre 'duas estampilhas federaes
do valor collectívo de 550 réis). Rio de Janeiro, 7 de junho
de >1911. - Pelo dírector geral, L. L. Fernandes Pinheiro;
ChancelIa da Secretaria das Relacões Exteriores do Brazil.
Collada e inutilizada na Recebedoria do Districto Federal,
uma estampilha federal de 1$000.
Nada mais continha o referido documento que fielmente
verti do proprio original ao qual me reporto.
!Em fé do que, passei o presente que sellei com o sello do
meu off'ioio e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro aos 8 de
junho de 1911. - Rio de Janeiro, 8 de junho de 1911. Manoel de Mattos Fonseca (sobre duas estampilhas federaes
de '1$500).
Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commercíal juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação
da meritissima Junta Commercial da Capital Federal. etc.:
Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento escripto no idioma ínglez afim de o traduzir para o
vernaculo, o que assim cumpri em razão do meu orrícío e cuja
traducção é a seguinte:
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TRlADUCÇÁO
CERTIFICADO DE INCORPOR.,\.ÇÁO DA «INGERSOLL RAND COMP~1J."'Y»

Nós abaixo assígnados, para o fim de constituirmos uma
corporação, por força e nos termos de um acto legislativo do
Estado de Nova Jersey, denominado «Lei concernente a corporações (Revisão de 1896)>> (An act Concerning Corporations
(Revision of 1896) e das emendas e supplementos das mesmas
leis, pelo presente certificamos o seguinte:
Primeiro: O nome da companhia é lnqersoll Rand C01npany.
Segundo: O escriptorio principal da companhia é situado
no Estado de New Jersey, na cidade de Jersey City, n , i!5,
Exehange Place , Condado de Hudson, no mesmo Estado, eSCrIptorío esse que será tambem O escríptorío registrado da mesma
companhia.
O nome do agente da mesma companhia nessa localidade,
incumbido della, ,podendo receber citações de processos contra
esta companhia, é The Corporatiati Trust Composu),
Terceiro: Os fins para que e para cada um dos quaes esta
companhia é constituída são os seguintes:
1. Fabricar, construir, concertar, explorar, erigir, comprar,
vender e em geral utilizar e negociar em compressores de ar,
brocas de rochas, bombas, ferramentas pneumatícas, motores,
machínas e quaesquer outras combinações, molas, apparelhos
e maehinas accionadas a ar, vapor, electricidade ou outra força,
applícaveis ou usadas em trabalhos de minas de todo o genero
e qualidade, inclusive acquísíção por compra, fabrico ou de
outra fórma, e a venda ou outra alienação de materíaes, provisões, machínas e outros artigos necessarios ou convenientes
,para uso relativo á exploração de negocíos mencionados nos
presentes ou em qualquer parte delles.
2'. Explorar qualquer outro negocio de manufactura, commereío ou venda, seja qual fôr sua qualidade ou especie.
3. Requerer, obter, registrar, comprar, arrendar ou adquirir de outra fórma qualquer e possuir, guardar, usar, operar,
introduzir e vender, ceder ou dispôr de outra fórma qualquer
de todas e quaesquer marcas de fabrica, nomes de fabrica e
marcas dístínctívas e invenções, melhoramentos e processos
empregados com referencia ou garantidos por força de cartas
patente dos Estados Unidos e dequaesquer paizes estrangeiros,
direitos íncorporeos de toda a sorte; e usar, exercitar, desenvolver, outorgar licenças referentes a qualquer dessas unarcas
de fabrica, patentes, licenças, concessões, processos ou outros
favores similares e aproveitaI-os bem como fazer o mesmo
com .respeíto a bens, direitos e informações adquiridas por
esta fórma, e tendo em vista a exploração e desenvolvimento
dos mesmos, explorar 'negocias de manufactura ou outros, que
a companhia possa considerar uteis ou convenientes, directa
ou indirectamente para a realização desses fins.
4. Adquirir a freguezia, os direitos e bens de toda a sorte
e chamar a si todos ou parte dos actívos e responsabilidades
(actívo e passivo) de qualquer pessoa, firma, associação ou
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corporação e pagal-os em dinheiro, titulas da companhia, obrigações ou de outra rõrma.
5. Adquirir por compra, subscrlpção ou de outra fórma,
interessar e possuir ou dispor de titulas, obrigações ou
quaesquer outros titulos de qualquer corporação constituida
ou que já estiver interessada ou que explorar um ou mais dos
generos de negocies, fins, objectos ou operações supra indicados.
ou que possuir quaesquer bens das especíes j li citadas ou de
qualquer outra corporação estrangeira ou nacional já existente
ou que se organizar futuramente; e emquanto estiver de posse
-destes titulas, acções ou outras obrigações, exercer todos os
direitos, poderes e privilegios resultantes da posse dos mesmos,
e exercer todos e quaesquer direitos de voto sobre os mesmos
títulos, e vender, ceder, caucionar, hypothecar ou dispor de
qualquer outro modo dos mesmos.
6. Erníttír suas accões, titulos e outras obrigações em
pagamento de bens, incluindo acções e outras obrigações que
possam ser compradas ou adquiridas por ella; hypotheoar ou
caucionar bens que possam ser possuídos ou adquiridos por
eIla ou em que possa estar interessada, garantir quaesquer
titulas, garantias ou outras obrigações por ella emíttidas ou
assumidas, garantir dividendos, titulos,contractos ou outras
obrigações.
A companhia terá poderes para escripturar seus livros,
salvo disposição em contrario, de lei, no todo ou em parte fóra
do Estado New Jersey, e opportunamente explorar seus nego cios
em todos {)S seus ramos e ter um ou mais escriptorios, e
possuir sem limite, comprar, hypothecar e ceder bens moveis
ou immoveis fóra do Estado de New Jersey em todos e quaesquer dos differentes Estados, terrítoríos e dependencias dos
Estados Unidos e no Districto de Columbia e em todos e quaesquer paizes estrangeiros.
Quarto: O capital total autorizado em acções da companhia
é de 15.000.000 de dollars dividido em 150.000 acções do
valor, ao par, de 100 dollars cada uma. Desse capítal-acções
autorizado, total, 50.000 acções, na importancia de 5.000.000
de dollars, constituirão os titulas preferenciaes e 100.000
acções,no valor de 10.000.000 de dollars, constituirão as
acções communs (ordinarias). Opportunamente os titulas preferenciaes e as acções communs poderão ser augmentados na
ooní'ormídade da lei e os ditos titulos preferenciaes e acções
ordinarias, fixados no presente, e qualquer augmento devidamente autorizado de uma ou de ambas as classes de titulas,
poderão ser emittidos nas quantias e proporções, e do modo
que fôr determinado pela directoria e conforme fôr permittido
por lei.
Os possuidores dos titulas preferenciaes terão direito de
receber' do excedente ou dos lucros líquidos da companhia,
li medida que fôr declarado, um dividendo á taxa de' 6 %,
porém nunca a taxa superior, por anno, pagável semestralmente. Os dividendos sobre os titulos preferenciaes serão
cumulativos e pagaveis antes de ser pago qualquer dividendo
sobre as acções ordínarías: de modo que, si em um anno
qualquer não forem pagos dividendos na ímportancia de6 %
sobre elles, a differença para menos será paga aos mesmos
antes de se pagar qualquer dividendo sobre as aeções ordi-
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~arias; fica entendido, comtudo, que si os tttulos prefeí'éfiéiães
forem augmentados futuramente, a taxa de dividendo sobre esse
augmento será a taxa,. munea superior a 6 % ao anno que fôr
estabelecida na resolução dos àccíonístas daco·ít1'Panhia ·qüe
autorizar esse augmento ,
!Sempre que todos os dividendos cumulativos sobre os
titulas preferenciaes correspondentes a todos os annos anteriores houverem sido declarados e se tiverem vencido e a
prestação semestral accrescírla do anno corrente houver sido
declarada e a companhia houver pago esses dividendos correspondentes aos annos anteriores e a prestação semestral acereseída, ou houver reservado do excedente seu ou dos seus lucros
liquidas quantia sufficiente para o pagamento dessas verbas,
li. díreetorta poderá declarar dividendos sobre os titulas ordinaríos (acções ordinarias) a pagar então ou de futuro do
excedente que restar ou dos lucros liquidas.
No caso de liquidação ou de dissolução ou liquidação
voluntaria da companhia por qualquer causa, 'Os possuidores
de titulas prefereneiaes terão direito ao pagamento integral de
suas aceões ao par e dos dividendos cumulativos nãc pagos,
antes de ser paga qualquer importancia aos possuidores de
aeções ordtnarias ; e depois de pagos ospossuídores de acções
prererencíaes do valor de suas aeções ao par e dos dividendos
cumulativos a pagar sobre as mesmas, o restante do actívo e
dos fundos será dividido e pago aos possuidores de aeções
ordínarias na conformidade de suas partes respectivas.
Em todas as eleições de directores cada possuidor de
acçõss prererencíaes ou comrmms terá direito a tantos votos
quantos corresponderem precisamente ao numero de suas acções
multiplicado pelo numero de directores a eleger, e póde dar
todos esses votos a um só director, ou distribuíl-os entre o
numero a SOl' votado ou a dous ou mais delles, como entender.
Quinto: Os nomes e díreccões postaes dos incorporadores
e os numeras de acções separada e respectivamente subscríptas
no presente acto pelos incorporadores (o valor total de sua
mencionada subserípção, sendo tres mil dollars, que é a importancia de capítal-acções com que a presente companhia iniciará negocias) são os seguintes:
'Endereço postal

Nomes

Willian L. Saunder ...
George Douhleday ....
George R. Elder

.

Lawrence H. Shearrnan
EdWãl'd iA. Hackett ...

15 Exchange Place
Cidade de Jersey,
New Jersey
.
15IExchange Place
Cidade de Jersey,
New Jersey
.
'15 Exchange Place
Cidade de Jersey,
New Jersey
.
15 Exc:hange Place
Cidade de Jersey,
New Jersey
.
15 Excnange Place
.Cidade de Jersev,
New Jersey
.

Numer<> de
Acções
prel'ereneines ordinnrias

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Treodore iDwight Smith -15 Exchange Place
Cidade de Jersey,
New Jersey ......
Gale li. Carler .. '" .. 15 Exchange ,Place
Cidade de Jersey,
New Jersey ......
Ygnaeío C. Denman ... 15 !Exclllllnge Place
Cidade de J ersey,
New Jersey ......

2

2

2

2

1

1

Sexto: O prazo da companhia será perpetuo;
Setimo: O numero de directores da companhia nunca será
inferior a oito, seja qual fôr o caso, e poderá ser augmentado
ou subsequentemente diminuído do modo que fôr disposto
opportunamente por estatutos. No caso de augrnento do numero
de directores, os directores addicionaes serão eleitos do modo
que. fôr legalmente disposto nos estatutos .
A companhia terá poderes em qualquer tempo para dispôr
com respeito á classificação da directoria a fazer todos os actos
que forem considerados necessaríos e convenientes para realizar
essa classificação .
tNo caso de vaga na directoria, os directores restantes, por
voto affirmativo de uma maioria na directoria, poderão eleger
um successor para exercer essas funcções pelo prazo que faltar
ao director cujo Jogar vier occupar e até ser eleito um
successor ..
.
A directoria terá poderes para realizar suasassembléas
f6ra do Estado de Nova Jersey, no logar ou Jogares que opportunamente forem designados pelos estatutos ou pela resolução
da directoria.
Conforme autorização conferida pela lei do Poder Legislativo do Estado de Nova Jersey, votada em 22 de marçorde 1901,
emendando o art. 17 da lei relativa á corporações (revisão de
1896), qualquer acto que anteriormente exigia. o consenso dos
possuidores de dous terços (2/3) das acções, em qualquer assemhléa depois de ser dado o aviso ou que exigia que o consenso dos mesmos por escripto fosse arehívado, possa ser
praticado com o consenso, dado e archivado, dos possuidores de
dous terços dos títulos representados nessa assembléa; pessoalmente ou por procuração; isso no caso do consenso ou approvação de uma maioria ou de dous terços dos títulos (aeções)
da companhia em circulação, na occasião, não ser exigido por
força do disposto nestes estatutos com respeito a qualquer acto
expresso nos mesmos estatutos.
Qualquer funccionario eleito pela directoria poderá ser
destituido em qualquer oceasíão, com ou sem causa, por voto
affirmativo de dous terços de toda a directoria. E outro
qualquer funccionario ou empregado póde ser exonerado em
qualquer tempo, com ou sem causa, por voto da directoria ou
por qualquer cosnmíssão ou funccionario superior a quem possa
ser conferido poder de exonerar, por lei ou por voto da díre-

etoria ,
A directoria, pelo votoaffirmativo de uma maioria de
toda a directoria poderá nomear do seu seio, uma commíssão
executiva cU(ja maioria constituiráquoTum; e com a latitude
que fôr permittida pelos. estatutos, essa eommíssão terá. e
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exercerá todos ou quaesquer dos poderes da directoria, inclusive o de mandar affixar o selIo commum da companhia nos
papeis que o requisitarem.
A díreetoría pelo voto affirmativo de uma maioria de toda
a directoria, poderá nomear outras commissões permanentes
e essas commissões permanentes terão e exercerão os 'Poderes
que puderem ser conferidos e autorizados pelos estatutos ou
pela directoria.
LI\. directoria poderá nomear não só outros funccionarios
da companhia, mas tambem um ou mais vice-presidentes, um
ou mais ajudantes de thesoureíros, e um ou mais ajudantes
de secretario; e com a latitude permittida pelos estatutos ou
pela directoria, as pessoas nomeadas dessa forma, respectivamente, terão e poderão exercer todos os poderes do presidente
e do thesoureiro e do secretario respectivamente.
A directoria não será obrigada em janeiro de cada anuo
depois de reservar além do seu capital-acções realizado, como
capital de trabalho para essa corporação a quantia, si houver,
que houver sido estabelecida pelos acoionístas a declarar um
dividendo a distribuir pelos seus accionístas da totalidade de
seus lucros accumulados que exceder á importancia reservada
dessa fónma, e a pagar esse dividendo aos accionístas á vista;
porém a directoria terá poderes para, opportunamente, fixar e
determinar e para variar a ímportancía do capital de trabalho
da corporação, e para estabelecer e determinar o uso ou modo
de dispor de qualquer excedente ou lucro liquido que restar
do capítal-acções realizado.
A directoria, sem o consenso ou outra sancção dos accionístas, terá ,poderes, mediante resolução da mesma directoria e
para qualquer fim legal, para autorizar a execução dos titulos
da companhia até o limite de tres milhões de dollars, valor ao
par, em circulação em qualquer occasíão, esses titulos serão
,da fórma e emittidos e entregues na época, para os fins e
mediante os termos e condições que a referida directoria determinar, e a mesma directoria terá tambem poderes, mediante
resolução da referida directoria, para autorizar a execução
·(outorga) de uma escriptura de hypotheca onerando todos QU
parte dos actívos da companhia que esta então possuir ou que
vier a adquirir futuramente, com o fim de garantir o pagamento dos mesmos titulos e juros sobre elIes e o cumprimento
das clausulas contidas nos mesmos debetitures, escriptura essa
que será da rõrma e conterá as clausulas, condições, termos
e estipulações que a mesma directoria determinar.
A companhia não creará hypotheca. alguma, nem outro
gravame qualquer sobre suas .propriedades ímmoveis ou sobre
suas acções decapitaI de qualquer outra corporação ou seus
outros activos a não ser do modo anteriormente autorizado
neste acto, sem o consentimento dos possuidores da maioria
em quantia, no mínimo, do capital-acções total da companhia,
em circulação em qualquer tempo, expresso esse consentimento
por escripto ou por votação em uma assembléa dos accíonistas
convocada para esse fim; porém esta restrioção não eonsíderar-se-ha applícavel a qualquer hypotheca ou gravame que
possa ser feito oucreado pela corporação sobre bens comprados,
para garantir o dinheiro devido pela compra dos mesmos ou
qualquer parte desse dinheiro nem poderá impedir o gravame
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(caução) por parte da companhia de suas contas correntes ou
contas a pagar para garantirem o pagamento de quantia ou
quantias que a directoria opportunamente achar necessario ou
eonveniente tornar emprestado para negocias da companhia.
Salvo qualquer disposição em contrario, a directoria terá
poderes e faculdades para vender, ceder, transferir, transpassar
e dispor de outra fórma qualquer de todos ou parte dos bens
e actívos da companhia mediante os termos e condições que
a mesma directoria achar justo e conveniente, e emittir titulas,
debentures, notas e outras obrigações ou provas de divida da
companhia.
Com o consentimento dos possuidores de nunca menos de
deus terços da ímportancía de cada classe de acções do capital
da companhia, em circulação .na oecasíão, expresso por escripto
ou por voto em urna assembléa dos accíonístas, convocada para
esse fim, e não de outra forma qualquer, a directoria da corporação terá poderes para vender, transpassar ou díspõr de outro
modo qualquer de todos os bens direitos e favores da companhía, na totalidade, mediante os termos e condições, e pelos
preços, em dinheiro, emaccões, titulas ou outros bens que a
directoria a seu criterio determinar.
Não será feita dissolução voluntaria da companhia ou
liquidação voluntaria do seuactivo sem o consentimento de
nunca menos de dous terços, em importancia, do capítal-aeções
total, e tambem de nunca menos de uma maioria, em valor,
de cada classe do capital-acções da companhia, em circulação
na oceasião, expresso por escripto ou por voto em assembléa
dos accíonístas, convocada para esse fim, ou expresso ou dado
(na fórma prescripta das leis, ora ou de futuro, em vigor sobre
ocaso.
A directoria determinará, opportunamente, si e em que
termos, em que lagares e occasíões, e mediante que condições
e 'sob que regulamentos as contas e livros da companhia, ou
quaesquer delles serão franqueados á ínspecção dos accíonístas:
e nenhurn accíonísta terá direito de examinar contas, livros
ou documentos da corporação a não ser de accôrdo com o disposto nas leis ou autorizados pela dírectoria ou por urna resolução dos accionistas.
Com observancia sempre dos estatutos feitos pelos accíonístas, a directoria poderá elaborar regulamentos e quaesquer
regulamentos elaborados pela directoria poderão ser alterados
ou regeitados pelos accionistas em qualquer assembléa annual
ou em assembléa especial, comtanto que o aviso dessa alteração
ou rejeição que se pretende fazer seja incluído na convocação
da assemhléa.
Em testemunho do que, firmamos Q presente que sellamos
neste dia trínta e um de maio, com nossos sellos, no annõ do
Senhor, mil e novecentos e cinco. - William L. Saunde'l'$.Georqe Doubleday. -

George R. Elder. - L. H. Schearman.s-:

Bduiarâ A. Hackett. - Theodore Dwight Smith. - Gale H.
Carter. - Yqnacio C. Denman.
.Assignado, sellado e expedido na presença de Eorace S.
Gould. - Cluirles E. Otis .
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Estàdo de Nova York- Condado de Nova York- se.
Saibam quantos esta virem que neste dia trinta e um de
maio de mil e novecentos e cinco, armo do Senhor, perante mim
Horace S. Gould, commíssarío de actos do Estado de Nova
Jersey, residente em Nova York pessoalmente compareceram:
William L. Saunders, George Douhleday, George II.. Elder,
Lawrence H. Schearman, Edward A. Hackett, Teodore Dwízht
Smith, Gale H. Carter e Ygnacio C. Denman, que reconh~ço
serem as pessoas nomeadas no certificado supra e que 'o
passaram, e tendo primeiramente lhes dado conhecimento do
conteúdo do mesrpo, cada um delles .d~clararam que assignaram,
sellaram e expediram o mesmo certificado como acto voluntarío
e feito seu. - Horace S. Pould, commíssarío de actos do Estado
de Nova Jersey, residente em Nova York.
_
:Registrado no escriptorio da companhia Nova Jersey no
Condado de Hudson neste dia trinta e um de maio de mil e
novecentos e cinco .
- The Corporation Trust Cornpany - Agente registrado por
Henneth K. Me, Laren- Thesoureiro endossado.
Recebi no condado de Hudson no cartorío do escrivão em
1 de [unho de 1905, A. S. e registrado nas notas do escrivão,
n. - pagina- John Bottierluim: escrivão. -~~rchivado e registrado.
Junho - 1 - 1905. - S. D. Dickinsoti, secretario de Estado.
tEstado de Nova Jersey - Departamento de Estado. - Eu,
S. D. Díckínson, secretario de Estado do Estado de Nova Jersey,
pelo presente eertifico que o que acima se contém é cópia
legitima do certificado de incorporação da Inqersoli Rand
C01npany, com excepção do art. '4° do mesmo, e que os attestados constantes do mesmo tambem sãoauthenticos, porquanto
foram extrahidos e comparados com o originalarchivado em
meu cartorio no dia 1 de junho, A. S. de J 905, e ora ficam
archívados e registrados no mesmo.
Certifico mais que o- art. 14° do instrumento supra é
cópia fiel do art. 4° do Certificado da Incorporação da
Inaersoli Band Company, emendado por um certificado de
Emenda de Carta, dispondo sobre augmento do capítal-acções,
conforme foi extrahido e confrontado com o original archivado
em meu 'cartório no dia 17 de novembro de 1910 e que ora se
acha registrado e archívado no mesmo.
Em testemunho do que, firmei O presente que selleí com o
meu sello official em Treton neste dia 28 de dezembro de 1910,
armo do Senhor.-S. D. Dickimson, secretario de Estado.
8e110 do secretario do Estado de Nova Jersey ,
Reconheço verdadeira a assígnatura exarada 'Il-O certificado
retro de S. D. Diekinson, secretario de Estado do Estado de
Nova Jersey e -para constar onde convier, a pedido do interessado, passo o presente que assígno e vae sellado com o se110
deste Consulado Geral.
Nova York, 10 de maio de 1911. --,'- Garcia Leão, viceconsul.
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Sello de 3$000, do 'serviço consular do Brazil inutilizado.
Ghancella do Consulado do Brazil em Nova York.
Colladas e inutilizadas na Recebedoria do Rio de Janeiro
duas estampil'has do sello Federal de valor collectívo de 12.'1l100.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Garcia Leão,
víee-consul de INova York (sobre duas estampilhas federaes do
valor collectivo de 550 réis).
Rio de Janeiro, 71 de tiunho de 1911. - Pelo director geral,
L. L. Eertumdes Pimlieira ,
Chancella da Secretaria das Relações Exteriores do Brazíl ,
Nada mais continha ou declarava o referido documento
que fielmente verti do proprio original ao qual me reporto.
Em fé do que, passei o presente que eelleí com o sello do
meu officio e assígno nesta cidade do Rio de Janeiro aos 8 de
junho de 1911 (sobre estampilhas federaes do valor collectivo
de 4$500) .
Rio de Janeiro, 8 de Junho de 1911. - 3:fianoel ele Mattos

Fonseca.

DECRETO N. 8.791-DE 21 DE

JUNHO

DE 1911

Concede autorização ã «São Paulo Blectr!e Oompany, Limited l) para filncc.!onar
na Bepubliea,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a «São Paulo Electric Company »,
Limited, sociedade anonyma, com séde em Toronto, província
de Ontario, Dominio do Canadá, devidamente representada,
decreta:
.
Artigo unico. E' concedida autorização á «São Paulo Electric Company », Limited, para funccionar na lRepublica, com
os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este
acompanham, assígnadas pelo Ministro de iElstado da Agricultura, Industria e Commercío, ficando a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em
vigor.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 19B, 90° da Independencia
e 23° da Repuhlica.
HERMES R. DA FONSECA.

Pedro de Toledo.
Clausulas que acompanham o decreto n. 8.791, desta data
I

A «·SãoPaulo Electríc Company, Limited» é obrigada li
ter um representante no Brazil com plenos e illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se
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suscitarem, quer com {) Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial pela companhia.

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente as respectivas leis e regulamentos e á jurisdição de
seus tribunaes judieiarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á
execução das obras ou serviços a que elles se referem.

rrr
i.Fi'ca dependente de autorização do Governo qualquer aIteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-Ihe-ha cassada a autorização para tunccíonar .na Bepublíca
si infringir esta clausula,

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

A iaf'racção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa de
1 :000$ a 5 :000$, e, no caso de reíneídencía, com a cassação
da autorização concedida pelo decreto, em virtude da qual
baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1911,-Pedro de -Toledo.

Tabellião Belmiro Corrêa de Moraes -!Rua do Rosario
n. 76, antigo 36; telephone n. 3.591. Livro 300, fls. 101 v.
IRepublica dos Estados Unidos do Brazil.
Substabelecimento de procuração bastante que faz Alexandre -M1lickenzie - SaIbam quantos este publico instrumento
de substabelecimento de procuração bastante virem, que, no
anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, de 1911,
aos 19 dias do mez de junho, nesta Capital Federal dos Estados
Unidos do Brazil, perante mim, tabellião, compareceu como
outorgante Alexandre Mackenz!e, na qualidade de bastante procurador da «São Paulo Electric Company; Limited », sociedade
anonvma, estrangeira, onganizada segundo as leis do Dominio
do Canadá, morador nesta cidade, reconhecido pelo proprio
pelas duas testemunhas .abaíxo assignadas e estas de mim ta':'
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bellião do que dou fé, perante ellas pelo mesmo outorgante
por elfe foi dito que substabelecia a Sydney Crowther Smith
todos os poderes que lhe foram outorgados. pela «São Paulo
Electric Cotnpany, Limited», por instrumento de procuração
de 31 de maio de 1911, afim de que o seu, substabelecimento
possa representar a referida companhia perante quaesquer poderes publicos estadoaes ou munieipaes, requerendo a sua autorização para funccíonar no Brazil e promover nesse sentido
tudo quanto util e necessario fór e, bem assim, praticar todo e
qualquer acto perante quaesquer poderes ou pessoas que elle
outorgante possa praticar em virtude dos poderes que são conferidos, inclusive jurar, transigir, receber e dar quitação e
substabelecer, ficando a dita procuração como parte integrante
deste substabelecimento para todos os effeitos, reservando elle
Alexandre Maokenzie para si iguaes poderes. Assim o disse, do
que dou .ré, e me pediu este instrumento, que lhe li, acceitou
e assígna sobre uma estampilha de mil réis, com as testemunhas abaixo.
Eu, Augusto de Azevedo,ajudante, a escrevi. E eu, Carlos
Theodoro Gomes Guimarães, tabellião interino, a subscrevo.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 1'911. - Alexander Mackensie. -José Vianna. -

Carlos de Almeida.

Trasladada hoje. E eu, Carlos Theodoro Gomes Guimarães,
tabellião interino, assígno em publico e raso.

PROCU'lfACÁ'O DA «SÃO .P~~ULO ELECTRIC COMPANY, LIMI'IlED», CONiFERIDA AO SR. ALEXAN'DERl\fACKENZIE
Eu,' abaixo asaignado, traduetor publico e interprete commercial juramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação
da Mer-itissima Junta Commercial da Capital !Federal,
Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento escrípto no idioma ínglez, afim de o traduzir para o
vernaculo, o que assim cumpri em razão de meu orrícto e cuja
traducção é a seguinte:
ITIRADUCCÃO
RESOLUÇÃO VOTADA PELA DIRECTORIA DA «S.~O PAULO ELECTRIC
COMPANY LIMITEID», EM 13 DE :rvrAIO iDE 1911, ANNO DO
SEN:a:OR.

Fica resolvido que a procuração da companhia ao Sr. Alexander Mackenzie, na fórma ora apresentada á assembléa e que
traz a data de 13 de maio de 1911, anno do Senhor, seja outorgada pela companhia e se11ada com o seu se110 eommum e firmada pelo presidente e pelo secretario.
Nós, James S. Lowell, presidente, e William Bain, secretario, pelo presente certificamos que o que acima se contem é
cópia fiel eorrecta de uma resolução votada pela directoría da
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c 'São Paulo Electríc Oompany, Limited », aos 13 de maio de

1911, anno do Se11ho1'.

Em testemunho do que, aasiguamos o presente certificado,
que sellamos com o sello da companhía. ~ J ames S. Lowell,.~
Presidente. - William Bain, secretario. SeIlo da «São Paulo
Electric COffiPa.11Y, Límíted s ,
«SÃO

NULO

Jjjj;,J]:orrnw

COMPA,NY,

·LIMITED ~

Procuração ao S1'. Aletcasuier Mackenzie
Saibam todos quê o presente virem que a «São 'Paulo Electric Company, Límíted », originariamente denominada «Braztlían Electric Eteel and Smelting Company, Limited» (de ora
em deante denominada neste acto a companhia), devidamente
organizada na conformidade das leis do Domínio do Canadá,
pelo presente instrumento nomeia, institue e constitue o
SI', Alexandre Mackensíe, do Rio de Janeiro, Capital da Republíca dos Estados Unidos do Brazíl, seu legitimo e verdadeiro
procurador para ella, em SeU nome e da sua parte:

/Requerer do Governo Federal do Brazil a licença necessaria para o funcionamento legal da companhia nessa Republica e, para isso, firmar todos e quaesquer papeis, memoríaes,
documentos e requerimentos, fazendo ou mandando fazer publicações em [omaes officiaes ou em outros e tambem todos
os registros exigidos por lei, j'á; na Junta Commercial da Capital da Bepublica ou em outras quaesquer dos Estados, já
igualmente nos archivos de tabeIliães publicos, preenchendo
todas as formalidades exigidas pelas leis em vigor, passarcertificados ou cópias certificadas e em geral praticar e fazer
todos os actos, assumptos e eousas necessarios ou convenientes
Para o aIludido fim, exercendo as funcções de representante e
procurador desta companhia perante todas e quaesquer autoridades publicas do Brazil e particulares, firmas e corporações,
na, devida fórma e para fins legaes,
TI

Representar a companhia em todos os assumptos, negoeios
ou cousas de qualquer natureza que possam surgir e que
possam interessar directa ou indirectamente á 'Companhia, com
poderes para agir do modo que, a seu inteiro criterio achar
conveniente perante quaesquer pessoas, íunccíonaríos, autoridades, repartições ou poderes federaes, estadoaes ou munícipaes, além disso praticar todos os aetos precisos para salvaguardar as concessões, privilegios, direitos, vantagens, prerogatívas e interesses da companhia, representando-a perante
qualquer fôro em que o presente instrumento possa ser produzido e perante qualquer juiz ou tribunal; defendendo-a em
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qualquer processo ou processos intentados contra a mesma, seja
por que pessoa for, iniciando os processos que o referido procurador entender conveniente contra quaesquer pessoas individual ou collectívamente constituídas, requerendo, allegando
e adduzindo as provas necessarias, acompanhando todos esses
processos em quaesquer termos e eírcumstancías até final, com
faculdade de proceder a arbitramento judicial ou amigável,
com os plenos poderes para empregar todos os meios uteis e
legaes.
IH
Representar a, companhia em todos os assumptos, negocios
e cousas que disserem respeito aos seus interesses econonncos
e socíaes, com a faculdade de fazer qualquer ajuste ou contraetos, estabelecendo clausulas, assumindo obrigações e assignando quaesquer papeis, documentos ou instrumentos puhlícos
ou privados, federaes, estaduaes, muníoípaes, ou com qualquer
funccionario ou tabellião em qualquer parte da mesma Republica dos Estados Unidos do Brazil em que o presente instrumento de procuração fôr produzido, nomeando e exonerando
empregados, expedindo instrucções e regulamentos, e em geral
agindo como procurador bastante e representante geral da companhia em tudo quanto directa ou indirectamente disser respeito, no todo ou em parte, aos seus interesses economicos e
sooíaes, com poderes para, abrir em qualquer banco ou estabelecimento bancario contas correntes e girar com as mesmas,
pagando e sacando dinheiros, assignando cheques, letras de
cambio e saques, levantando emprestimos contra quaesquer
obrigações ou garantias, penhores ou hypothecas, fazendo endossos dos mesmos em favor da companhia, realizar operações
de credito, negociando os respectivos documentos, representar
a companhia em qualquer assemhléa geral de outras companhias,
emprezas ou syndícatos, discutindo e deliberando com respeito
ás respectivas acções que possam 'pertencer á companhia, com
poderes para votar e ser votado para todos os fins e tambem
para receber todas e quaesquer quantias devidas li companhia
em especie, ou documentos de particulares ou emprezas ou
corporações, em geral, ou de repartições publicas federaes,
estaduaes ou municipaes; trocar, comprar, gravar de qualquer
modo, alienar ou vender todos e quaesquer effeitos ou generos
da companhia, moveis, semoventes ou ímmoveis, e combinar
preços, receber importancias inclusive dividendos e pagamentos
de juros, assígnando recibos, escriptos e outros documentos necessarias nos livros de qualquer companhia ou empresa ou nos
livros da Caixa de Amortização, do Thesouro e da Alrandega
ou de qualquer outra repartição federal bem como da Recebedoria do 'I'hesouro e de quaesquer outras repartições estaduaes ou munícipaes, e para os fins supracitados .
A citada« São Paulo Electrio Company; Limited », pelo
presente confere ao mesmo Sr. Alexander Mackenzíe todos os
poderes supramencionados do modo maís.tamplo e illimitado
possível, com faculdade em todos os casos, para prestar- juramento; transigir, receber, dar quitação e substabelecer no todo
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ou em parte os poderes conferidos pelo presente instrumento
quando e como faz conveniente, com plenos poderes ao mesmo
Sr. Alexander l\Iackenzie para nomear um ou mais suhstabelecidos com os mesmos poderes mais restrictos e, opportunamente, destituir taes substabelecidos, nomeando outros, e a
companhia outorgante pelo presente ratifica e confirma e se
obriga a haver por valido e firme tudo quanto o mesmo Sr. Alexander Maokenzíe ou seus substabelecidos legalmente. fizerem
por forçá do presente instrumento de procuração.
Em testemunho de que a referida companhia sellou o
presente com o seu sello social e referendou-o com as assígnaturas do seu presidente e do seu secretario, neste dia 13 de
maio de 1911, anuo do Senhor.
« São Paulo Electric Company, Limited ». - Josnes S. Louell,
presidente. - 1Yillimn Bain, secretario. - A' margem firmado:
J. F. Lask,
(Estava o sello da «São Paulo Eleotric Company, Li-mited») •
Canadá, Provincia de Ontario.
A saber:
Eu, John Francis Lash, da cidade de Toronto, do Condado
de York, e Provincia de Ontario, tabellião publico da mesma
província, devidamente nomeado por decreto real, pelo presente certifico que estava pessoalmente presente no dia 13 de
maio de 1911, na cidade de Toronto já citada e vi James
S. Lovell, presidente, e William Baín, secretario da «São
Paulo Electric Company, Limited », devidamente assignaram
o instrumento d-e procuração aqui junto em favor do Sr. Alexander Mackenzie, com a data de -13 de maio de 1911, e sellar
o alludido instrumento de procuração com o sello da mesma
companhia, e que os nomes ({ James S. Lovell» e .« Willian
Bain» firmados no .mesmo são do proprio punho dos mesmos
James S. Lovell e Willían Baín, e que o nome «J. F. Lash»
l:Í do meu proprio punho, depoente,- e que os referidos James
S. LovelI e William Bain são de mim pessoalmente conhecidos
e sei que são o presidente e o secretario da «São Paulo Electric
Company, Limited».
E certifico mais que tambem me achava Pessoalmente presente no dia 13 de maio de 1911 na cidade de Toronto já
citada e vi James S. Lovell, presidente, e William Bain, secretario da «São Paulo Electric Company, Limited », devidamente assígnarem o certificado appenso á cópia de uma resolução da directoria da mesma «São Paulo Electric Company,
Limited », aqui annexada e sellar o sello commum da referida
companhia ao mesmo e que os nomes de «James S. LovelI»
e «William Bain» no mesmo certificado firmados são do
proprio punho dos referidos James S. Lovell e Willíam Baín;
Em .testemunho do que selleí o presente com o sello do meu
officio e assigneí-o na cidade de Toronto, Canadá, no dia 13 de
Poder Executivo - 19!1
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maio de 19B, anuo do ,Sen\10r, - J. F, Lasli, tabellíão publíeo da província ela Ontapío , Chancella do mencionado ta-o
belUão.
Reconheço verdadeira a assignatura retro de John Fraucís
Lasli, nesta cidade de TorOllto, e para constar onde convier
passei O presente que ássigneí e fiz sellar com o sello deste
Viee-consulado da, Bepuhlíca dos Estados Unidos do Brazil
em Toronto aos treze' dias do mez de maio de HlH. - Geo,
Musson, více-consul.
Duas estampilhas do sello consular do Brasil valendo collectívamente ::\$, illJ\tilü:a das.
Chancella do referida vice-consulado.
Col1ada e inutilizada na, Becehedoría do Distrioto Federal
lima estampilha de 1$000.
- Itecoriheço verdadeira a assígnatura do Sr. Geo Musson,
vice-cônsul em Toronto. (Sobre duas estampilhas federaes elo
valor collectivo de 550 réis). Rio de Janeiro, 12 de junho de
19i i. -s-rt- Pelo çlirootur. geral, 1;-. 1;-. Fernandes Pinheil'() .
. - Chancella da Secretaria das Relações Exteriores do Bra,ÚI.
Nada mais continha ou declarava o referido documento
que fielmente verti ao proprio original ao qual me reporto.
Em fé e em testemunho (10 que passei o presente, que
selleí com o sello do meu officio e assigno nesta cidade do
Rio de Janeiro aos 13 de junho de 1911. - Manoel de Mattos
Fonseca.

Carta patente incorporando a « Brasütan Blsctrn Steel and
~meltjng Compll,ny, I.imi~l'ld»
Eu abaixo assígnado, traductor publico e interprete commeroíal jural11entado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação
da ~reJ;'itissima, Junta Oornmercial da Capital Federal:
Certifico pelo Presente que me foi apresentado um documento escrinto no idioma ínglez afim de o traduzir para o
vernáculo, o que assim cumpri ém razão do meu officio e cuja
trlllfucl)ão é a seguinte :
.
TRADUCQÁO
q\ll't;t patente incorporando a « Braailian Electro SieeI and
Compa,i;ly, Lbniteq ». Datada de 19 de novembro de 1908. Begistraqa em 24 de novembro de 1908. '7"'.T. Pape, registrador
geral interino do Canadá.
Canadá:
·
Pd,~IQ ~X.W· Charles 1\1;urplW. secretario de Estado do
Cana a.
A, todos que o presente virem 011 a quem possa de qualquer
modo interessar. _ .
.,. .
.
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Saudações:
Considerando que na primeira parte do capitulo 79 das
Leis Revistas de Canadá de 1906, conhecidas sob o nome de
« 'I'he Companies Act », (Lei de Companhias) , ficou, entre
outras cousas, decretado que o secretario de Estado páde por
carta patente sellada com o sello de seu officio conceder uma
carta a qualquer numero de pessoas, em quantidade nunca
inferior a cinco, que tendo cumprido o disposto na lei, requesitarem esta carta, constituindo essas pessoas e outras que
futuramente se tornarem aocionístas da companhia, cercada
em virtude desta carta, uma entidade corporea e política para
qualquer dos fins ou objectos oomprehendídos no Poder Legislativo do Parlamento do Canadá, exceptuando-se oonstrucção
e exploração de estrada de ferro ou linhas telegraphieas ou
telephonícas, ou negocio bancario e emissão de papel moeda
ou negocio de seguros, ou de companhia de emprestírnos, uma
vez que os requerentes dessa carta-patente provem a contento
do secretario de Estado haverem cumprido as dífferentes ccndições e termos exarados na referida lei; e estabeleçam clausulas anteriormente á outorga da mesma carta,
E, consídenrando que James Stelles Jovell, contador; William Bain, guarda-livros; Robert Gowans, empregado de advogado; Johu Carscallen Sherry, advogado, e I{nbert Musgrave
Contes, empregado ; todos da cidade de Toronto, na província
de Ontarío, requereram uma carta na eonformidade da mesma
lei, constituindo-os a elles e outros quaesquer que de futuro
se tornarem accionístas da companhia creada pela presente
carta, em entidade corpórea e polítíca, sob o nOID-3 de « Brazilian Electro Stell and Smelting Companv, Límited s, para os
fins ulteriormente mencionados no presente. e cumprtcam satisf'actoríamente todas as disposições prescrtptas pela alludida
lei. e demonstraram a veracidade e sufficiencia de todos 03
factos que são exigidos anteriormente á outorga dessas cartas
patentes, a archívarem uo Departamento do seeretarío de
Estado. uma duplicata do memoranduan. de contraeto feito pelos
referidos petícionaríos na conformidade do disposto da citada
lei.
Saibam todos que a presente virem que o alíudido Gharles
Murphy, secretario de Estado do Canadá, em virtude de poderes
que lhe são conferidos pela lei anteriormente citada, em parte,
no presente acto, pela presente carta patente, constitue os
mesmos James Btelles Lovell, Willtam Bain, Robert Gowans,
JohuCarscollen Sherry e Robert Musgrave Coates, I} todos os
demais que se tornarem accionistas da -nonclonada companhia,
em entidade corpórea e politíca, com I) UO[f1'3 de «BraziJian
Electro Bteel and Smelting, Limited », com todos os direitos
e poderes dados pela mesma lei e para os seguintes fins e
obiectos, a saber:
a) esplorar os negocies de tratar, fundir e refinar mineraes outras suhstancias por meio de processos electrolyticos ou
pela applioação de energia electrica de qualquer fórma ou maneira, P. para esses fins, installar todas as machínas, apparelhos
e machinisrnos necessarios e comprar, vende:' e negociar de'
qualquer outro modo em minerios de varias ospecies ou em
outras substancias susceptíveis de serem beneficiadas por
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meio de-processos eletrolytícos, e comprar, vender e lidar
com quaesquer pro duetos ou suh-productos dos mencionados
míneríos ou substancias;
b) pequizar, abrir, explorar, desenvolver, trabalhar, melhorar, manter e gerir minas de ouro, prata, cohre, carvão,
sal, ferro e outras, pedreiras, depósitos e propriedades míneraes e outras, e cavar, extrahir, triturar, lavar, fundir, cose!',
experimentar, analvsar, reduzir, amalgamar, fazer e tratar de
qualquer outro modo, carvão, coke, mineraes, metaes, argílla
e minerios quaesquer pertencentes á companhia ou não e
tornar os mesmos negociaveís, e vender e dispor de qualquer
parte delles, ou de qualquer interesse nelles, e em geral, 13Xplorar os negocíos de companhia de mineração, serrilha, reducção, extracção e desenvolvimento de metaes e míneraes;
c) adquirir por compra ou de outra fórma e possuir
terras, mattas para a extracção de madeiras, ou licenças para
isso, lotes de agua, cascatas, privilégios de agua ou concessões,
e poderes e direitos e interesses; nos mesmos, e construir,
desenvolver, cultivar, arrendar, occupar- ou melhorar e utilizar
essas propriedades de qualquer outro modo e hypothecar,
arrendar, vender ou negociar de outra fórma qualquer ou
dispor das mesmas, e em geral, explorar negocios de terras -e
de companhia de melhoramento de terras; e auxiliar e ajudar
por meio de bonificação, adiantamento de dinheiro ou de outra
forma qualquer, com garantias ou sem ella, occupantes e
pessoas que pretendem occupar terras pertencentes ou vendidas
pela companhia, e em geral promover á occunação dessas
terras; e estabelecer armazens para a venda de viveres, provisões e mercadorias em geral a occupantes e pessoas que
pretendem occupar terras pertencentes ou vendidas pela companhia, ou a outras pessoas quaesquer, ou para a venda desses
artigos a pessoas que se estabelecerem em terras situadas na
vizinhança das da companhia, e, em geral, explorar o negocio
de logista e mercador;
d) adquirir por arrendamento, compra ou de outra rõrma,
terras e interesses nas mesmas, privílegfos d'água ou concessões de forca .hydraulica -e outras, e utilizar e desenvolver
essas forcas para geracão em producção de energia ou força
electrica, e vapor, pneumática, hydraulica ou outra; e con-struir -ou adquirir por arrendamento, compra ou de outra fórma
e explorar e manter emprezas, instanações, maclrínas, obras
e accessoi-íos para gerar ou produzir vapor, força eleotríea,
neuumatíca, hydraulíca, outra força ou energia; bem assim,
linhas de arame, postes, tunneis conductores, obras e accessorios para accumular, entregar e transmittir por via aerea ou
subterranea, vapor, forca ou energia electrica, pneumatica,
hydraulica ou outra, para qualquer dos fins para que puderem
ser usadas; e contractar com qualquer companhia ou pessoa,
mediante as condições que forem ajustadas, a ligação das linhas,
postes, tunneis. conduotos, obras e -accessoríos quaesquer da
companhia com 'os de qualquer outracompánhia ou pessoa,
e em geral, explorar negocio de- geração, producção e transmissão de forca a vapor, electríca, pneumatíca, hydraulíea ou
outra qualquer;
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e) adquirir por arrendamento, compra ou de outra maneira quelquer, força ou energia a vapor, electriea, pneumática,
hydraulica ou outra, e utilizar-se, vender, arrendar ou dispor
de outra maneira qualquer, das mesmas forças e de toda a
força e energia produzidas pela companhia; e explorar o negocio de companhia de luz electríca, calor e energia em todos
os. seus ramos, e em geral, conseguir,comprar, arrendar ou
adquirir de outro modo qualquer, e construir, assentar, erigir,
estabelecer, operar, manter e executar todas as obras, estações,
rnachinísmas, machínas, installações, cabos, í'íós, trabalhos,
linhas, geradores, accumuladores, lampadas, medidores, transformadores e apparelhos ligados e necessarios para a geração,
aocumalação, distribuição, transmissão, fornecimento, uso e
emprego de eleetricidade, e gerar, accumular e distribuir electricidade para fornecimento de luz electrica, calor e força
motriz, e para fins industriaes e outros; e emprehender e fazer
eoutractos e aecôrdos para 'illuminacão de cidades, víllas, ruas,
edificios e outros legares e fornecer luz electrica, calor e força
motriz para todos e quaesquer fins puhlíeos ou privados;
f) cavar poços e fazer, construír, edificar, erigir, assentar
e manter reservatorios, obras hydraulicas, cisternas, reprezas,
boeiros, encanamentos mestres e outros accessoríos, e executar
e fazer todas e quaesquer outras obras e cousas necessarias
ou convenientes para a obtenção, aprovisionamento, venda,
entrega, medição e distribuição de agua para gerar, manter ou
desenvolver força hydrauliea, electrica ou outra força mechanica ou para qualquer outro fim da companhia;
a) construir, alterar, trabalhar, explorar ou fiscalizar, e
comprar, tomar por arrendamento ou adquirir de outro modo,
e vender, arrendar ou dispor de outro modo de trabalhos, encanamentos mestres, linhas, mechanismos ou ínstallações de todo
o genero e especie, ou quaesquer estradas, caminhos, pontes ou
outras causas quaesquer que possam parecer susceptiveis de
usar ou operar com qualquer parte das .emprezas da companhia,
na occasião, ou que parecem destinadas a beneficar a companhia; e adquirir direitos de aguas, encanamentos mestres,
linhas, machínas, installações, estradas, pontes, caminhos ou
outras causas quaesquer ou a isso referentes, e montar, manter
e parear por meio de electcieidade, força hydraulíea ou outra
força mechaniea todas as officinas e trabalhos pertencentes :í.
companhia ou em que a companhia possa ter interesse, e contribuir, subsidiar ou de qualquer modo auxiliar ou tomar
parte na construceão, melhoramentos, conservação, exploração,
gestão, funccionamentos ou fiscalização dos mesmos;
h) celebrar contractos, construir, executar, possuir e explorar toda a sorte de trabalhos e explor-ar o negocio de companh ia geral de eonstrucçõcs e empreiteira;
1:) explorar negocio de fabricante e negociante de tóros
de madeira, madeira, páo, metal; todos os artigos em cuja
eonstrucção entrar madeira ou metal de toda a sorte de prorluctos naturaes e suh-produotos dos mesmos e explorar negocio de commerciante em mercador-ias em geral;
:i) construir, manter, alterar, fazer, trabalhar e operar em
hem; da companhia, e para os fins da companhia ou em bens
sob a dírecção da companhia, e obras publicas e particulares
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de toda a especie, reservatorios, represas, canaes, rapídos e
outros caminhos, força hydraulica, aqueductos, poços, estradas,
pontes, molhes, edifícios, lojas, maehlnas para moer minerio
e outras officinas e maehínísmos, ínstallações e accessorios
electricos e outros de toda a sorte;
k)explorar qualquer outro negocio, de manuí'actura ou
não, que possa parecer á companhia susceptível de ser .convenientemente explorado em ligação com os negocíos ou objeetos
da companhia e a elles similares;
l) comprar ou adquirir de outra fórma e emprehender e
assumir todas ou parte das forças aetívas i(do actívo) negocias,
bens, prívílegíos, contractos, direitos, obrigações e responsabilidades de qualquer pessoa, firma ou companhia que explorar
qualquer negocio que esta companhia estiver autorizada a
explorar ou qualquer negocio similar ou que possuir bens
convenientes aos fins da companhia:
'In) opportunamente solicitar comprar ou adquirir por
cessão, transferencia ou de outra fórma e exercer, explorar
e gozar de qualquer lei, mandado, ordem, licença, poder, autoridade, favor, concessão, direito ou privilegio que qualquer
governo ou autoridade suprema, municipal ou local ou qualquer
corporação ou outra entidade publica tenha poderes para
decretar, dar ou conceder; e pagar, auxiliar e contribuir para
levar a eff'eito taes favores; e apropriar-se de quaesquer dos
titulos debentures e actívos da companhia para pagar as
despesas, encargos e outros gastos que precisos forem.
n) levantar e auxiliar o levantamento de capitaes para
qualquer corporação e auxiliar por meio de bonificação, emprestimo, compromisso, endosso, garantia ou de outra f'órma
qualquer corporação de cuio capítal-acções a companhia
possuir qualquer parte ou com que tiver relações commercíaes,
e agir como empregada, agente ou gerente de qualquer corporação dessa especie e garantir a execução de contractos por
parte de qualquer dessas corporações ou por parte de qualquer
pessoa ou pessoas com quem a companhia entretiver relações
de negocio;
o) entrar em sociedade -ou .fazer qualquer arranjo de
partilha de lucros, união de interesses, cooperação, risco conjuncto, concessão reciproca ou outro accõrdo com qualquer
pessoa ou companhia que ora ou futuramente explorar ou
tiver negoío ou transacção que esta companhia estiver autorizada a explorar ou fazer;
p) conseguir que a companhia seja registrada e reconhecida em qualquer paiz estrangeiro, e designar pessoas nesses
paízes, de conformidade com as leis dos mesmos para represental-a e receber íntimações pela companhia e por parte deIla
de qualquer processo ou acção;
q) fazer fusão com qualquer outra companhia cujos fins
forem similares aos desta companhia;
~') arrendar, vender ou dispor de qualquer outra fórma
dos bens e aetívos da companhia ou de qualquer parte dos
mesmos, pelo preço que a companhia entender, inclusive contra
accões, debentures ou obrigações de qualquer companhia;
s) fazer todos os actos e exercer todos os poderes e effeotuflf todos os negocies incidentes á devida' execução dos fins
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para os quaes â oompanhía é incorporada e necessarios para
habilitarem a companhia a explorar de modo vantajoso os
fins a que se destina;
t) o negocio ou fim da companhia é, opportunamente,
fazer qualquer um ou mais dos actos e causas aqui mencionadas,
poderá conduzir seus negocias no estrangeiro e poderá ter um
ou mais esoriptorios e escripturar os livros da companhia fóra
do Domínío do Canadã, salvo quando disposto em contrario
por lei;
1t) praticar todos actos e exercer todos os poderes e fazer
os negocias incidentes á execução dos fins para os quaes a
companhia é incorporada e mecessaríos para habilitarem a
companhia a vantajosamente executar os fins da sua empreza:
v) fazer todos e quaesquer dos actos supramencíonados
no Canadá ou alhures, como príncipal, agente ou procurador.
~~s operações da companhia serão realizadas em todo o
territorio de iDominio do Canadá e alhures.
A séde de negocias da referida companhia no Dominio do
Canadá será cidade de Toronto, na Provincia de Ontario.
O capítal-acções da companhia será de dez milhões de
dollars, dividido em cem mil accões de cem dollars cada urna,
salvo augmento desse capital-acções por forca do disposto na
referida lei.
Os referidos requerentes serão os primeiros díreetores ou
directores provisorios da companhia.
Fica entendido, porém, que nada do que no presente se
acha expresso ou se contém será consíderado colho autorização
para construir e explorar estradas de ferro', ou linhas telegraphicas ou telephoníoas, ou negocias hancaríos, nem emissão
de papel moeda ou negocias de seguros ou negocio de companhia de emprestimo, outorgada á mesma companhia.
Passado e por mim firmado e seUado com o sello do meu
officio em Ottawa neste dia 19 de novembro de 1908.-;,- Chas.
Mw'phy, secretario de Estado.

Dominio do Canadá -[Provincia de Ontario - Condado de
York.
A saber:
Eu, John Francis Larh, tabellião publico da Províncíu de
Ontario, por decreto real, devidamente nomeado, residente na
cidade de Toronto, na mesma. provincia, pelo presente certifico
que o instrumento escripto aqui .íunto é cópia fiel de um
documento ora a mim produzido e mostrado sob a, guarda da
«São Paulo Electric Company Limited », originariamente
«Braztlíau Electro Steel and Smelting Company Limíted », que
se diz ser a carta patente original incorporando a referida
companhia, .o referido documento escripto tendo sido comparado por mim com o documento original e Lambem sendo por
mim certificado como cópia fiel do mesmo documento original
pelo registrador geral interino do Canadá outorgado, do quê,
sendo-me pedido, lavrei O presente na fórma notarial e seUado
com o sello do meu officio para servir e valer quando preciso
fôr. ";
.
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Em testemunho do que, firmei o presente que sellei com. o
sello do meu officio nesta cidade de Toronto aos 13 de maio
de 1911. - J. F. Lash, tabellião publico da Provincia de
Ontario. (Sello do referido tabellião. )
Reconheço verdadeira a assígnatura retro de JolmFrancis
Lash, nesta cidade de Toronto e para. constar onde convier.
passei O presente que assignei e fiz sellar com o sello desté
vice-consulado da Republica dos Estados Unidos elo Brazil em
Toronto, aos tres dias do mez de maio de Hl1L - Geo.Husson,
více-consul.
Colladas e inuttlízadas duas estampilhas do sello consular
do Brazil, valendo collectivamente tres mil réis. - (!Estava a
ohancella do referido vice-consulado.)
Colladas e inutilizadas na Recebedoria do Dístrícto Federal,
duas estampilhas federaes do valor collectivo de dois mil e
quatrocentos réis.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Geo Musson.
více-eonsul em 'Toronto. (Sobre duas estampilhas rederaos
valendo collectívameutequínhentos e cíncoenta réis.)
Rio de Janeiro, t2 de junho de 1911. - Pelo director geral,
L. L. Fernandes Pinheiro,
Ohancella da Secretaria das Relações Exteriores do Brazil.
Nada mais continha ou declarava o referido documento
que fielmente verti do proprío original o qual me reporto.
Em fé e testemunho do que, passei o presente que selleí
com o se110 do meu off'icio e assigno nesta cidade do Rio de
Janeiro, aos 13 de junho de 1911. (:80bre estampilhas federaes
no valor de tres mil e novecentos réis. )
Rio de Janeiro, 13 de junho de Hl1L - Manoel de iIlattos
Fonseca.

Lei referente á «Brazilian Electro Steel and Smelting üompany
Limited », approvada em 7 de abril de 1909.

Eu abaixo assígnado, traductor publico e interprete commercíal juramentado da Praço do Rio de Janeiro, por nomeação
da mer-ítíssíma Junta Commercial da Capital Federal, certifico
pelo presente
TRADUCCÃO
CAPITULO 50

Lei referente á «Brasilios: Electra Steel and Smeltinfj Com2Jany Limiteâ », apP1'ovada em. 7 de .abril. de 1909

Considerando que a «Brazilian Electra Steel and Smeltíng Company, Limited », em sua petição expoz que se acha
íneorpoi ada TIa conformidade da lei de companhias (Companies
Act) capitulo 70 das leis revistas do Canadá, :1!l06 e pediu
que lhe fossem concedido o que abaixo se contém e que é licito acceder ao pedido exarado na referida petição: em vir-
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tude disso Sua Magestade, com o parecer e o consenso do
Senado e da Casa dos Communs do Canadá, decreta o seguinte:
1.0 Com observancia das leis em vigor na Republica do
Brazil e com as licenças, concessões ou consentimentos Iegíslatívos, governamentaes, municipaes ou outros que precisos
terem, a « Braeilían Electro Steeland Smelting Company,
Límíted » (d'ora em diante chamada neste acto a companhia)
poderá, na Republica do Brazil, estudar" assentar, construir,
completar, manter e explorar e opportunamente estender, manter e mudar, conforme preciso for, estradas de ferro de linhas
duplas ou singela e ramaes, desvios, linhas de mudança e vias
de trtuiuctujs para passagem de carros, carruagens e outros vehieulos adoptados ás mesmas, em ruas, estradas reaes e outros
logares publíeos, e em terras compradas, arrendadas ou adquiridas por outra fórma pela companhia e tambem linhas telegraphícas e telephoníeas e obras ligadas a estas, e permittir
() uso das referidas vias térreas e outras obras por meio de
arrendamento, licença ou de outra fórma remuneradora, e
tomar, transmittir e transportar, mediante pagamento, telegrammas, mensagens, passageiros e carga, inclusive malas,
carga expressa ou outra nas mesmas, ou por meio das mesmas,
por tracção animal ou a vapor, pneumatíca, electrica ou mechanlea ou por uma combinação das mesmas ou de qualquer
dellns, e poderá também adquirir alli por compra, arrendamento ou de outra rórma, mediante os termos e condições que
í'orem ajustadas, e manter e operar mediante remuneração,
quaesquer linhas existentes ouque de futuro se construirem,
rerreas, de tramnoous, telegraphioas e telephonicas, e para
todos ou qualquer dos fins supramencionados a companhia
poderá celebrar e execut&r os contractos concessões e accõrdos
que Julgar necessarios.
2.° A Companhia poderá, com respeito a qualquer acção
que estiver integrada, emittír com o seu sello commum um
icorrtmt declarando que o portador do 1vIP'i'ant tem direito á
aceno ou aeções nelle especificadas e ,poderá dispor, por
GOI/]Jons ou de outra maneira o pagamento dos futuros dividendos sobre a acção ou acções Incluídas nesse uuirrtmt
ulLeriormente denominado neste aeto «uxa-rant de aoção ».
3.0 Um uuirrtmt de aeção dará ao portador do mesmo direito ás accões nelle especificadas e essas acções poderão ser
transferidas pela entrega do ioorrant .de acção.
4." O portador de um uiorrosü de acção, salvo as condições
a estabelecer pela díreetoría, conforme 'ulteriormente disposto
no presente terá direito, ao ser entregue o umrrtuit para cancella. de ter o seu nome escrípto como accionista nos livros
da companhia e a companhia será responsavel por qualquer
perda soffrida por uma pessoa qualquer, em virtude da COIDpanhia registrar nos livros o nome de qualquer portador de
um uxirrasü de acção referente as aoções especificadas nelle
sem o warrant de acção haver sido resgatado (entregue) e
cancellado.
5.0 !Ü portador de um uiorrtuü de accão poderá, si os
cl ír-oetores assim o determinarem, ser considerado accíonísta
da companhia, na accepção da lei das companhias, já para
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todos os fins, já para aquelles que os directores determinarem; fica entendido que o portador de um uiarrasü de acção
não será qualificado com respeito ás acções especificadas nesse
uiarrant para ser director da companhia.
6." Quando se emíttír um uiarran: de acção em virtude de
qualquer acção ou acções, a companhia riscará dos seus livros
o nome do accionista então escripto neHes como possuidor
dessa aeção ou acções, como si houvesse deixado de ser acclonísta, e inscreverá no registro os seguintes detalhes:
a) o facto da emissão do ioarrant;
b) uma declaração da acção ou acções íncluídas no 11'01'rant;
c) a data de emissão do uiarrant;
e) até ser resgatado o Wa1'm11.t os detalhes acima serão
considerados os exigidos pelos arts. 89 e 90 de « The eornpanies
Act» (lei das companhias) a inscrever nos livros da companhia com respeito a essa acção ou aeções: e ao ser resgatado
um ioarront, a data desse resgate será inseripta como si fosse
a data em que a pessoa deixou de ser accíonísta.
7." Os directores poderão determinar e modificar, opportunamente, as condições mediante as quaes os 'W01'ra11.ts de
acções serão emíttidos, e especialmente aquellas mediante as
quaes um novo 1Va1'ra11.t de acção ou coupo11. será emittido em
Jogar daquelle que se rasgar, estragar, perder ou for destruido
e as condições mediante as quaes o portador de um unirrtxnt
de aeção terá direito de comparecer e votar em assembléas
geraes, e mediante as quaes um uiarrant de acção poderá ser
resgatado (cedido) e o nome do possuidor inscripto nos livros
da companhia com respeito ás nações nelle especificarias.
A menos que um possuidor de um uiarrant de acção tenha
direito de comparecer e votar em assembléas geraes, as accões
representadas por esse W01'1'011.t de aoção não serão contadas
como parte dos títulos da companhia para os fins de uma assernbléa geral. O possuidor de um uiarrant de acção será sujeito ás condições na occasião em vigor, quer estabelecidas
antes, quer depois da emissão desse -umrrant.
8." A companhia póde garantir o pagamento do principal e dos juros onde parte dos mesmos, de titulos ou outras
obrigações de qualquer corporação da qual a companhia possuir ou tiver a maior parte do seu capital acções. Essa
garantia poderá ser assignada pelo funccionario devidamente
autorizado para isso e poderá ser da fórma estabelecida no
annexo abaixo ou de fórma equivalente, e a companhia será
responsavel para com o possuidor, opportunamente, elo titulo ou outra obrigação garantida dessa fórma, de accôrdo
com as condições dessa garantia.
ANiN'EXO

o pagamento elo principal e .iuros (conforme o caso) do
presente titulo (conforme o caso) ele accôrdo com o teôr do
mesmo (conforme o caso fica garantido pela «Brazilian Electro Steel and Smelting Compauy, Limited» (aqui podem ser
estabelecidas quaesquer clausulas ou condtções vespeciaes da,
garantia) .
-
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Pela e Brazüían Electra Steel and Smelting' üompanv, Limíted » presidente (ou outro qualquer funccionario devidamente autorizado).
Canadá - Cartorio do escrivão dos parlamentos:
Eu, Samuel Edmiur St. Onge Chapleau, escrivão dos parlamentos, guarda das leis orígínaes do poder legislativo das
províncias do Alio e Baixo Canadá, da antiga provincia do
Canadá e do parlamento do Canadá, certifico que o acto annexo é copia fiel da lei originaria votada p210 parlamento
do Canadá, na secção do mesmo parlamento, realizada no
oitavo e nono annos do reinado de Sua Magestade e aprovado
em nome de Sua Magestade pelo substituto do governador
geral, no dia 7 de abril de 1909, lei que ficou archivada no
meu cartorío .
Passado, sellado e assignado por mim na cidade de
Ottawa, Canadá, aos 24 de fevereiro de 1910. -Sanwel E.
SI. Onçe Chapleau, escrivão dos parlamentos.
Estava o se110 do referido funccionario.
Dominio do CanacJr:l\- Província de Dataria -- Condado
(Ir: York-A saber:
Eu, John Francís Lash, tabellião publico da província de
Untaria por decreto r-eal devidamente nomeado, residindo na
cidade de Toronto, na mesma província, pelo presente certifico que o instrumento escripto aqui annexado é copia fiel de
uma lei referente a «São Paulo Electríc Company, Limited »,
ortgtnar íamante : « Brazilían Electra Steel and Smelting Compagny, Límited », o mesmo eserípto havendo sido conferido por
mim com o decumento original citado, e sendo tambem certificado como copia fiel do mesmo original pelo escrivão dos
parlamentos do Canadá, do que, por me ser pedido, lavrei o
mesmo na rõrma notarial e se11ei com o se110 do meu officio
para servir e valer onde preciso fôr,
Em testemunho do que firmei o presente que se11eicom
o se110 do meu' off'icio em Toronto, 'neste dia, 13 de maio de
1911 . -.T. F. Lash, tahellíão publico da província de Ontario.
Estava o se110 do referido tabe11ião.
Reconheço verdadeira a assignatura retro de John Francis
'Lash, nesta cidade de Toronto e para constar onde convier.
Vice-Consulado da iRepublica dos Estados Unidos do Brazil em
Toronto, aos '13 do rnez de maio de 1911. - Geo Musson, viceconsul ,
Dous sellos do serviço consular do Brazil do valor collectívo de 3$. inutilizados.
Chancella do alludido vice-consulado.
Colladas e inutilizadas na Recebedoria do Districto Federal, duas estampilhas federaes no valor colleotívo de 1$200.·
Reconheço verdadeira a assígnatura do Sr. Geo Musson,
vice-consul em Toronto, (sobre duas estampilhas federaes do
valor co11ectivo de $5'50). Rio de Janeiro. 13 de junho de
'1911. -Pelo director geral, L. L. Fernandes Pinheiro.
Chancella da Secretaria das Relações Exteriores do Brazil.
Nada mais continha ou declarava o referido documento
que fielmente verti do proprio original ao qual me reporto.
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Em fé do que, passei o presente e selleí com o sello do
meu oíf'icio e assígno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos
13 de junho de 191'1.
-Sobre estampilhas f'ederaes do .valor de 2$400. Rio de
Janeiro, 13 de junho de 1911. -Manoel ele Mattos Fonseca.

Carta-patente supplementar, mudando o nome da «Brazilian
Electro Steel and Smelting Company, Limited », para o de
«São Paulo Electric Company, Limited »,
Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete commercíal [uramentado da praça do Rio de Janeiro, por nomeação da meritissima Junta Commercial da Capital Federal,
certifico pelo presente que me foi apresentado um documento
escripto no idioma inglez afim de o traduzir para o vemaeuío,
o que assim cumpri em razão do meu officio e ruja tradueção
é .a seguinte:
TRADUCÇÃO
CANAD_~

Pelo Exm. Sr. Charles Murphy, secretario de Estado
do Canadá.
'A todos a quem o presente instrumento possa interessar
e que o virem:
Constderendo que a «Brazilian Electra Steel and Smeltíng Cornpany, Limited », companhia devidamente incorporada
na conformidade do disposto na primeira parte do capitulo
79 das leis revistas do Canadá de 1906, conhecida como e The
Companies Aet s (Lei (las Companhias); solicitou em requerimento a mim dirigido, na qualidade de secretario de Estado
do Canadá, que outorgasse cartas-patentes supplementares na
conformidade do disposto na mesma lei, mudando o nome
social da mesma companhia para «'São Paulo Electric Company, Limíted » e provou cabalmente haver cumprídó todas
as disposições ,que a referida lei manda observar e provou a
veracidade de todos os factos que a mesma lei manda estabelecer antes de ser outorgada a referida carta-patente supplementar.
Saibam todos que a presente virem que eu, Charles
Murphy, secretario de Estado do Canadá, em virtude do poder
a mim conferido pela mesma lei, e de outros poderes ou
faculdadesquaesquer a mim outorgadas para isto, pela presente carta-patente supplementar, mudo o nome social da
mesma companhia, de « Brazilian Electro Steel and Smelting
Compnny, Limited », para « São Paulo Electric Company, Limited ».
Expedido sob minha assígnatura e sellado com o sello
do meu officio em Ottawa neste dia doze de maio de 1911.
- Thomas it/llll.'ey, sub-secretario de Estado do Canadá.
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OOl\lINIO DOCANAD•.\, PHOVINClA DE ONTARIü

tA saber:
Eu, John Francis Lash, tabellião publico da província
de Ontarío, devidamente nomeado por decreto real, pelo preseute eertifico que o instrumento escrípto aqui annexado
cópia fiel de um documento que me foi agora produzido e
mostrado, sob a guarda do secretario da «São Paulo IElectric
Company, Limited », originariamente, «Brazilian Electro Steel
and Smelting Company, Limited », que se pretende ser a cartapatente supplernentar da «Brazilian Electro Steel and Smelting Compamy, Limited », mudando o nome social da mesma
companhia para «São Paulo -Electríc Company, Límited».
O referido eseripto foi conferido por mim com o referido
documento original, e tambem certificado como sendo cópia
fiel do original passado pelo sub-registrador geral do Canadá.
Do que, por me ser pedido, passei o presente na fórma
notarial e sellci-o com o sello do meu officio, para servir
e valer onde preciso fàr.
Em testemunho do que, firmei o presente que sellei com
o sello do meu o1'ficio 'na cidade de Toronto neste dia 13 de
maio de 1911. - J. F. Lasli, tabellião Dublicoda nrovincia
de Ontario. (Estava o sello do' referido tabellião.)
Reconheço verdadeira a assígnatura retro de John Francís
Lash, nesta cidade de Toronto e, para constar, onde convier,
passei o presente que assignei e fiz sellar com o sello deste
vice-consulado da Republica dos Estados Unidos do Brazil
em Toronto, aos 13 dias de maio de 1911. - Geo Mussan,
více-consul.
Colladas c inutilizadas duas estampilhas do sello consular
do Brazil, valendocollectivamente 3$000.
Estava a ehancella do referido vice-consulado do Brazil,
na cidade de Toronto.
Reconheço verdadeira a assiguaíura do Sr. Geo :\Iusson,
vicc-consul em Toronto, (sobre duas estampilhas federaes do
valor collectivo de $550) .
Rio de Janeiro, E~ de junho de 1911. - Pelo direetor
geral, L. L. Fernandes Pinheiro.,
Chancella da Secretaria das Relações Exteriores do Brazil.
Colladas e inutilizadas, na Recebedoria do Districto Federal, duas estampilhas federaes cIe $300.
Nada mais continha ou declarava o referido documento
que fielm~nte verti do proprio original ao qual me reporto.
Em fI.' e testemun11l? do que passei o presente, que selleí
~OIll.O sello do.., meu .oHl~lO e assigno nesta cidade do Rio de
Janeiro, aos li) de Junho de f9-1-1. (Sobre estampilhas federaesdo valor collectivo de -1$200.)
Rio de Janeiro, 31 de junho de 1911. - Manoel de Mattos'
Fonseca.
ré
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REGULAMENTOS E ESTATUTOS D,A. «S. PAULO ELECTRIC
COMPANY, LIMITED»

Eu abaixo assignado, traductor publico e interprete cominercial [uramentado da praça do Rio de Janeiro, por
nomeação da merítíssíma Junta Commercial da Capital Federal:
Certifico pelo presente que me foi apresentado um documento escripto no idioma ínglez afim de o traduzir para o
vernaculo, o que assim cumpri em razão do meu officio, e
cuja traducção é a se~inte:
TRADUCQÃO
ES'l'A'l'U'fO N.

i

Estatuto relativo ao modo de tratar os neqocros e transacções
.. da Brazilian Electro Steel and Emeltinq Company, Limited », em geNi.

Fica resolvido e decretado pela dírectoría da «Brazilian
Electra steol and Emelting Cornpany, Límited », como estatuto da mesma companhia, o seguinte:
SÉDE SOClAI1

L" A séde social da companhia será na cidade de Toronto,
nu província de Ontarío, o no legar da mesma cidade em
que os negocies da companhia puderem, opportunamente, ser
cf1'ectuados.. A . companhia poderá estabelecer succursaes nos
legares que a directoria opportúnamente achar conveniente.
SELLO

2." O sello, que se vê estampado <Í margem do presente,
será o sello da oompanhia.
DIRECTORL<\

3. Os negocíos da companhia serão geridos por uma directoria composta de cinco membros, cada um dos quaes, na
época de sua eleição o durante todo o tempo em que exercer
o cargo, devorá ser accíonísta da companhia, possuindo no
mínimo uma acção que estará em dia com todas as chamadas feitas sobre ella.
Os directores exercerão seu cargo durante um anno e
até serem classificados e eleitos na devida fórjna seus successares. Toda a directoría será eleita em cada assembléa annual,
porém, poderá ser reeleita si qualificada de outro modo.
0
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A eleição poderã ser feita por votação 5Ymbolic a, salvo si
fôr pedido esorutínio par qualquer aecíonísta.
Fica entendido, _porém, que qualquer director ou díreolores poderão, em qualquer tempo,em- ãssemblé~ gerai especial de aocíonístas convocada para esse fim, ser destítuídcs
e nomeados outros pela díreotóría em seus logares; a pessoa
ou pessoas nomeadas dessa rorma ~xercerão seus "cargos até
a próxima eleição annual de dírectores,
.
'I'res directores constituirão Q1L01'um para tratar de negocios. ~s reuniões da dírectoría poderão se realizar em qualquer logar e não será preciso aviso formal si todos os 'díreolores se acharem presentes ou' si os ausentes houverem dado
seu consentimento para taes reuniões e tiverem communícado
sua impossibilidade de comparecer. As reuniões da dírectorla
poderão ser formalmente convocadas pelos presidente ou por
mil vice-presidente ou pelo secretario, por ordem QO presídente ou de um vioe-presidente,
O aviso dessas assembléas será entregue OQ l:emettil;l,o'
pelo Correio ou 'I'elegrapho a cada dírector, nunca menos de
um dia antes daquelle em que se deve realizar a assembléa..
As vagas na dírectoría porém, seja qual fôr sua causa, poderão _ser' preenchidas pelos restantes dírectores, quer constituam QlL01'um, quer não, para exercício durante o prazo
que faltar aOS que sahíram, si a dire<!toria achou conveniente
f'azel-o ; no caso contrario, essa vaga será preenchida na proxima assembléa annual dos accíonístas em que 'os directores
para o anno seguinte forem eleitos. Si o numero de dírectores fôr augmentado entre as.,,:époc,jls de eleição, qualquer
vaga ou vagas que oecorrerem no numero dos directores
augmentados serão consideradas dadas na fórma supra e poderão ser Preenolüdas do modo estabelecido anteriormente no
presente.
"
_.
FUNCCIONARlOS

4." Haverá um presidente, um ou mais vice-presidentes,
um secretario, um thesoureiro, um director-gerente e outros
runccíonartos que q dírectoría puder determinar, mediante
solução. Uma pessoa poderá exercer maís de um cargo.
.
O presidente e o vice-presidente ou vice-presidentes, conforme o caso, serão eleitos pela directoria dentre QS do seu
numero na primeira reunião, depois de- cada eleição annuaI.
Fica entendido ,que, não se dando essa eleição, os em exercicio exercerão os cargos até serem eleitos os seus successeres. Os outros funocionarios da companhia não precisam
de ser membros da directoria, e na ausencia (na falta) de
accôrdo escripto em contrario, o prazo de exercício de todos
os funccionarios ;:ficará á dísereção da directoria.
As condições de emprego e remuneração dos runecíonaríos
serão estabelecidas opportu,namente pela directoria.
A remuneração a pagar aos directores será a que a directoría opportunamente determinar e essa remuneração será
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addicional aos vencimentos pagos a qualquer funccionario da
companhia que fôr tambem membro da directoria.
Os directores poderão, igualmente, mediante resolução,
conceder remuneração especial, paga dos fundos da companhia, a qualquer director que se encarregar de qualquer trabalho ou missão especial por parte da companhia, que não
faça parte dos trabalhos ordinarios affectos ao director de
uma _companhia, e a conrírmaçãe dessa solução ou soluções
pelos accionistas em assembléa geral não será exigida como
condição precedente para a validade de taes resoluções ou
de qualquer pagamento ou pagamentos pOJ;: força das mesmas.
DEVERES DO PRESIDENTE _ E DOS VICE-PRESIDENTES

5.° O_,presidente, quando presente, presidirá a todas as
assembléas da companhia e da directoria e, com o secretario
ou outr-o funccionario nomeado pela diretoria para tal fim,
asslgnará todos os regulamentos internos' e certificados de
titulos.
O presidente será tambem encarregado da superintendencia geral dos negocios e transacções da companhia.
Na ausencía do presidente ou .quando se achar elle impedido, seus poderes e attríbuíções poderão ser exercidos
pelo vice-presidente ou por qualquer delles, si houver mais
de um.
DEVERES

no

SECRETARIO

(j0. O secretario será ex-atiicio secretario da directoria;
assistirá a todas as sessões da directoria e registrará todos
os factos e lavrará asaotas de todas as resoluções em livros
escripturados especialmente para esse IIim; uar,á aviso de
todas as chamadas ou prestações a pagar pelos aociouístas e
verificará si os avisos competentes são dados de todas as
assemhléas dos accíonistas e da directoria; será o guarda do
selIo da companhia e de todos os livros, papeis, registros, ete.,
pertencentes á companhia, que confiará somente quando a
isso autorizado, por resolução da directoria, ás pessoas ou
pessoa que forem marcadas na resolução; e cumprirá os
outros deveres que opportunamente forem determinados pela
directoría.

DEVERES DO THESOURElRO

7°. O thesoureiro escrínturará especificada e cuidadosamente a receita e despeza da companhia em livros especiaes
de . contabilidade e depositará os dinheiros ou effeitos de
valor, no nome e ao credito da companhia, no banco ou bancos
que, opportunamente, 'forem designados ~ela directoria;
desembolsará os haveres da companhia sob a direceão da direotoria, exigindo notas competentes desses desembolsos, e
prestará á directoria nas assembléas regulares da mesma, ou
sempre que 1'ôr exigido, contas de todas as suas transaeções
como thesoureíro, bem como da situação financeira da companhia.

uss
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'I'erú tambem q.ua~squer outras attribuições e encargos
que lhe forem attríhuídos opportunamente pela dírectoría..
DEVERES DE OUTROS FUNCCIONARIOS

~ 8°. Os deveres dos outros fl}.nEüionarios da companhia
serao os que os termos e. cond~kloes. do seu' engajamento
demandarem ou os que a dírectoría exigir deIles.
AGENTES

9°. Os direciores terão poderes para, opportunamente
nomear agentes ou procuradores da companhia no Canadá.
ou fóra delle, com os poderes de gestão ou outros (inclusive
a faculdade de substabelecer) que entenderem.
ARR.<\.NJOS BANCARIaS

10. i..~ conta bancaria da companhia será mantida no banco
ou bancos, que a directoria opportunamente determinar,e
os cheques sobre a mesma, a descoberta, ou de outra espécie,
poderão ser organizados e as lettras de cambio e notas promíssorías poderão ser sacadas, acceítas Ae 'endossadas por
parte da companhia por dous directores da companhia ou
por outros funccíonarios que fi, directoria opportunamente
autorizar para esse fim.
As lettras de cambio, notas promissorias, ou cheques ou
ordens de dinheiro poderão ser endossados para serem depositados ao credito {Ia conta bancaria da companhia pelos funccionarios da companhia ou outras pessoas que a directoria
opportunamente autorizar a fazer. .
CON~RACTOS

H. Os contraetos e obrigações por parte da companhia
serão firmados pelo presidente ou por um dos vice-presidentes
e pelo secretario, e o secretario aff'íxará o seIlo da companhia
aos instrumentos que disso 'carecerem.
CAPITALIZAÇÕES

12. Os certificados de titulos serão de fórma que a directoria opportunamente approvar, e serão emittidos somente
com respeito ás accões integralizadas. Serão assignados pelo
presidente ou por um vice-presidente e pelo secretario e
seIlados com o seIlo da companhia. As chamadas ou prestações pagas com respeito a acções não integradas serão
constatadas por recibos da fórma que a directoria adaptas,
recibos estes que poderão ser assignados, por parte da companhia, pelo secretario ou pelo thesoureiro.
mS'rRTBVIÇ.:\O DE ACÇÕES E CHA~L\D.<\.S SOBRE AS MESMAS

13. Os directores poderão, opportunamente, distribuir
todo ou qualquer parte do capital-acções autorizado e por
PodeI.'Executivo - 1911

75

1186

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

emíttír da: companhia ás pessoas, corporações que determinar
rriédiante resolução,
'
Os directores poderão, opportunamente, mediante resolução, fazer as enamauas sobre os aceíonístas relauvos a dinheiros devidos pelas aeções, conforme entenderem. Um aviso
êóm 10 dias de antecedencia especificando a épóca e o Iogar
em que serão pagas essas chamadas será dado, e cada socío
deverá pagar à importancia das chamadas feitas dessa fórma
ás pessoas e nas épocas e legares marcados pelo referido aviso.
A chamada poderá ser exigível em prestações e será considerada feita na época em que a resolução da díreotoría,
autorízando essa chamada, houver sido votada.
l'RANSFERENCIA DE ACÇÕES

14. Haverá um livro de transferencia de acções estabelecido da fórma que a directoria approuvar, e todas as transrereneías de accões dó capital da companhia serão fpj'as
nesse livro e firmadas pelo transferente ou seu procurador,
deviuamerue nomeauo por eserípco: e si as acções não fOI'em
integradas, a 'Lransfei"6ncia, será, acceita Dor escripto pelo
transferido Ou seu procurador; devidamente constituido pôr
escripto. Não serão transferidas acções não integradas sem o
oonsentímento dos directores e não serão transferidas acções
emquanto todas as chamadas anteriormente feitas sobre ellas
não houverem sido integralmente pagas.
Os dírectores poderão recusar-se a registrar uma transferência de aeções partículares a um accionista que estiver
em debitá para, com a companhía..
_.
O livro de transferencias da companhia poderá ser encerrado antes de qualquer acsembléa de accíonístas ou de
ser pago qualquer dividendo, pelos prazos, em cada anno,
que os directores cpportunamente decidirem, mediante resolução.
D1VIDENDO

15. Os díreotores poderão, opportunamente, declarar é
pagar dividendos aos accionistas, retirados dos lucros Cid companhia na conformidade dos seus respectivos direitos e interesses na mesma.
FUNDO DE REElEI\VA

16. Os directores terão poderes para instituir um fundo
de reserva, pondo de parte qualquer quota dos lucros da
companhia que entenderem e applical-o noanegocios da companhia ou (a não ser acçõés da eompanhia) do medo que
acharem conveniente, e applíear os juros resultantes desse
fundo de reserva como parte dos Iucros da companhia e
utilizar o capital do mesmo para conservação de propriedades
ou pará fazer face â emergencía, ou a titulo de fundo de
segurante, ou para igualar dividendos ou para quaesquer
outros fins em que OS lucros da companhia puderem ser legalmente applícados.
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ASSEMBLÉAS ANNUAES E ESPECIAES DE AaCIONIST.<\~

17. tA, assemhléa annual dos accíonístas realizar-se-ha na
séde social ~a companhia ou alhures no Canadá, conrorme a
directoria determinar, no dia de cada anno que os directores
marcarem. Nessa assemhléa, além de qualquer outro assumpto que se deva tratar, serão apresentados o relatorio dos
directores e a exposição de nego cios da companhia, e eleita
a directoria para o anno seguinte.
A directoria terá poderes para convocar uma assembléa
geral especial de accionistas da companhia em qualquer
tempo .
Não será exigido aviso publico ou annuncios de assembléas dê aecíonístas. annuaes ou especiaes, porém um aviso da
época e Iogar dessas assembléas será admittido a cada acetonista e depositado em um dos officios postaes de Sua Magestade ou telegraphado ou entregue cinco dias no minimo
antes da época marcada para a reunião dessa assembléa.
Fica entendido que as assembléas de accíonístas poderão se
realizar em qualquer época e legar sem esse aviso si todos os
accionistas da companhia se acharem presentes nellas ou
representados por procuradores devidamente nomeados, e nessas
assembléas qualquer negocio poderá ser tratado, uma vez que
seja da competencia das assembléas especiaes ou annuaes da
companhia.
.
Em todas as assembléas de accíonistas, cada accionista
terá direito a tantos votos quantas acções possuir da companhia, e poderá votar por procurador; o possuidor (portador) de um instrumento de procuração deverá ser por sua
vez aeeíonísta e antes de votar deve produzir e depositar em
mãos do secretar-io um instrumento de mandato, em Lermos,
por escripto, outorgado por seu constituinte ou constituintes.
O accionísta que estiver em atrazo de chamadas de títulos
seus não terá direito de votar em qualquer assemhléa da companhia quer com suas accões quer' CUIDO procurador ue OULro
accíonísta.
Em todas as assembléas de accionístas todas as questões
serão decididas, na primeira ínstancía, por votação symbolica.
salvo si íor pedido escrutiuío por qualquer accionísta.
Em todas as votações syrnbolicas cada sacio presente pessoalmente terá um voto, e salvo si fór pedido escrutinio, uma
declaração ao presidente de que uma resolução 101 approvaua
ou rejeitada e o lançamento respectivo no livro de actas da.
companhia serão prova bastante do facto sem ser preciso
provar o numero ou a proporção dos votos registrados em
favor ou contra essa resolução, e em votação symhol íca socios
presenLes por procuração não terão voto:
O pedido de escrutínio poderá ser retirado, porém, sl fór
pedido um escrutinío e não fôr retirado, a questão será decidida por maioria em favor dos accionistas presentes pessoalmente ou por procuração e esse escrutínio será feito do ruodo
que o presidente determinar e o resultado desse eserutinio será
considerado decisão da companhia em assemhléa geral er.m
respeito ao assumpto em questão.
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No caso de empate na votação, em q~a~quer assembléa
geral, em votação symbnlíca ou em escrutínio, o presidento
terá o voto de l\1Jinerva.
AVISOS

18. Sempre que, por força dos presentes estatutos, fór
neccssario dar aviso, esse aviso será dado pessoalmente ou
depositando-o em uma agencia postal ou em 'caL"'\:a postal publica, em enveloppe franqueado, endereçado para o díreotor,
fuúcoíonario ou accionísta, paira a dírecção que constar dos
li\'1'08 da companhia.
Um aviso ou outro documento assim remettido pelo Correio será considerado dado na época em que o enveloppe que
o contiver fór depositado em uma agencia postal ou lançado
em caixa postal publica.
Um accionísta, :Iunccional'io ou díroctor poderá em qualquer tempo renunciar ao aviso que se exige seja dado por
força dos presentes estatutos.
Para a remessa de qualquer aviso o endereço de um accíonísta, dírector ou funccionario será considerado o ultimo
endereço que registrou nos livros da companhia.
. Votado. pelos directores e sellado com o se110 da compaIiliia neste dia 3 de março de 1910. -s--Ltumes S. Looell, presidente. - William Bain, secretario. (Se11o da companhia

REGULAMENTO N. 2
ItEGULAJ\>lENTO REFEREJ."\I'l'E A LEVAN'l'AMEN'fO DE CAPITAL i'OR :MEIO
DE EMPRE8TIMO E E~II8SÃO DE TITULOS, ETC. PELA «BRAZILIAN
ELECTRO STEEL AND SMELTING CO~IPANY, LThI'ITED ».

Fica resolvido pelos directores da «Braztlian Electra Steel
and Smelting Company, Limited», como regulamento da mesma
companhia, o seguinte:
Os dírectores da companhia poderão, opportunamente:
a) tomar dinheiro emprestado contra o credito da companhia, nas importancias e mediante as condições que julgarem necessarío;
b) emittir titulas, debentures ou outras obrigações da companhia para seu ti fim; legaes, nas ímportancias e mediante as
condições que dorom julgadas convenientes, e penhorar ou
vender os mesmos pelas quantías e preços 'que os directcres
determinarem. Esses títulos, dcbcntures ou outras obrigações
serão de valor nunca inferior a 100 dollars cada um;
c) hypothecar, gravar ou onerar os bens moveis ou ímmoveis da companhia ou ambos, afim de garantir esses títulos,
debentures ou outras obrigações ou qualquer dinheiro tomado
emprestado para fins da companhia;
d) dar índemnízações a qualquer dírector ou outra pessoa
que emprehender ou estiver em .vias de emprehender qualquer negocio de responsabilidade por parte da companhia e
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garantir esse dírector ou outra qualquer pessoa contra perdas,
dando-lhe hypotheca ou gravame sobre todos ou parte dos
bens moveis ou immoveis da companhia, a titulo de :-;~gu
rança.
Votado pela dírector ía e se11ado com o se110 da eornpanhía neste dia 3 de março de 1910. -James S. LOIJl.'Il, presidente. - Will'iam Bain, secretario. (Se110 da companhia.)

REGULAMENTO N. 3
REGULA:i.\1ENTO AUTORIZANDO A DIREC'l'ORIA DA «BRAZILIAN ELECTRa
STEEL AND S:M-EL'rING COMPANY, LIlVIITED», A UTILIZAR-SE DOS
FUNDOS DA COMPANHIA PARA CO:MPRAR TITULaS DE OUTRA
CORPORAÇ.:iO QUALQUER

Fica resolvido pela dírectoría da« Brazilian Electra Steel
and Smelting Company, Limited », como regulamento o seguinte:
Os dírectores da mesma companhia ficam pelo presente
expressamente autorizados a utilizar-se dos fundos da mesma
companhia para comprar titulos de outra 'corporação qualquer.
Votado pelos dírectores e se11ado com o se110 da companhia neste dia 3 de março de 1910. -James S. Lovell, presidente. - William Bain, secretario. (Se110 da companhía.)
-Pelo presente certifico que as H paginas aqui annexadas
eonteem uma cópia verdadeira e exacta de estatuto e regulamentos ns. 1, 2 e 3 a «S. Paulo Electríc Company. Límíted »,
originariamente «Brazilian Electro ISteel and Smelting Company, Limited », votados pelos dírectores da mesma companhia,
e devidamente ratificados, sanccíonados e approvados pelos
aceíonístas da mesma, e sendo todos os regimentos da mesma
companhia.
Em testemunho do que, se11ei o :presente com o se110 da
«S. Paulo Electríc Company, Limited », que firmei como secretario da mesma neste dia 13 de maio de 1911. - William
Bain, secretario .. (Estava o se110 da «S. Paulo Electric Company, Limited».)
Canadá - Província de Ontario.
A saber:
Eu, John Francis Lach, tabellíão publico da provincia de
Ontarío, por decreto real' devidamente nomeado, residindo na
cidade de Toronto, na mesma- província, pelo presente certifico que o instrumento escrípto aqui [unto é cópia fiel dos estatutos e regulamentos produzidos e mostrados a mim, sob a
guarda do secretario da «S. Paulo Electríc Company, Limited », e que se dizem ser· os regimentos ns. 1, 2 e 3 da referida companhia (constituindo todos os estatutos e regulamentos da companhia) votados pela directoria no dia 3 de
março de 1910 e ratificados, sanccíonados e confirmados pelos
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acoíonístas da mesma, em uma assembléa devidamente con(:J rea.Hzªrla aos tres dias de maI\iO de 1.91.0, a13 m!3Smas
cópias havendo sido confrontadas 'Por mim com os referidos
originaes: do que por me ser pedido, passei o presente que
selleí com o se110 do meu orfficio, outorgado na fórma notaria!
para servir e valer onde e quando preciso fôr.
Datado em Toronto, de 13 de maio de 19'11, - J. F. Lash,
tabellião publico da provincia de Ontario. Canadá. (Estava o
se110 do tabellião J. F. Lash.)

vocada

Reconheço verdadeira a assignatura de John Francis Lash,
nesta cidade de Toronto, e para constar onde convier, passei
o presente que assigneí e fiz sellar com o seno deste více-consulado da Republica dos Estados Unidos do Brazil em Toronto,
aos 1.3 dias do mez de maio de 191.1. - Geo Musson. viceconsul.
.
Duas estampilhas do sello consular do Brasil do valor
C:9Hectivo de íres mil réis, devidamente i)J.1J,tili~adfl,l3.
Chancella do referido vice-consulado.
Cc11adas e inutilizadas na Recebedoria do Dístrícto Federal, tres estampilhas federaes do valor colleetívo de quatro
mil, e oitocentos réís,

Reconheço verdadeira a assignatura do Sr.' Geo Musson
.iep._consul em Toronto (sobre duas estampilhas federaes do
valor collectívo de 550$000). Rio de Janeiro, 1.3 de junho de
1.911. - Pelo director geral, L, L. 'Femaiuiee Pintieiro, (Chancena da Secretaria dac Helações Exteriores do Brazil.)
Nada maís continha ou declarava o referido documento
que fielmente verti do proprio original ao qual me reporto.
Em fé e em testemunho do que, passei o presente que
selleí com o seno do meu officio e asstgno nesta cidade do Rio
de Janeiro, aos 1.3 dias de junho de 191.1.. (Sobre estampilhas
federaes do valor collectivo de 4$800.) Rio de Janeiro, 13 de
junho de 191.1.. - Manoel de Mo,ttos Fonseca.

DECRETO N. 8.792--'-DE 21 DE JUNHO DE 1911
<Jrlla. um campo de demonatração no municipto do Espírito Santo, Estado da.
P!;,ahyba do NOJ;te

O Presidente da Repnhlica dos Estados Unidos do Brazíl,
tendo em vista os arts. 568 e 569 do regulamento que baixou
com o decreto n . 8.319, de 20 de outubro de 1.910, e de conformidade com a lei n. 2.356, de 31 de dezembro do mesmo
anno, resolve crear um campo de demonstração no municiplo
do Espirito Santo, Estado da Parahyba do Norte, o qual será

U9i

organiza.do de acoôrdo com; o regulamento que bl),L~OU com o
decreto n. $,768. de 7 de Junho de 10H.
_ Río de Jªne.iro, 21 de junho de 1911, 90" da Independencia
e ~3" da R~rJUphcª.
.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Pedro de Toletlo .

DJilCRETO N. 8. 793

~ DE

21

DE JUNHO DE

19H

Ooncede ao induatriel Menoel José da Costa Lisboa, ou á companhí.. que
nrganiZnl", diverses fa:,ores IH\.ro. o estnbelecimento da metallurgia do
ierro e <lo aço no municipio de Antonina, Estado do Pararm, e exportação dos minerlcs de ierro dessa proccdeneia ,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao 1lUJ81 requereu o irulustl'ial Manoel José da Costa
Lisboa, decreta:
}.-rtigo uIDCO. Ficam concedidos ao industrial Maneel José
da Costa Lisbo~, ou ~ comnanhía que organizar, os lfavol'l6S
constantes dos decretos 'IlS.2/106, de 11 de janeiro de 19:11,
8.019 de 19 de maio. de 1910, 5.646, de 22 de agosto de 1905
e 947 A, de 4 de novembro de 1890, para o estahelecímento
da metallurgíade ferro e do aço em terrenos no municipio de
Antonina, Estado do Paraná, e ~t exportação dos mrncríos de
rerro dessa prpcedencia, de accôrdo com as clausulas que com
elSÚ? bai:x:am, assígnadas ;pelo mínístro de Estado da Vi<~ão
e Obras Publicas.·
.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1911, 90° dia Independencia e 23° da Republica.
)IJ;;E,J.'1ES R,

J,

DA 1!'ONSECA.

I. Seabra.

Clausulas a que se refere o decreto n, 8.'198, desta data
I

São concedidos ao industrial Manoel J08-9 da Costa Lisboa.
ou á companhia que organizar, os favores 10s decretos ns, 2.406.
de 11 de janeiro de 1911, 8.019, de 19 de maio die 1910, 5.646.
de 22 de agosto de 1905 e 947 A, de 4 de novembro de 1890,
para o e$taJ~H~lectrnento da metallurgia de fe,'rrD e Mo e para
exportação dos minel,'ios de ferro. fi

o eoueessíouarto úhJ.'iga-ae a montar em terrenos de sua
propriedade ~ Bom Retiro do Mundo Novo >, no munjcjpio de
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:Antonina, Estado do Paraná, ou outro legar que fôr mais
conveniente, uma usina apropriada á producção inicial de
12.000 toneladas de ferro guza, no prímeíro anuo, e as instalIações para a sua conversão em ferro e aço Iaminados para
os usos industriaes correntes e na proporção das necessidades
do mercado.

m
Para essa fim fará o concessíonarío todas as ínstalíações
de mineraCão, .metallurgía e quaesquer outras que constituam
depeudencias do serVICO, inclusive habitações e usinas hydro-electricas para forca ou outra qualquer applícação industrial, bem como as ínstallações do minerio e manganez,
e para carga e descarga na bahia de Antonina.

IV

o concessiooario construirá na hahía de Antonin!a, ou em
outro ponto do littoral que fôr julgado mais conveniente,as
ínstallações neeessaríss para ,a carga e descarga do mínerío,
do carvão e de outros productos destinados á exploracão da
sua industria, devendo o local das mesmas e seu projeeto ser
suhmettídos á· approvação do Governo.

v
Si o concessionario julgar conveniente que a carga e descarga do minerio e do combustível sejarm fleitas no cães do
porto .construído por conta do Governo, a fixacão das taxas
.será de 50 :% do custo aetualmente em vigor.
VI

o concessionário terá os onus e vantagens dos decretos
ns. 2.406, de H de janeiro de 1910, 9.019, de 19 de maio de
1910, 5.646, de 22 de iag;osto de 1905 e ainda os do decreto
n. 947 A, de 4 de novembro de 1890, applícaveís á construccão
da usina e suas dependencias, bem como ao custeio da mesma.
Em vista do que dispõe o art. 8° do decreto n. 947 A, citado, terá o concessionario a preferencia para o fornecimento
dos serviços do Estado ou de concessão federal, levando-se em
conta, nos preços dos artigos estrangeiros, o valor dos direitos
respectivos e outras despezas de importação.
VII

o

prazo para montagem da usina com a capacidade de

12.000 toneladas annuaes será de tres anuas, e para as ínstal-

Iaeões completas de fabrícação do ferro Iamínado será de
cinco anuas, contados os prasos da assignatura do eontracto.
O minerio de ferro poderá ser exportado desde a assígnatura do contracto, quando para esse fim o concessíonaeío.se
tenha apparelhado,
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VIII

Para garantia da execução do contraeto o concessionario
depositará no Thesouro Nacional a caução de 16 :000$, em
dinheiro ou apolíces da divida pub:llica; caução que só poderá
ser levantada quando esgotado o prazo da concessão, dB! accôrdo
com o maxímo previsto n art. 2 do decreto n. 8.019 citado,
0

IX

o concessionario fica sujeito pelasãníeacções do eontracto ás multas de 500$ a 5 :000$ ieI ao dobro nas reincidencias,
impostas ,pelo Governo, conforme as gravidades das faltas.
Essas multas serão descontadas da caução quando o concessíonario não as pagar dentro do prazo dafntímação.
x
Si, decorrido o prazo de que trata a clausula VII para a
montagem de usina, não estiver iniciada a respectiva construcção, ficará ipso facto caduca a concessão, com perda da
caução.
Igualmente fica estabelecida essa penalidade para o caso
de não ser assígnado o consracto r.efereníte a esta concessão,
dentro do prazo de 30 dias contados desta data.
XI

o enncessíonaeío entrará para os cofres da União côm a
Importancía annual de 6: 000$, em duas prestações semestraes
para a despeza de fiscalizaçãJo do contracto,
XII

Quaesquer duvidas que 'se suscitarem na applícação dos
favores ou apreciações dos encargos resultantes desta concessão,
serão resolvidas administrativamente, por arbitragem amigavel,
na fórma da legislação em vigor.
RIo de Janeiro, 21 de junho de 1911. - J. J. Seobra.
DECRETO N. 8.794 -'- DE 21

DE JUNHO DE'

1911.

Autoriza a emissão de titulos no valor de :frs. 60, milhões, do juro annnal
de 4 %' ouro, para pagamento de serviços contractados com a Companhia
Viação Geral da Bahia

O Presidente da Repubtíca dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do estipulado na clausula IV das que acompanham o decreto n , 8.648, de 31 de março do corrente anno,
decreta:
Art. 1. o Fica o mínistro da Fazenda autorizado a fazer
a emissão de titulos no valor de frs. 60.000.000, do juro annual

de 4 %, ouro, para pagamento de serviços contractadoe com a
Gompanhia Viação Geral da Bahia, nos termos do citado decreto.
§ 1, o Os titulas a emittir serão do valor nominal de fr-s. 500
cada um, e juros semestraes de fI1S'. 10 com a amortização inicial de 112 % ao anno, a começar em julho de 1916 ea terminarem 1972.
.
§ 2. o O Pagamento dos juros será effectuado, pela f6rma
que fôr idJeterniinada pelo Ministerio da Fazenda, no R.io de
Janeiro, em Londres e em Paris, sendo nesta ultima praça por
intermedio da Caisse Commerciale et Industrielle de Paris. O
primeiro CQupon semestral vencer-se-ha em 1 de [anetro de'
1912.
§ 3. o O resgate dos titulas será feito por meio de um funda
de amortização inicial de 112 % ao anno, devendo effectuar-se
o primeiro resgate em 1 de julho de 1916. Será realizado por

compras no mercado, quando os titulos estiverem abaixo do
par; quando estiverem ao par ou acima delle, por meio de
sorteios, que terão lagar nos mezes de dezembro e junho de
cada anno , Os titulos serão sorteados em presença de notario
publico e o resultado do sorteio publicado immediatamente
por annuncio. Todo titulo que fôr sorteado será pago com' os
juros vencidos, no dia 1 de janeiro ou 1 de julho que Is'e seguir
ao sorteio.
.
§ 4.° Pelo serviço de juros será abonada a commíssão
de 314 % e pelo de amortização a commíssão de 112 %, quando
o resgate fór feito por meio de sorteio; quando o resgate fô)'
feito por meio de compra, abonar-se-lia mais 118 % pela corretagem.
§ 5. o A Companhia Viação Geral da Bahia, logo depois de
effectuada a emissão, depositará, á disposição do Governo dos
Estados Unidos do Brazjl, uma somma correspondente a 83 %
do valor nominal dos títulos, para o servíço dos pagamentos
previstos na clausula m do referido decreto, sendo metade em
um banco nacional e metade na Caísse Commerciale et Industrielle de Paris ou em um dos bancos da praça de Paris, por
designação do ministro da Fazenda, mediante aceõrdo com a
companhia.
§ 6, o Os pagamentos devidos á Companhia Viação Geral da
Bahia, nos termos da citada clausula m, serão effectuados em
dinheiro, mediante autorização do Governo, até a importancia
depositada pela mesma companhia, de accõrdo com a clausula
IV, tanibem já citada, do decreto n. 8.648. de 31 de marco
do corrente anno.
. Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1911, 90 da Independencia
e 23 da Republica.
HERMES R. DA FONSEQ..-\..
0

0

Francisco Antonio de SaUes.

1. I. Seabr«.
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DEORETO N. 8.795 ~ DE 21 DE JUNHO DE 1.911
Abre ao Ministerio ?s F'azenda o credito de 5~9:;;611 para pagamento de ditfe'
rença . d.e vencunentos, ao 2° _escrlp~arlo da .AJfandega de Poranaguâ,
B'ranciseo de Paula Dias Negrao, em virtud.e de sentença jud.icillrill

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil
usando da autorização contida no art. 82, n. "VII, da lei n. 2.356;
de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal de COn~
tas, na conformidade do art. .20, § 2°, n. 2, Iettra c, do decreto
.
legislativo n. 39.2, de 8 de outubro de 1896 :
Resolve abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de
529$6H, para occorrer, nos termos do accordão do Supremo
Tribunal Federal, n, 1.167, de 6 de janeiro de 1909, ao pagamento da dífferença de vencimentos devida ao 2° escripturario da Alrandoga de Paranaguá, Francisco de Paula Dias
Negrão, no periodo ele -1 julho de 1909 a 31 de dezembro de
19-10.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 19'11, 90° (la Independencía
e 23° da Bepuhlica,
:B:ERl\IES

R. DA

FONSECA.

Francisco .4.ntonio de Sal/es.]

DECRETO N.

8.796~DE

21 DE JUNHO DE 1911

Approva as alterações feitas nos estatutos d.. Nord-Dentsche Versicherungs
Gesellschaft, com sêde em Hamburgo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazfl,
attendendo ao que requereu a. « Nord-Deutsche Versioherungs
Gesellschaff », com séde em Hamburgo, devidamente representada, resolve approvar a alteração feita nos estatutos da
mesma companhia, .augmentaudo o capital social de marcos
10.000.000 para 12.500.000 marcos, conforme o documento
que a este acompanha, ficando a companhia obrigada ás seguintes clausulas :
L" A companhia continuará a operar, como até a presente
data, em seguros maritimos.
2.a A comparrhía subordinar-se-ha a todas as exigcncias
das leis e regulamentos vigentes ou que vierem a ser adaptados
no Brazil.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1.911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES

R. DA FoNSECA.

Francisco .4.ntonio de Solles.
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DECRETO N. 8.797-DE 21

DE JUNHO DE

191;1.

Concede li sociedade anonyma Banque .Fran~aise' et Italienne pour I' Amerique du Sud- autorizaçiio para estahelecer agencias nas cidades de Pazsnaguâ e Ponta Grossa, do Estado do Puranâ e nas cidades de Porto
Alegre e Rio Grande, do Estado do Rio Grande do Sul

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Banque Francaíseet Italienne pour l'Amerique ctu Sud, com séde em Paris,
devidamente representada:
Resolve conceder á mesma sociedade autorização para estabelecer agencias nas cidades de Paranaguá e Ponta Grossa,
do Estado do Paraná e nas cidades de Horto Alegre e Rio Grande,
do Estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo da concessão feita
pelo decreto n. 1.169, de 25 de agosto de 1910 e mediante as
condições allí prescríptas.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 19ii, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de SaUes.

DECRETO N. 8.798-DE 21 DE JUNHO DE ,1911
Transfere da comarca de Ttaporanga para a de S. José do Rio Pardo \L séde
da 41& brigada de cavallarfa da Guarda Nacional, do Estado de São
Paulo

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que representou o coronel commandante superior íntecino da Guarda Nacional, no Estado de S. Paulo,
decreta:
Artigo unico , Fica transferida da comarca de Itaporanga
para' a de .s . José· do Rio Pardo a séde da 41" brigada de
cavallaría da Guarda Nacional do mesmo Estado; revogadas
as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 21 de junho de l(l 11, 90° da Independencia
e 23° da Repuhlioa .
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha C01'1'êa.

DECRETO N. 8.799-DE 22 DE JUNHO DE 1911.
Promulga a Convenção para a permuta de enoommeudas postaes, sem valor de·
elarado, antre o Brasil e a Itnlia, asaignada no Rio de .Janeiro em 19 de
Dezembro de 1910.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Tendo sanccionado pelo Decreto n. 2.362, de 31 de Dezembro do anno proximo findo, a Resolução do Congresso Na-
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cional do dia anterior, que approvou a Convenção para a permuta de encommendas postaes, sem valor declarado, entre o
Brasil e a Italia, assígnada no Rio de Janeiro aos dezenove dias
do mezde Dezembro de mil novecentos e dez, e havendo sido
trocadas as respectivas ratificações na referida cidade do
Rio de Janeiro, aos sete dias do corrente mez de Junho,
Decreta que a mesma Convenção seja executada e cumprida tão ínteíramente rcomo nella se contém.
Rio de Janeiro, 22 de Junho de 1911, 90' da Independencia
e 23' da Republica.
HERMES

R. DA FONSECA.

Rio-Bronco,

o MARECHAL HERMES RODRIGUES DA FONSECA:
PRESIDENTE D.\. REPlH3LICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Faço saber aos que a presente Carta de ratificação virem
que entre os Estados Unidos do Brasil e o Reino de Italia,
pelos respectivos Plenipotenciarios, foi concluida e assígnada
na cidade do Rio de Janeiro, aos dezenove dias do mez de Dezembro de mil novecentos e dez, a Convenção para a permuta
de encommendas postaes, sem valor declarado, do teor seguinte:
Convenção para a perDlutade
encommendas postaes, sem
valor declaràdo, entre o Brasil e a Italia.

Convenzione per lo scamhio di
pacchi postali, senza diohíaraaíone di valere, f1'a
I'Italia ed il Brasíle.

O Presidente da Republica
dos' Estados Unidos do Brasil
e Sua Majestade o Rei de Italia, desejando organísar um
serviço para a permuta directa
de encommendas postaes sem
declaração de valor, sobre as
bases da Convenção de Roma
de 26 de Maio de 1906, resolvoram concluir uma Convenção para esse fim, e nomearam
seus Plcnipotenciarios, a saber:
O Presidente dos Estados
Unidos do Brasil:
Os Senhores José Maria da
Silva Paranhos do Rio-Branco,
Ministro de Estado das Relações Exteriores, e José Joaquim Beabra, Ministro de Es-

Sua Maestà il Re d'ItaIia e il
Presidente della Repubblica
deglí Stati Uniti del Brasile,desiderando di organízzare fra
l'Italia e il Brasile un servizio
per lo scambio diretto dei pacchi postali senza dichiarazione
di valere, sullo basi delIa
Convenzione di Roma deI 26
Maggío 1906, hanno risoluto a
questo scopo di concbiudere
una Convenzione, ed banno nominato 101'0 Plenipotenziari:.
Sua Maestà Il Re d'ItaIia:
Il Sígnor Barone CamilIo
Romano Avezzana, Uffiziale
dei Suoi Ordini dei S. S. l\Iaurizio e Lazzaro e della Corona
d'Italia, Suo Inviato Straor.dinario e Ministro Plenipoten-
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tado da Viação e Obras Publicas;
E
...
.
.....
. Suá Mâjêsf.ade o Rei de Italia:
O Senhor Barão CamilIo Romano Avezzana, Ofrícíal das
Ordens de S. Mauricio e S. Lazaro e. da Gorôa de Itália, seu
Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario junto
ao Governo dos Estados Unidos do Brasil;
Os quaes, depois de se have'rem communíeado os seus plenos poderes, achados em boa
e devida rõrma, convieram nos
artigos seguintes:
ARTIGO

ziario _presso il Governo degli
Stati Unítí deI Brasile;
E
II Presidente deglí
Unítí deI Brasile:

Stãti

I Bigncri José Maria da Silva Paranhos do Rio-Branco,
Ministro di stato per glí Affari
Esteri, e José Joaquim Seabra,
Ministro di Stato per Ie Comunicazioni e per i Lavori
Pubblici;

I qualí, dopo essersi comunicati i Ioro píení poterí,
che furono trovatí in buona e
debita formá, hánno convenuto
neglí articoli seguentí :

i.

ARTICOLO

i.

i - Sob a denominação de
encommendas postaes, poderão
sei' expedidas encommendas
som valor declarado, até o limite de cinco kilogrammas,
tanto do Brasil para a Italia,
como da Italia para o Brasil.

i - Potranno essere spediti
sotto Ia denominazione di paechi postali dei pacchi senza
valere dichiarato, fino a concorrenza di cínque chílogrammi, tanto dall'Italia per il Brasile che daI Brasíle per l'Ita-

2 - As adrnínístracões postaes dos dois paizes reservamse o direito de determinar ulteriormente, de commum aeoordo, se os seus respectivos
regulamentos o permittirem,
os preços e condições applicaveís ás encommendas de peso
superior a cinco kílogrammas,
bem assim ás .eneommendas de
valor declarado ou cuja entrega dependa de cobrança do
porte.
ARTIGO 2.

2-Le Amministrazioni postalí dei due paesi si riservano
iI diritto di determinare ulteriormente, di comune accordo,
se i loro regolamentí ríspettíví
lo permettono, i prezzi e le
condizioni da applicare, cosi ai
pacchi di un peso superiore ai cínque ch ilogrammí
che ai pacchí con valere dichiarato e a líueIli con porto
assegnato.

........... As Administrações dos
Correios do Brasil e da Italia
proverão ácerca do transporte
por mar entre os dois paizes
por meio dos paquetes de que
díspuzerem,
2 - A transmissão das eneommendas será feita em en-

i-Le Amministrazioni delIe Poste dell'Italia e del Brasile provvedono aI trasporto
per mare dei pacchí fra i due
paesí, coi piroscafi che sono a
Ioro dísposisíone.
2 - La trasmissione dei
pacchi e fatta in ínvoluerí, per

lía.:

ARTICOLO

2.
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volucros, fechados e seIlados,
tanto quanto seja possível,
3 -=- As Adíninistrações dos
Correios dos dois páízss contractãntés fixarão de commum
aecordo, de eonformídade com
Ó . I'êgitrien estabelecído pela
Convenção de Roma de 26 de.
Maio de {906, as condições pe....
las quaés poderão ser permutadas, entre as suas respectivas
repartições de transmissão, as
encommendas originarias dos
países estrangeiros ou destinadas aos que se servirem do
intermedio de um dos dois
serviços para se corresponderem com o outro.
ARTIGO

3.

quanto e póssíhíle, chiüsi e
sigi11ati.
3~Le Aninlinistràzioni pos ....
talí dei due pil.êsi confrãttantí físsano, di eomune ac....
cordo; in conrormíta deI regiínê stahílíto dalla Oonvenzíons di Roma deI 26 Maggio
1906, Ie condízíoní alle quali
potranno essere scambiatí f:ra
i i'ispettivi uffici di transmissione, i pacchi postali
proveníentí e a destinazione
dei paesí esteri ché si servano
deI tramite di uno dei due
servizií per
corríspondere
coll'altro,
ARTICOLO 3.

1 ~ A taxa por encommenda até o peso de cinco kilogrammas, expedida do Brasil
para Itália e vice-Versa, será
fixada do modo seguinte:
Parte do Brasil Franco 1,75

Parte da Italia

Franco

Transito mari....
timo ........... .. Franco

1 - Il diritto per cíascun
pacco fino aí peso di cínque
chílogrammí, spedito dall'Italiaiii Brasile e víceversa, sará
fissato nella misura seguente:
Quota spettante all' Itália. Franchi 0,75
0,75 Quota spettante al Brasíle Franchi 1,75
Nolo martttí..
1,00
mo
. Franchi 1,00

Francos 3,50

Franchi 3,50

2 - Por cada encommenda
em transito, expedida átravés do territorio· de um ou
outro dos paízes contractantes, a taxa de transitá é fixada
em i franco para o Brasil e
50 centimos para a Italia.

2 - Per cíascun pacco postale in transito, per il passaggio sul territorio dell'uno o
dell'altro dei due paesi con....
traenti, il dicitto di transito
~ fis~;ato a 50 centesimiper
l'Italia e a 1 franco per il
Brasile.

ARTIGO

4.

ARTICOLo 4.

A franquia das encommenL'affrancatura dei
das postaes é obrigatoria.
postali e obblígatoria.
ARTIGO

5.

ARTICOLO

pacchí

5.

o remettente de uma en- TI mittente di un pacco poscommends postai põde obter tale puo avere I'avvíso di ri-
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aviso de entrega d'essa encommenda mediante o pagamonto prévio de uma taxa
de 25 eentímos no maximo.
A mesma taxa póde ser applicada aos pedidos de informações sobre o destino das encommendas, feitos posteriormente á remessa da eneommenda se o remettente já não
houver pago a taxa especial
para o aviso de entrega.
Essa taxa pertencerá á
Administração do -paíz de origem da encommenda.
ARTIGO

6.

cevuta di questo paeco, mediante pagamento 'anticipato
di una tassa fissa che non
potrà superare 25 centesimi.
La: stessa tassa puõ esser~ apphcata alle domande di informazioni fatte posteriormente all'invio deI pacco per
conoscerne il destino se il
mittente no ha già pagato Ia
tassa specíale per l'avvíso di
ricevuta di ritorno.
Questa tassa:
compete:
alI'Amministrazione deI paese
di provenienza deI paeoo.
ARTICOLO

6.

O paiz de destino tem a faÊ in facoItà del paese di
culdade de cobrar, pela en- destinazione di percepire daI
trega a domicilio [3 pelo cum- destinatario, per la consegna a
primento das formalidades de domicilio e per il compímento
alfandega, uma taxa cuja ím- delle formalità di dogana, una
portancia total não poderá ex- tassa il cuiammontare comceder de 25 centimos por en- plessivo non puõ superare 25
centesímí per pacco.
commenda.
ARTIGO 7.

As encommendas postaes
destinadas a prisioneiros de
guerra, ou por elles expedidas,
serão isentas de todas as taxas
previstas na presente Convenção, tanto no paiz de origem
como no de destino.
As encommendas expedidas
com franquia não dão lagar
aos abonos previstos pelos artígos 3, 5, 6 c 7 da presente
Convenção.
.AR'l'IGO

8.

i-As encommendas postaes
a que se applíca a presente
Convenção não podem ser sujeitas a nenhuma outra taxa
postal, além das previstas nos
diversos artigos da mesma.
Aos Correios de destino é
facultado cobrar préviamente
dos destinatarios uma taxa de

ARTICOLO

7.

I pacchi postali destinati ai
prigionieri di guerra, o spediti da essí, sono esenti da
tutte le tasse previste dalIa
presente Convenzione, tanto
nel paese di provenienza
quanto in quello di destinaxíone.
I medesimí parcchi spedi:ti
in f'ranchígía. non danno Iuogo
alle percezioni di cui aglí articoli 3, 5, 6, 7 delIa presente
Convenzione.
ARTICOLO 8 •

1 - I pacchi postalí cui si
referiscc la presente Convenzíone non possono essere gra'lati da alcuna tassa postale,
salvo quelle previste daglí articolí di questa Convenzione.
E' in facoltà delI'ufficio di
destinazione di esigere dai
destinatari un diritto di ma-
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armazenagem' sobre as encornmendas 'que não forem retiradas do Correio no prazo
marcado pelo regulamento interno do respectivo paíz,
2-0s direitos de alf'andega,
ou outros não postaes, devem
ser pagos pelos destinatarios
das ditas encommendas. Entretanto, os remettentes poderão
tomar a seu cargo os direitos
de que se trata, mediante declaração prévia, feita no Correio de origem. Neste caso, deverão pagar as quantias indicadas pelo Correio de destino
e a' pedido d'este.
A Administração que promover a retirada da alf'andega
por conta' do remettente é autorisada a cobrar, por esse serviço, um direito especial que
não poderá exceder de 25 centimos por encommenda.
AR'rIGO

9.

gazzinaggio pei pacehi ,que
non siano ritirati dentro iin
termine fissato daI regolamento interno del detto paese.
2:- ,I ,di.ritti di dogana, ed
altrí díríttí non uostaíí devo no
es~ere p~gatti dai ctestinari'
dei paoclií stessí, Possono, pe1'0, ,I mittent! assumere a 101'0
carI~o 1 Qi.ritti di euí sopra,
mediante dich iaraz íons da farsi all'uff'icío di spedizione. In
tal caso essi dovranno pagare
le somme che sararmo indicate
dall'ufffcio. di 'destinaz íona su
domanda deI medesimo.
L'Amministrazione ehe fa
eseguire le operazioní di sdoganamento per conto deI míttente e autorizzata a percepire
P~l' tal e servizio un diritto specíale che non puõ superare i
:!5 centesimi per pacco.
ARTICOLO

9.

o remettente de uma eueommenda, postal poderá f'azel-a retirar do Correio ou modificar-lhe o endereço nas condições e sob as reservas determinadas para as correspondencias no artigo 9 da Convenção principal da União Postal
Universal com este accrescímo: que se o remettente pedir
a devolução ou a reexpedíção
de uma encomnienda será
obrigado a garantir préviamente o pagamento do porte
devido pelà nova transmissão.
No caso .de devolução ou de
reexpedição para o exterior, os
direitos aduaneiros serão annullados,

Il mittente di un pacco postale puõ farlo rttírare dall'Amminístrazfone postale o rnodíficarne I'índirízxo alIe condizioni e colIe rlserve deterrnínate per la corríspondenza
dalI'articolo 9 delIa Oonvenzione príncipale dell'Unione
Postale Uuiversale, con l'aggiunta che, se il mittenté chiede il rinvio a se stesso, o la rispedizione di un pacco, 'deve
garantire 1lnticipatamente' iI
pagamento deI porto dovuto
per la nuova trasmíssíone,
lu caso di rinvio al mittente
o di rispedizione all'estero, i
dir itti di dogana sono annullati.

ARTIGO 10.,

ARTICOLO,10.

A reexpedíção das encomLa spedizione da. un paese
rnendas de um paíz para outro, all'altro dei pacchi, in seguíto
por motivo de mudança de re- a cambiamento di residenza
sidencia dos destlnàtaríos, as- dei destinatarii, come pure il
sim como a' devolução das ca- rínvíd dei pacchí non conse-
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hidas em refugo, ou rejeitadas
pelaalfandega, darão legar á
cobrança supplementar das taxas fixadas pelos artigos 3, 5,
7 e 8, § 2, a cargo dos -destinatarios, ou, conforme o caso,
dos remettentes, sem prejuízo
do reembolso das despezas especiaes cu] a annullação não
fór concedida pelo paiz de destino.
ARTIGO

gnati, respinti dalla dosana,
danno luogo alla nercesíons
supplementare delle tasse previste daglí artiéoli 3 5 7 8
§ 2, a carico dei destinatarii'
o, se ne e il caso, dei mittentí'
senza pregíudizto deI rimbors~
~li quelle spese speciali di cuí
li paese di destinaz ione :non
accordasse I'annullamento,

11.

,1 - Salvo accórdo em contrario entre os dois' paizes contractantes, é. prohibído expedir por via postal encommendas contendo:
à) Mater ias explosivas, in.flammaveis ou nocivas, animaes ou ínsectos vivos, salvo
as excepções previstas no regulamento de execução:
b) Cartas ou notas' com caracter de correspondencia;
c) Objectos cujo CUl'SÇl não
seja autoeísado pelas leis ou
regulamentos da alf'andega ou
outros.
E' igualmente prohihido expedir papel moeda, moeda 111etallíca, artigos de ouro ou prata e outros ohiectos preciosos.

Entretanto, é permittido incluir nas remessas a factura
aberta reduzida ao simples
eienco do contendo, bem como
uma simples cópia de endereço
da encommenda, com a índícação do endereço do remettente.
2 - No caso em que a encommenda incida sob alguma
d'essas prohíbições e que seja
remettida por uma das duas
Administrações á outra, esta
procederá da maneira e pela
rõrmaprevísta em sua legislação e em seus regulamentos
internos.

ARTICOLO

ti.

1 - Salvo accordo contrario
tra i due paesi contratttantí, e
proibito spedire per la via postale pacehí contenenti :
a)
Materie esplosive, iní'íammahilí o perícolose, anímalí o íusettí víventí, salvo le
eccezioni previste aI rego lamento di esecuzione;
b) Lettere o note aventi carattere di corrispondenza;
e) Oggetti la cui entrata non
e autorizzata dalIe Ieggí o regolamentí di dogana od altri.

E' cgualmente vietato di
spedíre carta monetata, moneta metallica, materie d'oro
od argcnto ed altri oggetti preziosi.
E'" perõ, permesso d'inserire
la f'attura .'aperta, límitata al
semplice elenco,come anche la
sola copia dell'indirizzo del
pacco con l'indicazione dell'indirizzo deI míttente.
2 - Nel caso di un paceo
che cada sotto una di· queste
prohibizioni e che sia consegnato da una delle due Ammini straz ioni alI'altra, "questa
nrocede nella maniera e nelIe
forme previste dalI a sua legislazíone e dai suoí regolamentí

íntemí,
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ARTIGO

12.

1 -- Salvo caso de força
maior, quando se der perda,
suhtracção ou avaria de uma
encommenda postal, o remettente ou, na falta d'este ou a
seu pedido, o destínatarío te!:á
direito a uma índemnísacão
correspondente ao valor real
da perda, da suhtracção 0.u .da
avaria, excepto se o prejuízo
tiver sido causado por culpa
ou negligencia do remettente
ou provier da natureza do objecto, sem que esta indemnísação possa exceder de 25
francos.

ARTICOLO

12.

1 - Salvo il caso di forza
maggiore, quando un pacco e
stato perduto, rnanomesso o
deteríorato, íl mittente o, in
mancanza di lui o a sua domanda, il destínatarío, ha diritto ad una índennita corr.lspondente all'ammontare reale della
perdi ta, della manomissione o
della deteriorazione, ameno
che il danno non sía stato cagionato dalla colpa o dalIa negligenza del mittente u non
provenga dalIa natura dell'oggetto e purche questa indennità non superí i' 25 franchio
No caso em que uma indemNeI caso ehe runa indennità
nísação tenha sido paga pela sia stata pagata in seguito alla
perda ou destruieão completa perdita od alIa dístruzíone
de uma encommenda, o remet- completa di un paceo, il míttente tem direito, além disso, tente ha inoltre diritto alla
á restituição das despezas de restituzione delle spese di
expedição e, j3ventualmente, ás spedíz ione ed eventualmente a
despezas de reclamação.
quelIe occorse per n reclamo.
2 ~ A obrigação de pagar a
2-L'obbligo di pagara I'íníndemnísação incumbe á Ad- dennítà incombe alI' Amminisministração a que pertence a trazione da cuí dipende l'uffiAgencia expedidora, sendo re- cio di spedizione ed e riservato
servado a esta recurso contra a questa Amministrazione il
a Admínístração responsavel, iicorso contro l'Ammínístraisto é. contra a Administração zione responsahile, cíoe contro
em cujo territorio ou em cujo l'Amministrazione nel eui terserviço se ,deu a perda, a sub- ritorio si e verificata la perdita, la manomissione ola de.
tracção ou a avaria.
teriorazione.
3 - Até prova, em contrario,
3 - Fino a prova cona responsabilidade cabe á Aq- traria, la responsabilttà . inalI'Amministrazlone
ministração que, tendo recebi- combe
do a encommenda sem fazer che, avendo ricevuto íl pacco
observacão, não puder effe- senza sollevare obhiezione.
ctuar nem a entrega ao des- non puõ aecertare nê la contínatarío, nem a reexpedicão segna aI destinatario \ nê la
da encomrnenda, se fôr caso r íspedisíone di questo pacco
per iI caso che devesse farsi.
d'Isso.
J4 - O pagamento da 'ín4 - Il pagamento dell'Indemnisação pela Agencia ex- dennità da parte dell'urrícíopedidora deve effectuar-se o speditore deve effettuarsi aI
mais breve possível e, o mais piu presto possibile e tutto aI
tardar, no prazo de um anuo, a píú entro íl termine di un
anno a. partire daI gíomo in
contar do dia .da reclamaCão.
cuí venne sporto i1 reclamo..
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o Correio responsavel é
obrigado a reembolsar sem
demora o Correio expedidor
da importancia da índemnísação paga por este.
O Correio de origem fica
autorisado a índemntsar o remettente por conta do Correio
destinatario
que,
regularmente avisado, tenha deixado
correr um anno sem dar andamento á reclamação.
5 - Fica subentendido que
a reclamação só será aceita
dentro do prazo de um -anno,
a contar do dia em que foi
postada a encommenda. Decorrido esse prnzo, o reclamante perde qualquer direito
á indemnisação,
ô - Se a perda, subtracção
ou avaria occorrer durante o
transporte das encornmeudas
entre as agencias de ti-nusmissão dos dois paizes, sem
que seja possível determinar
em qual dos dois serviços o
fado succcdeu, as duas Admínistrações supportarão o prejuizo em partes íguaes.

L'utf'icio responsabile e In
ohhligo di rimborsare senza
indugio a ll'uff'icio speditora
I'arnmontnre della índennítà da
questo pagata.
L'uff'icio di provenienza e
autorízzato a indennizzare il
mittente per conto dell'uff icio di destinazione che, avvísato in tempo, ha lasciato
passai-e un anno senza dare
seguito ai reclamo.
5 - S'intende ehe il reelamo non e. ammesso che nel
termine di un anno a comínclaro dai gíomo della consegna dei pacco all'uf'tícío
postale : passato questo te1'mine, il reclamante perde ogní
díritto all'Indeunizzo.
6 - Se la perdi ta, la manorníssíone o ·la detet-íorazíone
si verifieano durante il trasporto dei pacchí fra gli uffici
di trasmissioue dei due paesi
senza chs - sia possibile stabilire in quale dei due serviz ii postali il fatto abhia
avuto luogo, le due Amministrazíoni partecípano in egual
mísura a risarcíre il darmo.
Para as remessas dirigidas
Per gli ínvii indirizzati
á lJosta restante ou conserva- [ermo in posta o conservati in
das em deposito _á disposição deposito a disposizione dei
do destinatario, a responsa- destinatário, la responsahilità
bilidade cessará com a entrega cessa colla consegna ad una
á pessoa que tenha justificado persoua che ha provato la sua
a sua identidade, segundo as identità, secondo le regule viregras em vigor - no paiz ~e genti nel paese di destinazione
destino, e cujo nome e qualí- ed il eui nome e qualità
dades estejam conformes ás sono conformi alle indícazioní
indicações do endereço,
dell'indirizzo.
'7 - A responsabilidade da
7 - La respousahilità delle
Administração cessa quando Arnmínistrazioní cessa quando
as encommendas postaes ha- gli avsnti dirítto hanno ritíJam sido entregues a quem de - rato i pacoui postali.
direito.
ARTIGO 13.

ARTICOLO 13.

Ciascuna Amministrazione
Cada Administração póde,
em circumstancias eoccepcio- puà, in circostanze eccezionali
naes que sejam de natureza a e di natura tal e da giustifijustificar a medida, suspender care la misura, sospendere
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temporariamente o serviço ternporaneamente il servísío
das encommendas postaes, to- dei pacchi postal i, totalmente
tal ou parcialmente, sob a o parzialmente. a condizione
condição de dar aviso imme- che ne avvisí ímmedíatamente
diato á Administração inte- L\.mministrazione interessata
ressada e, se necessario fôr, e, se necessarío, per telegrafo.
pelo telegrapho.
ARTIGO

14.

A legislação interna de cada
um dos dois paízes contractantes é applicavel a tudo o
que não é previsto nas clausulas contidas na presente
Convenção ou na Convenção
Internacional de Roma.
ARTIGO

15.

Consideram-se agencias de
permuta:
No Brasil, os Correios do
Rio de Janeiro e Santos, e na
Italia o de Genova.
No Brasil, além dos dois
Correios suprarnencíonados,
executam o serviço das encommendas postaes as agencias do Correio em Petropolis,
Bahia, Recife (Pernambuco),
Belém (Pará), Mauáos' (Amazonas), São Paulo, BelIo Horizonte (Minas Geraes), Porto
Alegre (Rio Grande do Sul),
Florianopolis (Santa Cathar ina), Paranaguá (Paraná) ,
Curytiha (Paraná) e Fortaleza (Ceará).
Na Italia, em todas as localidades será feito esse serviço.
Periodicamente, a Directoria Geral dos Correios do Brasil orgauísarã uma lista com
os nomes das agencias postaes brasileiras que forem no
futuro autorisadas a realisar
esse serviço.
ARTIGO

16.

1 - A presente Convenção
entrará em yj~'()r no dia que

ARTICOLO

H.

La legislazione interna di
ciascuno dei due paesí contrattanti resta applicabile a
tutto cU) che non e previsto
dalIe clausole contenute nelIa
presente Conveúzione o nella
Convenzione internazionale di
Roma.
ARTICOLO

15.

Sono da considerarsi come
uffiei di trasmissione:
In Italia, quelIo di .Genova,
aI Brasile quelli di Rio de Ja...;
neiro e di Santos. ._,
In Italia tutte le loealità
partecipano a tale servizio.
AI Brasile, oltre i due uffici
summenzionati, parteeínano aI
servizio dei pacchi postal! le
località di Petropolis, Bahia,
Recife (Pernambuco), Belem
(Pará), Manáos (Amazonas),
S. Paulo, BelIo Horizonte (Minas Geraes) , Porto Alegre
(Rio Grande do Sul), Florianopolis
(Santa Catharina),
Paranaguá (Paraná), Ourvtíba
(Paraná) e Fortaleza (Ceará).

Periodicamente, la Dírezione Generale delle Poste
brasiliane compilerà una lista
in cuí si inseriveranno i nomí
deglí uffici postali brasiliani
che sararmo in avvenire autorizzati a fare detto servizio.
ARTTCOLO 16
1 La presente Convenzione entrerà in vigore il
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fôr fixado por accordo entre
as Admínístrações postaes dos
dois paizes, depois que eIla
fôr promulgada segund.i a legislação pat-ticnlar de 'cada
um deIles.
2 ..:- Será obrigatoria até
que uma das duas Altas Partes Contractantes tenha participado á outra, com um anuo
de antecedencia, a sua íntenção de -fazer cessar os. effeitos' da:' mesma.
,. 3 - Se a .Admínietração
Brasileira vier no futuro .a
adherir ao Accordo de Roma
de 26 de Maio de 1906, concernente á permuta de encommendas postaes, a presente Convenção ficará sem
nenhum effeito quando fôr
posto em execução no Brasil
o dito Accordo de Roma .
. 11 - A presente Convenção
será ratificada logo que seja

giorno che sarà fissato d'aecordo tra le Amministrazioni
postali dei due paesi, dopo
che ne sara avvenuta la promulgazione secondo le norme
particolari dei due Stati.
2 - Essa resta obblígatoría
f'ínohe una deIle due Alte
Parti Contrattanti non abbia
un anno prima denunzíato
aIl'altra la sua intenzione di
farne cessare glí effetti.

3-Se per l'avvenire l'Amministrazione dei Brasile aderirà all'Accordo di Roma del
26 Maggío 1906, concernente
lo scambio dei paechí postali,
la presente Convenzione resterà senza alcuu effetto quando
sara messo in esecuzione ai
Brasile l'Accordo di Roma per
lo scambio dei pacchí postali.
4-La presente Convenzione
sara . ratificata non appena
possibíle.
.
possível.
Lo scambio delle ratifiche
Os instrumentos de ratificação serão trocados no Rio avrà luogo in Rio de Janeiro.
de 'Janeíro.
Em firmeza do que, os Plenípotencíaríos acima nomeados assígnam a presente Convenção; .appondo Iiella os seus
seIlos.
.
Feita, em dois exemplares,
cada um nas línguas portugueza e italiana, no Rio de
Janeiro, aos dezenove de Dezembro de mil novecentos e
dez.
(L. S.)
(L. S:)
(L. S.)

In fede di che, i Plenipotenziari sopranominatf firmano
la presente Convenzione, e
appongono alla stessa il 101'0
sigilli.
Fatta in due esemplari,
ciascuno in língua italiana e
portoghese, a Rio de Janeiro,
il diciannove Diciembre millenovecentodieci.
(L. S.)
(L. S.)

RIO-BRANCO.
SEABRA.
ROMANO AVEZZANA.

J. J.

DECRETO N. 8.800 -

(L. S.)
DE

28

RO:M:'ANO AVEZZANA.
Rra-BRANCO.

J. J. SEABRA.

DE .TUNHO DE

19'11

Abre ao },[inisterio da .Guerra o credito de 327 :380$302, supplementar ao
n. 6 do art. 21. da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na í'órma do disposto
no art. 2°, § 2°, n.z, lettra c, do decreto legisla tivo n, 392, de

i207

AOTOS DO PODER EXEOUTIVO

8 de outubro de 1896, resolve abrir ao i\linisterio da Guerra
o credito de 327 :380$302, supplementar ao n. 6 do art. 21
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, para occorrer
ao pagamento, no período de 10 de março ultimo a 31 .de
dezembro do corrente anno, do pessoal da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra, em virtude da reorganização da mesma fabrica, realizada pelo decreto n. 8.586, de 6
tambem de março ultimo.
Rio de Janeiro, 28 de [unho de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HER:1\IES R. DA FONSECA.
E1nygdio Dantas Barreto,
DECRETO N. 8.80-\ -

DE 28 DE ,JUNHO DE 1911

Altera o plano ele uniforme para o Exercito, na parte relativa iís passadeiras.
parn Q 1° (' 2° uniformes dOR offir.i·nes do Estado Maior General,

() Presidente da Républica dos Estados Unidos do Brazil
resolve que no actual plano de uniformes para o Exercito
se observe a alteração seguinte:
Ficam supprimidas as passadeiras para o 1° e 2° uniformes dos ofi'iciaes do Estado 'Maior General, ás quaes se
refere o plano approvado por decreto n. 1.720 A, de 11 de
junho de 1894.
Rio de Janeiro, 28 de [ulho de 1911, 90° da Independencia e 23° da Republica.
HER:M'ES R. DA FONSECA.
Em,ygidio Dantas Barreto:

DECRETO N. 8.802 Approrn, com nlternções, os

DE 28 DE JUNHO

DE

1911

estatutos ela « A Previdencia »,Cnixa: Pau..
Iistn de Pensões

110\"05

o Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazfl,
attendendo ao que requereu, em 14 de março do corrente anno,
a « A Previdencia », Caixa -Paulista de Pensões, com séde na
capital dó Estado de S. Paulo. autorizada a funccionar pelo
decreto n. fi. 917, de 9_de abri} de 1908. resolve approvar os
seus novos estatutos apresentados em assembléa geral extraorninaria. realizada a (i do mesmo rnez, com as alteracões abaixo
índdcadas, continuando a refe-rida sociedade a submetter-se em
tudo quanto lhe fôr applicavel ás disposições dos decretos
ns. 434, de 4de Julho de 1891, e 5.072, de 12 de dezembro de
1903,e de quaesquer outros que vierem a ser promulgados sobre
a mate-ria de sua concessão,
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Os novos estatutos ficam approvados com as seguintes
modificações:
Art. 16. Supprimam-se as palavras - «e de registro».
Art. 17. Accrescente-se - « e empregado em apolíces da
divida publica federal ou do Estado de S. Paulo, pertencendo
os respectivos juros ao fundo disponível ».
Art. 21. Substitua-se pelo seguinte: « O producto das [oías
e contribuições será distribui do .por dous rurrdoa differentes
e será assim escripturado:
I - Fundo inamovível formado por 70 % das contribuições mensaes pagas pelos contribuintes ínseriptos nas caixas
A e B e tambem pelas multas em que incorrerem os contribuintes.
A renda deste fundo é destlnada exclusivamente ao pagamento das pensões.
II - Fundo disponível, formado por 30 % das contribuições mensaes pagas pelos sacias contribuintes inseriptos nas
caixas A· e B e taxas de .insorípção quer na caixa A e B pelos
juros dós titulos representativos do capital social a que se referem os arts. 9 e 17.
Este fundo é destinado a attender ás despezas com a administração e funccionamento da secção de pensões que a esta
exclusivamente pertencerem e a metade das despesas que forem
communs a esta secção e á de peculios, como sejam honorarios
da directoria e conselho, aluguel de casa e outros, e bem assim
ao pagamento dos reembolsos devidos aos herdeiros necessarios
dos . sacias que fal1ecerem nas condições estabelecidas no
art. 42 ».
Art.. 22. Supprimam-se as 'palavras « e do reembolso».
,
Art. 24. Substitua-se pelo seguinte: « O deposito de
200 :000$' realizado no 'I'hesouro Nacional é considerado parte
integrante do fundo inamovível e servirá de caução na fórma
da lei».
Art. 25. Substituam-se as palavras « e do reembolsá ».
Art. 27. Substitua-se no ulêiino período a palavra « tres»
por ~< dous » .
. .. Art. 29. Substituam-se as palavras finaes « trata o mesmo
~rt. '22» pela seguinte: « tratam 0S arts. 21 e <'12».
Art. 30. Substitua-se pelo seguinte: « A importancia
annualidaspensões será determinada pela Uirectoria com a
àssistencia dos fiscaes dos contribuintes em exercício no anno
~nter.idr á sua distribuição e approvação do Governo, de maneíraque as pensões correspondam a uma médíaannual provavel..para um decennio, não devendo em nenhum caso exceder aomaximo determinado pela caderneta. .
. Art. 42. Substitua-seno .primeiro período as palavras
«Idesde que se não verifique ... » até o final do periodo, pelas
-seguíntes : «uma vez que o fallecído tenha pago as suas contribuições até os ultimos tres mezes anteriores ao seu f'allecimento, ficando o mez de seu fallecímento incluido no periodo . de tr.es mezes »,
Art.· 43. Substitua-se o periodo final pelo seguinte: « para
esse fim será tirada a quantia precisa do fundo inamovível
em beneí'ícío do qual serão creditados 'os rendimentos respe-
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etivos, que não poderão corresponder a [uro inferior a 6 %
ao anno »,
Art. 79. Accrescente-se o seguinte paragrapho : «Para
esse fim ficará 10 territorio nacional ddvtdído em duas zonas,
uma comprehendendo os Estados do sul, limitados pelos de
Matto-Grosso, Goyaz, l\IinasGeraes e Espír-ito Santo inclusive e outra, os demais Estados do norte. .
'Art. 82. Substitua-se a disposição relativa ao peculio
ger-al pela seguinte: «De 200 a 500 socíos, 10: 000$; mais de
500 sacitas, 30 :000$ » e no ultimo periodo em vez de 600 diga-se
« 200 »; aecrescentando-se mais o seguinte paragrapho: «Serão
considerados remidos os 300 socíos de ínscrípção mais antiga
na serie do pecúlio geral, desde que tenham de effectividade
lQ annos completos e se 'ache completa a -seríe, e as vagas que
se verificarem dentre os mesmos serão sempre preenchidas no
principio do anno seguinte veIos demais sócios da serie, segundo a antíguidade da ínscrípcão l'.
Art. 85. Onde se diz «e 40 % em beneficio do, f'undo de
restituição e remissão» diga-se «e 40 % para um fundo de
remissões por sorteio, sendo o saldo empregado exclusivamente
em apolíces federaes ou do Estado de S. Pauln, para com os
juros serem pagas as contribuições dos sacias que ])01' meio
do sorteio forem declarados remidos e o seu numero será o
que corresponder ao multiplo de 900$ por anno (ou selam 60
quotas CP 15$ para uma mortalidade de 2 % 'sobre 3.000 socíos)
e comportar a ímportancia annual dos [uros: estas remissões
só se veríí'ícarão entre os socios que ,já contarem 10 annos
completos de inscripção, procedendo-se ao preenchiment.o das
vagas que se verificarem durante o anno e das accrescídas por
augmento do fundo de remissão de cada seríe, na 2" quinzena
de fevereiro de cada anno.
Art. 8'7. Substitua-se pelo seguinte: «A escriptueação da
receita e despeza e dos fundos sociaes da secção de peoulíos
deverá ser feita em titulas inteiramente distinctos da secção
de pensões, não havendo communhão dos valores das duas
secções, os quaes serão inscriptos eorn a designação da secção
a que pertencerem.
:\8 despezas que forem communs a ambas as secções serão
debitadas em partes íguaes a cada secção».
Art , 109. Accrescente-se o seguinte paragrapho: «Desde
que a situação financeira da sociedade o permitta, a assernhléa
poderá, com approvação do Governo, elevar o :peculio até o
dobro em cada uma das series».
Art. 110. Depois das palavras - na séde social- accrescentem-se as seguintes: e na Capital Federal.
Art. 1-12, n. TI. .Acrescente-se : «e destinado a preencher
os prejuízos que se possam verificar no emprego dos capitaes
cio í'undo inamovível e os deiicits que porventura. se verifiquem no fundo disponível ». Substitua-se o n. TIl pelo seguinte: 20 %, até 31 de dezembro de 1921 aos sacias fundadores' considerados taes' pelo art. 3° destes estatutos a titulo
de boni~icação, de accôrdo com o art. 20 do decreto n. 434,
de 4 de [ulho de l~IH ..As quotas de bonificação dos socíos que,
a contar de '1 de janeiro de '1910, houverem transferido <suas
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acções, assim corno as dos que fallecerem,' reverterão desde
logo em favo I' do fundo inamovível, bem assim a reducçao da
porcentagem acima estabelecida terá o mesmo destino, desde
que tenham sido esgotados os prazos fixados. Continuam como
nó projecto e no art. 94 do decreto n. 7.695, de 2 de cNlzembro de '1909, os paragraphos '10 e 2° do citado art. 1'12.
Art. '1 '13. Substitua-se pelo seguínte : «o capital e Juros
verificados no fundo de reembolso na data da approvação destes
estatutos pela assemhléa geral de fundadores e accionístas,
com as alterações feitas pelo Governo, serão incorporados desde
logo ao fundo inamovível'.
.
Art. '115. Não podem ser modificadas as disposições relativas ao I!.J),gamento de pensões.
Rio de Janeiro, 28 de Junho de 19'11, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERi>IES R. DA FONS;ECA.
Francisco Antonio de Salles .
« A Previdencia» -

Caixa Paulista de Pensões

AOTA DA ASSElIll3LÉA GERAI_ EXTR.t"ORDINARIA DE

6 DE l\IARÇO DE 1911

Aos 6 de março de '191'1, reuniram-se em assembléa os fundadores e accionistas da «Previdencia:ty - Caixa Paulista de
Pensões, representando o numero de '14'1, conforme o livro de
presença e representando o capital de 35 :250$ (trinta e cinco
contos e duzentos e cincoenta mil réis), na séde social, á rua
Quinze de Novembro n. 36 A, sobrado, nesta Capital de S. Paulo,
para resolverem sobre a reforma dos estatutos e a' oreação de
uma secçãode peeulíos, de' accôrdo com a convocação feita em
dias do. mez proximo passado de fevereiro e primeiros dias do
corrente mez de-março, pelo principal e mais importante diario
desta Capital, O Estado de S. Paulo. Sendo verificado pelo Iíveo
de presença de accionistas e fundadores, digo, de assignaturas'de
accíonístas e fundadores, haver numero sufficiente para realizar
a assembléa, representando esses accionistas e fundadores mais
de dous terços do capital social, fl(),i pelo Sr. presidente, Dr ,
Francisco !dle Toledo Malta, aberta' a sessão,
, Pelo presidente foi dito que, de accôrdo com as convocações
feitas, esta reunião tinha por fim a reforma dos estatutos, reforma que consta de um projeeto levado ao conhecimento dos
socíos fundadores e acoíonístas, projectoeste que ia submetter
á discussão e votação. Passando a submetter o projecto apresentado pela dírectoría á discussão, foi o mesmo' approvado
com as emendas apresentadas pelos socios Dr , Francisco de
Toledo Malta, Dr , A:][redo Zuquim e Gustavo Olyntho de AquiI!'O, pelo socio Horacio Guimarães e pelo socio Bazilio da Cunha,
emendas emas que constam de documentos que ficam archí:..
vados na séde social, sendo os ditos documentos rubricados
pelo presidente. Deixaram de votar os impedidos na fórma
da lei e dos estatutos em vigor.
.
Estiveram presentes, segundo as assignaturas do livro de
presença, os seguintes fundadores u, accíonístas a sabere
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Dr-. Francisco de 'I'oledo Malta, José Herculano de Carvalho,
Ernesto Pícosse, Emma Pícosse, Antonio Pícosse, -'A.ristéa,
Maria e Clelia Picosse, Nicola Martini, Luigi Travaglio, Margarita Travaglio, Dr , Alfredo Zuquim, Rosa Zuquim, Fiel Zuquím, Antonio Zuquim, Gustavo Olyntho de Aquino, Maria
Yolanda Espíndnla de Aquíno, Paulo Espind:ola de Aquino,
Dr , Luiz de Souza Castro, Arthur' Ferreira Lima, Manoel Pereira Netto, Egvdío Pínottí Gamba, Emílio 'Gianini, Dr-. Francisco Rodrigues Lavra, D. Elisa Espíndola de Aquíno, Dr, Joaquim Hodrigues dos Santos, Eduardo Wolf, D. Eugenia Joly
Pinheiro, D. Julia Joly de Lima, José Isnard, José Monteiro
Pinheiro Junior, Horacio Monteiro Pinheiro, Luiz Monteiro Pinheiro, José Bonífacío das Chagas Moura, Rcmulo
Gentilini, Giacomo Giglio, Alcides H. Pertica, D. - Maria
das Dores Zuquim, D. Violeta Zuquim, Antonio Gouvêa, Cesar
Augusto Borges, Egmont. Honorato Krischke, Manoel do Carmo
Pires Lennon, Alfredo Brazil de Castro, Antonio Ferreira
Pinto, Bazilio H. da Cunha, Alaixo Ilivera Castilho, Gabriel
Villela de Andrade, José Alves da Graça, José 'Monteiro Pinheiro, Paulo Monteiro Pinheiro, D. Lydía Monteiro Pinheiro,
Alberto 'I'ravaglío, Antonio De Camillis, João José Pereira,
Horacio Vaz Guimarães, Ettore Sandreschi, Sebast.ião Sandreschí, ChristinaAlessandri e Hvppolíto Sandreschi.
Por proposta do sacio Bazilio 1\1. H. da Cunha, depoís de
lida e approvada a presente acta, ficou autorizada a mesa a
assígnal-a.
Nada mais havendo a tratar-se foi pelo Sr. presidente encerrada a assembléa, do que para' constar, lavro apresente
acta, que depois ele liela e approvada vae assignaela na fórma
supra declarada. Eu, Dr ; Alfredo Zuquím, secretario que a
(Assignaelos) Promcisco Malta, presiescrevi e assígno . dente. - Alf1'edo Zuouvm,
_
Certifico que conferi esta cópia com o original constante
elo livro ele, netas respectivo e achei-a em t.udo conforme ao
original.
S. Paulo. 7 de marco de 1911. - O secretario, Dr, "Alf1'edo
Zuquim,
.
Estatutos approvados pela assembléa supra:
ESTATUTOS

CAPITULO I
oB.mOTO, FUNDAMENTO E SÉDE

Art. 1. o E' fundada uma sociedade com D denominação de
«A Previdencía » - Caixa Paulista ele Pensões, tenelo por fim
proporcionar pensões vitalícias ao alcance ele todas as fortunas.
Art. 2. Õ São socíos os fundadores ou accionistas e os contribuintes.
Art. 3. o São considerados soeios fundadores os que subscreverem [oíae para a formação do capital necessario á consti-
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tuíeão da socíedade, estando de posse desses titulas ou 'Os
tenham adquirido até 31 de dezembro de 1909.
}..r t.. 4.? São consi{lJeradossocios accíonistas, prom-ía.,
mente ditos, os que, depois de constituída a sociedade, tenham
adquirido joias de fundação 'Ou acções, posteriormente a 31
de dezembro de 1909.
Art. 5. o São sacias contribuintes as pessoas que, sem dístíncção de sexo, idade, estado ou nacionalidade,. se acharem
ínscríptas ou se inscreverem em qualquer das caixas A ou B,
de que tratam os presentes estatutos.
Art. 6. o A séde da sociedade é na cidade de S. Paulo,
Capital do Estado do mesmo nome, Repubbíca dos Estados Unidos
do Brazil. A sociedade poderá estabelecer agencias em qualquer parte do Brazil e do estrangeiro.
Art. 7. o A duração da sociedade é pelo tempo de 99 annos,
contado de 15 dle setembro de 1906, podendo ser prorogado,
a juizo da assembléa geral dos socios fundadores ou accíonistas.
.
Art. 8. o O anno social começa a 1 de janeiro e termina a
31 de dezembro, com excepção do anno em que f:oi constítuida a sociedade, o qual começou na data da sua instaIlação
e terminou a 31 de dezembro de 1906.
CAPITULO II
CAPITAL DE FUNDAÇÃO E DESTINO

Art. 9. o O capital com que se constituiu a sociedade e se
acha realizado é do valor de 50: 000$, representado por 200
joias ou acoões de 250$ cada uma.
Art. 10. As joias já integralizadas, emittidas e assignadas
pelo presidente, secretario e thesoureíro, eonstítuom os titulas
dos socíos fundadores. Estes titulas podem ser transferidos
pela mesma fórma que o são as acções nominativas de que
trata o art. 23 do decreto n. 434. de 4 de julho de 1891. Uma
vez operada a transferencia do título originaria do socio fundador, ficará este arehívado na socíedsde, que emittirá. em
favor do adquirente, uma cautela que lhe servírá de titulo da
respectiva ,i·o:ia, passando esta a denominar-se acçõo, com os
mesmos direitos e obrigações, da fórma estabelecida por estes
estatutos. As transferencias não se operarão sem que novo
adquirente se tenha inscripto como contribuinte de qualquer
das caixas A 'Ou B e tambem emquanto o transmittente não se
achar em 'd,ia com suas contribuições.
Art. 11. Toda Ioía ou acção é índivísível em referencia
á sociedade. Quando um desses titulas vier a pertencer a diversas pessoas, ficará suspenso o exercioío dos direitos que a
taes titulas são inherentes, emquanto um só individuo não fôr
designado para, junto da sociedade, figurar como proprietario. O exercício dos direitos da Joia ou ncçãofíoarã igualmente suspenso, emquanto não forem satisfeitas as obrigações
inherentes á mesma Joía ou acção, art. 32 do decreto n. 434,
de 4 de julho de 1891.
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ArL '12. Todo sacio fundador ou accionisía é obrigado a
ser contribuinte da caixa A ou B, á sua escolha, sob pena; de
ficar obrigado pelas quotas de 5$500, por cada mez que ficar
em falta, devendo a sociedade descontar díreetamente a ímportancía em debito. por occasíão de dístruíbuír o dividendo.
Art; '13. Quando algum socío fundador não entrar com
a ímportancía das quotas su'bscriptas,. proceder-se-IH! de conformidade com os arts. 33 e 34 !CIo CItado decreto n. 434, de
189'1.
Art. H. Em caso de desvio, furto, perda, destruição dos
titulas. serão dados novos. mediante avisos publicados pelos
jornaes da séde da sociedade, ficando como inexistentes os
títuloâ anteriormente expedidos.
Paragrapho unico. As despesas occasíonadas pela segunda
via, para obtenção do novo titulo, correrão por conta do solicitante.
Art. '15. A qualquer fundador ou accíonísta é permittido
possuir o numero de joias ou acções que lhe aprouver, competíndo-Ihe tantos votos quantas forem as acções ou joias que
tiver adquirido até 30 dias antes do designado para qualquer
assemhléa geral ordínaría ou extraordinaria, art. 14.1, do dedecreto n. 434. de 4 de julho de '189'1.
Art. 16. As [oias de fundação não terão direito a 'Mvidendo ou lucro sobre os fundos - inamovíveis e de reembolso
- de que trata o art. 21, eorrespondendo-Ihe unicamente o
excesso que resultar no fundo disponível de que trata o mesmo
artigo, uma vez pagos os gastos da administração ao terminar
o anno social.
Art. 17. O capital de fundação é destinado aos gastos da
ínstallação da sociedade, impressão elos estatutos, devendo ser
reintegrado o mesmo capital de fundação de accôrdo com o
art. 112, n. 1.
Art. 18. Todo o socío fundador ou accionísta é obrigado a
ter sempre registrado o seu domicilío na. séde central, sendo
a isso obrigado sempre que mudar de domicilio.
Art. 19. A<$ [otas 'ou aoções podem ser oliiecto de penhor
e este se constitue por simples averbação, nus' termos da inscrípção. e da transferencia. A. constituição donenhor não
inhibe o fundador ou accíonísta de exercer os direitos das
[oias ou accões, como o de receber dívídendos, tomar parte e
votar nas deliberações da assembléa geral, arts. 37 e 38 do
decreto n. 334, de 4 de julho de '189'1.
CAPITAL DE CONTRIBUIÇÃO E DESTINO

Art. 20. E' absolutamente prohihida qualquer especulação
ou operação com os bens socíaes, de que não cogitem estes estatutos ,
Art. 21. O producto das contribuições mensaes será dividido em tres fundos dífferentes, tendo cada um deltas a sua
escripturação .
I) FUNDO INAJ\W'llVEL. Este fundo é formado pelas retiradas mensaes de 3$ da caixa A e 1$500 da caixa B e também
das multas em que incorrerem os contribuintes. Este fundo é
destinado exclusivamente ao pagamento das pensões.
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In FUNDO DE REEMBOLSO. Este fundo é formado pelas retiradas mensaes 'die 1$ da caixa A e $500 da caixa 'B. Este fundo
é destinado á restituição 810s herdeiros necessarios das quantias
que o contribuinte tiver pago para a formação da pensão pretendida. Uma parte deste f.undo poderá ser applíeada em augmentar ,o fundo disponível, tanto quanto baste para supprir
despezas imprevistas ou deficiencias devidamente verificadas
no fim de cada mez ,
IH) FUNDO DI SPONIVEL • Este fundo, além da importanciá
do capital social a que se refere o art. go, é formado pela
importancia da taxa de ínscripção, quer da caixa A,' quer da
caixa B, e pelas retiradas mensaes de 1$ dia caixa A e $500 da
caixa B. Este fundo é destinado ás despezas com a administração e funccionamento da sociedade.
Art. 22. As importancias correspondentes ao fundo inamovivel e ao de reembolso serão exclusivamente applioadas
em empréstimos sob garantia de primeiras. hypothecas de pre{\Iios sítuados na séde da sociedade e no perímetro central e
commercial da Capital da Repulrlica, de facil aluguel, a juro
de 10 %, no mínimo, annual; na acquísição de prédios situados
no perímetro central e commercíal da Capital de S. Paulo e
Capital da Republica - desde que garantam uma renda liquida de 10 %, no mínimo; na acquísíção de acções dias companhias de Estrada de Ferro Paulista e Mogyana, quando estas
proporcionem um juro de 8 % ao anno, no minimo; na acquísíçãode letras das camaras municípaes de S. Paulo e Santos'.
IlJO Estado de S. Paulo, e em apolices da União e do Estado
de S. Paulo, desde q:U'8 as letras adquiridas proporcionem um
juro aunual de 8 % e as apolices um juro de (j % ao anuo, no
mínimo.
Os emprestimos hypotheearíos na Capital Federal só poderão ser realizados quando excedam de 100: 000$000 .
Quando a sociedade tiver, quantia superior a 500 :000$ nas
carteiras dos bancos, o excedente poderá ser empregado na
acquísíção de apolices do Estado e da União, por preço nunca
superior ao valor nominal, devendo estas ser vendidas e o seu
produeto ser empregado em emprestimos, sob garantia hypothecaria, uma vez que estes garantam o capital e ainda o juro
de 10 % ao anno,
Só poderá ser applicado dinheiro em apólices, quando não
fôr encontrada eollocação do capital a juro de 8 % ao anuo;
como prescreve o art. 110.
'
Poderão também ser feitos emprestímos sob caução de
contractoscom garantias hypothecafías, desde que 'O cedente
assuma a responsabilidade dos pagamentos respectivos juntamente com o devedor; e bem assim sob caução de apolíces do
Estado. de S. Paulo e da União, letras das camaras munícípaes
de S.Paulo e Santos, acções das companhias Paulista e Mogyana de estradas de ferro e acções do Banco de S. Paulo
e Banco Commercío e Industria de S. Paulo. O juro, no caso
de emprestimo por caução, será de 10 %, no mínimo, annual
sem prejuizo da disposição do art. 110.
'
As mesmas applicações terão 'Os juros produzidos pelos
contractos realizados, aceões, letras das camaras de S. Paulo
e Santos e apolíces da União e do Estado de S. Paulo.
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A sociedade poderá transferir qualquer predio .de sua
propríedade adquirido na séde da sociedade e na CapItal Federal uma' vez que a transacção lhe garanta o capital empregàdo B mais os juros ·de 10 % correspondente a um anno
pelo menos.
...
..
ParagraplIo unico . A sociedade podera adquirir os be:q.s
dados em. garantia hypotlIecal'la, quando, em exeeuçao da divida respectiva, não houver lançador ou arrematante que ~n
cubra á sua ímportancia. Neste caso 'os bens poderao ser adludícados á sooiedade, á solução da divida ou arrematados pela
mesma sociedade, por conta da divida. Taes bens poderão s~r
vendidos pela dírectoria, havendo conveniencia e opportunídade.
.
Ad. 23. Em nome da «Previdencia », Caixa Paulista de
Pensões, se farão todas as operações e serão depositados em
estabelecimentos de credito de absoluta confiança os dinheiros,
apolíces, títulos e juros da mesma sociedade.
Art. 24. Si, por qualquer oircumstancia imprevista, fôr
necessario um deposito de fundos de garantia, recorrer-se-lIa
ao rundo de reembolso, e, si este não f'ôr sufficiente, ao fundo
Inamovível, ficando 'Ü deposito caucionado na fórma da lei.
Art. 25. Por nenhum motive se poderá lançar mão do
fundo inamovível e de reembolso, a não ser da conformidade
conl os presentes estat.utos.
CAPITULO fi
FORlVB.ÇÃO, DIREITO E DIVISÃO DAS PENSÕES

Art. 26. As pensões serão constituidas por duas caixas:
li. e B. Pela caixa A a pensão será, no maxímo, de 1 :200$, por
aJ?llo; pela caixa B será ,dle 1 :800$, tambem por anno, no ma-

xnno ,

Art. 27. li. qualquer pessoa, sem distincção de sexo, estado, idade, ou nacionalidade, é permittido inscrever a si ou
a outrem quer na caixa A, quer na caixa B, ou em ambas.
para obter uma ou mais pensões vitalícias.
.
As pessoas que se inscreverem nas caixas A ou B serão
obrigadas a pagar, 'mensalm~mte, as oontrfbuições correspondentes de 5$ a 2$500 e mais a taxa de 5$, sendo paga essa
taxa upm só vez; no. acto da .ins'CI'ipç~o. O pagamento dessa
taxa 80 entrará em VIg9r ~'Ü día 1 de Janeiro de 1910. Quando
o numero de ~OCIÜS attíngir '!- lpO. 000, as contribuições serão:
na. c~IXa A, de 10$, e na caixa B, de 5$, sendo essas contríhuições pagas mensalmente .
. Ne~te .ult~mo caso, o producto das contribuições recebidas
sera ~dI.S'trIb'U!ldo entre os tres fundos, guardando-se a pro'po~'ça~ observada com. relação ás contribuições devidas pelos
1Jr.Im~ll~os SOClOS I:q.SCl'lptos, que continuarão a pagar as contrlhuições a que. ficaram obrigados, ao tempo da ínsorípção ,
~s pessoas insecíptas na caixa A começarão a receber a
pensao no rím de 10 annos; e as inscriptas na caixa B denoís
de 15 aIlllOS.
'
.

1216

ACTOS DO PODER EXÉCUTIVO

Art. 28. Cada contribuinte, que houver cumprido asdisposições do art. 27, será inscripto, ~m seguida, np livro dos
socios e 'receberá uma caderneta - título nominativo - contendo o numero progressivo dos socios contribuintes.
§ 1. o Todo o c'Ün~rJ~uinte ~obrigado" a ter -registrada a
sua identidade ou domícilítr, na sede da SOCIedade e, bem aSSIm,
avisar sempre a mudança do seu domicilio.
§ 2. o As eontrihuíções mensaes serão" pagas'. na Caixa
Central, ou nas agencias que a SOCIedade tiver fora de sua
séde .
§ 3. o As cadernetas serão assignadas pelo presidente, secretario e pelo thesoureiro , '
Art. 29. As pensões teem a sua garantia nos juros produzidos pelo emprego dos dinheiros da sociedade, conforma
prescreve o art. 22, e bem assim as restituições das contribuições teem a garantia de que trata o mesmo art. 22.
Art. 30. A ímportaucía annual das pensões que a sociedade tiver de pagar será determinada pela directoría, com assístencía dos fiscaes dos contribuintes em exercício no anno
anterior á distribuição das pensões, não devendo, em nenhum
caso, exceder ao máximo determinado pela caderneta.
Art. 31. Em nenhum caso o socío contribudnte poderá ser
fiscal dos contribuintes, quando lhe falte um anno para completar o tempo de pagamento e obter' a pensão ou quando
tenha interesses pessoaes.
,
Art. 32. Si resultar excedente, depois do pagamento do
maximo da pensão, será esse excedente junto ao capital produzido pelo juro do anno seguinte e destinado ao pagamento
desse mesmo anno ,
Art. 33. Os pagamentos das pensões serão feitos pela séde
central, succursaes, estabelecimentos hancai-íos ou correios, ao
mesmo contribuinte ou a seus representantes legaes ,
Art. 3!L OS pagamentos das pensões serão feitos por mez
vencido, mediante attestado ou certidão de vida do pensionado
e prova de identidade, tomando-se por base o que determina
n art. 30.
Art , 35. As pensões aos menores e aos ínterdictos serão
pagas aos seus representantes legaes .
Art. 36. O eoutrihuinte pensionado continúa a contribuir
com as mesmas quotas mensaes a que estava nhrígado ao tempo
da sua insoripção, devendo, porém, o pagamento dessas quotas
ser feito por meio de desconto. por occasião dos pagamentos
da:'> pensões, incorporando-se 80 % ao fundo Inamovível ou de
pensões e 20 % ao fundo disponível.
O contribuinte pensionado, que durante cinco aunos deixar
de reõlamar a sua pensão, perderá em beneficio do fundo ínamovivelou de pensões tndo quanto tenha direito a haver.
.
Art. 37. As pensões são intransferiveis e não podem ser
ohjecto de eontracto, nem de sequestro, nem de penhor ou de
qualquer onus.
Art. 38. E' permittido ao soei o contribuinte, mediante
requerimento ao presidente, verificar, quando lhe 'anprouvee,
o estada tia sociedade. Neste caso, a -dírectoría é obrigada a
fornecer e facilitar todos os elementos para o exame do con-
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tríbuinte exhibindo OS livros, títulos, contractos e todos os
documentos exigidos.
.
_ Art. 39. Quando fôr negada qualquer informação ao SOCIO
contribuinte, exame de livros, ~ontr_acto~, ete ., que elle .iuIgue
conveniente para conhecer a situação rínanceíra da sociedade,
poderá elle exigir informações perante o j r1l'iz competente,
correndo as despezas por conta da sociedade.
CAPITULO IV
BENEMERITOS

Art. 40. A sociedade conhece como benemerito a qualquer
um que reunir os requisitos deste artigo.
I) Titular benemerito: E' qualquer pessoa estranha á sociedade, que oontrihúa com donativos notaveis ou que preste
apoío efficaz, pessoal e moral, ou contribúa para o seu desenvolvimento; fazendo desinteressadamente propaganda ou apresentando, em qualquer tempo, um numero de 300 contribuintes.
II) Socio contribuinte benemerito: E' aquelle que tiver
feitio ou fizer os pagamentos antecipados e por junto de suas
contribuições de 10 ou 15 annos, segundo o período que a sua
caderneta determina para a pensão, gosando o desconto de 20 %
na caixa A e 15 % na caixa B, com as obrigações do art. 36.
Art. 41. Os nomes de todos os benemeritos, bem assim os
seus retratos (com permissão do socío), serão publicados no
boletim da instituição, sendo aquelles lançados no Iívro de
honra 'e estes oollocados na galeria dos benemeritos, devendoser entregue, a cada um soeío, um diploma de honra.

REEMBOLSO

Art. 42. Em caso de fallecímento de um contribuinte antes
do tempo fixado para o recebimento da sua pensão, poderão
os seus herdeíros ou successores reclamar, em -restituição, as
ímportancias pagas, menos a taxa de insci-ipção, juros e multas,
desde que não se verifique a decadencia de que trata o art. 1.5,
cujo lapso de tempo ahi previsto não se interrompe, mesmo pela
morte do contribuinte.
A reclamação d1eque trata o presente artigo deverá ser
feita dentro do prazo de um anuo contado da data da ultima
quota de contribuição paga pelo mesmo socío, salvo os contrihuíntes benemerítos cujo prazo de um anno paca essa reclamação é contado da data do fal1ecimento do socío.
.
A falta de .reclamação dentro do prazo acima estabelecido
Importa a perda do direito á referida restituição.
Art. 43. Os pagamentos que se tiver de effectuar por
falleoímento do socío contribuinte serão feitos pelo fundo de
reembolso.
Poder Executivo - 1911
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MULTAS E DECADENCIAS

Art. 44. Todo o contribuinte que se atrasar no pagamento de suas contribuições incorrerá em uma multa de $500
na caixa A, e si fôr na caixa B será de $200 em cada mez de
atrazo.
Art. 45. Tm10 o contribninte, que por espaço de um anuo
se atrazar com o pagamento de suas contribuições, deixará de
ser socio, assim como não terá direito ás quantias pagas anteriormente, revertendo essas em favor da sociedade.
AUXILIO AOS PAES

Art. 46. E' facultativo á directoria social, quando julgar
justo e conveniente, dividir a pensão em duas partes íguaes,
entre o pensionado solteiro e seu pae ou bemteítor, quando a
esse faltarem meios de subsistencia negados por seu filho ou
beneficiado em favor de quem constitue "a pensão.
CONCESSÕES E SUSPENSõES ESPECIAEB

Art. 4.7~ No caso em que um pae ou bemfeitor tenha
inscripto um filho ou protegído, pagando por esse as quótas
correspondentes, e venha a fallecer, deixando aquelle na impossibilidade de continuar com o pagamento, os mesmos menores ou tutores poderão obter da directoria, uma vez reconhecida justa a interrupção do pagamento de suas contribuições, um prazo que não excederá a seis mezes com o fim -de
ser continuado o pagamento das prestações.
'
Este ddreíto só póde ser exercido si a pessoa, fal1ecida
tiver estado em dia com 'o pagamento de suas contribuições.
CAPITULO V
OA DIRECTORIA

ArL 48. A directoria compõe-se de um presidente, um
secretario, um thssoureiro e mais dous directores com as
attribuições definidas nestes estatutos, cujo mandato durará
por tres annos, podendo ser reeleitos os seus membros.
Paragrapho uni co. Por occasião da eleição, da d1irectDria,
serão tambem .eleitos : um vice-presidente, um _více-secrotario,um 'vtee-thesoureiro e dous directores supplentes, os
quaes substituirão em suas faltas, impedimentos 'ou vagas, os
effectivos, com as attríbuíções, encargos, direitos e remunerações que a esses assistem.
'
Art. 49. O mandato dos .dírectores eífectívos será estípendiado e os seus vencimentos mensaes serão fixados pela
assembléa geral, podendo exceder de 1:000$ para cada um.
ArL 50. A dtreetoria se reunirá em sessõeaórdínarías e
extraordinarias, sendo a o.rdinaria uma vez por mez e a extraordíuaria quando o presidente julgar conveniente ou, a so-
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licitem os seus membros. As resoluções serão approvadas por
maíoría de votos, podendo em caso de empate, resolvel-as o
presidente.
f
IOd
Art. 51. As sessões da dírectoria so unccionarao vau amente com a presença de todos os seus membros effectivos ou
respectivos substitutos legaes, precedendo sempre convocação,
s6 podendo os substitutos funccionar no caso de vaga, falta
ou ausencia verificada dos effectivos.
Art. 52. Em caso de vaga de qualquer membro effectivo
da díreotoría, 'O respectivo substituto exercerá o cargo até o
:fiim do mandato, e no caso de vaga de qualquer dos eífectívos
com a do seu suhstítuto :l:egal, será immediatamente convocada
uma assembléa geral para o preenchimento das vagas.
o

•

o

-

ATTRIDUIÇÕES DA DIRECTORIA

Art. 53. Compete á dírectoría :
I) Praticar todos os aetos de gestão e administração, relativos ao fim e ao ohíecto da sociedade, representando esta
em juizo, em todas as accões por ella ou.contra ella intentadas,
ficando investida de todos os poderes em direito permittidos,
inclusive os de constituir advogados e procuradores que. representem a sociedade em juizo ou f6ra delle ,
Il) Declarar a caducidade dos direitos dos sacias, de accôrdo com o que ,determinam estes estatutos.
III) Autorizar os pagamentos que tenham de ser effeotuados, de acoôrdo com estes estatutos.
TV) .Apresentar, trimensalmente, aos ríscaes dos accíonístas, um balancete das operações sociaes e publícal-o, com
o visto delles, nos boletins da sociedade.
V) Apresentar um relatorio e balanço annual, contendo
todos os esclarecimentos necessarios á assembléa geral.
VI) Deliberar sobre a nomeação, numero, garantias, attníbuições, vencimento e demissão do gerente, do caixa e de
quaesquer outros empregados, assim como despezas da sociedade.
VII) Estabelecer agencias em qualquer parte do Brazil,
nomear' os respectivos agentes, mediantepróvio eontracto, nos
termos e condições estabelecidas pela lei.
VIII) Deliberar sobre a creaeão de premias para contribuintes em dia com 'Os seus pagamentos, nunca excedentes de
3:000$ por anuo.
IX) Organizar regulamento interno da sociedade.
X) Fazer constar de actas as suas deliberações devendo
ella ser lavrada, lida, approvada e assígnada, antes 'de encerradaa sessão em que taes deliberações forem tomadas. . .
Art. 54. Os directores effectivos e os seus substitutos
legaes, quando tiverem de entrar em exercícío, são obrigados
ao caucíonamento anterior ·d<e cinco Joías ou acções da socíedado, nos termos e para os fins declarados no art 105 do decreto n. 434, de 4 de j'wlho de 1891.
.
.
Art. 55.A dírectoría só poderá effectuar gastos 1201' conta
da sociedade de accôrdo com estes estatutos,
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§ 2. o A assembléa geral de que trata este artigo só poderá
ser convocada mediante requerimento firmado por mais de
metade dos socíos fundadores, ou accíonístas e contribuintes,
e a dissolução da sociedade, salvo os casos da lei, só poderá
ser decretada por maioria dos votos que formam essa assembléa.
Art. 60. Em caso de díssolução da sociedade, de aceôrdo
COm 'O art. 59, a Iíquidação dos capitaes será feita pelo presidente, thesoureiro, secretario e dous contribuintes eleitos
pela assembléa, em eleição nominal, sendo o fundo ínamovível
e seus juros dístríbuídos entre os contribuintes qudtes coma
sociedade, em proporção 00m as cadernetas da associação e
mensalddades pagas.
Art. 61. Nas assembléas ordínarías ou extraordínarías,
os membros da dírectoría não terão direito a votos e as approvações dos balancetes, balanços e assumptos que estejam
em relação com suas responsabilidades, ou suas pessoas, nem
poderão receher procurações para as eleições de directores ou
físcaes dos accionístas, e nem para os demais casos determinados pelo art. 33, do decreto fi. 4311, de 4 de julho de 1891.
Art. 62. As deliberações das assembléas constarão de um
livro especial de actas, autonízado e authentícado successívamente pelo presidente e secretario em funcção.
Art. 63. No caso :die ser tomada qualquer resolução que
ao presidente da sociedade parecer contraria 'ou prejudicial
aos intuitos ou ao futuro da sociedade, convocará elle uma nova
assembléa geral, dentro do prazo de 20 dias. Expostos nessa
nova reunião os fundamentos da convocação, tornar-se-na
ohrígator ía a decisão nella tomada.

PRESIDENTE

Art. 64. A!o presidente compete, especialmente:
I) Representar a sociedade em todos os seus actos e tornar
effectivas as resoluções das assembléas e da dírectoría, assim
como zelar pelo fiel cumprimento destes estatutos e das leis
applícavels á socíedade.
TI) Convocar e presidir as assemhléas e as sessões da directoría.
III) Firmar as escripturas publicas ou privadas, juntamente com o thesoureíro e secretario, onde a sociedade tenha
de intervir como parte, sempre de aecôrdo com as resoluções
da díreotoría, constantes de acta, assim como firmar, da mesma
fórma, os mandatos aos procuradores que forem nomeados pela
directoria. de accôrdo com o art. 53.
IV) Firmar, com o secretario 'e thesoureiro, saques O~
cheques sobre os bancos em que a sociedade depositar os seus
haveres e mais documentos ou títulos da instituição.
V) Autor-izar os pagamentos de pequenasdespezas urgentes, não excedentes a 200$ Dor mez, visto como o pagamento das demais contas só poderá ser feito por autorização
da dírectoría, na fórma do art. 53.
VI) Firmar as actas de que tratam estes estatutos.
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SECRETARIO

Art. 65. Ao secretario, especialmente, compete:
I) Firmar as escripturas e mais documentos de. que trata
o art. 64, juntamente com o presidente e tnesoureíro .
_
TI) Subscreveras convocações para as assembléas e SflSSO{',"
da díreotoeia. .
.
ITI) Lêr, perante esta, o expediente e as. peças sujeitas á
sua apreciação.
IV) Redigir as actas das assernbléas e sessões da dírectoria, subscrevendo-as e assígnando-as, na fórma doart, 53,

n. 10.

V) Firmar os balancetes trimestraes, balanços e relatorios
que devem se r apresentados á directoria e assembléa geral.
VI) Ter sob sua guarda os papeis, requerimentos e representações enviados á díreotoria ou assembléa geral, dando
entrada delles em livro especial, corno se pratica nas repartíções publicas,
THESOUREIRO

Art. 66. Ao thesoureiro, especialmenbe, compete:
I) Firmar as escrípturas e mais documentos de que trata
o art. 64, juntamente com o presidente e 'seoretarío.
TI) Ter sob sua guarda os. valores e documentos pertencentes á sociedade e os títulos dados em garantia ou cauções
dos funccionarios OU) empregados da sociedade, recolhendo,
diariamente, ao banco ou aos bancos designados pela directoria,
as quantias que se destinarem aos cofres soeíaes ,
TII) Firmar as actas de que tratam estes estatutos, na
fórma do art. 53, n. 10.
IV) Verificar a procedencia das quantias recolhidas, assim
como a applíeação das quantias destinadas ás despesas, empréstimos e acqudsições de titulas.
DIRECTORES

Art. 67. Aos outros dous dírectores, especial econlunctamente, compete, além das attríbuíções do art. 53:
I) Vêr e examinar os bens ou títulos offerecidos em garantia de emprestímos, ou para transaeções propostas á sociedade, emittindo parecer por escripto, sobre as condíções
reaes desses bens ou títulos, sua renda, valor, ou cotação, fazendo constar do mesmo parecer qual o estado de conservação
dos referidos bens mencionando sua situação, confrontações e
caracter-ísticos, declarando no fim do parecer, por fórma clara
e concludente, qual a sua opinião sobre as vantagens ou desvantagens que off'erecem aquelles bens ou títulos em relação
3:0 valor do emprestamo ou transaeção proposta,afim de ser
o parecer entregue ao secretario, para registrar a sua entrada
no respectivo livro e ser sujeito á detíberação da directoria,
nos termos do art. 53.
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DOS FISCAES DOS ACCI'üNISTAS

Art. 68. Os fiscaes dos accionistas serão em numero de
tres eleitos pelos fundadores ou: aecíonístas, na fórma do
art.' 118, 'dto decreto n. 434, de 4de julho de '189'1.
Paragrapho unico . Na mesma occasião serã-o, eleitos tres
snpplentes, que substituirão os effectivos em sua ausencia,
impedimento ou vaga.
.
Art. 69. O exercício do cargo de fiscal dos accíonístas é
estipendiado e a remuneração fica fixada em '100$ mensaes,
para cada um.
'
Art. 70. Não podem servir como fiscaes os parentes consanguíneos OUi affins até 'o 4° gráo civil. Não podem Lambem
os Iiscaes ser parentes dos directores até o mencionado gráo,
Art. 7'1. Aos fiscaes dos accionístas compete:
I) Fazer exames dos documentos, balanços, actas e livros
da escripturação da sociedade.
lI) Emittir pareceres sobre o estado financeiro e o funccionamento administrativo da sociedade, para serem apresentados á assembléa geral.
IlI) Promover as convocações de assemhléas extraordinarias, sempre que julgarem convenientes" expondo os motivos
da convocação.
IV) Conferir e assignar os balancetes e quadro financeiro
que teem de ser publicados no boletim da sociedade.
V) Zelar, reclamando porescripto, perante a directoria
e assembléa geral, sempre que fôr preciso a bem da fiel execução destes estatutos e das leis applicaveís a esta sociedade .
VI) Praticar tudo o mais previsto nos arts. '1 '17 a '127
do decreto n. 434, de 4 'dte julho de 189'1.
DOS FISCAES DOS CONTRIBUINTES

Art. 72. Os fiscaes dos contribuintes serão em numero de
cinco, eleitos annualmente pelossocios contribuintes, na tõrma
abaixo declarada.
Art. 73. Juntamente com a eleição destes fiscaes e pela
mesma fórma, serão eleitos cinco supplentes que substituirão
os effectivos em caso de ausenoia, impedimento 'ou vaga.
Art. 74. Compet.e aos fiscaes dos contribuintes:
I):Assistir ás sessões da directoria de que trata o art. 3D,
guardada a disposição do art. 31 destes estatutos.
lI) Verificar. nos estabelecimentos bancarios, as realidades dos depositas das quantias pertencentes á sociedade e
o mais Que julgarem conveniente, nos termos perrnittídos pelos
arts. 38 e 39 destes estatutos.
IlI) Representar por escripto á assembléa geral ordinaria
sobre qualquer falta ou irregularidade da directoria. afim de
que a mesma assembléa tome as deliberações que Julgar de
direito e de justiça.
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Art. 75. Os físcaes dos contribuintese·seus s:u:pplentes
serão eleitos por meio de votos escríptos, datados e assígnados
pelos contribuintes, com declaração do numero de sua caderneta e enviados 8:0 director-secretario, de fórma que sejam
por este reeehidos na séde social até 3-1 de janeiro de cada anuo.
Art. 76 . No dia 1 de março de cada anuo, reunir-se-hão
a díreetor-ía e os físcaes dos accíonístas em sessão especial de
fusão para apurarem os votos dos f'iscaes dos contribuintes que
teem de servir desta data em deante, lavrando-se a respectiva
aeta, que será assígnada na fórma do art. 53, n. 10, destes
estatutos.
Paragrapho uníco . E' facultativo aos f'íscaes que serviram
no anno anterior assistir á apuração dos votos dos que lhes
vão sucoeder ,
Art. 77. Só poderão votar e ser votados para fiscaes dos
contribuintes:
a) 'os contribuintes que estiverem quites com os cofres
da sociedade:
b) os que forem sacias ha mais de um anno;
c) os que forem maiores de 2-1 annos;
d) os que forem do sexo masculino, e souberem ler e escrever o idioma naoíonal,
Art. 78. Só poderão ser votados para fiscaes e supplentes
os que residirem nesta Capital onde se acha a séde da sociedade.

CAPITULO VI
SECÇ.:\.O DE PECULIOS

Art. 79 ..Fica creada uma secção especial destinada a garantir o peculio a todas as pessoas que sem dístíncção de sexo,
nacionalidade e crença, della qmeiram fazer parte.
Art. 80. O numero de contribuintes desta secção é íllimítado e dividido em séries. Cada série terá o numero de contribuintes correspondentes ao peculio de cada uma.
Art. 81. Além do .peculio é garantida mais uma importancía para 'o funeral, que será igual á joia que houver pago,
de accõrdo com o peculão que constar {lo respectivo diploma.,
Os peculio.s concedidos são os seguíntes :
Umpeculio - Popular- de -10 :000$; um - Geral- de
30 :000$; um - Especial - de 50: 000$000.
.
§ 1. o Para o primeiro peculío haverá uma série de 1.300
sooíos, com uma j'oia de 300$ e a contribuição de 10$ para C!l!diíi
fallecimento.
Para o segundo peculío haverá uma série de 3.000 socios
com uma joia de 1 :000$ e uma contribuição de 50$ para cada
fallecímento .
Para o terceiro peeulío haverá uma série de 1.300 socíos,
com uma Joia de -1 :000$ e uma contribuição de 50$ para cada
tallecímento.
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Art. 82. Emquanto as séries mencionadas no art. 81 não
estiverem completas. além da importancía do :Du:neral, fica
garantido o peculio na seguinte proporção:
Peculio popuíar :
De 200 a 400 socios
De .401 a 500 socíos
De 501' a 600 sócios
Além de 600 sócios
Peculio geral:
De 600 a
700 socíos
De tOt.a 1.000 socios
Além de 1.000 socíos

.

, ..••..

.
.

4:000$000
6:000$000
8:000$000
10:000$000

'-' ..............•...

12:000$000
20:000$000
30:000$000

Peculio especial:
De 150 a 250 socios
.
De 251 a 400 soeíos
.
De 401 a 600 socios
.
De 601 a 700 socíos ..............•.........
Além de 700 socíos ............•............

10:000$000
20:000$000
30:000$000
40:000$000
50:000$000

.
.

Não haverá pagamento de peculío emquaato não fôr attingido o minimo de ínacrípções em cada série, sendo para a
primeira :- peculio popular - 200; para a segunda - peculio
geral - 600, e para a terceira - peculio especial' - 150.
Art. 83. A joia será paga, ou em sua totalidade ou em
prestações íguaes, feitas mensalmente, de maneira que dentro
de 10 mezes ríque integrado o pagamento.
O contribuinte, uma vez acceito, que deixar de pagar a joia
ou faltar o pagamento de alguma prestação á mesma referente,
ou a qualquer outro pagamento devido, perderá o direito, de
receber as quantias j á pagas e será eliminado da sociedade.
Art. 84. A proposta de ínscr-ípção será acompanhada de
certidão de idade ou prova equivalente, sendo o candidato sujeito a exame medico. Adirectoria poderá exigir outros doeumentos que julgar convenientes.
Art. 85. Das ímportancias da j oia realizada, 80 % serão
levados ao fundo de peeulíos e 20 % ao fundai de despezas.
Do producto das contribuições no caso do fallecimento,
80 % serão levados ao fundo de peculíos e 20 % ao fundo de
despezas.
Uma vez completa cada uma das séries relativas aos p:eculios estabelecidos, os saldos de qualquer proveniencia que
excederem ao fundo de peculios serão assim distribuídos: 20 %
á dírectoría -pro labore; 20 % ao fundo inamovível ou de
pensões, de que. trata o art. 21; 20 ~~ que serão dados como
premios, por meio de sorteios annuaes e 40 % em beneficio do
fundo de restituições. e remissões.
Os premios serão os seguintes:
Para o peculio popular, de 500$ a 2 :000$000.
Para os peculíos - geral e especial, de 1 :000$ a 5 :000$000.
Paragrapho único, Quando houver sobra, que· não fôr
eurrícíente ao sorteio, -será ella creditada ao fundo de peculios ,
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ArL 86. Poderão se inscrever como contríhuínta dequa'}quer das sérfes dos peculíos creados, os f:11'lldado!es. e aceío-,
nístas que nesta data - 6 de março de 1911 - fizerem parte
da sociedade,. conforme os respectivos livros, desde que pelo
exame medico, o que ficam sujeitos, possam ser acceítos; sendo
para os mesmos dispensada a idade exigida pelo art. 90.
Art. 87. Será creado um fundo de remissões e restituições
formado pelos saldos provenientes das contribuições de cada
falleoímenbo, das joías de ínscrípção e respectivos juros.
Esse fundo servirá para restituir, no fim de sete annos,
ao sacio Que desejar, a ímportancía da Joía que houver pago,
sendo essa .-estittuição sem juros, uma vez que a série a que
o mesmo soeío pertencer estiver completa e o sacio nada' dever
á mesma série, ficando a sua inscripção annullada e bem assim
annullados quaesquer direitos e regalias para depois do seu
fallecimento.
Servirá tambem esse fundo para no prazo de 20 annos
ser feita li remissão gradativa dos socios, que não serão mais
obrigados a fazer pagamento de qualquer contríbuíção, ficando sempre assegurado o peculio que houverem ínstítuído, no
caso de Iallecímento .
A .remissão será por sorteio e não poderá exceder a importancía existente nos fundos de restituições e remissões. Será
organizada uma relação dos sacias remidos p as vagas deixadas
por estes serão preenchidas por outros, de accôrdo com o art. 98.
Art. 88. A entrada da contribuição para a formação do
novo peculio será feita no prazo de 15 dias, depois de conheeído o fallecimento do contribuinte.
Si no prazo marcado, que será de 15 dias, o contribuinte
não houver feito () pagamento devido, a díreetoría coneederã
mais um novo prazo de 15 dias, com prejuízo dnpeculío que
tiver sido instituído. Este ultimo aviso será feito por carta
registrada com recibo de ida ·evolta.
Art. 89. Não será pago peculío no caso de suioídio dentro
"de 12 mezes, contados do dia da ínscrípção ,
Art. 90. Para a ínscrípcão na secção de peculios, é preciso:
a) ter de 20 a 55 annos de idade e estar em gozo. de perfeita saude;
b) ter boa conducta:
c) haver proposta feita pelo candidato, por um contribuinte 'Ou por um agente da sociedade', ou ainda por pessoa
idonea;
d) ter oceupação que lhe garanta a subsístencía faeil e
honesta;
e) ser a proposta acompanhada da ímportaneía da joia
relativa ao peculío designado e dos documentos indispensaveis.
Art. 91. O candidato proposto só será considerado contribuinte da série que preferir, depois que a directoria se houver
pronunciado a respeito, cabendo a 'esta o direito de recusal-o:
sendo que, no caso de recusa ao candidato, serão restítuddas as
ímportanoías que tiver pago e, bem assim, devolvidos os documentos que tiver exhíhído, menos a importancia paga pelo
exame medico.
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mt. 92. Será entregue ao socío remido um título comprobativo do direito ao pecúlio concedido ás pessoas designadas
no acto da ínscrípção . O titulo conterá, além do nome, por extenso do socío remido, a ímpoetancía da joia, a das contribuições pagas, o dia da inscrípção e da remissão, a sua idade;
o ,estado social, o estado de saude do dia da inscrípçãoie da
remissão e os nomes das pessoas com direito a receber o pe:"
culío, no caso de ralleoímento , O titulo será assígnado pelos
dírectores, presidente, thesoureiro e secretario.
Art. 93. O contribuinte é obrigado:
a) declarar, por esoripto, a favor de quem lega o pecu'lío,
podendo, em qualquer tempo, revogar sua declaração;
b) na falta de declaração, o pecúlio será pago aos herdeiros, na fórma do direito, vigente no Brazil.
Art. 94. Para serem evitados atrazos, prejuízos e faltas,
é facultado ao contribuinte ter, na caixa da secção de peeulios,
um deposito em dinheiro, para serem satisfeitos os pagamentos
das contribuições, no caso do f'allecimento de algum contribuinte.
Art. 95. No caso de ausencía temporaria ou definitiva da
séde :dia sociedade ou da localidade de sua resídencia, o contríbuínte deverá deixar representante legal, afim de serem feitos
os pagamentos a que é obrigado, bem como participar á direotoi-ía, por esorípto, sempre que mude de nome ou de resídenota.
.
Art. 96. O contribuinte deve ínformar a dírectorta sobre
qualquer irregularidade ou occurrencia que importe ou possa
írnportar emprejuizo da sociedade, devendo pugnar pelo seu
engrandecimento e prosperidade.
Art. 97. O peculio nãopóde ser ohiéoto de contracto,de
sequestro, de penhor, ou de qualquer onus.
Art. 98. Quando se der o f'allecimento, a retirada ou remissão de um contribuinte, a vaga será preenchida pelo candíidiato que, em primeiro legar, tiver sido proposto e acceito pela
directoria, na mesma série em que a vaga se houver dado.
Terá, em todo caso, preferencia para o preenchimento da vaga
o socío que occupar o primeiro legar na série immediata, relativa ao mesmo peculio, e que não estiver completa, desde que
se obrigue a pagar a quantia de 20$ pela transferencía, sendo
essa quantia creditada como renda do fundo de pecuiíos,
Art. 99. A mesma pessoa póde ser inscrip ta em mais de
uma série, desde que preencha as condições exigidas pelos
estatutos.
Art. 100. Os contribuintes da secção de peculios não respondem subsidiariamente pelas obrigações que os administradores contraiam em nome delâes,
.
Art. 10'1. Para o effeito do pagamento do peoulío, os beneficiados ficam obrigados a communícar á directoria o obíto
dio contribuinte e a se habilitarem com os documentos legaes.
Si os beneficiados não fizerem essa communícação só receberão 10 pecúlio quando a directoria tiver conhecímento do
obito, sendo que a ímportancía nunca será superior á que lhe
caberia no dia em que o contribuinte f'alleceu.
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.&rt. 102. As quantias pertencentes ao fundo de peeulío
serão empregadas exclusivamente em apolíces da União e do
Estado de S. Paulo.
Art. 103. Sob pretexto algum a directoria poderá desviar
qualquer quantia ·do fundo de peculio para outros fins que não
sejam os pagamentos dos mesmos pecutios e funeraes.
Art. 104. Cada série relativa aos differentes peoulíos terá
uma escripturação especial.
Art. 105. E' permittida a inscripçâo de um casas - marIdo e mulher - gozando o abatimento de 25 % sobre a totalidade da joia que ambos deveriam pagar, conforme a importancía do, pecúlio pretendido.
I. O casal receberá apenas um diploma relativo a uma
ínscripção, que ficará extincta com D fallecimento de qualquer
dos conjugas.
lI. A contribuição em cada fallecimento será correspondente a duas inscripções.
lI!. O conjuge sobrevivente poderá fazer nova ínscrípção
independente de exame medico. sujeitando-se ao pagamento
de nova joia e aos demais pagamentos a que estiver obrigado.
IV. No caso da inscripção do casal, com abatimento de
25 % não poderá ser paga a joia em prestações mensaes ,
Art. 106. No caso de marido e mulher preferirem uma só
ínscrípção, deverão ambos assignar a proposta, ficando tambem
ambos sujeitos a exame medico, além de outrasexígencias dos
estatutos.
Art. 107. O numero de socíos de cada série será contado
pela numeração dos diplomas, conservando-se a mesma numeração no caso de preenchimento de vaga.
Art. 108. Quando no fim de cada exercicio financeiro
houver saldo no fundo de despezas, relativo ás séries dos differentes peculíos estabelecidos, a metade do saldo será levado
em conta do fundo disponível de que trata o art. 21.
Art. 109. O fundo de peculío de cada série deverá ter a
importancia correspondente á totalidade da importancia das
[oias, desde que as quantias recebidas assim o permíttam, sem
prejuízo do desenvolvimento da sociedade.
DISPOSIÇÕES

GEIL~ES

Art. 110. Fica a directoria autorizada a cobrar os j:UTOS
die 8 % ao anno, no mínimo, sobre o capital emprestado, com
garantia de predios na séde social ou sobre cauções, sempre que
os deposítos nos bancos attingirem á quantia excedente a
500:000$000.
Art. 1H. «A Previdencia », Caixa Paulista de Pensões,
mantém integralizada a caução prestada de 200 :000$. em apolices da divida publica federal e se submette em tudo quanto
fôr applíeavel ás ,disposições regulamentares elo decreto n .: 434,
de4 de julho de 1891, de 507, de 12 de dezembro de 1903, e
a quaesquer outros que vierem a ser promulgados sobre a materia destes estatutos.
Art. 112. O execesso que resultar do fundodisponivel e
depois de pagas as despesas administrativas' será repartido da
seguinte fórma:
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I) 50 % como dividendos em favor das joias ou acções.
Desta porcentagem será retirada a de 1 O!~ annualmente
até completar a quantia necessaria á reintegralização das ímportancias que forem despendidas de aecôrdo com o art. 17
destes estatutos:
lI) 30 % ao fundo de reserva;
IIl) 20 % até 31 de dezembro de 1911, 15 % até 31 de
dezembro de 1916 e 10 % dessa data em deante, aos socíos fundadores, considerados taes pelo art. 30 destes estatutos, a titulo de bonificação, de accôrdo com o art. 20 do decreto n. 434,
de 4 de julho de 1891.
De 1 de janeiro de 1912 e de 1917 em deante as partes
de 5 % e 10 % que sobram destes 20 % reverterão em beneficio do fundo inamovivel de pensões, assim como terá o mesmo
destino toda a .porcentagem de 20 %, em qualquer tempo que
deixem de existir os socíos fundadores, quer por faIlecimento,
quer pela alienação inter-vivos dos titulos que lhe conferirem
esta qualídade, nos termos do referido art. 30 destes estatutos.
§ 1. ° A repartição <;le que trata este artigo só se considerará definitivamente feita depois de approvação de, todas as
contas pela assemhléa geral.
§ 2. Quando o excedente do fundo disponível dér togar a
dividendos maiores de 12 % calculados sobre as joias effectivament.e realizadas, metade das que resultarem, depois de feitos
todos os pagamentos e deducções de que trata este artigo, será
incorporada ao fundo inamovivel.
Art. 113. Os rendimentos de fundo do reembolso podem
tambem ser applicados ao pagamento de pensões, sempre que
no mesmo se verificar saldo.
Art. '114. As responsabilidades da directoria e dos sócios
fundadores são as que se acham determinadas pelo decreto
n. 434, de 4 de julho de 1891, que regula o funccionamento 'das
sociedades anonymas.
Art. 115. De accôrdo com o art. 128, segunda parte do
decreto n. 434, de 4de julho de 1891, fica estabelecida a clausula de não poderem ser modificados ou alterados os seguinte"
artigos destes estatutos : 1, 16, 17, .21, 24, 26, 46, 47 e 61.
0

CAPITULO VII
DISPOSiÇÕES TRANSITaRIAS

Artigo unico. Continuam em vigor os nltimos estatutos
approvados pelo Governo da Republica, entrando estes em vigor
daquella data em deante, caso sejam approvados pelo mesmo
Governo da Repuhlíoa.

i230

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
DEORETO N. 8.803 - DE 28 DE JUNHO DE 1911

Abre ao lIfinis!erio da Viação e Obras Publicas o credito de 537 :000$ para
construcção de mm edifício destinado a Correíos e 'I'elegraphos, na eida:dc
de Nictheroy.

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o n. LIV do art, 32
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
~A,rtigo uníco . Fica aberto ao Mínisterio da Viação e Obras
Publicas o credito de '537 :000$ para a construcção de um
edificio destinado a Correios e Telegraphos, na cidade de Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1911, 90° da Independeneía
e 23° da Repuhlíca.
HERMES R. DA íFONSECA.
J. J. Seabra .

DEORETO N: 8.804 -

DE 28 DE JUNHO DE 1911

Approva, com, modificações, os· estudos. definitivos e o respectivo orçamento do
trecho da linha ferre a da vílla de Itabapouna a Bom Jesus de Etabapoana,
na extensão de 15.600 metros.

O Piresidente da Republica dos Estados Unidos do .Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Viação Ferrea do
ftabapoana, eonoessíonarla do trecho da linha rerrea da vílla
de Itabapoana a Bom Jesus de .Itabapoana, em virtude do decreto n. 8.102, de 21 de julho de 1910, decreta:
Artigo uníco . Ficam approvados os estudos definitivos e
o respectivo orçamento na ímportancía total de 680 :462$228, do
trecho de linha ferrea de Itabapoana, comprehendido entre a
estação de A.ntonio Caetano e Bom Jesus de Itabapoana, com a
extensão de 15.600 metros, de accôrdo com as plantas e mais
documentos que com este baixam, rubricados pelo dírector
geral da Viação e Obras Publicas da respectiva Secretaria de
Estado, observadas as modificações indicadas nas mesmas
plantas.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
DEORETO N. 8.805 -

DE 28 DE JUNHO DE 1911

Approva, com modificações, os estndos definitivos e o respectivo orçamento da
variante comprehendida entre os kilometros 150+601 e 174+560 do
trecho da Iínha-tronco da Eatruda de Ferro de Goyaz, já approvado pelo
decreto n, 8.274, de 6 de outubro de 191·0.[

O Presidente da Repuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro de
Goyaz, e tendo em vista as informações prestadas pela repartição competente, decreta:

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

:1.231

Artigo' uníco , Ficam approvados os estudos definitivos e o
respectivo orçamento, na importancía de 3.563: 304$911, da variante comprehendi<la entre os kilometros 150+601 e 174+560
do trecho da linha-tronco da Esbrada de F erro de Goyaz, já
approvado pelo decreto n. 8.274, de 6 de outubro de i 911 e
cujo orçamento total fica assim reduzido a 5.238 :607$311, de
accôrdo com as plantas e mais documentos que com este baixam, devidamente rubricados e respeitadas as alterações constantes das mesmas plantas.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republioa.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.

DECRETO N. 8.806 -

DE 28 DE JUNHO DE 1911

Abro ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o creditoextraordinario
de 75 ~l07$280 para attender ao' augmento da despeza com o pessoal
e material do Collegio Pedro II
.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 70,
§ :5°, do regulamento approvado pelo decreto n. 2.409, de 23
de dezembro de 1896, resolve, á vista do disposto no art. 3°
da lein. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, abrir ao Mínísterío
da Justiça e Negocios Interiores o credito extraordinario de
75 :107$280, para attender ao augmenêo de despesa com o
.pessoal e material do Collegio Pedro Ir, de accôrdo com a demonstração junta.
Rio de 'Janeiro, 28 de junho de 1911,90° da Independencia
e 23° da Republica.
'
HER~1ES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corréa.

DECRETO N. 8.807 - DE 28 DE JUNHO DE 1\")11
Abre ao 1.linisterio da Justiça e Negócios Interiores o credito especial da
1 :425$, para pagamento de subsidio que deixou de receber o Dr. José
Leopoldo de Bulhões Ja:dim

O Presidente' da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
tendo ouvido o :Tribunal de Contas, nos Lermos doart. 70, § 5°,
do regulamento' approvado pelo decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896, resolve, á vista do art. 8° da lei n. 1.841, de
31 de dezembro de 1907, revigorado pelo art. 8° do de n. 2.356,
de 31 de dezembro de '1910, abrir ao Ministerio da Justiça e
Negocies Interiores o credito especial de 1: 425$, para pagamento do subsidio que, no periodo de 16 de outubro a 3 de
novembro de 1891, deixou de receber o Dr, José Leopoldo de
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Bulhões Jardim, na qualidade de deputado federal pelo-Estado
de. Goyaz.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1911, 90° da Independeneía
e 23° da Bepuhlica.
R.

llERMES

DA FONSECA.

lliuadasria da Cunho. GOT1'êa.

DECRETO No 8 o808 -

['E

28

DE

JUN HO DZ

191·1

Abre ao Ministerio das Relações Exteriores o credito extraordinario de
13 :225$804, ouro, para occorrer ás despezas com nma Legação na Turquia

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo á necessidade de um credito para occorrer ás despezas, no corrente anno, com uma Legação na Turquia; creada
pelo decreto n. 8. 699, de 30 de abril proximo passado, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas, de accôrdo com as disposições. do
art. 2°, § 2,° n, 2, lettra c, do decreto n. 392, de 8 de outubro
.
de 1896, decreta:
Artigo uníco, Fica aberto ao Mínísterío das Relações Exteriores o credito extraordinario de 13 :225$804, ouro, para
occorrer, no periodode 9 de maio a 31 de dezembro do corrente
anno, ás despezas com uma Legação na. Turquia, sendo
11 :612$903 destinados aos vencimentos e representação". do
respectivo Ministro Residente, na razão de 18 :000$, annuaes ;
1 :290$321 ao aluguel·da casa para a chancellaría da Legação
na razão de 2: 000$, annuaes, e 322$580 ao expediente da Legação na razão de 500$ annuaes.
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1911, \l0° da Independencía
e 23° da Republica.
HERMES"

R.

DA FONSECA.

Rio-Bronco,
DEICRETO N. 8.809-DE 28 DE

JUNHO

DE 1911

Crê" um Consulado em A'ltona, no Imperio Allemão,

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz il :
Usando da autorização concedida pelo art. 3° da lei numero
322, de 8 de novembro de 1895, decreta:
Artigo unico Fica creado um Consulado em Altona, no
Imperio Allemão
Rio de Janeiro, 28 de junho de 1911, 90° da Independencia
e 23° da Republlca ,
o

o

HERMES

R.

DA FONSECA.o

Ria-Bronco

}\PPENDICE
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DECRETO N.

2.410-DE

14

DE :MARÇO DE

1911

Autori".a o Presidente da Republica a conceder um nnnc de licença. com ordenado, ao secretario .fuI Directoria Gi:l:aJ do Serviço de Povoamento, Nicoláo Tolentino dos Santos, pau-a 1Jrata·r de sua saude.

Joaquim Ferreira Chaves, /Presidente interino do Senado
Federal:
Faço saber aos que o presente virem, que o Congresso Nacional decreta e promulga a seguinte lei :
Artigo uníco. E' o Presidente da Republica autorizado 'a
conceder um anno de lícença, com ordenado, ao seeretarío da
Directoria Geral do Serviço de Povoamento, Nícoláo Tolentino
dos Santos,para tratamento de saude onde lhe convier; revogadas as disposições em contrario.
Senado Federal, 14 de março de :191'1.
JOAQUIM FERREIRA CHAVES.

DECRETO N. 2.517 -

DE

28

iDE DEZE1.1:BRO DE

1911

AutOl'jza o Presidente da Republica .", pagar ao engenheiJro civil José Joaquim
de Aquino e Castro a quantia de 735 :394$940.

O Presidente da lRepublica dos Estados Unidos do Brazíl :
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancoiono a resolução seguinte:
Art. 1.0 O ,Presidente da Republica é autorizado a pagar ao
engenheiro civil José Joaquim de Aquino e Castro a quantia de
735 :394$1940, por saldo de ícontas da construcção do :quartel de
cavallaria da Força Policial, abrindo para isso o necessarío eredito.
78 -
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Art. 2.' Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1911, 90' da Independencia e 23' da Republica.
HERMEsR. DA FONSECA.

Biuadturia da Cunha Corrêa.

DEORETO N. 2.518-DE 28 DE DEZEMBRO DE 1911
Áutoriza o Presidente da lRepublica '" abrir ao 1úinisterio da Justiça e Negocias
Interiores o credito de 45 :067$680, supplementar _á verba 8" do art, 2' da
lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, para despezas com- o pessoal e
material da Secretaria. da Oamara dos Deputados.

o Presidente da lRepublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Artigo uníco, E' o Presidente da lRepublica autorizado a
abrir ao Ministerioda Justiça e Negocies Intoriores o credito
de ,46 :067$680, supplementar ,á verba 8" do art. 2' da lei
n, 2.356, de 31 de dezembro de 1910, sendo: para supprímento
da verba - Material, limpeza .e <conservação do edifício. salarios de serventes e outras despezas, 30: 600$; parapagainento,
noactual exercício, de vencimentos a um encarregado de icolIeccionar e classifícar cdccumentos, -de accôrdo com a deliberação da Camara, de 27 de dezembro de 1909, 7: 200$; -no
Pessoal: para pagamento de vencimentos a um cheíe da redaeção de debates, dispensado do serviço, com todos os vencimentos, á razão de 1 :200$ mensaes, por deliberação de 30
de agosto do {corrente amno,e a contar dessa data a 31 de de""'
zembro proxímo futuro, 4 :880$; para pagamento de vencimentos um -contínuo, dispensado igualmente do serviço, com
todos os vencimentos, íoclusíve a gratificação addícioual, a
contar de 30 de agosto do mesmo anno a 31 de dezembro, e por
igual deliberação, 1 :932$480; para pagamento de gratificações
addilcionaes a runccionaríos da Secretaria da Camara dos Deputados, .que completaram, mo corrente exercício, mais de 10 e
mais de 15 snnos de serviço, 655$200; revogadas as disposições
em contrario.
IRio de Janeiro, 28 de dezembro de l\Hl, 90' da Independencia e 23' da Bepuhlíca.
HERMES R. DA FONSECA.

Rivadavia da Cumlui Corrêa:
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DECRETO N.

2.522-DE 28 DE DEZEMBRO DE

1911

Autorizo> o Presidente da Repablíca 'a conceder até um anno de Iícença cmn
todos os vencimentos dos respectivos cargos ao professor da Escala Polytechníea e Escola Nawal, Dr, Augusto Saturnino d-a Silva Dini., mediante
inspecção de saude.

o Presidente da iRepublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber :que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
A.rtigo uníco, Fíea o Presidente da iRepublica autorízado a
conceder até um anuo de licença, com todos os vencimentos
dos respectivos cargos, ao professor da Escola Polytechníca e
Escola Naval, DI.'. Augusto ;Saturnino da Silva Diníz, medíanté
ínspecção de saúde; revogadas as disposições em contrario.
iRio de Janeiro, 28 de dezembro de 1911, 90° da Independencia e 23° da Bepuhlica,
HERlVIES

R.

DA FONSECA.

Rivadavia da Cunha Corrêa•.
Joaquim Marques Baptista de Leão.

DEORiETO N. 2.523 -IDE 30

DE DEZEMBRO IDE

1911

'Concede ao bacharel Antonio Marques -da Costa Ribeiro, juiz de direito da
3' Vara Cível desta Capital, oito mezes de licença, com todos os vencimentos, mediante .inspecção, para tratataurento de saude onde lhe conTier.

o Presidente da 1Republica dos Estados Unidos do Brazil:
:Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccíono a resolução seguinte:
Aetígo unico. E' concedida ao bacharel Antonio Marques
da Costa Ribeiro, juiz de direito da 3" Vara Cível desta Capital,
a licença de oito mezes, com todos os vencimentos, mediante
ínspecção, para tratamento de saude onde lhe convier, revogadas as disposições em contrario.
fRio de Janeiro, 30 de dezembro de 1911, 90° da Independencia e 23° da IRepublÍ'ca.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Rivadavia da Cunha C01'I'êa.

---~---

.4.

N.

N.

,N.

N.

N.
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na comarca da Victoria, no Estado do Maranhão.
8. 82i - JUSTIÇA E NIEGOCIOS INTERIORES Decreto de 7 de julho de 1911 -- Crõa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes
na comarca do Alto ,MI~urilll, 110 Estado do Maranhão
,.........................
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93

Uí

94

115

95

'iÍ!f'i'. 8.822 - JUSTIÇA E !NiEGOCIO~ JN'l'ERIORESDecreto de 7 de julho de 1911 - Crôa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacíonaes
na comarca de 'Vianna, no Estado do Maranhão.
N. 8.g23 ~JUSTIÇA E NEGOGIOS IN'llI<;RIORF,S-íDeoreto de 7 de julho de 1911 - Crêa mais lima
brigada dé infantaria de guardas nucionur-s na
comarca de Pinheiro, IUO Estado do Mar-anhão. .

N.

\)(j

.

\)(J

8.81~~ -

JUSTIÇA E NEOOCIOS IN'l'ElUüRESDecreto de 7 de julho de 191'1-,G['êa mais uma
brígada de infantaria de guardas uacionaes na
comarca de Lorcto, no Estado do Maranhão. . .

9G

.•N. 8.82l A -l\lARliN!HA E JUSITIÇA E N.EiGn{iIO~ INTERIORES - Decreto de 7 de j ul'ho de i \J11 Manda provtsoriamente depositar' nu Cnlnn ia
Oorreccional de Dous Rios as praças dos corpos
de Marinha que tiverem de cumprir pena correeclonal e dá outras provídencias
,.
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- JUSTrçA iE NEnooros INTFjRIORES Decreto de II de julho de 1911 - Reorganiza a
AssistrJlcia a A!ipuaúos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1:38
8 AlI:l!í - .JUSTrçA ]~ N;EnOClOS lNTlmIORjl<-:SDecreto de 11 de julillO dnl!)l1-Appro\'a o
rogulamento da Bihlioí.hoea Naeiollal.........
J '\S
8.83t\ - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de
:!(i de julho de Hl1I-Lo\ppro\'a o Jlroj(Jl\to f'·
O respectivo orçamento das obras no canal da
barra do rio Esll·(·lIa. 'na baixada (lo I~slado do
Rio de Jane irn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l8U
~. 837 \'1V.:.\0 1<; OlUl.\S PlJHLlC.\~ -DoM'do dl\
2ti de julho Úl' 1911 - ~\bl'f·. ao .\-1 in i"tprio da
Viação B Obras Publicas o credito dnl . noo :OOO~
para as dn"pezas ,'om os pagamentos p. OhI'US
novas da l~,.;tl'llda de FPITO 0(',;11' di' Minas....
18!!
R.83R-VIA(;.l():}<~ OJHtAS l'lJBLICM~-IlI'('I'pfo dp
;?G de julho d(' 1911-.\ln'l' ao Min istcriu (Ia
Viação (' OIl1'u,.; Puhlicas o credito dn I.OOO:OOOlj\
para necorr-er ao pagamento da quantia COl'respondente á medição dos matoriaos recohidos
do cstraugr.íro, no eO!'l'l'lIt.. anuo, pela « Madr-ita'Mamol'é Railway 'I .ompany »
,.....
1R!'l
R.839- VIAÇ.lO E OBIlAS PURLICAs- r)l{~el'elo de
21, de julho u<> j 911 - Aln'p, ao !\I illiste.rin da
Viação f\ Oluas Publicas (I credito dI' ·\50: (lOO!\'
)rara 11l,j\;';PgU ir no alargamen tI) da lin lia do
centr-o r1aF.sll'ada dI' Fl'rl'l) Cl'ntl'al dI) Hraz il,
do Laf'ayl'U,'. na dit'''''(:iín do valk- df~ PUI'Hopl'ha,
paru all'llo [10l"iZOlltl'........................
190
R.HiO-Vf:\().\() I~ ()Bfl.\~ Pl;B1.n:.\S---Il"'~I'..11l ti ..
:!(i 13(, .iulho df' HlI t .\\1111'1)\':1 11.-; d..-;pl'zu"
Ieitas pr-la Companhia Paulista rlP Via,; FI'I'["'U';
e Fhivin.." dlll'alltp o anuo dI' u1on, I'OI\l 0-;
I'stlldo:'\ l' l\onstl'tl'l'<;iío do ramal rlp Bauru .. " .
JOO
R.Ri 1 - AGllICl'LTUIL\. 1~IJU:"TnL\ E CO.\K\lT<;RCIO
- Deel'eto d(1 ;?() dI' julho (]<, I \)H --- COIl(·ptl ..
autorização á Cornpanh ia de Pesca .\'O\'tl'. dI)
Braz il para f'un..cionar na Rl'puhliea.........1!l!
H AM2 -\AHIUClJ LTUlL\. lNIJU8'J'IUA E CO.\tMl<';RCIO
- Dn(~I'do dl':!ti d(~.iülho dI' IH!'! -Ahl'p. ao !Ilinisterio da ;Agl'illu!tlJl'a, Industrin l' C.oIIHlIt'I'l'jo
o eredito de IOH: Y7!)$R56. para O('.('01'l'I'1' ao pagamento da" gratíf'ir.ações addkional':'\ a quo
se rp,[eI·p. o art, (\(j da 11' in. :? :15(;, dI' :11 d,'
de.wll1hl·O Ili11 ~)jO. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1!1!'l
R.lH3-Ac:rumJT:rURA, TNOUS:eRU RCOi\l.\II<;IlC/O
- Decreto de. 2(\ .11' julho deI 9111 - (il't,a a
rc;;el'va florr-stnl no 'I'err itor-io (lo Acre. . , , . . .
19!1

N. 8.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

~.

N.

N.
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Paga,

N, 8.855 - JUSTIQ.\ E NRGOCIOS IrNTERIORER Decreto de 27 do jullJIO de HJ11 ~ '1'1'3 11 f-\ 1"1'1'1' da
comarca de Faxina para a de H, Luiz do ,PUI'ahytinga a sl\de da 153" lnígada de inf'antnria da
. nuarda 'Nal'ional do Estado d,~ S, Paulo,.",..
N.

JUSTI(L\ !E NJ<jUOOI;()~ INTEHIOIl1~S
Decreto de '27 dI' jUlllO 11e l!lll - T,'alls!['f'l'f' da
comarca de S, JO:;j\ do Hio Par(10 para a do
Baurú a séde da .j(i n lu-igada de inf'antm-in da
C:uarda Nacional do rgslado de S. Paulo., .... ,

211

N:KGOGIOS INTl~HlOHES
Decreto de 27 de julho de 1!)1! - 'I'rnusf'cro lia
comarca da capital para a de Campos NO\"lIS fio
Paranápauoma a sétle da ~2" brigada de in f'antai-ía da Guarda Nacional do Estado d,.. 8. Paulo.

2H

N. R. 857 -

JUSTIÇA

E

N, 8.858 -

JUSTH)A

E

N.

N.

N.

N·.

2W

ilU~5:() -

NJ'~GOCIOS

IN'I~EilUOnES

Decreto de 27 de ,julho (Ie 1911-Tl'ansferc da
'comarca da capital 110 Estado de S. Paulo para
a de Paruhyhuna, no mesmo Estado, a séde da
118" hr ígada de infantaria da Guarda Nacional
8.'859 -JUSTIÇA ·E NEWJGT08 IN'I'EflIlORF}SDecreto de '2i ele julho de HH 1 - Crêa mais
uma brigada de infantaria e uma Ile cavallar!a
de guardas nactonaos na comarca de Lavras, no
íEslado de Minas Genes
, .. ,
,...
R.860- VIAÇÃO E OnRAR PUBLIGAR--DI'creto de
2 de agosto tle 1911 -Approva, com modificaçõos, Of-\ osüulos df'finifivos e os rps(lf'('.fivos
Ol'çallH',ntos da linha-tronro da E,;lrada dI' FI'I'l'O
de Goyaz, na oxtensão de 22 'I k ilornr-t 1'08 .. , • . .
fi. 861 - FI.\ZENo..\ - Drrl'Pl.o de '2 dI' ago,;to de 1911
- Concede li eHansa Allgernnine VcrsicherungsAlÜil'n-Gespll!;ehaft .., com Sl\dl~ mil Hamburgo,
autorização para operar no Braz ll cru RC'gUfOS
contra fogo e riscos dI' trausporto ... , .. , .. , , ,
flJ.862-FA7.ENDA-Decl'do de '2 de agosto de 1!Hi
- Concede á Companhia de Segul'Os de Vida
Cruzeiro tio ,.Rui autorização para opprar em
seguros ll'l'l'l'Rfr'C'S e mat-ltirnos

2H

245

2i5

2Hl

,....

2!ífl

N. R.R63 - FAZJi~NnA - Decreto de '2 de ag-osto do 191 t
-'Gmwede :i soctedado auonvma ,íe peoulios c
r-dueação «A 'Mut.lla Braxileirn », com südn na
capital do Estado de R. Paulo, autot-izacão para
funceionar na Repuhllca e approva, com allf'rações, os seus estatutos .. ,
,........

2G3

ji1AZENTlIAr - Decreto de 3 de agosto de 1!lll
-;- C!lncl'de li «,~Jiance Assumne« Company,
JIIIl)ltcd)1 com sede em Londres. autorízação

N. R. RM -

9

DO PODER BXEQUTIVO

Pago.

pata operar no Braxíl em seguros contra fogo e
riscos maritimos
~.

273

N. ,fUlô5 -.JUSTIGA

E NEGOCIOS IN'I'lmIOnK';,Decreto de 2 de agosto do 1\J1L - Abro ao 1\1 inistorio da Justica e Negnoio.i Intl'l'iOl'l's o
credito especial de 2!l: i50~ pat-a pagamouto do
subsídios e do a,jUllas dI' custo quo dr-ixou do
receber o Dr , Mart.iuh« da ,Sil\"a "nulo Jun inr.

N.

~.8G(j-JUSTIÇA

E

NEUOCIOS

2,At

IN'J',L<;H1101n:S-

i()Iecreto de 2 de agosto de 1!ll L- Abre ao Miutstcrío da Justiça p, Negocios lutoriores o crcdito especial de li :18i$700 1)11.1'[1 pagamento ao
professor ordinai-ío da Fnculdade de Medicina
do Itio de Janeiro, Dr , Erico Marinho da Gama
Coelho, da diffprl'nça de at,rrl'-<cilllo dI' Yelwi1I11'11l0S

..•.•••••.•..•.•..••.•••.....•...•.•

282

x. 8.867 -GUEHJRA- Decreto do 2 de agosto de 1!Hl
-:Abro ao Min isterio da GIIPITa o credito de
1!1L :55ü$500 sunnlemontar ;i vrrha 7 a do ar-t. 21
da IPi 11. 2. 351i, Iln 31 de dozcmhro de 1\H0,
para pagamento do acerusoüno do despeza proveniente da reorganiznção do IloRpitaJ tio EXl'l'-

cito

,

,.......

2,82

GUERRA. - Decreto tln ,'2 111' agosto de 1!l L1
-IAltora o art. 49, al inoa f', do J'pgnlamnnto
approvarlo por decreto n. fi. OUi, df' 1n (IP maio
(lo t!li O
:............................

283

N. 8.868 -

N.

8,8Gl)-MARTN'HA-Del~I'cl.oi1f'

2 de u;msfo di' 1!l11
Alu-e ao Ministerio da "laJ'inha 11 f'I'pdito tio
(\50 :000$, supplernnntnr :i vr-rha 27" -- 1"1'f'll's,
passagens, ajudas do custo f' connuissõr-s rio
saques - para OI'f',OI'l'Ol' ao p:wallll'lIto de des'-

-

pezas da mesma verba ai,,; o
actual exerr.ioío

f'1If'f'I'I'anlPllto

do

283

N. 8. 870-AGRlICUJJJ'URA, lNDlTSTnT\ lf'; COM!llEllCIO
- Decreto do 2 de agosto de !l11 - Concerle
autorização á e Uníted Rtatl's Stoal Prnducts
Companv », para funceionar na Hellublica. . . . .

284

N. 8. Ri 1 -lt\GRICULTlmA, INDUH,TIlL\ E COl\ll\liF,llCIO
-Decl'n\.o de 2 de agosto de 1!H1- Providencía sobre a matricula ,no 1" anno tio Curso
Fundamental da t':sf'ola dn Minas, OIl1 Ouro
Prr-to

:106

í

N.

fU~72

- AGRICUL'DUITA, 1N'DUSTRTA E COMMERCIO
-' Decr-eto de 2 do agosto (lI' 1!111 - Crt,u no
municipio de Tubarão, Estado rlf' RanlaCat'harína, um aprendizado Agrloolu . . . . . . . . . . . . . . .

306
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Pago.

N. 8.873 - M1RICUJ~TUnA, JNDUSTRIA E ,COMMERClO
- Decreto de 2 de agosto de 1911 - Concede
autorrzacão á «Brazil üompanv » para Iuncnionar na Bepuhlica , .. , .. , .. " .. ,.,',. '.' . , .
N. 8,87 i - HEl.;A.ÇõE'8 fEXTElUORER - Decreto do 3
de julho de 1\) 11 - Publica a adhesão da HI'puhlioa Ih, Cuba ao IAceúrdo assígnado em Homa
em 26 de maio de 1906, relativo á troca di' cartas
e caixas <,om valor declarado. ... , .... ".....
N, 8,8i5-JlJi4TIÇA E NE<iOCIOS INT'Ji;RIORJ<~S
DCCI'clo dI) ~ de agosto dI' l\1I1 - f:rüu mais
uma hrigada de inlfal1taria do guartlasuaoionaes
nu comarca 111' Pastos Bons, no Estado do :\rai-anhão o...................................
N, 8. 87tl - ,JUS'!'II).\. ]<; NEUOCIO,-:: [NfrEHIOR~}1~;S Deere!o dn ;!, til' agosto de H)II - ürõa mnis
urna hrigada dI-' infaníaria do guardas nacionaes
na ('oll1U1"I'a (11' Grajahú, 110 Estado do Marauhfio

;{(l7

343

:1 ,.:.\

;l\~

INTEHlOHES--·
Decreto de t de agosto de 191-1 - Crêa mais

N.8,877-JUS'flÇA

IE

Nl<;(:Omo:-;

uma hrtgada do iuf'antaria dI' guardas naoionaes
.na comarca do Baixo i!llrarim, lIO E~tado d,o ~Iaranlião ., .. , ... ' .. ', .... ',., .. " ... " ..... ,

N,

8,lm~-JU8'l'r(lA

E

NEGOCIO::;

;H i

INTEIUORES-

Decreto do 2 de agosto de 1911 - Crêa mais
uma brigada de cavallaria de guardas uacionaes
na comarea dI' Ponta Grossa. DO l'~stad() do Paraná
N. 8,879-.JU:-;'I'rC\ E ,NJWOCIOS L\"I'I'~HTOR;(i}8
Der,l'pto di, 4 di' agosto de I!JlJ -Cri'a mais
uma hi-igada de cavallarta dI' guardas '!lul'ion:ws
1Ia comarca dp, Bagé nc Estado do Rio GI'uIHlp
do Sul .. '.,."." ... ".' ... ,'.', .. ,.".,..
N, 8, RRO - GilTERRA - J)P'CI'P!O dI' 7 (lo agosto dI' U)I I
- Declara QUC ficam desapropvíndos vai-ios 1<'1'I'PUO" lia" morros dr Itainús c Ponta Grossa, na
cidade (k Santos, Estado de S. Paulo",.,.,..

:1 i;f·

34.fí

;~\;)

N .~, 881 - FAZlE'NDA -Decl'f'to dI' 7 1.11' agosto deJ 911
- Concedo :í «'fhe North Brit ish and Mercantile Insuranoe Cornpanv », com s()ue vm Londres
e iE\limbul'go, autortzação para o)lf'l'ur mo Brazil
r-m ~pg\ll'()S tr-rrestt-es I' maritimos",,',., , , .

3·\6

N, 8.882 - Fl\~I<:'N I >A -- I )p,cr'eto (lI' 9 de agosl o di) 'J 911
_ Concede ;1 aociedade anonyma « Banque
Francaise et Italienue POUl' l'Amérique riu Rud»
autorização para estabelecer uma agPlIria na
cidade do Jahú, Eslado de S, Paulo.",,"'"

358
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·N. 8.892~·ltELAÇõES EXTERiORES~Decrew de IJ

N.

N.

N.

N.

N.

N.

. N.

de agosto de 1911 - Promulga a Convenção de
Arbitramento entre os :EstadoB Unidos do Brazil
e a Republica de Cuba, assígnada em Washington a 10 de junho de 1909
.
R.893 -JUSTIÇ.\ E 'NiEGOCIOS INTERIORIES-,
Decreto de 10 de agosto de 19i'l-'Crêa uma
brigada de artilharia do guardas nacionaes, na
comarca de Arasauuhy, no Estado de Minas
Geraes
.
8. 89'! - JUSTIÇk\ E ,NEGOCIOS I'NITERIORESDecreto de 10 de agosto de HH 1 - Crêa uma
brigada de artilharia de guardas nacíonaes na
comarca de 'i:'\alinas, no Estado de Minas (leraes.
R. 895 ~ JUSTIÇA E NEGOmOS IN1'ERIORESDecreto de 1'0 de agosto rle 1911 - Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes
na comarca do Brejo, no Estado do Maranhão ..
8.896 - JUSTIÇA E NEGOCIOS IN'L'ElnOHES-Decreto de 10 de agosto de 191'1 - Crea mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes
na comarca de Manção, no Estado do Maranhão.
R.897-JUSTICrA E :NiEGOCIOS INrrE.nrOR~F,S
Decreto de 10 de agosto de19H - Créa duas
br-igadas de infantaria de guardas nacionaes na
comarca de Tutoya, no Estado do Marauhân ...
8. 89~ - JUSTIÇA E NIWOCIOR· INTEIUiORESDecreto de 10 de agosto de 1911 - Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacionaes
na comar-ca r1nCarnlina, 1110 Estado do Maranhão
.
8.899 - AGHICULTURA, INtDUS'l'RIA ;~; COl\fMERCIO
- Decreto de 11 de alsto de .1911 - Dá 110"0
regulamento á SecrtSí'ia 'de Estado dos Negocias da Agr-icultura, Iudustr ia e Commercio,
aunexando-Ihe o Serviço de Consultas e a Directoria Geral de Contahtlídadc, creados pelos
decretos ns. 7.18139, de 27 de .i aneiro, e 7. 95R,
de H de abril de 1910
.

N. R. 000 - fAGRICULTURA, INDUiSTRIA R COMMERCIO
~ Decreto de 11 de agosto de 1911 - Declara
desapropriados por utilidade puhlica os terrenos comprehendidos entre as ruas General
Bruce, General Argollo, Vianna e senador
Alencar, afim de ser nelles oonstruirlo I) novo

Ohservatorio lNarional

.

N. R.901- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decrefo de
27 de setembro de 1911 - Proroga, por tres
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N. I:L!H.2 -Não foi publicado.
N. 81. !.l13 -

A UH1GUL'J'UIlA, INDUS'l'HIA E',COMMEHCLO

. - Decreto' de 23 de agosto de 1911 - Concede
autoi-ísacão á «Brazilian Colonization aud Dovelopmunt Company s para Juucciouar na llepublica
. ,Hj8
N. 8. 9l!1 -

AGRJiGULTUHA,

INDU~TIUà ,1<]

UOMIl\IEHClU

- Decreto do 23 de agosto de 1!)H- Concede
autorlzação á Companhia :Centml til' Latioiuios
.para Iuncoiouar na Bepublioa
,.......
N. 8. !.I 11'-A:<HUCUVrUHIA, INDUi8TRIA E COl\1MERUIO
- Deereto de :.>:1 d« agosto de J!) ll - Concedo
autorízação li e Cornuanula Progresso UruguavBraz il s para runccionar na Hepuhlica.,......
N. s.sio -Â'UlUCULTUlL\, INDUH'l'RIAE CO.\l.!\lEltUIO
-Deercto de 23 de agosto dl1 1!l11- Concede
autorização á 'Companhia Cr-ntr-al de Pau ifi.l~a(:ão
vara Iuneciouar na Repuhl ica . . . . . . . . . . . . . . . .

:Iü7

47::i

4.83

-,,\,(mWULTUlL\. loN1DUbTllL\Ji: COl\l?lIERCIO
- Decreto de ta dl) agosto de 'l!lll - Concede
autorização Ú «1B!razil Land Galtle anti Pack ing
Compauy s para Iuucciouar na HepulJlica.,...

<Í!l2

N. H. !l18 - VIAÇi\O il<': ÜBJll\8 PUBLICAB - })('crt'lo tje
23 de agosto de l!lil-,Abre ao J\hllistcrio da
Viação e Obras Publicas o credito de 400 :000$
para os estudos dos prolongamentos I' i-amues
da rMe [PlTea da Bahia
'.........

::iH

N.

N.

I:\,\)\'j

8.U'l!)~VL\c;.\O Jj; OHIL\~ l'UBLlGA~-llecl''''o

ck
:23 de agosto dI' I!l11 - Appi'ova a ulanta e orcamonto, na importaucia de 33 :2Hli$3l!l, despen-

dida com a cohertura do palro enl]',' os armuzr-us
us , 13 (~ J í da Companhia
Docas de ~alllu,"....
J;.;

[iH

F,:\ZEND,\ -I)(~l'l'do de ;.>.J de agosto de
UHl -IAb['e ao Ministetío da Fazenda o credito
de 550$200 para pagnnu-nto dovido U Ftodoardo
Torres em v irtnd« t1C\ fH'llll'nca jurlil'iaria.. . . .

5115

N. 8. !t!O -

FAZ}<~NlMJ l!ll1-{~onecdc

N. 8. U:H -

Decreto de 2·::

dc~

agosto de

á sociedade «A Mulua Paranuens« », com séde em Ponta Grossa, Estado do
Paraná, autorização TIara Iuuccionar nu Ilnpublica e ali lH'O\' a, com alterações, os ]'p,;pediyos
estatutos
,
,
,
,

515

N. 8.!.I:?2-Jll8TICA E NEGOCWS IN'I'ERIüRESDecreto dI; 23 de agosto de HH 1 - Providencia

sobre a exccução do decreto legislativo n. 2.H!l,
de 11 de jul~lO de 1911..

521
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Pags,

N. 8.932-FAZENDA-Decreto de 30 de agosto de
19B -Abre ao Mínístet-ío da Fazenda o credito
de 786$200 para pagamento a Antonio José Villeia e Alvaro Moniz, em virtude de sentença [udícíaria ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
N. 8,933 - PAZ':ENIM. - Decreto de 30 de agosto dp
1911-:i\hro ao (Ministerio da Fazenda o credito
de 227 :6li2$897 para 'Pagamento a Camíllo
Gomes iNogueira, em virtude de sontcnca judiciai-ia
:. . . . . . .
N. 8.934 - FA7.ENDA - Decreto de 30 du agosto de
1!lll-:i\hrp ao Muristei-ío da Fazeuda () credito
de :H) :404*130 para nagameuto a Jos" Ferreira
dos Santos, em virtude de sentença judioiat-ia.
N. 8.935 - JU8'1'IÇ:\: E NEGOCIOS 1N'TEIUORE8 Decreto de 30 de agosto de 1911 -- Abre ao
Minísterio da Justiça e Negocias Interiores o credito especial de 1 :425$ para pagamento de sub-.
sidios que deixou de receber o Dr . Astolpho
Pio da Silva Pinto.........................
N. l-I. 9:16 - tA,GRIICUL'l'UHA, INDU8'l'HIA IE COl\IJMERCIO
.; Decreto de 30 de agosto de UH I. - Crêa um
campo de demonstração no município de Lavras,
Estado de Minas Geraes... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 8.937 - AGRliCULTURA, I'NIDUSTRIA E COMMERClO
- Decreto de 30 de agosto de 1911 - Crêa um
centro agr-ícola em cada um dos Estados do Mai-anhão. Ceará, Rio Grande do Norte, Pernamhuco, Alagõas p IMinas Gemes................
N. 8. 93R - .\WllCUL'I'lJlL\. I~DUBTnL\ E COl\lMERCIO
-Decreto de 30 d,~ agosto de 1911-Concede
autorização :í eMississiui Valley, Bontlt Ameríca
antl Orient .Rteam~hip Cornpnuv s para Iunccíonar na Hepulllica........................
N. 8.939 - AGlUCUL'l'llIL\, INDUSTRIA fE GOM:MElWlIO
- Decreto de 30 de agosto de 1911 - Concede
autorização á e Oompagnle des Chernins de Fel'
Fédéraux de l'Est Bréstlien s para Iunccionar
na Hepublica
N. 8.940 - AGRICUIfl'URA, INDUSTRIA E COl\liMERCIO
- Decreto de 30 de agosto de 191.1 --ICl'êa um
IAprPJndizado Agricola na Estação Agronomica
e 'p(l~t() Zooteohnico, estabelecidos em Sat.uba,
municípto do Ranta Luzia do Norte, Estado de
Alagôas
N. 8 !H;l - AGR1'CUL'l'URA, INDUSTRIA E COMMERCIO
- Decreto de 30 de agosto de 191'1 -Crêa uma
povoação indígena em cada um dos aldeamentos
i•
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N. 8.951 - F AZENiDA IE iÁGRICULTURA - Decreto de
6 de setembro de 1911 - Concede á sociedade
anonyma c Union Ftnanciere Franco-Bréailienne >, com séde em Paris, autorização para funccionar na Republica com uma sucoursal nesta
Capital
N. 8.952 - F AZEN:QA- Decreto de 6 de setembro de
, 1911 - Abre ao IMinisterio da Fazenda o credito
de 2 :861$-í72 para pagamento a João Baptista
Barthe e outros, herdeiros de João Baptista
Barthe, em virtude de sentença judiciaria.. ..
N., 8.953-Não foi publicado.
N. 8.954 - F,AZ,ENDW - Decreto de 6 de setembro de
1911 - Abre ao IMinisterio da Fazenda o credito
de 1 :2H$150 para pagamento a José Lourenço
Alves e á Companhia Saneamento do Rio de
Janeiro, em virtude de sentença judiciaria. . . .
N. 8.955 - JUSTIÇA E NEGOClOS IN'IlERIORESDecreto de 6 de setembro de '1911- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 15 :794$183 para pagamento
de differenças de gratificação addicional a professores do Instituto Benjamin Constant. . . . . . .
N. 8.956 - JUSTIOA E NElGOCIOS lN(11ERIORES Decreto de 6 de setembro de 1911 - Abre ao
Miníster'io da Justiça e Negocios Interiores o
credito extraordimario de 138: 18<7$077 para augmento de despeza com a reorganização da
Aasistencia a IAlienados.....................
N. 8.957 - JU8'l'IÇA E NI<~GOCIOS INTERIORESDecreto de 12 de setembro de 1911 - Abre ao
Ministerio da Justiça e Negócios Interiores o
credito extraordinario de 61: 103$187 para augmento de despeza com a nova organização da
Bibliotheca Nacional .......•....•...••.....•
;N. 8.958 - JUSTIÇA E NiFJGOCIOS INTERroRiE8 Decreto de 12 de setembro de '1911 - Transfere
da comarca da Faxina para a de Santa Branca
a séde da 121' br-igada de infantaria da Guarda
Nacional do Estado de S. Paulo. (Vide appendice) .....................................•
N. 8.959 - GUERRA - Decreto de H de setembro de
1911 - Abre ao Ministerio da Guerra o credito
especial de 1 :235$4183 para pagamento dos vencimentos do escrevente de l' classe do extincto
Arsenal de Guerra de Pernambuco Gonçalo
ii\.ttico de Lima.............................
N. 8.96tl-FAZENaA.-lDecreto de 14- de setembro de
1911- Altera as disposições do art. 10 e do
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N. 8.969 - JUSTIOA: iE NEGOCIOS IINII'ERIORIES. Decreto de H de setembro de 1911 - Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas naeíonaes
na comarca de Imperatriz, no Estado do Maranhão ...........................•........
N. 81.970 -\AJGRICULTURA, lN\DUSTRliA E COMIMERDIO
-Decreto de 14 de setembro de 1911 -Altera
a disposição constante do art. - 528 do regulamento que baixou com o decreto n. 8.319, de
,
20 de outubro de 1910
N. 8.971 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMIMERClO
- Decreto de 14 de setembro de 1911 - TransIfere do Ministerio da Agricultura, Industria e
Commercio para o Ministerio da Guerra a Fabrica de Ferro de S. João de Ipanema........
N. 8.972 -iAGRICULTURA, INDUST.RJlA E COMMIEHiCIO
~ Decreto de 14 de setembro de 1911 - Crêa
um aprendizado agrícola na antiga Estação Experimental de Agricultura Augusto Montenegro
estabelecida no municipio de Igarapé-assú, Estado' do PaI'1á...............................
N.8.973-AGRICULTURA, I,NlDUSTRIAE COMMERCIO
- Decreto de H -de setembro de 1911 - Crêa
um centro agr-ícola no municipio de Arassuahy,
no Estado de Minas Geraes........
l'{. 8.974' - (AGRICULTURA, ÍNDUSTRJiA ECOMMER.CIO
-Decreto de '14 de setembro de 1911-Crêa
uma enfermaria veterinaria e um posto de
observação na fazenda do Leitão, nas proximidades de Bello Horizonte, !l10 IEstado de Milnas
Geraes
.N. 18.975 - AGRICULTURA, INDUSi'l'RIA E COMMEillClO
- Decreto de 14 de setembro do 1911 - Concede
autorização ti e Compafiia Industrial y Comercíal ~ para oontinuar a funccionar na ltepuhlica
N. 8.976-AGRlCULTURA, INDUSTR1A.E OOMMERClO
- Decreto de 18 de setembro de 1911 --Abre
ao Ministerio da Agricultura, Iudustria e Commercío o credito especial de 12 :600$, ouro, para
oecorrer ás despesas com a manutenção no estrangeiro, durante um anuo, dos alumnos da
Escola de Minas de Ouro Preto: Domingos
Fleury da Rocha, Alceu Soares de Lellis Ferreira e Nícodemos Felisberto de Macedo, nos
termos do art. 221 do Código de Ensino, sendo
4 :200$ a cada um ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 8.977 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de
20 'de setembro de 1911- Dá nova redacção ás
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N. 8.983 - ,RlE:r..ACõES EXTERIORES - Decreto de 20
de setembro -de 19i i - Declara sem effeito o
decreto n. 8.874, de 3 de julho do corrente alUlTlO.

690

N. 8.989 - VLAçÃO E OBRiAS PUBLICAS - Decreto de

27 de setembro de 19B -Abre 00 Ministerio da
Viação e Obras Publicas o credito de L 500 :000$
para 08 estudos e conservação da Rêde de Viação
Fluminense
.

69i

N. 8.990- VIAÇÃO (E OBRAS PUBLICAS-~reto de
27 de setembro de i9i i -íAbre ao Ministerio da
Viação e Obras Publicas o credito especial de
245 :62:2$8i8, ouro, para pagamento da garantia
de juros, devida á Oompanhía E. de F. de
Goyaz, até o fim do exercício de i9iO
.

692

N. 8. 99i - VIAÇÃO E OBRAS PUBiLIGAS - Decreto de
27 de setembro de 19B -'Proroga por tres
mezes o prazo estipulado na clausula lU do
decreto n. 8.556, de i5 de fevereiro de i9B ...

692

N, 8.992 - FA.ZENDA- Decreto de 27 de setembro de
i9B - Mod~fica as disposições do art. 495 da
Nova Consolidação das Leis das Alfandegase
Mesas de Bendas
,
.
N. 8.993 - FAZENDA - Decreto de 27 de setembro de
i9B -IAbre ao IMÍITlisterio da Fazenda o credito
de 24 :988$587, para pagamento de dividas ao
'Ministerio da Justiça e -Negocios Interiores, na
conformidade do art. 82, n. XIV, da lei numero 2.356, de 3i de dezembro de 19iO
.
N. 8.994 - JUSTIOA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 27 de setembro dei 9i i - Crêa uma
brigada de infantaria de guardas nacionaes na
comarca do Brejo, no Estado do IMarlllTlhão ... , .
N. 8.994 A - RELAÇõES EXTERIORES - Decreto de
3i de agosto de HH 1 - Publica a adhesão do
Imperio de Marcocos á Convenção Internacional
Itàdíotelegraphíca assignada em Berlim a' 3 de
novembro de 1006. (Vide appendice)
.
N. 8.995 -!Não foi publicado.
N. 8.996 - JUSTIÇA IE NEGOCIOS INlTERfORES ....Decreto de 27 de setembro de 19B - Crêa JJlais
uma brigada de f!I1fantaria de guardas nacíenaes
na comarca de Japaratuba, no Estado de .@ergipe
N. 8.997 - AGRICULTURA, INDUSTRIA IE COMMERiCIO
- Decreto de 27 de setembro de 19H - Concede
autorização á c Société Franco ~ Amérioaine
de Travaux Publica ~ 'Para funeeionar na :Republíca ...................••........•........
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DECRETO N.

no Pol>Ell

8.8B-DE

lttEOtJT1\70

5

DE JULHO DE

19B

Concede autorização â «'Nortibern Oamps, Limited:t, pa.m funeeiouar

118

iRepublic.a

o Presidente da Bepuhlíca dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a e Northern Camps, Limíted s, sociedade anonyma, com séde na Inglaterra, devidamente representada, decreta:
Artigo uníco, E' concedida autorização á e Northern
Carnps, Limited », para funccíonar na Republica com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado da Agricultura,
Indústria e Commercio, ficando a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em
vigor,
Rio de Janeiro, 5 de julho de 1911, 90 da Independencía e 23 da Bepublíca,
0

0

R. DA FONSECA.
Pedro de Toledo.

HERMES

Clausulas que acompanham o decreto n. 8.811, desta data
I
A e Northern Camps, Límited s é obrigada a ter um representante no Brazil com plenos e illimitados poderes para
tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitaram quer com o Governo, quer com particulares, podendo
ser demandado e receber citação inicial pela companhia.
II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á [urisdicção de seus tribunaes juridicos ou administrativos, sem
que, em tempo algum, possa a referida jlompanhia reclamar
qualquer excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação
concernente á execução das obras ou serviços a que elles se
referem.
fi

Fíoa dependente de autorização do Governo qualquer
alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos
estatutos. Ser-Ihe-ha cassada a autorização para funccíonar
na Bepuhlíca si infringir esta clausula.
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fica aqui expressamente declarado que, sem preJUIZO dos poderes geraes acima conferidos a favor do referido procurador,
tera elle as faculdades esneciaes seguintes em nome e representação da companhia, a saber: Para funccionar como o rcpresentante geral da companhia na referida Répuhltca dos
Estados Unidos do Brazil, e nesta qualidade levar a cffcito
todos os contractos, conveuios ou outras obrigações celebradas
pela companhia com qualquer pessoa ou pm;soas na dita Republica para a acquiaíção ou venda de quaesquer bens pela
companhia ou pertencentes a ella , Para comju'ar ou de outro
modo adquirir, quer absoluta, que.' condicionalmente, (' vender,
permutar, realizar e dísuor em quaesquer termos ou condições
que entender a bem da referida companhia de quaesquer
terrenos, edificios, maohinas ou interesses ou quaesquer direitos ou privilegias com elles relacionados, ou de quaesquer
existencias, bens, effeitos, generos, mercadorias, valores e
causas que digam respeito aos negocias ou assumptos da COIllpanh ia nos Estados Unidos do Bcaz il. Pal'tl tomar de arrendarnento por eontraoto (na outra folha) ou licença, ou de
qualquer outra maneira adquirir quaesquer interesses em
quaesquer tet-renos no Brazil, ou quaesquer direitos, servidões ou privilegias relativos aos mesmos, e renunciar aos
mesmos ou quaesquer outros arrendamentos, Iioenças ou
outros interesses. Para dar de arrendamento, permutar e conceder servidões ou outros direitos respeitantes e em geral
administrar terrenos, edifícios ou ímmobiliarios no Brazíl
pentencentes á companhia ou em que tenha ella interesse
algum. iPara eff'eetuar seguros contra perdas ou damnos causados por incendios sobre quaesquer edif'icios ou ou tros bens
da compantria existentes no Brazil, capazes de serem segurados e satisfazer os premias e ímportancías pagaveis para
effectuar e manter taes seguros. Para nomear quaesquer gerentes, engenheiros, secretarias, advogados, solioitadores, serventes, operaríos ou outros empregados e agentes da companhia para quaesuuer serviços permanentes, tcmoorarios ou
especiaes mo Brazil já citados, conforme de tempos a tempos
melhor entender o referido procurador e de tempos a outros
determinar as ohrigações c fixar os honorarios e hem assim
para, a seu juizo, remover, demittir ou suspender todas ou
quaesquer de taes pessoas e outras que agora ou no futuro
estejam ao serviço da companhia e nomear outras em lagar
dellas, Para fazer depositas (no verso) de dinheiro c valores
e receher juros e dividendos; para abrir uma conta ou contas
bancarias com qualquer banco, banqueiro ou casa commercial,
saccar e endossar cheques, lettras, notas promissorias e
outros valores commerciaes uecessarios para operar sobre tal
conta bancaria, e protestar taes documentos não pagos e tomar
emprestado dinheiro para os objectos da companhia, e sacar
uma somma super-ior ao credito que a companhia nos terminas e condições e pelo typo de interesses julgar conveniente. Para hypothecar, carregar, penhorar ou de outra maneira tratar com os bens immoveis ou moveis da companhia,
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documentos, bem como ao presente mandato. Para comparecer perante quaesquer tribunaes ou juizos competentes e
dahi intentar, (na outra folha) contestar on sustentar ou
defender quaesquer acções cíveis ou crimes de qualquer especie,
apresentar petições e penhoras- intentar recursos de sequestro,
garantia, deposito e desobrigação de bens, fazendo citar,
demandar, penhorar, offerooer acções e Iibellos, contrariar,
dar provas e testemunhas, contradictar as das partes, jurar
todo o juramento necessarfo, decisorio e suppletorlo. e todo
mais juramento licito; assígnar os termos e autos necessarios,
protestar contra protestos e requerimentos; appellar, aggravar
e embargar, louvar-se em peritos e juizes arbitres, desistir de
acções, propôr outras de novo, e tudo seguir até maior alçada
e final decisão, tirar sentenças e fazel-as dar a sua execução
e em todas as causas movidas e por mover em que a companhia
outorgante fôr parte, autora ou ré; poder solicitar, requerer,
allegar e defender seu direito e justiça, e diligenciar em todos os
mais termos e autos ,iudiciaes e extruíudioíaes que em qualquer
caso se façam precisos em seu beneficio e obrar em todo caso
como si a companhia outorgante estivesse presente, com faculdade para substabelecer esta procuração no todo ou em
parte. E mais declaram os outorgantes que o dito seu procurador é expressamente autorizado para revogar quaesquer
procurações geraes ou (no verso) especiaes, anteriormente
dadas a quaesquer pessoas que sejam e tambem outorgar
quaesquer procurações geraes ou espeoíaes, conferindo qualquer parte das faculdades contidas na presente em favor de
uma ou mais pessoas, sem perder o direito de. usar a presente procuração em toda a sua amplitude na propria pessoa.
E tudo que fM feito pelo dito seu procurador ou seus substabelecidos no que dito fica, promettem os outorgantes que a
companhia outorgante houver por firme e valioso. (Espaço
em branco). Assim o disseram os outorgantes e assignaram
a presénte eseriptura sob o sello symbolioo da companhia
na presença das testemunhas Francis Joseph Blenkinsop e
1\rthur Charles Orven, depois de lida a mesma perante todos
por mim tabellião que subscrevo e sello em publico e razo
(a palavra que diz concessões - tem valor). (Uma linha em
branco e assignados) , - Walter B. Waldron. - George L. Walâron; directores. - Wilfred Miles, secretario. - Testemunhas,
F. I. Blenkinsop, - A. C. Orven. Em testemunho da verdade.
~ H. A. Woodbridge, tabellião publico. (Estavam adheridos:
o sello svmbolíco da companhia, acima alludído, e um outro
do tabellião rorertdo, sendo que este ultimo vinha collado por
sobre uma fita verde que prondía as folhas componentes do
presente instrumento). Abaixo constava em chancella a palavra e Beeonheço s, e na outra pagina, tambem em cnancella,
o seguinte: e Beeonheco verdadeira a assígnatura Junta de
H. A.WoodbridKe, tabellião publico desta capital, e para
consta- onde convier. a pedido do mesmo, passei a presente,
que assignei e fiz seIlar com o sello das armas deste Consulado Geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil em
Londres, aos 10 de abril de :19H. (Sobre uma estampilha
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"

consular de 3$000). - F. Alves Vieira, consul geral.o Ao lado
'Vinham aravadas as armas do Consulado e mais o seguinte,
em caracteres manuscriptos: «Recebi :e 0.6.9. - Vieira; e o seguinte, em chancella: c A legalização da firma consular é facultada ou na Secretaria de Estado das Relações Exteriores
no Rio de Janeiro ou em quaesquer repartições fiscaes da
Republica ». Abaixo vinha exarado o seguinte, tambem em
chancella: «Reconheço verdadeira a firma supra do cidadão
F. Alves Vieira, consul da Republica dos Estados Unidos do
Braail em Londres. Altandesa de Santos, 12 de junho de 1911.:
O ínspector, Crescentino B. de Carvalho ». A data e as asstgnaturas precedentes vinham sobre duas estampilhas federaes no valor de 600 réis, e no verso do papel vinha um
carimbo COm os seguintes dizeres: « Alfandega de Bantos •.
Brazíl em Londres. Alfandega de Santos, 12 de junho de 1911..
- O thesoureíro, Araujo. - O secretario, A. Marques.» Nada
mais continha a procuração ora transcripta, passada em cinco
folhas de papel de 35 linhas dispostas em fórma de caderno
e trazendo a primeira, á margem esquerda, os seguintes dizeres impressos: «H. de Pínna and John Venn - Notaries
Public & Translatars of Languages - Gresham House Caurt,
:18 Gresham House, old hrond street London. E. C. Telephono 506, London Wall and at-8 S1. Martins Place, Trafalgar
square, London, W. C. 'I'elephone 1.496, Gerrard. H. A. de
Pinna . John Dalton Venn , H. A. Woodhr idge . (Abaixo desses
dizeres vinha coIlocado um sello ínglez de 1 shilling, devidamente inutilizado. Eu, J. S. Arruda, official o conferi, subscrevo e asslgno. - José Soares de Arruda.» EI"a o que se continha nas paginas do referido livro, ao qual me reporto e do
qual bem e fielmente fiz extrahir a presente, que dato e
assigno, nesta Capital, aos 14 de junho de 1911.. Eu, J. S. Arruda, official, a conferi, subscrevo e assígno. - José Soares
de Arruda.
Sobre tres estampilhas do valor collectivo de 3$600 está
assignado «Era ut supra J. S. Arruda », em seguida estava o
carimbo do Registro Especial de Titulos e Documentos da
comarca da capital de K Paulo, na rua Alvares Penteado, 19 A,
do offíeíal J. S. Arruda.
Reconheço a firma supra, J. S. ~Arruda. Rio de Janeiro,
1911. Em testemunho da verdade. - Mario QUe1:rOZ, tabellião
interino. (Ao lado estava o carimbo do tabellionato Jbrahim

Machado.)

Livro 103, fO Traslado. Fls. 47 verso, Estados Unidos do
Brazil (logo abaixo estavam representadas as armas nacíonaes). Estado de S. Paulo. Comarca da Capital. Alfredo Firmo
da Silva, 4° tabellião, rua da Quitanda n. 1 canto da rua Alvares Penteado. - Telephone, 965.
Procuração bastante que faz a «Northern Camps, Limitcd ». Saibam quantos virem este publico instrumento de
procuração bastante que mo afino do nascimento de Nosso Senhor
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Jesus Christo de mil novecentos e onze aos treze dias do mez
de junho, nesta cidade de S. Paulo, capital do Estado 110
mesmo nome da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em
meu cartorío, perante mim, tabellião, compareceu como outorgante a e Northern Camps, Límited », sociedade anonyma com
séde em Londres, Inglaterra, representada por seu dírector
gerente Walter George Waldroa, devidamente autorizado por
instrumento publico de 12 de abril de 1!H1, lavrado peran!.!'
o Sr. Henry Alfred Woodbrige, tabellião publico na cidade de
Londres, reconhecido pelo proprio de... e das tostemunhas
ao deante nomeados e abaixo assignadas, do que dou fé, perante
as quaes por 1'111'... me foi dito que, por esse publico
instrumento e na melhor fórma de direito, nomeava... e
constituia ... seu bastante procurador ao DI'. João Paulo M.
Lehfeld, para o fim especial de solicitar e requerer do Governo Federal dos Estados Unidos do \Brazil o registro e reconhecimento official ou legal da companhia outorgante e bem
assim para requerer dos poderes publicos estaduaes e municípaes as concessões ou autorizações que forem necessarias;
podendo o referido procurador registrar, inscrever e assígnar
quaesquer esor ipturas, peW.;ões e instrumentos necessarios
para levar a effeito o funccionamento da companhia, na fórma
das leis da Republica Brazileira, inscrever revalidar ou por
qualquer fórma completar quaesquer documentos, netos c eser-ipturas que forem precisos ou se considerem proprtos
para ou em relação a todos ou quaesquer dos fins e assumptos
supramencíonados, fazer as declarações necessarias e representar a outorgante perante quaesquer autoridades ou repartições publicas federaes, estaduaes ou municipaes, ouvir despachos e recorrer dos mesmos, usar de todo e qualquer recurso legal, prestar Iicitos ,juramentos, substabelecer esta e
revogar os substabelecimentos, para o que lhe confere todos
os poderes necessarios para o desempenho deste mandato.
ficando substabelecidos na pessoa do mesmo procurador os
respectivos poderes da procuração de 12 de abril de 19B acima
referida com as restr íeções especificadas neste instrumento,
l" com reserva de todos e iguaes poderes para o representante da outorgante.
Ao que disse, eUe outorgante, confere os poderes que as
leis lhe concedem para em seu nome, corno si presente fosse.
requerer, allegar e defender seus direitos em qualquer juizo
ou tribunal, podendo propõe a quem direito tiver as acções
competentes, civis, crimes ou comrnerciaes, proseguir em seus
termos alJé sentenças e suas execuções. assígnar os respectivos articulados, offerecer em juizo o que f'ôr necessarlo
nos incidentes que apparecerem, interpor recursos de appellações ou aggravos, prestar em sua alma qualquer licito juramento; requerer ínventar ios, partilhas. embargos, arrestos,
sequestres e cartas precatorías, fazer Iueí.ífioações, habilitações, louvações, composições, rpconvl'nções. oonf'issôes, desistenoias, transaccões, arbitrações, arrecadações, protestos e
contra-protesto; outorgar, acceitar e assígnar pSl'ripturas de
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84. O cargo de director vagar-se-há ipso facto:
a) si fôr aeeeíto ou exercido outro cargo ou logar de lucro
na companhia, excepto o de director-gerente, gerente ou secretario;
b) si rallar, suspender pagamentos ou entrar em accórdo '
00m os credores ou tornar-se alienados ou atf'ectados do juizo;
c) si 'cessar de ser portador da somma de seções uecessai-ias ou não adquirtl-a dentro de dom; mezes, a contar da
eleição ou nomeação.
85. Nenhum director fieará impedido para o cargo, pelo
facto de contractar com a companhia, que!'. como comprador,
quer corno vendedor ou em outra qualidade; nem será o contracto ou arranjo t-ef'erido, ou qualquer contracto ou arranjo
reduzido em nome da companhia, com companhia ou sociedade
de que fizer- parte ou fôr interessado o director por isso annullado; nem responderá o director qu« assim eoní.raetar ou fôr
socio ou interessado relativamente a qualquer lucro realizado
em virtude do contracto ou ajuste, somente por exercer o director o cargo ou em virtude da relação de eont'iança estabelecida: e o facto de possuir interesse (quer como dírector, quer
como membro, quer de outro qualquer modo) onde não allparoça no coutracto, deve ser explicado pOI' elle na assembléa dos
directores em que o contracto ou ajuste fôr feito, si tem
interesse, ou caso contrario na primeira assembléa dos, díreetores, depois da aoquísição do interesse.

86. Na assembléa geral ordinar-ia no anno de i 909 (em
cada anno subsequente retirar-se-hão da séde, salvo si o nuruem de dírectores designados pelo tempo fÔI' inferior a tres,
caso em que apenas retírar--se-ha um dírector ,
87. O díreotor ou directores que se retirarão cada anno
serão os mais antigos' no exercício do cargo. Entro o director
ou .dírectores que tiverem occupado o cargo por igual tempo, a
sorte decidirá. O> prazo do exert-ie io do du-ector, computa-se
da ultima eleição ou nomeação, tendo havido vaga no cargo,
O director que se retirar pôde ser eleito de novo.
flS. A r-ompanhia provideuoiará pela nomeação de pessoa
idouea para suhsí.itu ir o director da assemhléa geral em que
este se retirar..
!'lU. Ri em assembléa geral, em que se deveria proceder a
eleição do directoi- ou directores, não f'ôr preenchida a vaga
aberta pela retirada do dírector, r-eputar-so-ha este -oleíto,
salvo si na mesma assembléa se tiver resolvido a alterar o
numero de directot-es.
00. A companhia poderá de tempos em tempos augmentar
ou reduzir o numero de seus directores, podendo tambem as
condições para o cargo, e também detormínat- om que ordem
tal numero que se augrnentar ou reduzir deixará o cargo,
!lI. Toda vaga acoidental será nreeuch ida pelos díreotores
restantes, que escolherão um substituto, o qual não poderá reter
o cargo por mais tempo do que aquello a quem subst itue, si
a vaga não estivesse verificada.
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derão entrar em aecõrdo e conceder tempo para pagamento ou
satisfação de dividas ou de direitos ou pedidos da companhia;
k) poderão decidir todas as questões ou pretençõea por
parte ou contra a companhia, por arbitras e poderão observar
e realizar ou forçar a realizar laudos de arbitros:
l) poderão passar c dar recibos, quitações ou desonerar de
outro modo por dinheiro pagável á companhia, e relativamente
aos direitos c pretenções da companhia;
m) poderão agir em nome da companhia l' em todas as
questões referentes a quebras ou insolvencias;
11) poderão collocar, depositar, empregar ou uegoclar com
diuhe iro da companhia que não fÔI' necessario immediatamente
para seus fins mediante as garantias e do modo por que julgarem convenientes, podendo variar e realizar empregos de
capital de tempos em tempos;
o) poderão providenciar pela gereucía dos negocies da
companhia, pelo modo que julgarem conveniente, e principalmente poderão nomear procuradores ou agentes da companhia
para executar negocias, ou passar esoriptura, 'com as faculdades
(inclusive' a de estabelecer) e com as clausulas que julgar conveniente, podendo conceder a qualquer dírector que tiver necessidade de sahir ou de prestar algum serviço cxtraordiuai-io,
remuneração especial que julgar conveniente;
lJ) poderão dar a empregado, eff'ectivo ou não da compuoh ia, commissão sobro os lucros de negocies particulares ou
transacções, ou acção sobre os lucros geraes da companh ia, li
essa comrníssão ou accão será considerada como parte das
despezas de trabalho da companhia;
q) poderão, antes de conceder dividendos, pôr de parte dos
lucres da companhia quantias que julgar conveniente como
fundo de reserva ou fundos para occorrer a necessidades, ou
para igualar dividendos ou para melhorar, tratar e custear
propI'iedades da companhia, corno para qualquer outro fim que
o" directores a seu juizo e discr-ição Julgarem conducentes aos
interesses da companhia, e poderão applicaras somrnas assim
apartadas, conforme acharem conveniente p de tempos em
tempos, negociar ou modificar as applicações, f) dispor de todo
ou parte do dinheiro em beneficio da companhia, e dividir os
fundos de reserva nos fundos especiaes que julgar convenientes;
r) 'Poderão entrar em negociações e contractos, e modií'ical-os, realizando e fazendo actos, instrumentos e negociações
em nome e vez da companhia, corno julgarem conveniente, quer
relal.ivarnente ás questões refl'ridaj!, quer diversamente, no
interesse da companhia:
s) poderão aff'ixar o sello da companhia cru coutraetos,
hypothecas, bonds, obrigações, debentures, alugueis, concessões,
trocas e quaesquer actos e instrumentos que julgarem opportu nos para os fins assignalados e em geral para os fins da
companhia.

SELLO
lO!), 08 dírectores providenciarão pela guarda e segurança
do sello e o sello não será usado nunca, a nüo ser por ordem da
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mesa, prévíamente dada, em presenQa de dous direetores pelo

menos, que assignatão cada Instrumento em que o sello fOr
affixado.
DIVIDENDOS

_Hl. Os lucros da companhia, sujeitos aos direitos todos
provenientes da emissão de acções em condições cspeciaes,
pertencerão aos membros, em proporção ao valor pago, ou por
eontrae!o que se reputar pago, pelas acções de que são P9rtadores respectivamente, mas nenhum membro que receber Juros
sobre o dinheiro pago por elle, em adeantamerito das chamadas
ou prestações, terá também direito a participar dos lucros em
virtude do dinheiro adeantadamente pago.
t
A companhia poderá declarar em assembléa geral o
dividendo que será pago aos membros pelos lucros avaliaveís
por dividendo, de aooõrdo 'Com os seus direitos e interesses de
eontormídade com a clausula, precerente, mas nenhum dividendo
será declarado maior do que o recommendado pelos directores.
H2. Nenhum dividendo será pagável, a não ser pelos
lucros provenientes de negocios da companhia. A declaração
dos dírectores, relativamente ao total dos lucros Iiquídos da
companhia, avalíaveís para dividendo, coustitulrá prova 1nC011testavel.
fia. Cada dividendo pertencerá e será pago, sujeito a garantia real da COmpanhia (si houver), aos membros que constarem do protocollo da data fixada para pagamento, ou a seus
representantes légaes, não obstante qualquer transrerencía de
seções.
.
iH. Os dírectores poderão de tempos em temJ?os pagar
aos membros dividendos parciaes, segundo a seu arbítrto permittír a situação da companhia.
fi5. Os directores reterão em seu poder todos os dividendos sobre que a companhia tiver garantia real e poderão
applícar os mesmos na outra para a satisfação das dividas,
obrigações, ou estipulações em virtude das quaes a garantia
real existe. Os directores poderão tambem reter dividendos
de ser membro pela clausula de transmissão ou pela qual alpagaveis por acções, em virtude das quaesalguem tiver direito
guem em virtude da clausula tem o direito de transferir, ató
que a mesma pessoa se torne membro, ou a transferir legalmente.
H6. No caso de estarem registradas differentes pessoas
como cooportadoras de aceões, qualquer destas pessoas poderá
passar recibos válidos por dividendo e pagamentos por conta
de dividendos; em virtude da referida seção.
11.7. Será dado aviso da declaração do dividendo, quer
parcial, quer não, aos portadores das acções registradas, conforme ficou estabeleeido, e nenhum dividendo produzirá juros
coatra a companhia.
í

í

•

CONTAS

lig. Os dírectores providenciarão para que as contas reaes
sejam tomadas relativamente ás quantias em dinheiro recebidas
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119. Os livros de contas serão conservados na séde ou em
qualquer outro lagar ou lagares que os dírectores, de tempos
em tempos, determinarem.
120. Os dírectores determinarão de tempos em tempos si,
e como, em que Jogar e tempo e condições e regras, as contas 6
livros da companhia ou alguns delles serão facultados á vista
dos membros, e nenhum membro terá direito da exhlbíção de
qualquer conta, livro ou documento da companhia, salvo si
conferido pelo estatuto ou autorizado pelos directores ou em
virtude de resolução da assernbléa geral.
121. O anno financeiro da companhia reputar-se-há encerrado a 31 de dexemhro de cada anno. Fac-se-ha um relataria a respeito da situação financeira da companhia, perante a
assembléa geral ordínarra Que se sueceder ao encerramento do
anno financeiro. Cada relataria serã acompanhado pOI' um
balanço mostrando a propriedade e responsabilidade da companhia, e assignado em nome da mesa por dous dos direotores
ou pelo dírector, si houver um só. Ber-Ihe-ha annexo o relatorio do consultor (ao balanço) ou f'ar-se-ha no rodapé do
balanço referencia ao reíatorío,
122. Um exemplar do relatorio e do balanço serão depositados na séde, á disposição dos membros, durante sete dias antes
da reunião.
TOMADA DE CONTAS

123. Uma vez por anno pelo menos, com exeepçâo do anno

de 1908, serão as contas da companhia examinadas e verifi-

cados o relataria e balanço por um ou mais consultores ou
contadores.
124. O primeiro contador ou contadores será nomeado pelos
directores, antes da assembléa estatuaria; os outros contadores
serão nomeados pela companhia em assembléa ordinaria de cada
anno.
I . 125.
O contador poderá ser membro da companhia, mas
nenhum contador poderá ser direetor ou outro empregado da

mesa.

I:A~· i ... """i

I

126. Em caso de vaga no cargo de contador, a mesa procederá ao seu preenchimento.
.
127. A remuneração dos contadores da companhia será
fixada pela companhia em assembléa geral, salvo a remuneração
do contador nomeado antes da assembléa cstatuaria ou que
substítuir no cargo vago, que será fixada pelos dircctores ,
128. (1) Os contadores terão direito de vista, em qualquer
tempo, dos livros e contas e questões Judíciaríaa da companhia
e terão direito de pedir ao director ou empregados da companhia, informações e explicações necessarias ao cumprimento
de suas íuncções.
(2) Os contadores darão relatorio aos portadores de aecões
sobre as contas por elles examinadas e sobre os balanços apresentados á companhia nas assemhléas geraes, durante o seu
mandato, e o relatorio estabelecer:
a) si obtiverem ou não todas as informações e explicações
pedidas;
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b) si na sua opinião o balanço a que se reportar o relatorio
está feito de modo a exprimir o estado verdadeiro e exacto dos
uegocios da companhia, de conformidade com as melhores informações e explicações que lhe tiverem sido fomeoídas, e de
aecõrdo com os livros da companhia.
(3) o relatorio do contador será lido perante a companhia
em assembléa geral, e será facultado a todo o portador de aoecão
que tiver direito a um exemplar do balanço e do relatorío do
contador, mediante a taxa de seis dínheíros por cem palavras.
129'. Qualquer outra pessoa que não seja um contador, que
se retire, não poderá ser nomeada contador em assernhléa geral
annual, a não ser que uma communícação da íutenção de nomear
a mesma pessoa para o cargo de contador tenha sido dada por
algum portador de acção da companhia, pelo menos até 1·~ dias
antes da assembléa geral annual, e os dírectores mandarão aviso
ao contador que se retirar e communicará aos portadores de
acções,· por annuncios ou por qualquer outro modo permittido
nestes artigos, não menos de sete dias antes da assembléa geral

annual.

130. Cada uma das contas dos dírectorcs, quando tomada e
approvada pela assernhléa geral, provará plenamente, salvo erro
que se vier a descobrir até tres mezes em seguida á. approvação ,
Quando dentro do referido prazo se encontrar algum erro, a
conta será immediatamente corrigida e desde então provará
plenamente.
131. Todo o aviso necessavio em virtude destes artigos
poderá ser feito pela companhia ao membro registrado no
Reino Unido, ou em pessoa ou mandando pelo correio uma
carta de porte pago dirigida ao membro com endereço pretocollado ,
132. 'I'odo o membro residente fóra do Reino Unido indícarã endereço dentro do Reino Unido, onde lhe sejam mandados
todos os avisos, e os avisos assim feitos reputar-se-hão bem
feitos. Caso não tenha indicado o referido endereço, não terá.
direito a aviso algum.
133. 'rodas as noticias ou avisos que devem ser Iornccidos
aos membros, relativamente a acções em que duas ou mais
pessoas constarem do protocollo, serão f'oitos a pessoa indicada
em prímeíro legar no protocollo, reputando-se bem feito o
aviso para todos os portadores da acção,
134. Qualquer aviso que deva ser feito pela companhia a
memln-o ou membros não expressamente estabelecido nos presentes artigos, reputar-ee-ha suff'icientemcute feito, quando
por annuncío inserto uma vez em dous [ornacs diarios londrinos.
135. Qualquer aviso mandado pelo correio rcputar-se-ha
feito depois de 24 horas em seguida a ser lançado no correio
a carta em que se contém, e para provar que foi feito será
sufficiente provar que a carta contendo o aviso foi com o
endereço exacto e lançada ao correio.
I\ESPONSABILIDADE DO DIRECTOR E KMPIlEGADOS

136. Nenhum director ou qualquer outro empregado da
companhia responderá por actos, recibos, negligeucias ou falta
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Company
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N.

:N.

N.
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~ ...........•.....................
"\ - F.\ZE:\ DA lJecn•to de 1!i tle nov·embro de l !Jl 1 .\ln·c ao MinistP1·io da ·FazPnda
o credito de '10 :57:!$781 para pagamPilto ao D1·.
Antonio Carlos Hibeil'o de Amlrada '.Vlachado e
Silva Junior e outros, dr juros da 1111íra a que
foi conr!P111nada a FaZP11da FPdPrnl por SP!l l.Pnç.a
judieial'ia ................................. .
H. O:!:! F,\ZE:\111.\ -- 1 >P<'l'P!o d" l L de out11h1·0 dt>
Hill - .\h1·p ao .\linis!Prio da Fawnda 11 1·r1·dito ili' 80 :OOfl!ii. ,.;upplPiltP11ta1· ú n•1·lrn ti'' .\posentados - do l'XPl'eirio dl' 1\lJ l ......... .
!l.O:!:l \'1.\1.:\U ~: OHll \~ l'l..HLIC.\:-; - Drereto
de J() d1• um·Pmlirn <k 1!11 L - :\l1rc ao :\linislerio da \'iat:iiD 1• ülira,; Jluhlica;,; o r1·ertito de
:!50 :OOO!ii,_para auxiliar o gon'1·no do Rio Uran<fo uo sprvii:o dP dpso!Jslrucção dos lia ixio,.; rio
ri0 Uua!J~·Jrn, la.gt1a dos Patos, rio ~. <;ullt:alo,
lagôa .\lirim "~º .lag11arão ................. .
9.0:.!1 - J".\ZJ;'.~\ - 1lP<'t'l'!o dt· 11 dt- outuhrn
dn l!lll·'- .\lll'I' ao .\li11i,;!1•ri11 da FazPnda n
~·;1 dP í'il*H\O parn ]l~lg,l~lll<'.l!l" tlPYid11 a
.111>._ · .lal't111;; Lr1!t• t' a .Jnst• ] ap1a .\lonso. Plll
,-il't~ '\ dt' :,;1•11!P111:a .i111li1·ial'ia .............. .
!l.O:!I . \ - ,•_\t;.\o E mrn.}~ Pl1HLIC.\~ lll'ereto "" :•3 de 110\ emlJro tlP 1\ll L Prornga
p11r qual 1·11 ~-PZP~ o pra;111 t'ixado 11a dau ...;ula J 1
do dPt•.1·1'(0 11 :: .7. \l\15, dP l :!. d1• maio Lk l \J to,
para ap1·1• ...;p11ta~fto do ..; p.;lud11 ...; dPfinitiyo;; no
ramal d1· Tihagr; .tia 1''.;;t l'ada ti" FPrro ~oroeahana .......... ~:..,,.: ...................... .
!) • 025 -- F.\ZJ<:Xl 1.\ 1l7';,f·•·lo tll' l L d<· uutulJro
dP 1!l l t -- .\ l 11·1• at 1 .\ i11isl<·1·io da FazP11da o
t'.l'Pdito de G8 :lt:!!l!iitiOO para pagatHP11to <i Cotnpanl1ia F1'1T11-t:arril .Jal'dim Hota11i1·0, P111 'i1·tudP d1· :;1•1!11•11<:a j 11tliciaria ................. .
!J. 025 \ --- \'L\C.\I 1 J•'. OBIL\S l'l: JllAG.\::; Jle·ereto d•· t li.. d1• 111l\'P111lwn dP i !ll 1 .\11prova
alguma-< mndi riea<:iiPs 1111 pla1111 gp1·al das ohras
r!P m1•l1J11ra11w11to a que ...;1• l't'fl'l'·" n dP1·1·1'111
11. 8. i :10, d1• :.'\I "" 111ai11 dl' l\l 11 ........... .
!l.O'?G F.\ZE;\iJl.\ lll'Cl'Plo 1fo J l dP oulu!Jrn dP
•
1!ll J ,\Ili'<' ao .\1 in i;;!Pl'io da FazP111Ja o <' l'l'd ito dP 1i :-l::IO!iiltiO 1•ara paga1J11•nto d YPt1ei11wntn" dP rhPl'P dr ~Pl'Çâo da ,\lfandPga dr
l'ol'to -~l'P a Frarn·i.seo dP ~ú Hrito, f'lll Yi1·l111lr dP .-<1·n!P11r,a ,judi1·iaria .. , .......... , ... .
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N. 9.026 A - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de Hi de novembro de 1911 - Approva o regulamento do Instituto Benjamin
Constant ..............•...................
N. 9. 027 - V.IAÇÃO E OBRAS PGBUCAS - Decreto
de 11 de outubro <le 1911 - Approva a tabella
de preços complementares á do cont11acto para
a .construcçã'.o da E'strada de Ferro de S. Luiz
a Caxias e ramal de Itaqui, e declara extensivas·
a essa estrada as condiçõe3 geraes ·e especificação da rêde de Viação Geral da Bahia ....
N. !) . 028 - VIAÇXO E 10BRAS PUBLICAS - Decreto
de 11 de oútubro de 1911 - Approva a tabella <le preços complementar á do contracto
para a construcção da Estrada de iFerro Central
do Rio Grande do Norte e declara extensivas á
sua estrada as condições geraes e especificações
da rêdc de Viação Geral da Bahia .. , ... ~.~:. ~ . .,;
N. 9. 029 - VIAÇ.rn E OBRAS PCBLICAS - ~t.,lõ.
de 11 de outubro de 1911 - Tramf~-par.81 a
« Compagnie des Chemins de Fer,Fl-ôéi'ao:xi àe
l'Est Brésilien » o contracto c~1·ado oom a
Companhia Viação Geral <la Bllhia, por d~l'ete·
n. 8.648.- de 31 de março de 1~1L .... .. ;:e.~.
X. 9.. 029 A - JUSTIÇA E l':EGOCTOS T:\TERIOR~~ ~
Deqreto de 1 ~ de noven:ibro dt>. i !)1 1 ~- ...drr'I
mais duas brigadas de mfo1;'nr1a de ; ..-di1·dn:,f
nacionaes, na comarca de Pairnha,' ll!".:ÂtstuliiJ
· de Minas Geraes .................. -· .....•. .,.,.
.N. 9.030 - VIAÇ.rn E OBRAS" F!:.'.BL1CI-- De .
de 11 de outubro de> 1 '.~ H -- Hj:lprova o.
jecto substitutivo pa:·~~ a con.é;"t'.·1.."i:i;ão de
usina electrogenea. n~~·:~:.;a · {t;; •)hras. d · .·elhoramento do porto de
ém do PWá .. _._,,: ...
N. 9. 030 A ,_ JUSTIÇA E NEG:
l:'\T.ElUOllES Decreto de 17 de novembl'o de 19~ _:_ Crêa
mais uma brigada de infantari~; umà?:"de cavallaria e uma de artilharia de g~das nacionaes,
na comarca de Mar de Hespann-á, no Estado de
'.\! inas Geraes .............................. .
N. 9. 031 - VTAÇ.rn E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 11 de outubro de 1911 - Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de
.\OO :000$ para as despezas com os estudo3 do
prolongamento da Estrada . de Ferro Central
do Brazil até a cidade de Belém, no Estado <lo
Pará - ..................................... .t:>
~. 9. 031 _.\ JUSTIÇA E ::\EGOOIOS INTERIORES ])pereto de 17 de nm·embro de 1 !U! - Crêa
rl1ai5 uma brigada de infantaria e ãuas de ca-

te:

.ms
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168

172
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176

177
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vallaria de guardas nacionaes na comarca de
Montes Claros, no Estado de Minas Geraes ....
178
N. 9. 032 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 11 de outubro de 1911 - Abre ao
Miniaterio da Ju.stica e N-egocios Interiores o
credito especial de 24 :000$ para pagamento da
subvencão a Liga Contra a Tuberculose de
S. Paulo .................................... .
178
N. 9. 032 A - VIIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 17 de novembro de 1911 - Dá re179
gulamento á Inspectoria Geral de Illuminacão
N. 9. 033 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIRIORES Decreto de 11 de outubro de 1911 - Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios rlnteriores o
credito especial de 7 :200$ para pagamento de
subsídios que deixou de receber o Dr. An198
tonio Joaquim do Gouto Cartaxo ............ .
N. 9. 033 A - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - De·creto de 17 de novembro de 1911 - Approva
o regulamento da Secretaria de Estado da Via198
ção e Obra.s Publicas (*) ................... .
N. 9. 03·4 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 11 de ontubrr de 1!H i - Abre ao
Miniüerio da .Justiça 11 Negocios Interiores o
eh
') especial de 686$404 para pagamento ao
secI\ lrio da Faculdarle de Medicina do Rio de
.Janer..>\ Dr. Eugenia do Espírito Santo de
Menezes'~· ................................ .
225
N. 9. Q35 - JUST~A E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 11 de outubro de 1911 - Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 1 :42'5$ para pagamento de
subsidio, que deixou de receber .Joaquim José
Pae.3 da Silva Sarmento .................... .
228
N. 9. 036 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 11 de outubro de 1911 - Transfere
da comarca de Faxina para a rle Tieté a séde
da 61 ª brigada de infantaria da Guarda Nacional
do Estado de S. Paulq ...................... .
22G
N 9. 037 -- .JUSTIÇA E NEGOCIOS I"NTERIORES Decreto de 11 de outubro de 1!}11 - Crêa mai':l
uma brigada de infantaria de imardas mrnionaes na comarca de J,oreto, no Estado do Maranhão ........ , .......................... .
227
N~ ~. (138 .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 11 de outubro de 1911 - Crêa mais
uma brigada de infantaria de guardas nacio-

'""

(*) Es~ decreto foi reproduzido no Piaria, com o n. 9.183.
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N.

N.

N.

N.

naes na comarca de S. Francisco. no Estado
do Maranhão ................... _. .......... .
9. 039 - MARINHA - .Decreto de 18 de Óutubro de
1911 - Abre ao Ministerio da Marinha o credito de 220 :000$ para a construcção de um
rebocador de alto mar para o serviço de soccorros maritimos.: ...................... ·... .
9. 040 - GUERRA - Decreto de 18 de outubr-0 de
1911 - Altera o § 3º do art. . 50 do regulamento para as escolas do Exercito a que se .
refere o decreto n. 5. 698, .de 2 de outubro
de 1905. já modificado pelo decreto .D.. 7 .339,
de 25 de fevereiro de 1909 ................. .
9. 041 - AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 18 de outubro de 1911 .Concede autorização á Companhia Mecanica de
Panificação para funccionar na Republica .....
9.042 - AGRICULTURA. INDUSTRL..\. E GOMMERCIO - Decreto de 18 de outubro de 1911 Concede autorfaação á Companhia « Port of
Pará:» para continuar a funccic>n.ar. na-~B.eriublica ....•.;...........
.~~--

N. 9. 043 -

N.

N.

!'\".

N.
N.

FA~''hA

_2_

228

.
228

229

_:z...;:_ ............... ·

Í1r:~r·'>t~ <:..:".: iS~\.r~ óuti.-rti·c.-

de 1911 .:h- Abre ao '\':i:li~li:irw fiá , .... ._Jó3a: 11'J:·
credito d~ 1: 2%: 2218875., snpp;IerC!ent· _,,"li~~:
_1s• 1-c- Alfandf:lgas - do· exeT'Gic10 a.e .•~~!~.. ,;,- . 2.5.5>
. _,.,..
9.044 - FAZENDA .:.._ Deuct0 de iS ~ ou:t\ibro:.
de 1911 ~ Alir3 ao -.Min1s1eria da E'àzendá. -o
credito de 228 :064$7.91 pa~a· pagamento-.~ p:"'Jo.:.
sephina Martins ãe Bulhões Ribeiro e· .outros,
255
em virtude de sentença judiciaria .......... .
9. 045 - .FAZENDA - Decreto de 18 de outubro
de f..911 - Abre ao' Ministerio da Fazenda o
credúo extraordinario de 11 :147$128, afim de
indemnizar o Co.fre de Orpliãos de i.gual quantia
fraudulentamente retirada da Delegacia Fiscal
256
no Estado da Bahia ........................ .
9. 046 - VIACkO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
de 18 de· outubro· de 19H - Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito de
1 . 300 : 000$ para as despezas com a construcção
dó ramal de Sabará á cidaae de Ferros, da
257
Estraçla de Ferro Central do Brazil .......... .
9. 047 - Este decreto não foi publicado.
e
9. 048 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES Decreto de 18 de outubro de 1911 - Approva
o regulamento para o Corpo de 'bómbeiros do'
Districto Federal.. .....................,·-· .. _,
257
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N. 9.0'i\J - JUSTIÇA E ~EGOCIOS IN'r.I<:::RIORES :.___.
Decreto de rn dP outuht·o de 1911 - Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocio;; Interiores o
credito espcl'ial • dP 1 :·\:?5lj; para pagarrwnto dr
subsidio que deixou dr receber o Dr. Ramiro
lfart·Pllns ·················'················
N. \l.O'ifl \ - VI.\Ç,\0 E OBRAS PUHLTf..\S - flPcrrlo tlr 18 dP outubro tlc· l\Jl 1 - Approva o,.;
Psludns dl'finitivos do trecho, na rxtPnsãn dP
r>:~ .·600 nwtr<..>s. a partir dP Basilio, da linha dr
,Jaguarão a Basílio, P o respPrtivo orçanwn.to,
na importa11cia tlr \. iíl \ :134lf;85'.?............
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N. n. o:io - .JUSTTC.\ E NIWOf.TOS INTERIOiRES Det:reto dP '18 dP outubro
rn 11 - .\lirc ao
Mini:-<t:'J'io da Ju'<tir,a P NPgocios Jntrriores, po1·
1:onta rio PXPr·eicio dP J \li!, o credito supp!Pmentar dr• !il8:irí0$, sendo: IH:i:JO!f; á vrrha
«Subsidio rios SPnad<ll'f'S » r -ili :OOO!f; ú verhn
«Subsidio dns J>Pputados »...................

:Hl:í

N.

n. OG 1

- .WSTll.'._\ E :'\EGOf.IOS I!'\TERTOiRES Dr:'errtn dP 18 dP ontuliro dP 1911 - .\hrr ao
.\linistPL'iu da .Justiça P NPgocios lllteriores o
t·t·edito Pxtraordinarin dP 1 O :000$ para paga111<'nlo da suhvPw,:ãn :'t .\eatlrmia dP CommPr<•in_rln... Ilin i11, .Janeirn........................

:rn:;

N

\l.O:í:?. - J. 'TJ1,;.\ E ~E<~()CJOR T:'\TF,RIORES Decret<. l<~ 18 dn ouluhro de 1911 - Crt•a mais
uma lirigada cje infantaria rk guar·das naeionaPs Bn <·omarrn da 1\1 alta de R. J não, BO E~1ndn da Bahia..............................

ilO:i

N. !1. O:J:1 - .HTSTl~) \ ~~ NEGOCfOS INTERTOrRES D<'t'rPtn dP 18 de outubro df\ 1!111 - f.r11a ma is
ci11co brigadas de infantaria de guardas 11arionn<'s no l >Ppartanr<•ntn do Alto Acrr. n'o TPt'ritorio do Acre................ . . . . . . . . . . . . .

:1íl!i

RELAÇüE3S EXTERIORES - Decreto tlP
18 dP nuluhrn <fo 1\ll t - Crôa um f.onsnlado
na Ilha dP Trinidad.........................

:10H

N. \Í.Wífi - .lUSTlt;.\ E NEGOCIOS INTERIORES f),'rrPto dr> 18 dP outubl'n 'dp 1!111 - AbrP ao
i\linistPrio da .Justiça e Negocio.~ Interiores, por
l'Ollla do PX.Pl'CiCiü d<' Hl11, o ('.J'Pdito su1ip]Pll1PflIBI' df) :rn :500$, sendo: 12 :500$ á vrrba
« ~;PtTPlaria do SPuadn » P 18: 000$ ú yerha
, « S<'rrrtaria da f.amara dos Deputados»......
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JUSTrÇ.\ E NEGOCIOS INTERIORES Dr)tn·cto d<~ 18 flp outubro dr> 1!111 - Approya
-

o 1·1·~11l.amr»11to pnra o Instituto Nacional do Mnsira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N 9. 057 - GUERRA - Decreto de 25 de outubro de
1911 - Altera o art. 5°, § 5", do regulamento
approvado pelo decreto n. 7. 666, de 18 de novembro de 1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 9. 058 -

324.

E3te tlerreto não foi publicado.

VIAÇ.:\O E OBRAS PUBLIC.\S -- Decrrto
tle 2!í de outubro de 1911 -- ConcedP a Alfrf'do
Fausto de Sampaio Ribeiro, FI'ancisco dí' Pallla
llotll'ig1w.~ Teixeira e Paulo Rodriguí's Bocha os
favores constantes dos decretos ns. 8. OH!, de
HI dr' maio 1le 1910, e 2 .106, de 11 rle ,janPi ro '

N. 9. Oi>n -

dr 1911....................................

325:

N. !l. OGO ~ JUSTIÇA E NEGOCIOS JNTEHl OllES J ll•crPto de :Xi dr outubro de 1911 - Abre ao .
Ministerio da Justiça e Negocios lnteriores o
1~r·Rdito extraordinario de G5 :000$ para pagarnonto das Bubvenções a que U\rn rlirPitn a E~• !'ola dP EngPnharia de Porto Alegre <' a l•~scnla
Profi8sional da mesma cidade.............. .
·:127 '..
N. \l.Oôl - JUSTIÇA E NEGOCIOS JNTERIOHE8 Decreto d·e 25 de outubro de 1911 - Abre ao
.\1 inisterio da Justiça e NPgocios I11t1·1·inres o
1·t·editn extraordinario dR 3 :5'11$93[í para pagamrnto de augmento de vencimentosf!!ntigo
'"'cr:•\·l'!ll-r. hojf'. SP<'_rf'tari~) da Prn1·u1 ~lifia da
Hrpubl1ca 110 D1stt'lcto F Pderal ..... tlt.......
3~R·
N. !UHL' - .JUSTH;A E NEGOCIOS l:\'TERHHU<;R ~
1 f.k1~rdo de 25 de outullro de 1911 Cr1•a mais
urna brigada d11 infantaria de guardas nacionars na 1·omarca do Ro3ario, no Estado do :.Vlal'anlião ..................... -. . . . . . . . . . . . . . .
328-

N.

n. Ot\3

- ,JURTI~:A l<~ NEGOCTOR lNT~HIORES -·
IJ.r;creto de 23 de outubró de 1911 - Crê·a mais
uma brigada dr ca,·allaria dP gua l'das nàcio11aPs ua cornarea tio l\liradnl', 110 .K~ta<lo dn
;\laranl1ão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
328
N. \l.OG1 - JUSTIÇA E NEGOCIOS 11'\TEHJOHl<:S Deen~to de 25 de outubro de 1911 Crl'a mais
uma brigada dR infantaria de guardas nacionaPs na comarca dP Vianna, no Estarln rio Maranhão ................................. ; . .
329
!l. Oô:J - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIUOHER. Decreto de 2G de outubro dP 1911 - Cr1:-a mais
urna brigada de cavallaria dr guardas nac io- "
n:w.~ 11a comarca da capital do Estado da HaMa
~29:
\l. Oírn .TUR'l'JÇ.\ E NEGOGIOS INTERIOllER D1•nrtn dr 2fí dP outubro de 1911,.- Alt·"J'a o .
•.pla110 dr uniformes da Guarda ~af'iona 1 da
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U1tiiio. appr·ovarl11 1wl" d<'r·r·do 11. :í ,8!)?, rlp ·1"
d•· l'1•ym·l'i1·0 dP 1\101;........................
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.\GflTGULTllfi.\. TNDTJS'l'RT\ ]~ CCDil\lEH1;[() Decreto dr. :2G ele outubro de 1011 -Conr»r:1k o apmvcifa11wnto da forr:a hydraulka
das r·aclweiras do Funil r· .loazal. no rio J>a1·ah~·hunn, para üau;;l'ormaç.fio 1·m ·!'ncr . gia cle-dr·ica applicada ao~ trabalho~ da usina sidernq:rir»a cnntractada 1'0111 Carlo:' G. da Gosta
\Yiµ:g e Trajano Saboia Viriato de '\lrdeiros. "
rlrerela a dl'sapropr·ia1:ãn il8s ltPlllfPitorias e fr·rr1•1111~ 111nrµ-inaP.s ;í.~ rl'i'Pridns r:ilclwf'iras......
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!I. flti~ - - .\G!HCULTl lfl.\. T:mTJS'l'ltL\ 1<: CO;\L'\!ETl-

l:lO --- Der,r·nt.11 rle '.?G de ont11hro r}p 1011 Jlr~valirla a c:arl.a-pafPHfc rlP privilegio de i11Vl'll('.fío u. :-) . SI!!), 1_lc '1 de abril de t 90:2......

:18:1

!r.rnH1 -- \1;nrcm,crr1r.\. l"inrrsTHT\ E cnl\tl\mncro - ])pr:reln cJp :.?!'í <li' nntubrn r]p 1911 --Cnnr·rrlr~ antorirnr,ãn :í l:nrnpa11liia HrazilPirn rl1'
.i'<'s1·n1·i•1' pa1·:1 1'11111,r·i1111a1· na H1•1•11hlil'a.......

:1:n

\. \1.fli'O -- \C:HTCfTLTITH\. T'\'10lTR'l'RL\ T<: COl\11\11':11-

CTO --- flPr',l'l'fn rk '!;) rlP nnf.nhrn r]p ·1011 -rPµ-11la11wn!u :'1-; 1•scrJ!a-; 1]1) ap1·r>1Hli1.r·-;
:1rt·'nlt"~ .................... · .. · ..... ·. · · · ·
\. !1. 1111
'.l" ,.;'1'11:.\ r•: ~1·:1 :ncrns l \"l'RHmlll~R -111•1·.r·vt11• 1Jp 1 rir• 1lllvPrnJ1rn r]p 1\111 ---- AhrP ao
l\linislr•r·io da .Justi1:a " N1'gnr.,in.' TnlPrinI'PS ns
1TPrlilr1;; ><11pple111n11larr.' riP :110:.\1;!l!\:'):l 11 ;í VPl'ha
n. J ;,, r\ rl" 08: D8fi8%8 :í 'r>rba n. ::lfí rio art. '.'"
da ],.j r!P o['(:.an11•11ln rln PXf'lTirio vigenff'......
"\. \l. íl/?
-- .lflRTTC.\ 1': NEWICI()R L\'TF,fiTnilF,S l lr>r:1·P!o r!P '1 r]p nm·r>rnhrn rlc 1011 ,\hrc an
l\Ti11isf.r•1·in ria .rust ir·n n NP.gnr·.in., 1ntr.riorrs os
rrf'difr1s espr.riaP' 1k 8:11.'<'.'li'i' " rlc :1 :G0:?~'171
para pagamr>11 lo :1 ofl'ic inPs roformarlns rla
Forra Pnlir·ial e a nffir.ians 1·ffPrlivo,;; P rPi'ol'm:1rlns .Jn Corpn ril' Hnmlwirns.. . . . . . . . . . . . . .
\. !l.O/:l.
F\Zl~"\D,\ ---11r·r·r·pfn dP :i rk novembro
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ll i11 ( :ra1Jdr~ do Sul.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\l.lli~>
.11 18TIC\ J,; NJ•3<WCIO:-; JNTEHIOHJG8 -1 >1·1·1·1•lu dP ..:_i de nnv1•1i11Jro -de Hll 1 - c\br«2 au
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pt·ol',.:.;s01· nrdinario da Faculdade de Medicina
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a1·1·n•,.;1~inío di• \·eneimcntos ................. .
N. \l. ffi(i --- \ 1.\l)ÃO E OBil\j.; PUBI ,ICAS -- Decreto
de :3 dt_• 1wvcml1rn de 1911 - Approva o regula1rn•J1f o para a Inspe1~luria l•'edernl das Estradas
N. U.077 \"L\C.\O E OllH:\8 Pl'BLICAS -- Decreto
1k :: dt~ 'íwvemlJro t!P J\l1 l -- A11pruva os esf 11tfo,; •kriuitivos ref1·reul-C)S ao rarnal de Timbrí
a i-'i J'•\ pa1tiudo da 1•staçãu d1) Avorá, na Esl 1wl:i d1• l<'eno t!e 'J'imb(1 a Propri[J, na exl é'HS~" "" -íO kilmni·fros. hem assim o resred ivo 111T:u11enfn. 11a i111port.arr1·.ia de ......... .
1. '18:\ :~!1;;:J;u8:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. \l.Oi8 \'(\(_:.\o E UBJL\S Pl;HJ,JC.\8 --- Decrnto
d1• :1 <11• JJOVl'IJJIJJ'O cte Hill --- AJJprova o regulaut1·11l1• para a htsp .. do1·ia F:•i\r~ral de Por't.os.
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.\. !J.08i \"L\t).\() I~ UIHL\S l 1 llHLll':\S--Jl1•1Telo
dP ti d1• rn1\·1·11i111'0 d1· 1!111 -- 1l1.•stahd1•1·1· a
HPpart i1:i\o l·'is1·al do ( :o,·1·r110 .iu11lu a « The
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N. !J. 08ü - AURICULTUIL\.
CIO - J)p1•1·pf11 d1• :l
Cow·edP a11lo1·iza1;ii11 <Í
pau~. Li111il1•d ». para

;'\. !1.088 ·~ .JUSTIC.\ E .\l•:no1:1tJs Jl\'l'ElllORES _:_
1De1,1·pfo dP ·1; d1• 1wnrnl111·11 d1· 1\111 AlH'l' ao
.\linistl'riu da .f11st i~'ª •· -~''!WCios ItltPriorPS o
1TPdilu de ti :8í:.'*'IOO, suppll'rnenta1· á verba li''
- ~P1·1·l'taria do S1•11ado - n1!Jl'ica «Pessoal»
rlo al't. :?" da l1•i 11. :.'. :J;J(i, d1• :H rln dezP111)J1·0

de lUJO • . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . • . . . • .. • . . .
N. U. 08!1 F.\ZK\'1 l \ ---· 1Jer:l'l'fo d1• o() dP llOYPl!l]Jro
de .l9 J 1 - .\Jn·1• ao l\I i n istl'1·io da FazPuda o
e1·1>dito L'Special di> 1. 000 :000$ para auxilio ao
r·:.-;tado df' ~anta Cat.liarina, llOS tennos do del'l'f'L1r; lgislatirn 11. ::. 'lií. dl'sla data.........
.~. !1.ll!IO l;i~.ZK\'ll\ -- D1•1·1·í'lo d1• i dP ll0\1•ntlJl'l1
dl' 1~I11 Prol'oga os pl'az11~ 1Hanado~ 11Plo
rlPrrdo 11. H.!111. dr• Ili"" agosto dP l·!Hl. 1•ara
a rutulagprn da,; ll!Pl'radul'ias d" l'abriracão nari11ual su.kita;;
i111p11,;to de 1'illh11mo.......
.\'. !J.0!11 -- c\GRICCLTUH \. INDllSTHL\ E COl\l.\l!Wt: r o DPe 1·pto df' 8 d" nov" m11rn d" rn,1 1 Cu11e1•d1• attfnriza<:;iio á « Brazil Railway ·campa11;v », parn. 1·0111 i1Hta1· a 1'11111.,.ional' ua HPpuJili1·a .............................. ·. · ... -
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,\<:Rll:t'LTl'l't \, l"'l>fl~Tl\1.\ E i:o.\l.\lf<:Ht:IO -- 1)p1,1·1•f o df' 8 dl' llll\ 1•111'11·0 dP J !11 1 -(:011r•r•tfp aut11riz:i1:ã11 ;·1 « Sa11 l'aulo Land 1:0111pa11~-. Li111i!Pd ». pa1·a 1'11111't'i1111ar na H1•p11tilica.
r'. v. m1;1 _
l•'.\ZE:'.\11! !.\ -- IJ<'erdt1 d1• 8 d1· 1111\·1·111]11·0
ili· l\il I __ Al11·1· :w .\li11i.-d•·1·i11 da l·'az1·1Hla o
crt'.diLo d1· 1. '130 :OOO!j; ..~upplf'1111•11lar ú ,·erLa l:lª
- llllpl'l'llSa \'a1· i11ttal 1~ liiol'io Olfi,.ial ·-do
l'Xf'l'l'ÍI' io d1• 1\)1 1 ................. - ........ ,
:'\. ~J.(J\)~ l<'.\/;K\ll.\ ---- fl1•1:1·f'{11 d1• 8 dP 110\1'1!1]11'11
,j,. 1\111 ---- C11111·1•dl' ú .~oeiedad1• aut111~-11Ja « Ba111p11• Bn•~iliP11111' Hal\l-lklg1• » auto1·izacão para
e~falwh·cPr''llllJa agPncia na cidat!P df' Campinas.
JC:3lado de S. l'aulo... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
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Decrrlo de 8 de llO\'t•11ilm1 de
íG do r·1•gula11w11to para

J!Jl l -- .\ltPra o art.

u Uolkgio !\lilitar, i1a vart1· rl'lativa aos n•adjll\antr•s do eusino tlworieu................

:'i. !J.U!Jô -

,JU:-;T11:.\ E NEGOCIOS J:'\T~~HIOHE~ Vecrt>lo ri•· 8 de novembro dr •l!l11 - ,\brl' ao
1'I inist1•1'io da J11~1 iça e i\Pgoeios I11t1•1·iorr·~ o
erl'dilo Ps1w1·ial dt• '1 ::l80$1!J:3 parn Jlagam1·11lu
ao lH'OfPsso1' ordiual'io da Est·ola l'olytechni1·a.
D1· . .10~1; .\ 11to11io .\-lul'ti11!10. da dif'frn'nça dP
ac1· 1·l'sl' i rno d1• vene imentos. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.N. !). U!J'/ -- .11 1 :-;T11.:.\ f•; XEGOCIO::-; I i\'l'I<:Jll UllE~ -lleerl'f o d1• 8 df' 1111\·embro dP J\ll l .\brte :io
.\li11isl.1·1·in da .Jw;ti1.:.a e !lil'~Ol'im Inlt>rion•s u
en~dito extrnordiuario de L'. :7Gl$839 para augmento d1! despeza eom a rc•organizar:ão da
Faculdad1• de Dirl'ito de ~. l'aulo...........

N. !J. OU8 - JUNTJI).\. E NEGOCIOS INTJ<:HlllH.I<~~ -f l1•1· 1·1•!0 de 8 dt> 110\·el!ÜJL'O rf,. l !l J l - ,\!Jn• au
,\Ji11i;;tl'l'io da Justiça e Negocio.o IHteriorPs o
credito extraordinario de G :6~1$4\H para a11gmt>nto rl1! rlPS(Jl'Za com a rrorgauização da Faeuldad•~ de Uireitu do Recife................
.N. !J. OV\J - J e S'l'H).\ E N EG01;ws J .\"I'Efll UHJ<:H -Vt•r·r·pf 11 dP 8 de 110\'embr·o <fo !!111 -~·r· a11
.\li11isf.p1·io ria .Justiça " Negoeio ..; Jutl~rr•s 11
erl'dito 1•xfraordinal'io de 3 ::258$!)49 ;ura pagamr11l11 a J)Plfirn da Camara, profrs:<or· 1!P d•·senho da Es1,ola Polytf'rhniea, da diff1·1·t•1H;a d1·
aeeI\'SI' imo

,jp

\'l'lll'ÍtlH'IÜO~.. . . . . . . . . . . . . . . . .

N: U.O!J\J -- .Jl.THTI1..: \ J•: .\EUUC!OH L\TEHIUIU<;:-;
lkt:l'l'Íll dP 8 dP llO\'l'lll!Jl'O dP 1!l! I .\IJ!'I' ao
,\!inisl1)1·io da .Justiça f' NPgocio~ IH!e1·io1·e;; 11
o el'Pdito PSpceial dn :~5 :000$ para paga1111•1il11
da,.; sul1vP11çiks d•· :í :000$ ~t !•>;cola rio Co111mercio do Ceará, l::i :000$ ao Hospital de T11/Jer·cul11,11s dP JtajuiJ:i I' J:; :000$ au L.\·1:1·11
.\g1·011111tii<'o de Pl'!otas......................
l'i. \l.101 -· ·\'L\1;_\IJ J•; UBH.\H l'l!Bl.11:.\H ·- JJ1•1·1·1•l11
ri•· 8 1!P ·1111\1•111ltrn tll' l!IJ 1 -- \ut11r·iza a ,.,._
visão dos 1:rmtractos dr JG dP março df' 18\l8
o l!l dt! junho de HHlG, t'Ple!Jrados i·orn a « r:o11111ag·11i1· \t1\iliai1·t• d1•s l:lt1·111i11:.; rl1· l·1·r d11
Hr(·zil » . . . . . . • . . . ... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
N. 'l.10:! \'1.\1/,\IJ J( OBH.\S Pf 1 1JL11'..\H fl1•t•1·1·l11
dP 8 d1· 11m·1·111!J1'0 d1• 1!) t J 1lc•clara 1·ad11í'a a
·1·0111·1•s,;~11 do p1·ol1111gam<'11fo da J•'..-;trada d1• F1·r1:!1
rio Norl•• ali' ao l'ol'!n ria,; Caixas, l'<'ifa 111·111
deer·pfo 11. \l. !J8G, rir) 18 dn julho de 1888.....
N. H.103 VL\fJ,\cO E OHHAS PUHLJI~.\~' llt•t·i·l'ln
1.k 8 d1• 110\Tllll.tro de 1!111 Proruga até ~;o
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decreto n. 8. 648, de 31 d·e marco de 1911....
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8 de novembro de 1!H1 - l'ublíca a Convenção
de Arbitramenlu entre os Estados Unidos do
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de Janeiro a 1\l de outubro de 1910.........
!) .105 GUEHHA - Der.reto de 8 de novembro de
1!) 11 Abre ao Ministerio da Guerra o credito .especial de 1 : 116$120 para paigamento de
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U. 108 - GUERRA - [)ecreto de 16 de novembro
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quatro mezes, improrogaveis, o prazo estabelecido na .clausula XI do decreto n. 7. 928, de
31 de março de 191 O, para a reconstrucção da
linha em trafego da Estrada de •Ferro do Paraná ................ ·-· .............. .,... ... . .
N. D.12() - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto
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do ramal rlt> Trt>s Corações a Lavras, na Pxlen:;iio de !\.!19.2. metros....................

PAG8.

816

:'oi. 9. l:?i -

.JIJRTlÇA E NEGÜCCOS INTERIORES Decreto dl) 17 de novemb1·0 de 11911 -- Crêa

mais urna brigada de i n.fantaria de guardas nacionaes na comarca de Tury A3sú, no Estado
do Maranhão...............................

817
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o credito especial de 1U: 950$ para pagamento
de suusidios que deixou de receber o Dr. Cesario da 1\lotta Junior ...................... .

821

N. 9. l :l:í -

.JUSTTGA E NEUOCIOS INTERIORES OecrPto dt• :!:! dl' no\'Pmhm de 1 !H 1 -- Abre
ao J\li11isff'l'io da .Justi(;a !' Nrgocio~ lntrriores
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N. 9. 1 :11; - V\ZENI l.\ - DPcrP!o de 22 de novembro
de l\!11 :\llrP ao l\linisli•rio da Fazt•nda o
c1·edito dP :!5o:nou vara vaga111ento a .José Tapiá
Afonso, t-111 YiJ'tutlc de sp1Jtp11ça judiciaria ...
:'\. n. 13/ - F,\ZK\lf)A - DPcrdn de 2.2 de nowmbi·o
1fo J\J'<l l - Ahrn ao J\:lini:üPrio da FaZPnda o
1~1·pdilo de !ltl:UU'/$232 onro, e 1 :111$8í0 papel,
para paga111P11to de dPspezas feitas eo111 a in1t·od111·.i;fio 1fo a11ii11ar,; rep1·oducto1·es e apurad?"- 110 l\li11iskl'i11 da ,\gTit·11ltul'a, Jmlustria e
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C.\S - Jl1•1·rpfo d(' 2:! de novembro de 1!J11
- Aulol'iza o minisfl'o da ·Fazrmda a ·e111ittir
apoli1'.1's ai.·\ a quantia d1~ G.000:000$, do jurn
annual de G ~,;, papd ...................... .
!L l:rn -- FAZENIH -- neerdo de 22 de nornrnbl'O
d1'. Hlll - ,\JJ1'1• ao Minisli'rin rla Fazenda o
('!'!'dito de il:HHl$1Hí, Olll'O, e 1.935:008$897,
pa1wl, pai'a paga11w11to dP dividas dP PXPI'l'ii-ios
ri 11d11s n'ial' ionada~ ........................ .
D. 110 - MAnJNIL\ - Üf'CI'l'IO dP 22 de novembro
de HJt 1 - Ilá rcdacção mais ronveniente ao
a rt. 87 do n•gu lamento para o serviço de praticagern do~ purlo.3, costas f' rios navegaveis
do B)'azil .................................. .
n. 111 - JUSTJG.\ E NEGOCIOS INTERIOHE.S 1DecrPf.o de 22 de no\'mnbro de 1911 - Crêa
urna brigada dP infantaria de guardas nacionaes na corna1·1·a da Lapa, IIO Es!.ado do Paraná.
n. f'i2 - JUSTI1.:A J•~ NEGOCIOS INTERIORES~
DPcrl'lo dn :!2 dn 11on•mhrn de 1!ll l -- Cr1•a
uma hl'ig~1da 1k i11fanlaria d1~ guar.-h~ rn11·iu-
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Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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:\. !.!. 145 - .HJSTJÇA r; N~:nocros INTF;.RIOlmS iDcel'P!o dn 22 dr nuvembrn de 1!.!11 - Grt)a
mais u111a bl'igarla rfo cavallal'ia de guardas llaeionaPs na comarca de l\1irador, no Estado do
'.\lal'a11hão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8:?ü
N. !.l. Bfi - JUSTIÇA E N B;GOCIOS INTERIOHES Df'creto de 22 de novembro de 1911 - Crt)a
mais uma lirigada de infantaria de g11arfla3 1tacionacs na comarra de S. Bento, no Estado do
Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 9.147 - JUSTIÇ.\ E NEGOcros INTERIO?t
.. nccr·rto de 22 de novembro de 1911
C1·E'\a
mais uma brigada de infantaria dr guarf as naciortaes na comarca da cap.ital do Estado rio
'.\Iarnnhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W!7
N. 9.148 ~ VL\ÇXO E OBHAS PUBLICAS - Drcrf'lo
de 27 dfl noYnmhro dfl 191 l -- App1·0,·a o llngularnentn da Repartição Geral dos Tel"grapllos.
8:?8
N. 9.14\l - GUJ:<.:RRA - Di~creto de 29 dP novrmbrn de
1911 - .\Itera a tabella annexa ao regulamento approvado [)Pio decrdo n. 7. 666, de 18
de novembro de !!J09, na parte relativa á ri istrihuit;fio cios sargPutos amanuPnscs. . . . . . . . . .
!) 1!)
'.\'. b.150 - GUEHJL\ ~ Dr·c1·Pto rln
r)p novembt·o
ri" lfll 1 --- Al1re ao "!inisterio ria <1uerra o rrndito e~rweial de 2: í7l$998 para pagamentn dP
tres funccionarios do Arsenal de Guerra do llio
de Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 9 .15 ! FAZENDA - Decrnto de :29 de novembro
de . 191 ! Abre ao Ministerio da Fazenda o
credito de 60 :000$, supplémentar á verha n. 21
- Ajudas dr~ custo - do correntr, exerrieio .... ~ 9?-0
N. 9.1.52 - FAZENDA -- Derrntn flp 2\1 de novPrnbl'O
de 1911 - Abrn ao Ministerio ela Yazenda o
crPdifo de 2 :362$.íQCl para paganwnto de contas
do Minislcrio da Justiça e Negocios Interiores,
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ti>R - JUS'J'IÇ.\ E NEC:Of:JO~ J'.'ITEHTORES DPr rl'f o dP 29 ele 110\·p111]J1·0 de 1\111 - Extingui' a Conrn1i~sfi11 d" Obra.~ FedPi'HPS 110 'l'C'l'ritorio do Al'!'e.............................
t fí9 - ,JURTJÇA E '.\'EGOCIOS INTE:HTORER ÜPC'rPf.n dP 2\J ri<' nnvprnbro de 1911 -Abre
an :\1 i1ti>'lr·ri11 ria .111~1 iç;1 e ~Pgol'iO:'> T11!PriorP,;,
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-- .\ul11l'iza a Prnis.;ãn dl' fitulos 110 \alor riP
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N. ü .170 - VL\Ç.\O E CJBIL\S PUBLICAS - Dl'eroto
cio .1 do dPzernhl'o de 1!)11 Autoriza a ele-·
dl'irirneão das linha.~ fC'rrras ele que trata o
dt'el'e!o H. 1. UliO, de J í dL' abril do 1\l 10.....
.\. !J.111 Não foi publi{:ado.
:-.! • ü. 1 i:! - VJA()AU E UBIL\1' PUBLICAS - Deereto
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o arrendamento da Estrada ·de Ferro Central
do Rio Grarnle do No1·t.o.....................
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N. ti. l'irí -~ UUEHH.\ l1t•el'do d1• ti d1•. '1PzP111h1·0 de
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t' do Hio Urautk do Sul....................
S. \1. !ili--· tll'J•~íl.Il.\ -· ll1•1·1·eto de li Llo dPzemlJrn do
1\ll J ~ HP\oga o al't. 13 do t'l)gulaH1l'll!.O para
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CllJ[Jl'llVado Jll'[O Llf'l'.l'PtO li. ;3. \J'i~~' Uü 1 tJ.e HIUl'\:O
d1· 1\IO1. e dú outra~ IH'ov idP1wias. . . . . . . . . .
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~l. 190 llEL:\ÇüES EXTERIORES - Decreto de
6 de dezcmbeo de 1911 - l'J·omulga a Convenção concluida no Hio de Janeiro, a 23 de
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DECllETU N. \l.OO:l -

IJE

í

DE OUTUill\O llE

Hll 1

r1ra11sfrn• a Paulo ~\ffonso ürozimlio 1le ~\zt•\·edo. Dr . .lost• J\fattoso RC11np:do
Corrl>a. e Hl'llriqu~· P;d111, on :'t firma. ('Otllp:rnhia ou PlllJH"PZH q111• os
mp~111os orµ:a11izarp111, :1 i-.::~n(·t•ssiiu frita a Paulo Orozi111lio dP .\Zl'YPdo 11;lra
l·onstru«(,:i'io d1· mna estr;Hla clt' frrro eoloniul.

O l'l'esic!l'llte da Hc:publica. d11s Esl.ado,; l'11ido,; d11 llt'azil, a fü:11de11do ao que 1'P<p1ero11 l 1;u1ln Ül'Ozimho do Azuvr,do, o á vi,;ta do di'pm:to 11a clau,;nl<l XI\' do 1kcrnfo 11. 8.'i:l~, du ~:; du ja11uiro du 11111,
dulTel.a:
Arlif\'n 1111ko. Fi1·a l 1·a1hi'1)1'ida. a l'aulo AlliHbll Or11ziml111 d1\ .\zuDr ..Jo,;Ú l\latto<o Sa111p;lio C11rrüa 1\ II1\11riq11u l 1 al111~ á fi1·111;1,
~on1paHl1ia 011 e1npt'('za qr1<~ o:-; n1P~n10:-o; oq..;·<u1i;-:arc111, a e,d~s~:1n l'eil.a
a l'auln ü1·ozi11tl111 dn Az1~\l'llo, pal'a a < •1tbt1·1w1;.flll de llllla e,;lrad:t dr)
rnl'l'll 1·0[0LLial, ll:t t:.\l.1•11s~o d1) (jl) kilollLCLl'Oc', 'ILI<', p:trli11do da i';1r,1•11da
llio Claro, 111u1til'ipio dl) Sall1)sDpolis, coman·a de Santa Hra1H·a, E-:f.ado do S. l'aulo, y;'1 t1mniLLar na est<u;fw de \lnµ:y das Cr11w,-, E>t rada de Ferro t:u11trnl do Brazil. nos t1:1·n1us do dt•creto 11. 8.:11 k, d1)
:.\1) cil' outui>rn de l\1111, u\[il•iliilo pulo ~li11i<ferio da .\µTi1:ull.111·;1,· 111d u<lria u CommerGin.
\1~do,

0

Hin de .Janeit·o, í de oululirn de 1U11, \IU" da /11dupu11duuda u ;!:l 0
da l\epublica.

Ifmm::s 1\.

.r• .T.

11ECI\ETO N.
l 11·oroga, por l

'...!

llll'Zt'~,

\l.

IJI) \ -

JJE

IH

Fo:-.sEc.1.

Scal11·a.

li JJE uUTl 'BIW DE 1\)11

o prazo <'~tipnlado ll<t elau.sula \.1 I <lo <let'l'l'to 11. 7.0i 1,

de ~o

<le

·"gº''º

de

l 908

O l't'l'sidl'1tl1' da fü•1Jt1blit·a d11,; Eslado8 Unido8 do Hrnzil,
at.l<'lldt>tlllo ao IJlll' l'l'<JLWr1·u .João Prm•11,a, l'lllJll'l'it.nim '" n1·J'l'lldatario da E"trada d•~ i'l'tTo CPt!fral do Hin 1:rand1· d1i
:\r11·f1', decreta:
•
Artigo 11nico. Fica p1·orogado, por 12 llll'Zes, o vrazo estipulado na clausula VII do decreto n. 7. 071, de 20 de agosto
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"ª"ª

dl' 1\108,
a 1·1111l'lu,.;ãu d1· todas as olirns e fon1ecimento
d1• todo o mal1•1·ial 111•ep~,;ario ao t t'rd10 da Esf.rada de l•'erro
r:1•nlral do llio 1:rand1• do '.llol'te c11l1·1~ Taip{1 e Caicó.
llio 1k .la11l'il'O, \ d" oufulJr·o dl' HJJ 1. \10" da IndepenuL'lll'ia l' :.':Jº da Jll'pUliJiea,
11 E.l\J\lES Jl. JJ.\ J<'oN SECA.
J. J. Seabra.

111·;cn Kru N. !I. O((í
~\}J}•ro\·a

o orc;<tm1'11tn,

•r.-latiYH~

n

nn

cliYt:"r~a

-

uE

1

nE

i111pl•rí:iucia1' nrnxima

. . ohl':i:-;

u 11xet·11tar na

0L1Tcu11<1

º"

rn 11

<1e 4. H23 :728$0a~. das tleSJH:'Zas

E-,tnnda tle

FPITO

da llahia

fl

~\lagpinha..,.

1 l 1'1·1 ..,dt11•11f1• d;1 ll1·111tlili1·a do,; E,.;laLlos Unidos do Brazil,
ai l1•111l1·11d11 ao q111: n·q111·r1·11 a C11mpa11!Jia Yiacfío Geral lia
Bal1ia. d1•1·1·1·la:
.\r·liµn 1111i1·0. J<'i1·a appt·madn n lll'l:a1t11•11(11, na irnpot·fa111·ia nrn:-.in1a d1• í.li:.':~:/:.'8i!U:l:.', da,; 1lt•,;pP1.as relativas a
diY1·1·,;a' 0!11·a., a "x1·1·1tfar na J•:,;I rnda "" 1-'"1·1·0 da Bahia a
.\la;.:oi11lia,;. a q111· .,;1· 1'1'1'1·1·1· a f,.f(l'a e da elausula 1 do dt•crdo
n. 8.()\8, d1• :li d1• 1t1nl'(:11 d1• l!ll J, dl' ro111'ormidad1~ l'Om os
dneu111P11!11s q111• 1·11111 "'l" baixam. n11Jriradns p<"lo dil'f'l'lor ge1·al
d1• Yial,'ito 1• Ol1ra-< l'llldit'as da l'<'Spt'cliYa S1•1·1·ctaria d•~ Estado.
!tio~ .Ja111·irn. \ dl' oulu!J1·1J de Hl11, \lO" da Independl'ueia e :.':l" da lt1·p1!1Jliea.
IIEHJ\rns Il. n.\ FoNSEC.\.
J. J. Scaúm.

])Ji:CllETU :1. \).llO::i.\-IJE lí HE oun:n11u IJE 1\lj[
.Ap11ront. o or<:a.11H•1do 11a i1uporta11c·ia 1ll' 4. li:.!:1 :72R$332, d.as Uespeia8 relativaH
{t,

~nl1stitui1:iw

S. Fr:111eisco.

dH

via-pPl'HHtlleilte

<la

1inliu

de

~\l:.1goiuhns

att'

ao

Rio

il i'l'1•,.;id1•1Jf1• da H1•puhlil'a dos IEsl.ados lJ11idn,; 110 B1·azil,
alf,.111Jiond11 ao IJlli' 1·1·qu1·1·1•11 a Cn111pa11l1ia Yiacãn G1•ral da
Haliia. d1·1·1·l'ia:
.\J'f. 1 ... l<'i1·a appr·r1\·ado n n1·c:a111<'11l11, na i111po1·tanl'ia
n1a'\i111a dl' í .li:>:1 :i:'8!)i:l:l·!, para a 1•x,.1·uc:a11 dns lrahall1os e
nhl'as 111·1·ps,;a1·i11s <i ,;1tl1sfilui1:fío da Yia-111•1·1mt11P11!" da li11ha
d1• .\lag11i1il1as ao S. l<'1·an1·is1·0. a q11P sp 1·1'f1·1·p a :'" pal'lP da
fri f l';t I', ~ :!", da 1•(al1Sll]a f do l'í1llfl'a!'(o appl'O\'ado JIOI' dl'l'l'P(O
11. 8.rl\8. rl1• :11 d1• ma1·1;11 ri" l\lll. dn 1..111fo1·midad" r·nrn os
drn·u111r11los q111.• r·om 1•slr· Jiaixam, 1·111Jrieados 1wlo r1irPctor
f.'l'l'al da \'ia1;iío L' <>lira,; l'ulJlicas da respediYa ~ei;1·pl.al'ia de
Estado.
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Al'l. ;~~." Fi1·a ili\ 1lll\llllum el'1'1dto o dcct·cto 11. \l. nori, de
d1• oulubt·o de l\ll l.
Hio dl' .Jan"il':~, 'I \. de outubrn d1\ tnt l, flíl° da Indepcndcueia 1.· :!3" da fü•publi1.m.

!1

ll. ü.\ FONSECA.
J. J. Scaú1·a.

HEHl\lES

DECllETO

~. \l.OOu -- llE ~ llE OUTUBRO UE

i'Jll

...\pprova 08 estudos definitivos e t'espcdivo on;arnt•nto, na importa11da um,·
xiriia a de 4.lfi.J:V:i3$:213, da linha dl' Igarapuva a LTheralrn. na extt 11s<io
tk ·P-5. 7:\(l.n:.! ú1l'tro:-:.
1

O l'n·~iclc11ll' tia Jll'puhlka. tios E'ta<lns llnidn-: dn ílrazil, affc11cl1•.1uln ao 1pre 1·1•q11e1·1•11 a C11111pauhia ~lnµ:ya11a. de l\..;tr·a.da-< do Ferro
e ~areµ.·;\(:fín. det·1·e!;1:

,\l'lit,?:n 1111i1·0. Fi1·;1m ;1ppt·mado-:
lµ·;11·apa \a a l'hcr;1 lia. da Co111pa 11hia

P ~a\l~µ:a1:i10,

11;1

(l,\te11:->ão

º' o..;t11dn-< defirrith·n..; ela

!irrita fio

~lnµ:ya 11a de E"l !'a.cla..; du FmT0
-HL7:JO,~l:J HH~ll'o:--:, a qut~ ~'' n~ft~1·e a

dt~

l'!a11-11l;t Ili dn d1·1·1·clo 11. 8.:i88, ele 8 du 111a1To cio l\lll, na i111po1·ta1wia. J11<1\i111a cl1) i. l1i:i:\1:1:;s2t:1, de 1·n11t'11rnli(lade C'(llll ' " do1·u1111i11tn..; q11t>. 1·0111 C'!ll loai:...<tlll, r11lwica.do,; pdn di1·pd111· t!Ol';d do \'ia1:;-111 o
OIH'a' 1'11hlira..; ela re,;pel'.liY;l ,;p1·1·etaria fie- E,tado.
Hio de .Ja11eil'o,

:n° 1la Hepuhlica.

Í:

de out11hro de IUll,

~111° da Ir'1ic11do11da e

llrnm:s ll.
.1. J.

Dl\CllET~)

N.

0.

OOi -

llE ~·

m:

OUTUJIHO

llE

IH

Fo:;sEn .

:)cri/Jta.

l 'l 11

l'ollt'l'<lt• Ít H. P:iulo Eledrh: ('on1pany, Limited, os Íi.l\'Ol'PS 1·p11sla1J{('8 do
llt•1·n to n. 0. (j.t(;, 1lp :.!:! tle aµ;osto li.e 190.J, para <111rOH_•ita11Jt•nto da
fon:a h~-dranlic·a do rio Soroealnt, Estado de 8. Paulo, no tn•cho <'Ont·
preh1·tHlido (•11tr1· o Jlc1do que fi<'a, eerl'a 11L• lHO fllL•tros aci111a lia !-;erraria
do H<11H'o l'11ii"io de

~.

Paulo

1~

o log-ar <leno111i11ado Hallo.

O 1'1·e,id<'111" da Hl'p11hlka dn,.; E't ado" TT11idm: dn Brazil. a 1(P11ch•11d11 ao q111· req11t'l'l'll a S. 1';111!0 Eh•1·ll'i\' Comp;111y, Li111ited
d1lvid;1111e11te l'l'[ll'l"'l!lllada, d1ic·1·eta :
. ;\l'liu;n 1111i1·n. Fil'<tlll c·o1wedid11-< ;'i. S. l'a11!0 Elol'fl'Í!' C11111pa11y,
L111lll1.·d, o...; l'a\ol'l'' c·1111,la11tl's do d1•c1'l!l<l 11. :i.11\ti, d1• '2:! de ;1u;o<to
d e 1\11 :;, p1•ra 11 apr· .. n\i 1a nw11 to d;1. '" 11'1'.a llyd 1·a ulka do ri" S1wll1~;1 lia,
E"tadll 1hi S. l'a1iln, 110 tre1'110 1.·ompr<'.lll\11clid11 rn1trn o p1111ln 'Ili" lic;t
1·<'rca cl1i 100 111<'!.I'"" <l('Ílll;t da ,.;01·rari;1 do J:.111<:ll llrriitt• du S. J';111lo
e o lou;a1· cl1~110111i11ado Sallo, 11a f01·111;t usLa lid1\cida no 1110..;1110 1kr1·el.o
e media11to as clausulas quo com csto baixam, assignada~ pelos

,\GTOS DO l'OUlfü

EXECU'l'IVO

minisll'os de EsL;ulo d;t :\gl'it.:u!Lura, T11dusLria e Com111e1·do e da
Via•)ío e Ol>1·as l'uhlka,;.
llio de Janeiro, 4 de outubro de lVll, \lilº da lndqieudeucia e 2:1°
da Hepublka.

H. HA Fo.'iSECA.
Pedro de 1'ukrl11.
J. J. Scaúra.

llEJDIES

CL,\Uf'UL,\ ,\QUE SE HEFEl\E

o

DECl\ETU N.

U.OOi,

um;T,\ DATA

_\ eoJ11panliia 8nl1111Plf1·1·ú <'t cn11~id1•J'a\:ão do 1\linisiel'Ío da
Fawmla, por in!Pr111edin tio 1•ug1•J1ltcirn J'iseal e de a1·cllrtlo mm
a kgi8lação em Yigor', a relação do Hrntel'ial que lwm cr de
i111pol'tar para o 8ervic;o.

A coJ11pa111iia 1·ouf1·iliuirú a11nualn1<·11l1• r•o1n a quantia d1~
li :0110~, qw· s1·1·ú 1·1•1·0Illida a11 ·Td1Pso111·0 Nal'ional por· s1•111f'sll'l'S
ad<'atllados, parn as ""'i'''zas d" fi:-waliza\:iiO na pa1·[1_· n·frl'e11te
;í 1·011t·t•;;sãu dt• 1111u trata o pt·cs1•11le dcl'l·do.
llio UL~Hcirn, 4 de uululJ1·0 de lU 11. - Ped1·0 de Toledo.
-J. J. Scaúm.

DECllETO N. !l. 008 -

DE 4 DE ouTunno DE 1!H1

J\ ln'(' ao J\finistcrio da. Fn.zr1Hla o ercclito de 18 :030$38G, pnra pagamento de

meio Boldo e montrpio n

n.

:!lelC'Ha Sierra Uc S[i

O 1'1·P.~id1'11i1~ da HPplll>iil'a dos I•:o-:lad11s Uuidos tio llrazil,
:'1 vi.~la do ctis11oslo 110 dPcTclo lngii<lat.irn 11. '.?. í'..'O, dt\ '..',í d1)
.iullrn dn c·n1T1•11l1• anno. ''""º"" :illl'i1· a11 l\linislf'l'io da Fawncla
11 "'"·dil.11 d1• 18 :o:w*:l8ti, parn 1wc·m·1"'l' ao p:iµn11H•11lo a 11. ll<'l1•11a
~i1·1Ta d1• f'ú, YillYa do c·apilãn-11•1w11l1•. l'<'i'ormadt>, c·o1nmissal'ÍO
da Armada ~hlllot•l C1•sa1· d1\ S:'t, de rnPio ;;oldo, 11a i111porl.a11cia
de 'i:Glfí*flil, f' mollfPpin, na de 10:5'..'1$225, l'Pi:ifivns ao pcl'iodo de• '..'3 dn s1•I Prnbro d<\ lHIJí a 20 dP .í ano iro d<) 1\J03.
llio dn Jarwfro, ·Í ele oul ubro d1• 1\l l l, \lü" da l11dl']11·11dmwia
e :'3" da nepublica.
IlEIU\lES fi. DA .FONSECA.

Frnncisco Antonio de Saltes.
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l])F,GRETO '.'!. !1. 00\l --

D<E

1

1 DE OUTUBRO DE

HJ11

/1, hr0 no ).{i11i~tp:J'io (l::i..lu~ti<:a ,. Nrgor\Q..:;; Tn!1f'riorr::; o -<'TNlito PxtT"nonlinnrio <le
~oo :ooo~ pnl':1 <'OJ\(·lu1.;fío tlns ohrns <11J quart('l 1h>: c.:iYn.llnrin 1ln Forc::-i
1

Polid;11.

n l't•r,;idrn[P da RPpnhlit~a dns Estadns Unidos do Brnzil,
u ;;:rndll da a11 tn I' izn1:iío 1·0111•p1] itla prln dP1· rrtn !Pgi~lat i\'o uu1111•1·0 :! . ·,:rn, dt• :!:l til' ago,;lo ulti11rn, rP:;;ol\·p ahl'il' an i\li11isl<'1·io da .J11,;li1:n " .\'t',~twios ln!Pt'iol'P~ o l't'Ptlito rxtra1irdinal'io
dt' :!tlO :OOO:j; pa!'a 1•11111']11,;iín da:' nhras do quarl•'I dP 1·a,·allaria
tln l;ol'l:a l'nli1·ial. na 1_\\'Pllida :,;a\Yador rlP Sú.
!1io dP .r:1111•irn, 11 dr nul11h1·0 rir 1!111, !10" 1la Tnr!Ptwnr\Ptll'ia I' :!:l" tln n.. puhliea.
IT EH;\IES
D.\ FoN R Eí:.\.
lli1·1ulr!l'i11 rln C11.11!10 C01·1·11o.

n.

Ahrr

no

;\finistrrio <ln. .Tu.~ti~n e Neg-orios Intrrio1~rR o <'l'P<lito rspprial do
pnr:i pagnmP1lto no lH'nÍC's.'\or ordinnrio dn. F.t=H•ola Pol\y,'tl-1·hni1•a

98~9:~:~

])1·,

()s1·nr

l\Pl'\'lll

clr

nony(•n,

Ül'

<lifft'l't~rn;a
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n l'l'PSitklllP da R1'pnl1li1·a dns EstaJns Unitln.~ <ln Hrnzil,
!Pnrlo ou\·itlo o 'l'l'ihunal dP Cnutas, nos (Prmns do al'f. '/(~.
~ :\" rio rc'gulanH'nto app1·oyado J>Plo tlPcrPlo 11L.. 2. 110!l, dtJ
:.>:l dn dPzPrnlim d<' IR!Hi, l'l'S·Olv1•, ;í yista do~isposlo 110
11. \'f[f do ar·t. :l" da {pi 11. 2. :l:'í(i, dr :H dl' ()pzpm!Jro t]c• 1\lI0,
ab1·i1· ao i\l i11i.~1t·1·in da .Tnsti<;a r Nrgocios Tnl1•rint·1·s o 1·r1~tlito
"~JIPPial dP !l8:J;!l:l:l para pagamP11ln ao prnfPSWl' n1·tli11al'in tla
K~coln Polyll't\1111 i1·a ])1·. Oscar NerYal dP nrn1v1~a rli' rli f l'l']'('llt:a rl1: \'í'll!'i11w11tos, no pPriodo dr 8 dP l\O\'Pm]11·0 a :11 do
tfl'Zl'lllfll'l1 clt' 1!1 l Ü.
ílin dr .TanPiro, 4 do oul11hro rfp !!111, \lílº rhi T!ltlqwn()r1wia r :.>:l" tia llPpnhlira,
IlERMBR R. D.\ Ji'ONSEí:.\.
Rivndnl'in rln Cunho Cnr1·11a.
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'J :4~:í~ p:1rn p;1~íl'lllt'nto <lP ,""-\lhf>;i11io n <lP njn<l::l~ clr ri1"'tn 1pH' '1<•i:-:<111 1l1'rr·1·plw1· o lll' . .J""'~ C:1n<li1lo 1lP Lnn'rtla ( 1nntinhn.

O P1·P~id1•11l1• tln R1·p11hli1·a tl11.~ R-da1ln;; UnirJo;; rll\ Hrnzil,
J.•11d11 m1Yidn o 'l'l'ill1111al t\(\ Cnnla~, TlllS !Prmo<; d11 a1·t. 70,
~ :í" tl11 n•µ1ila111P1l!11 app1·m·atlo pt•lo dP!'l'Plo n _ : . 'ill!l, do
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da lei 11. ·!.:iríli, d1' :li dl' dl'ZPn1hrn cll' 1\llO, alil'il' ao :\li11isli•1·io da .Justic:a 1· :\'1•g1wio' lnf Prio1·0s o c·r·<'dito 1·s111·1·ial dr•
'.!: l:!fi:j; par·a paga1111•11fo dos suhsidios 110 p1•1·i11do cf1• 1 li dl'
1111l1rl11"0 a :l dt• 110\1•11ii11·" d1· IH\11, ,, da' ajudas d•· r11.,lo rPla1iyas ªº·' a111111s d<' 1H\lO a IH\lil fflll' dPixon d<' l'l'l'<'IH•r· o
Jlr'. .ros1• 1;a11dicfo cfl' Lfll'l'l'cla Cout inl10, na qualirlntlP cl<' tlPplllado f1•d1•ml pPlo Estado d" Santa Cathal'ina.
llio dt• .fa111•il'fl, '1 d1• 1111ful11·0 de• J!)l J. \lO" dri l111f<'fil'ni]1•1wia " ·.::l" da Jll'plllili1·a.
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O Pr1'.sid1•11fl• rln !1Pp11lllka dos Esfnclos lluidn~ dn Hrnzil:
l:on.s id<'l'a 11dn:
Q11P o trnlinlhn IJlll' p1•zn snhr·p a Forr:a Poli1·ial rln ·Di,;tricto Fer!Prnl 1• penosíssimo, dPYido :í Psenss.-.z do vessoal
pal'a nlt.1•1u.J.i:1· a. toclo.s os '"'lts 1•111·ar·g1h, f'lll 11w11ifi·sfa p1·ng1·pss~o p1W lfp-;lfol1rn11wnf11 ria l'irl:u!P, lfll•' 1·,•1·l<11J1a 11111 sf'I'' i1:n 1101·11ial ou yigilarll'ia:
(Jul' a 11os.-;a poli1·ia cll' r·iia não p1ídl' d1•ixar d1• ac·om)lanlln1· f'SSI' Slll'Pl't'ilf'J)(l<•ntf' cl<'.Sl'Tl\'llh"illH'llfO ril' p1·11g1't'SRO p
,. i\·i 1iza~~11 cio pa iz. q t11• PX igl' sPgtrr'alH,'a ,, p1·11t P1·1:~11 .. rn1·az
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()111', f'i11nlnw11f1', cl1• sllfl l'P11111tl1•lnt.:~o ainda n•strlla par·a
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1 Tenente
Alferes
1° sargento
2°• sargentos
3°1 sargentos
Cabos de esquadra
Anspeçarlas
Solda'tio-;
Corneteiro
2°• sargento:<
3°• sargentos

_.Stlos
e o
Anspeçada ou soldado
Cabo
Anspeçadas ou soldados
Cabos
Ansprçadas 011 soldados
Caoos
Anspeçadas nu soldados
Cabo
Anspeçadas ou soldados
Cabo
AnspPçada ou soldado
Cabo
Anspeçadas 011 soldados
l.abo
Anspec;adas ou soldadns
Cabos
Anspec;adas 011 soidados
Cabos
Ansprc;adas on soldados
Cabo
Anspec;adas ou soldados
Caho
Anspeçada ou soldado
Cabo
Anspeçada ou soldado
208 sargentos
Cabos
Cabo-chefe do impressão
Cabo-chefe da composiçrt0
Cabos
Alpec;adas ou soldados
Officiaes
Praças

Total

•.
;

j
1

PJ
'ü
'ü
PJ

OFFICIAES

CL

INFERIORES

~

õ1

'I

OUTRAS PRAÇAS

-("')

PJ

o..
PJ

ELECTR ICISTAS

..

1

N
MECANICOS
ELECTRICISTAS

(')

MECANICOS

3

o

'ü

PJ
::!
::J""'
PJ

FOGUISTAS

MACHINISTAS

-

BOMBEIROS

- -

;;..

'°;;..

ARMEIROS

J:<.

CL

o
()

o

'I

""O
,...._

FERREIROS

V

CL

PINTORES

('b
PEDREIROS

(fl

('b
'I

-·

<
o
Ul

CARPINTEIROS

-("')
SEIGEROS

PJ

e:

EMPALHADORES

-·
::<

__..

LUSTRADORES

PJ

'I
('b

TELEPBONISTAS

(fJ

TYPOGRAPBOS

1

~·

.....

~'
>
t""

ACTOB DO PODER EXECU'MVO

TãbelJa dos·yenci:rne:ntosdos otnciaes e p:t-~
ças da Brigada Policial do Distrieto. Fe·

deral.

VENCIMENTOS

OFFIClAES
Soldo

t:266$666
\HiG$666
800$000
6:13$3'.13
500$000
as3$33a
300$000

Ge11eral de Brigada~ Commandante
Coronel ............
Tmirnt<' coro11el .•..•.••.•.••...••.
Major ....•.••...••••...•••••••..•
Capitão ••.•••.•....•..•.••..•.••..
T<'11ente .••.•••..•••..••••.•..••.•
Alferes •.•...•••..••..•.••.•..•.••

MENSAES

..

GJ'atificação

Tot.frt'.

()33$331 f 900$000
483$33,~ i 450jººº
400$000 t 200,000
'.Hli$1\6'i
O:i0$000
250$000
750$000
:;75$000
t !HS1Hi7
'i50$000
rno~ooo

1

PHAÇAS DE PRET

J

Sargento-ajudante ou quartel mestre ....•••••••.....•.
fº sargrnto .......................................... .
2° sarge11to .....•..•.......•...........•..............
3º sargento .....•...••......•..•.•••..............•...
Cabo dr. esquadra .•........•.....•.•.....•........•..
Anspeçada, soldado, musico, corneteiro, cluim e tamlJm·
l\leslre de musica, mestre carpinteiro, me3trr correriro,
· mestre armeiro, mestre ferrado1·, conductor chef•\
motorista chefe, corneteiro mói· e clarim múr ....•..
Contra mestre dfl musica ...•..•....••.................

SOLJtQ
DIA RIO

2$600
28400
28300
2$200.

2srno

:.!$0o0

OBSERV AÇi)ES

t'. As praças terão direito a uma etapa.
2'. O pagador terá mais 1i0$ mPnsaes para quebras.
3". _Compete gratificação de residencia ao~ segui11trs officiaes,
quando exercerem eflectiramenta os cargos e não residirem em proprio nacional: commandante da Brigada e officiaes superiores; aju-,

8

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

dante de ordens clo commandante da Brigada ; capitães instrnctores;
engenheiro; secretario e snb-secretario da Brigada ; esrripturarios
e arrhivistas da secretaria geral, pagador, capiUlo e tene11tes es('ripturariosda Contadoria; anxiliar da Assistcncia do Pessoal; capitfw
e tenentes escripturarlos da Intemlencia ; eucarregado do mat01·ial e
Pncarregado do fardamento da mesma repartição ; capitão, tenente
e alferes pharmaceutiros ; fiscal do corpo de serviços auxiliarC's e
ajudantes, quarteis-mestres e secreta rios do rrgimento de c:a vallaria,
batalhões de infantaria e corpo d<) serviço auxiliares : sendo de 250$
:io commamla11te da Br;gada ; de 180$ aos tr~nentcs coroneis; de
1:105 aos majores ; de 100$ aos capitães e de 70$ aos tenente e alferes.
'~ª. Essa gratificação ó inherente ao posto e será abonada m0smo
qnando os officiaes estiverem considl'rados doentes nu li<'endados,
n;10 comprehendidos os aggregados.
5ª. U exercicio interino stÍ dari1 direito a gratificação de reside11eia, quando o cargo estivei· y;igo e o snhstitnto não a estiver p(·rcc·
bendo por outro motiYu.
6ª. A cada uma das praças que servirem de ordcnanc;a do l\Iinisterio da .Justiça se abonará uma gratificação mem;al de :wsooo.
7ª. A;; praças que se engajarem com direito <'t respectirn g1·atificacft0, quaJq11el' que seja a gradnaçftO, rnneet'ftO mais $:l00 diarios.
, 8ª. Além dos vencimento~ correspondentes aos seus rostos, perceberão os ofliciae~ e prar:as, ri11a11do cm diligencia fóra do distri<'lu
Federal, uma gralifica<Jín diaria que será de 8$ para o eomma11da11tc da Brigada Policial, de o$ para os tenentcs-coroneis, de :;g
para O:i majores, de 4$ para os capitães, de :JS para os "uballernns e
de $500 para as praças de pret.
0". Em~anto o commandanto da comp<tnhia de rc·f·1rmados fôr
otncial reformado, perceberá uos termos da lei n. 2.200, de 13 de
de7.embro de 1H10, os vc~m:imentos rle capitão clfectivo, perdendo d11ra11te esse pcrindo qual•1t1er rnnt;1g-e111 até <'11lf10 percebhd a titulo
de reforma.
10-'. Os pl'imeiros sargentos qne exercrrem as funci:ões de Plt'dricista e typographo poderão S•.'l' substituídos por civis, abonaudo-sP a
estes a importancia ('OITe,pondcnte aos vencimentos 1wrcelJidus pelos
me~mos sargentos.
Rio de Janniro, 4 de outubro de 1!!11. -

Corréu.

f!ivrularil/ dlf

C11;1h11

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Tahella do!ii! gratificaçõei;i JUen!õlaeFI que de·
ve1n F1er ahonadaFI ao Jle!õlFioal a luiixo dil!il•
criJUinado.
PISCJ11Mlli AÇÃO

IMPOJITAl'iC!AS

Inspcctor de serviço de e\ectl'icidade ..•...........
l\lr~tro armeiro .............•...•..•............
»
forrador ........•.•.•...•................
»
correcir o ............•......•....... , .•. ,
carpinteiro ............•••..•............
"
l\lotorist a chofc ........•.....•.........•........
Conductot' chofe .••..........•..••..............
1" sargento typographo ....................... ..
1°
»
nlcclricista de 1" classe ••••.....•....
2°
))
))
)) 2a.
)) .•..•.....•...
:1º

))

))

)) 3;i

))

•........•....

2°
»
telcphonista ........................ .
Caho aj11clante de electricista .•...........•..•...
" 111cc·:wico de 1" classe ..................... .
,, machini~ta de i" classe ................•...
»
fogoiista d<' i' classe ..................... ..
»
telephonista ............................. .
" typop;rapho rhefe da composição ........... .
"
"
»
» impressrw ............ .
'' typop;rapho .............................. .
»
co1Hlnctor ......................•. ; ....... .
»
motorista .........•..................••...
n
bombeiro, frrrciro, pintor, lustrador, segeiro,
rol'l'ceiro, carpinteiro, empalhador, armefro,
pod reiro e ferrador ....•...•.•..............
A11sp0çada 011 !"oldado mecanico de 2ª classe ..... .
"
»
»
machinista de 2' classe ... .
»
"
"
foguista de 2" classe ...... .
»
»
»
typographo .............. .
»
"
»
cornluctor ............•...
»
»
»
motorista .............•...
»
»
»
bombeiro, ferreiro, pintor,
lustrador, scgeiro, pedreiro, carpinteiro, empalhador e armeiro ..•.........•..•••...•..•

30ÓSOOO
35$000
35$000

:rnsuoo

35$000
()0$000
35$000
35$000
200$000
100$000
:15$000
:ltiSOOO

30$000
30$000
80$000
30$000
30$000

2:isooo

25$000
20$000
30$0()0
50$00())
1liSOOO

25$000

2;;3000

25$000
1ti$000
2ti$000
:i0$000
i2$000

OBSERVAÇÕES

1º' sargentos typographo e eleetricista porlerfío ser substituidos por civi;:, abonando-se a estes, além <los vencimentos respectirns, mais as gratifica1;ões ronstantes desta ta lwlla, percPIJitlas pelos
mm,mos sargentos.
Hio 1le .JanPiro, '~ 1lo ontuiJt'O de 1QH . - Riv1ul11ria tia Cunha
Corrêa.
o~

IO

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

.DECRETO N. 9.013-DE 30 DE .SETEMBRO DE 19B
Publica a adhesiío da Repuhl!rn de Costa Rica á Convenção assignada em
Genehra a 6 d'e .Julho de 1906, para melhorar a Rorte do• feridos e
enf~rmos noB AXí'rcitoi;; em ca.mpnnha.

O PrPsidPntr~ da fiPpuhlit~a do;; Estados Unidos rio Brasil
faz puhliea a adhPsãn da lkpublira dP Cosia ni1•a :í Conrnrn:ãn
assignada f'm GPnf'hl'a a G dP .Julho (]f' 190\l, para nwllwl'ar
a sorte dos fp1·idos r rnl'ermos nos eX'rrc-ilos Pm rampanha,
confornrn romnrnnieou o PrPsidrntr da Confede1'ação Sui;;;;;:a
em nota de :31 dP .Julho ultimo ao Ministerio da,; íl•'lai:õPs
ExtPriores, cuja t.rnrlucc:ão official a Pslr arompanha.
Rio de Janf'i1·0, 30 dP RPtemhro dP l!H 1, !lOº da ·fndrprnrlencia e 23º da HPpuhl ic·a.
lTEll!\IER fi. D..\ FONSEC.\,

Rio-Rranco.
TRADUCÇÃO
Bf'rna, :11 rfp .Tulho dP HH 1.
Srnhor Ministro.
Em 28 df' .\~osto dP 1!l10. tiwmos a honra dP Jryar ao
ronhf'rimento dP Vossa Exrrllf'nria o 1wrlido dP adhP,.;ãn. datado de 29 dr .Julho da(}UP!le mesmo anno, por parlP rio
C:owrno da .JlL'pnhlica rle Costa Rica, á Conwnção a:::signada
Prn (if'llPhra !""r; de .Julho de 1\lOfi, para mrlhorar a snrtr dos
fe1·idos P P11fp1·1110s no,; PXP1·ciln,; Prn ra1111mnha. Acr,rPscenlümos que, nos lt>rrnos rio art. 3~ da Convrnc:ão, a -adht>sfio
dP Costà Rira só produziria pffpito, se, df'eotTido um anno a
partir da notifirac.:ão do ConRelho Fedp1·al, PSIP não rPrPbPs~P
np1ws icão de qualquPT' das Pof Pncias cnntrartanlf's.
Ora, rssp prnso dP um armo aeaba dP rsgotar-sP, S•'m <(\IP
tenha ;;;ido formularia opposit.:ão alguma.
Nrssas rnudic;õrs, a adlwsão ela RPrmhlira dP Cosia Rica
á ConvPnção de OrnPbra, r!P li dP .Julho dP 1!líl!i, dPYP sn ronsiderada corno definitiva.
'..\provPilamo;; f'sla rn•c·.asião para rPilPrar a Vo;;;sa E:-.erllenl'Ía as RPgul'all(:as da nos"ª mais alta c•on;::irlr>rac.:ãn.
Em nomP do CnnsPlho Frdrral Suisso,
O VirP-PrPsidenf P,

(a<::s.)

L. FoNr>I'.

O ChanrPllPr da Conf Pderac;ãn,

(ass.)
Schatzmam.
Rua Exr,ellPnria o Rr>nhor :\linistro dos NPgocios Estrangpiros dos Estados Unidos do Brasil.
,.. Rio de Janeiro.

H
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DECHETO N.

!) •. 014

-

DE

9

DE OUTUBRO DE

1911

Ahre no Minlsterio ,1a .Justiça P Niergorios Interiores, po.r ·rornta elo exf'rri('io de
1911, o credito supplementar de 30 :500$, sendo: 12 :f>OO$ ít verba «Se·

cretario. do Senado» e
J>Pputnclos ».

18 :000$ f1.

verhn. «Reereta ria

dn

í 1 amara

<los

10 Prf'Ridf'ntP ria nf'1rnhlica dos Est.adm; Unido>; do Brazil,
tlRUFldo da autol'izaç.ão concedida pPlo art. 82 da ll'i 11. :!.ü[í(i,
ri<' :11 de tfozrmiJl'O de 1!ltO, e ouYido o Tribunal dr Cm1tas, nos
t.r,rn111.~ do art. 70, § [í" do 1·rgulanwnto app1•oyaiJo pPlo decr<·1o 11. 2. 'iO\l, de :!:l de dezembro dr 18\Hi, resoh·.- abrir ao Mi11ist.r1·io da Jw;tiça ·~Negocios Intrriore~, por conta do PXPl'l'i<•io
r(p 1!111. o crcdilo suppl!'mcntar rln 30 :[í00$, snndo: J:? :[í00$ á
yp1·lm « R1~·.,ctaria tio Senado'> e 18 :000$ ú vr1·ha « 'Srrr!'laria
da Camarn elos l>rputados » afim df' orcorrf'r ao paga111e1ito das
rl1~spPzas ron1 o sp1·viç.o de impresRão e puhlkaçiio dos rlebalt>S
rio ·Co11grPRso Nacional, durante a prorogação da adual Sl'ssiio
ali; o dia :1 dr outubro corrente.
Ilio fie .Janeiro, !l de outubro rir Hll I, \JW 1la TndPJH'IHlPnria
e '!3" da· Ilepubl iea.
HERMES Il. DA FONSEC.\.

Rivr11lavia da C1111hn
DECRETO N. !l. o1GAhrP

DE !) OE Ol'Tl'DRO llE

1:01·1·1111.

1\l l 1

no MíniRterio <la .JuRti<:a e Negocios InteriorPR, por rofltn. tlo rxPr·
ricio de .1911, o credito supplementar de 618:7:>0$, Ren<lo: 141:750$ ã
VArlrn « Suhsidio dos Senrulort>s » e 477 :OOOlf: íi VPrha « H111tsidio dos
DP1mta<l.os ».

O P1·psidPnlP da HP1mlilica dos Eslndns llnirlns dn Bl'azil,
usando da autoriza.;ão 1·nrn·f'dida pPlo arl. 8:! da !Pi 11. :!.:l5li,
d•~ :11 dl' dl'ZPJlllJL'O d1~ mio, (~ OU\'ido o Tl'ihunal dt• Contas,
nos lel'mos do art. 70, ~ 5", do rPgula111Pnto app1·0,·ado pPlo
df'1·1·rto 11. :! . '10\l, dr :!::! d1• i}pzemhro d" 189li, rt>,;tiln• ali rir
ao J\linisterio da .Tusti.;a 1• Nt'g1ll'ios J11t .. 1·io1·p,;, po1· t·onta do
f"Xl'l'Cicio {jp 1\J 11, O f\J'PdÍIO Sllpp(t'llll'llfat• flp () 18; i
S('lldO:
1\1 :7ri0$ á verba « Suhsidio dos Hl'nadrn·ps » 1' \ i i :000$ á
\'Pl'ha «Subsidio dos ])pputarlos », afim dP twco1Tr1· ao paga111r11t11 rll' suhsidio aos nwmhros do CnngTPssn :'iat•ional du.ra11fl' a p1·01·11ga\:ii11 da aC'lual sPssãn aff'• o dia :1 ti" ouf11IJI'O

:'º*·

Ctll'l'f'll f P.

llio dr ,Janf!iro, !) de outubro dP
dcncia e 23º da llrpuhlicn.

rn 11.

\)()" da T11dP1wn-

HERMES ll. D.\ FONST\C.\.

Rivadavia da Cunha

r:orr~ri.

f2
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DECRETO N. 9,015

A-DE

8

DE NOVEMBRO DE

1911

A hra ao Ministerio da Guerra. o credito de 1: 116$120, pam pagamento de
differença ele gratificação de funcçã.o a dous capitães e e eis 1 º' ten'entes
1!0 qundro de cientistas do Corpo ele SaíHle.

O Preilidente ela fiepublica cios Estados Unidos do Drazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. :! . '180,
desta data, resolvP. abrir ao l\linisterio da Uuerra o crNlil:t
especial de 1 : 116$120, para pagamento de diffOl'Pnrn de g-rut.ificação de funcção a dous capitães e seis 1"' t\1nente~ do
quarlrn d() 1kntistas do Corpo rio RaúdP. do Exrrritn durun!P. o
periolfo do 111 t!P janoiro a 18 de drzcnt)JrO do i!JIO; l'C\'Clgf!díl:'l
as d i"posições cm contrario,
nio de Janeiro, 8 de nowmhro de 1911, 00º da Imlepcn-·
dP.ncia e 23º da Hepuhliea,
1ll~Jlll\1E8 fi. D.\ FONSEC:.\.
Antnnlo Adolpho da F. Me111rn Rnn·t'fo.

nEnnF.TO N. 0. o10 AhrP no

DE

11

DE Ol"TL'DílO DE

101 l

<ln C:nt>rrn. o rrP<lit.ai f'SpN·inl dP íilO :0:1fi$Gl t p:irn
n11•nto do sold.ú vitalício a mai.::: fl7.) volnntndos lla Pntria

~linistPrio

p:il'!'.n·

O r.r:,si<!PntP. da fiepublica dos F.s!aclos Unidos do Brnzil,
trnrlo OllYido o Tribunal rir Contas, na forma dn disposto 110
art. 2", § 2'', n. 2, alinea r. do drcrcto legislat.ivo 11. :{!l:!, de 8
rlP- outul1ro dr 18\Hi, rrRolYn al1rir ao l\linistr1·io. ria ( luf't't'a o
l'l'Prlito f'S(Wl'ial dP litn:03l\i!'lil l para paga111Pnto ciP soldo Yitali1,io de voluntarios da Patria a mai;:; 515 voluntario;:; rnn1p1·pll1rn11idm; no dP<'rrto 11. 1. 687, de 13 dP. agosto d!' -J !l07, no prriorln dPtor1·id11 <IP 2 í rJp ago:'ltn dcssc anno a 31 tln dPzP111brn
do l\l10.
nio do Janeiro, 1 l de outubro ele Hl l
00º da Tn<lcpPnrJpncia o 2:1° da llopnl1lira.

e

HERMES

R.

DA FONSECA.

Antonio Adolpho da F. Menna Barreto,

DECfiETO N. 0. 0 l 7 Conr.Ptlf'

nntoriznr:río

li

~()rÍP1lnrlA

DE
Pm

11

DE OUTUBRO DE

rommantlitn

por

nrc:õP~

Crnz pura reformar oR BPUB eRtatutm1

101 i
1\foiOho

Snnln

o PrrRidPn!P da firpulilica dos Estados Fnido;:; rio nrazil,
altrnd<'ndn ao qnP l'PflllPl"Pll a sncirdadP rm rnmmandita por
ai'<!Õl'R l\loinlio ~anla Crnz, autorizada a f11n<"1°io11a1· na ll<'1rnltl iea pPln de1·rrt o n. 7. 806, de G de janeiro de L!li O, o dPY idarnent e l'Ppresrntada, decrda:

AC'lUS bO PODER ll::XECUTIVO

Artigo unico. E' concPdida aulol'ização ú ~ociPdadc cm
cornmaudita por ac1;õrs l\loinho Santa Crnz para !'('formar o::i
Sl'll~ Pstatuto~. de arcMdo com a rcsolu1:ão da as~cm!Jléa geral
d<~ accionistas realizada cm ~5 de agosto ultimo, ficando a
!lll's11rn sociPdade obl'igada a cumprir as J'ormali dades exig iúa~ !H'la !Pg islaçüo em vigor.
llio de Janeiro, 11 de outubro de i!Jli, !Jüº da lndcpendcncia
e :!3'' da lkpublica.
lIElll\1ES Il. DA FoNSECA.

Pcll1'o de Toledo.

Sociedade em commandita por acções Machado, Mello
nEFOMIA

nos

& Comp.

ESTATUTOS

IJ.\ SOCJED.\LJE, SEll FL\I, SÚJE, l:.\PIT.\L E Pll.\ZO IJE Dllll.\QÃO

Al'l. 1." A so1~iPdad<' l'lll commaudila por ac1:iks « l\loinho ;:
Sa11la Cl'UZ », .~oli a rirma l\lacha1lo, !.\tcllo & Cornp., aulorizadlf:'
pPJo dccrdo 11. 7 .80G, de li de jam•il'o de 1!J10, 1~011tinúa as
suas op<~raçiiP~ sob a firma l\lachado, l\kllo & Comp., que
~uli.~tilul' aquPlla para todos os l'ffcil'JS de direito .
. \!'1. :!." U rim da soricdadc é a Pxplon1<;ão do 1t111i11!111 de
t l'ign d«nm11i11ado « :'lloinho ~aula Cr·uz » con.~ll'uidu 1~m J\'il'Ll11·1·11y, 110 Tuqu1•-Toqu1', nus termos da cour<•,.;são oulol'gada
ii,.Ju µnvm·uo do E~tadq do Ilio de Jarwini. st>gu11~ o ('OllL1·ad11 cf'!ebrndo a :!3 dP janeiro de i!JOV, de outi·os que possa
adqu i ril' ou <"Oilst ruir, o co.rnmercio dos respectivos Jll'Oduclos,
e ainda a tfo quaP.-;quer outras índustrias julgadas de intcrc•ssc
soeial a juizo da assPmbléa geral .
. \rt. 3." O Districto Federal é a ~1"de e o f1!1·11 da sociedade para todos os f>ffpitos de direito.
Ar!. oi." O capital ü de 3.000:000$, a~si1n rnrnpo,lo:
7GO:OOO$, quota dos socios solidarios, e 2.2GO:OOOI< •·m 11.:!50
quinhões co111111anditaríos ou a1·cõPs 11omi11afi\as de 200$
cada uma .
.\t't. 5.º O 1·apital dos s1wio,; solidal'ios (• r1•alizado pl'!a
f(irma sPguinl<': :!50 :000$ de Eduardo Alv1~s l\ladiado e
2fi0 :000$ de Franrisrn de As;:umpc;-ão MPllo. com os havN·es
91w_ posuern 11a soríPrlad1\ e 250 :000$ de Alfredo \'Oll Sydo\\·,
a Yt.~t;i, Prn rno•'da rorTPntr.
·
,\l'f. O." O <·api1al rornrnandilario ,; 1·1•alizadn "111 duas
y,.1·J1a~:

.
Uma rli> 1. iGO :000$ 1·01T1•s1i01Hle11f1· :'t~ 8. / ;,n :11·t;õ1·,; .1a
rnlr•µrnlizada~; <~ outl'a dr 500 :000$ <'rn :! . ?iOO al't;ÕPs l]p 200~

rada uma, qu" SPri\n offerPcidas ;\ snhscl'ip1:fío, sPniJn n pagan:iPntn realizado dP uma só yez no ado da l'l'.'P''c!i\'a as-

s1i..~:11a111ra.

Al't. 7. º O prazo de duração da sociPdafle 1\ de 20
annoR, contado;; de 1 de setembro de 1911, podendo ser prorogado.
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;\rt. 8.º f4ão so1·io:-; sol ida rios: Fran1·isco de Assumpção
'.\[Pilo Ednal'do .\Jws '.\laeharlo c> Alf1·pdo von ~ydow, o prilllPi1·1; dos quaPs superintPndPrá a administração da sociedade.
Arl. D." A administração de todos os negocios socia•'H
caberá aos tl'PS "ºdos solidal'ios, que enll·e si os distribuirão,
de a1:1:tirdo com o 1:ousr•l110 fiseal.
;i l." :'ío irnpPdinwnto dP cada um dos sol'ios '"'oliclario;,
a 5UiJstituição da1·-se-ha por 1m•io dP prPpo,.;to da l'lHtf'iani;a
do srn:in irnpPdido. de1wndentP da approYat:ão do ronsPlho
fi,;cal " dos dPtnais solidarios. fir•ando n srwio impl'didn l'PSpo11sa\·Pi p!'los ados dP gPstão th~ SPU prPposto.
~ :!." ~ão ,; eonsid1•1·ada impedimento a aus••neia do s1wi J
solidario Plll SPL'Yiço da so1;i1·dàde fHH' menos d<' dt>z dias e
ainda a· CJllP fi'\r prPYianwnte autorizada pelos dP111ais sneios
snlitla1·io~, t!Ppoi,.; da approYa1;ão do ennsPlho fi,.;cal 1•1n ambo~
OS l'U>l(IS,

.\l'l. 10. '.\'o <'ª"º 1]P fal11•einwnto ou 1·etirada dP al;..:u111 ou
alguns dos soeios snlidal'ins, a sul1stituição s•: J'aní -i111111P·1 J}i.ata11w11LP por i11ilil'.ai,:ãn l'llllllll\1111 du,.; dP111ais iolocios. ou <l.1
'Sndo sob!'<'\' i\ n " do <'llllS<' 1ho fiscal. al<\ a l'PU 11 ião da asscmbh"a g1•ral do,; socios r.nm111anditarios, que prnn•1·{1 d1~ri11i
., f.ivam1•11!P a yaga, 1·011lin11a11do a sn<·iPdadP Plll suas ope1·açÕP~
att'· a tPl'lllinação 1IP ,;('11 prnzo Rnrial.
l'al'agl'apho uni<·n. l'}ssa l'PU11iã11 ,;pt·ú eo11\'1wada no dia
iulllJl'diato ao da vaga P realizada no prazo dP 30 dias .
. \rl. 11. Todos os SO('ios solidal'ios lPPrn dil'Pito no uso
ria fir111~'.,;o<·ial " pnd!'111 sP1· inrlisli1wla11wntP ritados parn rrspo11dPt'Pu1 em llOlllt' da sn1~iPda11P. ·
Parn:;Taplto 11nico. O sol'in quP rP1\PIH·1· dta<;i'ío d1•\'Pl'á
lPYal-a imml'diatanll'11lP ao 1'1J1iihl''l:i11w11to dos outros solidarios I' do <'·OllSP!ho fiscal na p1·i11wil'a 1·euniiio, soh 1wna de
cah1·1· ú ass!'Illlil•"a gPral a faruldadP dP dl'slituil-n, 1•1H reunifto
p,.;ppcial qu1• pal'a p,.;,.;p fim serú conYoeatla.
Al'I. \:!. A t'i1·1na :-:1wial nu111·a podp1·ú sei· usada \la1·a fim
l'slrnn hn ú soe iNlad!' .
.\l'I. 13. O,.; rnnlrnelos. os. instrnmPnlos dl' oh1·igaçiks
judiciarias 1: nd 111•uoti11 P os cliNtUPs soln·e os ba1H·o~ <levem,
pal'a sPt' Yalido,.; 1• obrigai· a síH'iPdarl<\ IPr a assignaturn do
su1H·1·i11tPnd,.11l1', RPg11 ida da assignatura indiYidual do socio
P111:a1·1·pµado da caixa.
~ 1." 1~· ahsoluta111t•ntP prohihido ao,; :-;rwin,.; ,;olidari0s
pt·PstarPIJJ firnia s1H"ial pa1·a cal'las de fiança e ou\rn,.; quai'squer·
l'l'SpnnsaLilidadt',.; dP 111Pro fayor.
~ :!.'' E' ig·ual " Pxpr1•ssa1nentP prohibido aos sodos solidario,.; comnie1·cia1· Plll SPll nome indiYidual. 1awr parti' ele
outras q\iaPsqt11•r so1'iPdadPs, mPsmo r·omn sirnpl1•s administrnclor<'s ou fis1·aps, soh a Illf'srna pPna 1!0 art. 11. paragrapho
uuico.
ArL l 'i. E' ohrigato1·ia tuna l'í•1111ião 111P11sal dos soeios
;:nlidarios eom os fiseaes, na qual serão ap1·p1·iado'i os negorios
l'm gf'ral e os aclos da administração, lavrnnno-se uma aeta,
da qual conskm as deliberações tomadas para o futuro, que
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il

não sPrão rxrcutadas sem quP ,;pjam approyarJas pela maioria
dos mPmhros do consPlho fiscal.
Art. Hí. Os soei os snlidarios y1•m·.e1·ão. 1n·o fal1m·e, o honora1·io mPH,.;al dP 1 :500$, quf' s1•1·ú Jeqvln :í conta de despezas
PflJ"lP~

'"' ',\1:!. !ti. U emliol~o do capital rio sorio solidario, quê se
rdi1·1· ou qm• l'allrça, rar-sP-ha dt· <·onformidad1· com o balauço app1·m·ado, caso não prefira a sotdedade proe1•der a novo
)lalanç.o, " d1•11t1·0 rir 18 mezf's contados da retirada ou do fafte:...
cin!l'11fo. :'>a hypotl11•s<• d1~ 11oyo lrnlanço, ,; facultado aos interes"ado,,: assitil-o.
·
'l'aragrapho unico. 1A1 fúrrna do Pmbolso scrú at·1:ordada
P11[1·1· a soeiPúaú1• e o socio que Sf' rl'lira, ou c11fre a mes.ma
so1·it'úadl' " os IH'nleiros ou rPprrsPnlantes do s1H·io falleêidoi.
Art. 17. Dada a retirada ou fal!t•cirnento dn um dos socioS
soliúarios, caso não seja a sua quota rlP capital snb..,lituiúa por
011lrn "°'"io soliclarin ou commanrlitario. s••rú di111iuuido o ca-'
pilai social proporl'ionalmPnte á quota rPfirnda, all!·radasl,.
111Ps111a pl'Opo1·çao as porcf'ntagens estalwlPr1tJas 110 a1·l. ·
.\1·t .. IH. l'io fim dP eada anuo social, o,; oml'ios solida s
p1·rn·t>derão a um balanço, que será ,;uhnwttido. t•o111 o pai:ecer
do eo11spl110 f'is!'al, á approvat;ão ua assPmbl<'·a g1•ral.
Paragrapho uuit·Q. O anuo sneial co11ta1·-"f•-l1a de l de se_:'
t1•111hrn a :11 d" agosto .
.\l't. IV. Posto quP os socios solida1·ios SP t'l'pUtem revestidos de podPJ'P,; dC' livrP adrninistrar;ão, nãn porJPrão. sem
mandato cxprPsf'o da assf'mblr•a geral, alienar 0~1ypotheca1·
os i1nmo\'l'i,; sociaPs.
Pamgrapho unico. .\s opera~.õl's dP::;ta nat 111·pza, úPvidaIJ!(~utn autorizadas. :-;(• r1~putarão pPrt'nitas P a!'abadas eom a
a,.;siguatura da firma social na fórma uo ait. 13.

a:

DOS SUCIOS CO.'.L\L\NlllT.\l\lOR

.\t'f. '.!O. Os S(ll'ios comnrn11dital'in,; Px1•1·1·Prão a risr·nlizaç.ão
tfllP a lei lht's as,.;Pgura, por si, !'011stit11iúos 1'111 as ..;1•111111(\a geral
r· n11•diant1• um t•onsPlho fiscal. ('Omposto d1• tr1•s 1111·rnbros
"rr.. dinis, 1Jt1I' podPrão s1•1· Pli~vados a t"i11Po por dl'lillP1·ação
da as,;emhli;a geral, <' lrPs supplentl's, PlPitos a11mtalu11·nte e
d" 1·on ro1·111 idadP t·om a !1•gislação Pm Yigor, ao qual os >'ocfos
s1ilidarios fi!'alll obrigados a prestar todos o;; e,.;f')al'ecimentos.
1· .. 1ativo,.; ü ma1·1·ha dos JH•go!'ios e a franqu"ª'" parn Pxame
pP::;snal, os li\Tos sociaPs.
l'aragrapl10 u11i1·0. Os mt>rnb1·os snppl1'11(1•,.; do c1111srlho
fi.s1·al >HlbstituPm ns rrwmb1·ns effPc'.livos fall<'1·irlns nu imped~dns, 1vi1· Psc·ollrn dos dPmais. llH'mhrns PífP1:f in1,; desimpe-.
{)1dos. l'11,.; 1• outros pc•dr.•111 ser ou não acdonisla~.
DO CON8ELIIO FISC.\L

A!'f. ::? 1. 1.\os 111r•mbrns do conselho c"n111pde:
a\ fisealizai· a gestão da socirdadP 1wlos snlidarios e agir
dP accôrrlo com os arts. 9° e 10 e seus paragraphos;

,

b) cómparecer ás reuniões mensaes com os solidarios;
e) emittir par1~C('[' solJ1·p os balanços annuaes aprl'~enta1los

·Pelos solidarios :í. ass1~m1J11•a gp1·a1, propondo o que lhes liarccer
coriv~niehte aos intcrl'ssPs soeiaes;
·.
d) co11voca1· a ass1•1111Jl1•a gp1·al ammal, quando nrw tenha
··Sido'' feita p!'l11s solid:11·ios cm 1'•poca 1ksig11a<la 1ws!Ps 1•sta- ..
· .t41trs 1 ~ e extnwrdina1·i:111w11t.-, sempre 111w julgarem conYe·~wiite;
. .
.
.
...,., · -~ .rPprc:-:eulat· 1.·u1 .1u1zo a :-:1ic1e<lad1•, vara mtentar conlrt\
e_ s spciós soli<lal'ios a~ a1;\,'õt•s 11P1'<·-~sarias, f'i as~im o tive1· <leli·~éí·Mo a asscm!Jka gcml;
' · f) nomear o superintcnLIPntc e o caixa 110 impcdimPnt0
ou!\i.usencia do pffecliYo e os administradores 111·ovisorios no8
· fàaós do art. 10.
l:'•.. ;' Arl. -~2. Ao l:Oll~Plho n~cal ealw o l!onornl'io dn 1 :noo:r:.
tfténsaln1entl.', l'l.'partillo com igualdade <'lllL'C os s1•11s lllP1t1liro'
•i:>rn excrcicio pffcctiYfl d<) cargo. Esse honorario P.Odl'J':Í SI'!'
< eie\~ndo por L!Plibcrar:ão da assemLh;a geral até a quautia de
2'i000$000. QualquPr retribuição superior a esta dependerá da
~roYa<;ão dos soei o.~ solida rios .

.\1'!. '2:3 . .\ a,;sp111!Jl•'a gp1·al onliual'ia ;;:n rP11111ra 110 !til'!.
c\P 1111\·P1iil"'11 ti<' 1·a1la auno pa1·a tomar conhPcinwulo ria µPslão
da ~1wiP1JaS•'. do balanl:n. conta~ P n•latr•rios dns solidariu~ e
do.; pal'l'l'Pl'I'~ do rnn"·llw fiseal .
.\ rl. :.? \. Nas a~s<'1nlil1•as gPraP.; 1·ada g1·11po 11 .. 1\Pz a1'\;!1es
dar:'1 dirPito a 11111 yo!<i. o aceionista p1írl1~ ser L'Ppn•.s .. nlado
J •1Jt' p1·rn:11rad1>1· 1·0111 p111lPl'<'s PS!H'l:iaPs ]iara essP fim.
Al'l. :!:J . . \s as.;<'11llil1;as g1'.1·a1·~ ;;p1·ão 1·onyo1·aila.; pl'!os solida1·ins e 11a !'alta dPllP~ pPln r•onsPlhn fi!'wal. P ~p1·ão 11rf'siclidas por u 111 a!'I' ion is! a Yolado na 01·r·asiiío, 11 qual con Yidará
dllns nutro,.; 11a1·a sPr:1·da1·ill,:.
A1·t. .'..'li. Nas a;;;;1•111JJl«·as µ-1•raPs a.~ ill'lilll·rnl'ÍlP.; sp1·ão l'lrnadas por a1·t;õPs, dP a1•1·ô1·do ro111 o al'l. 2 í
·
Art. 21. As as::;p111!Jl1'•as g1!t"U1'8 rxtrnonlinarias ll·I·ão logaL'
sempre qun f01·p111 convocadas rwlns socios soliclario~. pPlo c011sclho fiscal r iwlo,; commanditarios, 110.~ trrmos da IPi.
Arl. 28. CompP!c ús a,;spmbl1;as gPrars ordi11arias:
a) dclilwrar ,;o!Jrn a~ 1·011tas. Lalanç.os r rf'latol'ios dos
socios soli1lario.'i l' parcCl'J'(•8 do consrlho fiscal;
b) f'IPgPr amnialrnen1 P o consl'lho fiscal e sn1s suppknte~.
Ad. '.!D • •\'s assr1nbh;a~ g·l•1·a .. s Pxtraordinarias rmnpct,,:
a\ resolYPr snln'<' todos os a~smnplos rPlativos aos inlt'l'Psses sociaes, dr; af'l'•lrrlo rnm a lni P os prPsrnlc>s Pslatutn~:
b) resolver solire a continuação 011 liquidação da soriPda<le,
no caso de prenchimeinto do praw social, do de retirada ou
fallecimento dos socios solidarios e sua substituição.

DOS Ll TCf\OS Ll(Jl"IDOS E Sl'.\ DISTl11Dl!ICÃO

.\l'l.. ;Jf). l)o" Jt11:1'0S ]jquidos \'PJ'iJ'i1•atJos f'lll flttfUJ~ÇOI•
...
11ual Sl'l'iÍo 1··.·d11zidos JO % pnra c.·onstituição dP 111t1 fu.ntf .
r1•s••1·va ntr' a quantia d!' l. [)00 :000$, que pude1·á Sl'I' PiiJpre'·
.
!'Ili Litulos d•· rl'11da, a juizo dos so1-.ios solida1·ios, e·
app1·0,·ar:ão do 1·011~1·1110 risl·al, <' d1'. :! '/r ali'• ;, '/o, li._..
·.
la111h1:111 dos solidarios, r•on1 a approva~flll d11 1·1111s1•llw
parn a 1:.1J1tslil. ui1,.·iio 1Jro. 11111 1'1111do .d.1• .1k1.11·1•1·ia\:ii.11 d11 matei' .. :. .
.\s d11vidas ljlll' SI' SllSl'Íl:ll'('Jll a PS[(' ['l'Sp1•ito i-H'l'ÜO d!'.Cidi
.
ass1•111hl<·a 1-!l'J'al. U 1·1•,.;la11ln Sf'l'Ú distrifJu ido da segvf .
1'1'1r111a: (\O '/o aos 1•on1111a1111ital'ios, pl'llpo1·1-.i1111al111rnte
·
a1·1;íll's d1'. cada u111; 16 % ao socio solida1·io Vrau1•isc.o ·
.\s;;u1npi;ão l\!Pllo: 1:? 'lo ao >;oeio :-;0Ji1hu·i11 Etlua1·do,-.Alv .
!.\!adiado e J :! % ao ~ueio sol idario AJri·c•do V011 Bydow. '"' ·. ·

·rt.,•.

JI"'ª

.\l'l. :11. ~:111 tudo qua11(0 11f10 IP11lia sido Jll'•·\'Í.sfo 111•ste'l
1•sfal11tns. :,•rú applica~ão a ]Pgblaçãu l'lll Yigor .
.\ l'!. :~:!. '.'\11 1·a,.;11 "" s!'t' dP(TPtada a 1 iqll ida1.:ãu aw ii;avel
011 .i11di1·ial da s1wiPdad1', os soeios solida1·io:.: ,. •mrna11dita1·io,.; 1·1·u11i1·-sP-hão p<1ra indicar, por 111aio1·ia tli' \'olos, quem
d1•\a l'Xl'l'l't'I' o 1•neargo de liquidant1'. N1•s:;a 1·1·u11ião, que S·~
1·1111vm·arú i111111<'dialanw11te e deYPI'Ú s1•1· l'l'alizada dcnli·o de
dolls dias, os volo'l sp1·ão contados, quanto aos a('t·io11ista.~. de
a1·1-.•l1·do 1·0111 o art. :!'Í, e quanto aos solirlarim;, 11a razão de
urn 'olu para 1·ada '.? :OOO!f; ri<' e::ipilal Pff'Pclivn, a!•.·· an rnaximo
d" 1·!'.í Yotos .
. \l'I. :l:L Os soeios solidarios l'irn111 autorizados a a1·1·f'itar
qualqu1·1· uwdificação determinada pl'lo Gon•1·1111 da União
F1•df'1·al 110 ado da UJl!ll'ovação da prPs1•nLP r!'l·ol'llW dP estai ut os, sendo a ell1's ineorpornda:,; a~ modifir·a1·õ1·s deterrniuadas.
·

Ilio de .Janeiro. ?fí d1' agosto dP 1()1.1. - Francisco d'Ass11111 pção JJ,,Zlo. -- Eduardo Alves Machado. - li.l/1·edo Von

811<1011•.

(,\:.: firmas estavam reconhecida5.)

l'.;.Jer E.•eeutivo - Hill ( Vol, Ili)
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lldaçiio l/11s su ln;1·1·i11f1ll'cs das 2. 500 acçúcs, on 11ni11h 1j1·s r·mnmawlilal'ios, do valo1· de 200$ cada 1wia, c·um 11u1: é
OllfJllll!llf111lo o 1·oriifrll da surfr1ladc t'llt co111111a//llila 1101·
ac~·1i1·s «Moinho Santa Cruz~. e 11uc siio cmiltidas nos
termos rlas lieli/icrw:1h~s tomadas na asse111/Jl1;a q1;1·al úc
seus accionistas, rculi::ada cm 23 de auosto tlc l.'Jt 1.

·Dr.

Eugenia tle Barros Falcão de La-

cerll~•. capitalista, rua tia Matriz

. . n. hG ••.••••...••.••..•....••••
· ll~rm Stoltz & Comp., negociantes,
A Yenida Central ns. üü a 7-i .••

1.000

~00

: OOWj;OOO

1.!JUO

:J00:000$00U

2.500

:JOO:UU0$000

Riu dt~ .Ja111•il'll, 2:? de sPlt•mh1·0 tlc HH 1.·- Mal'hailu
.llello e Cu11111., solJt·e eslampilhas federacs no valor dl' :JOU l'éis.

DEGllETU N.
Conc-0do

autorização

á

\).o 18 ~

IJE

ll

DE OUTUBllU DE

M"iJpÍn Properties, Limit.ed l>
Republtca.

po.r;•

1~11 l
fuuccionar

na

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brnzil,
attendcndo ao que requereu a < l\lappin Propertics, Limitco ~.
sociedade anonyma, com séde üa IuglatctTa, devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á « Map11in Propedies, Limited » vara funccionar na Hcpubl iea com os estatutos que apresentou, mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro de l<~stado dos Negocios da
Agricultura, Industria e Commercio, ficando a mesma com1ianhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas [1ela legislação cm vigor.
Rio de Janeiro, il de outubro de 1\111, HOº da lmlepeu<lencia e 23º da Hc1mblica.
HtillMBS

R. DA FONSECA.

Pedro de 'Toledo.
I

A « Map11in Pt·o1w1·ti1.•01, Limited » r:" ohrigada a tPr u111
l'PIH'eS('ntante no Brazil 1~om p!PI10s e illimi lados pouercs para
tratar e dPfinitivamente resolver aH questões que se suscitarem quer com o Governo, quer com particulares, pouendo ser
demandado e receber citacão inicial pela companhia.
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II
Tud11s n.~ actos que praticar no Hrazil fintdí11 ><11.kilos uni1«11111·11k :\s 1·ps1wdivas !1-is e 1·Pgulam1!11tus o ú .i11l'isdicção de
s1•11s lri1111rn.1•·~ ,judfriarios ou adminislrali\os, ><1·111 qut·, cm
!1·1111111 alg111n, pnssa a rd1·rida 1.;ornpanhia n!1~la11Htt· qual11uer
1•x1·1·pção fundada em s1~us estatutos, cujas disposições nã9
Jl"derão servir lk base varn qualquer reclamação eu11cernente·
á execução das obras ou serviços a que clles se rderem.

III
Vim dcpelldPnlc de autorização do Governo .jt!alqupr alti·rai:ão tJUC a companhia tenha de fazer nos rrsp•·etivos es_.~:
tatulos. 8er-lhc-ha cassada a autorizaç.ão pam funccionai'.~
na llqmblica se infringir esta clausula,

IV
l.'i1'.a e11l1•1111ido CJUP a autorização é daJa se111 prejuizo do
pri11dpio dt\ acllar-se a companhia su.i1dta ús disp11siçõ1.•s dtf ·
din·ilu iJUl' n•gem as sociedades auonymas.

V
:\ inf!'acç.ão d1• qualquPr das clausulas para a qual 11ão
p,;f1·.ia 1'.•mt1ni11aila peua esperial será punida c.11111 :un11lfa de
11111 rn11lo d(• n•is (l :OOOl!iOOG) e. cinco contos de r{·is (~l00$000)
" 110 1·aso d1• n•ineidencia, com a cassação da aulnl'ização r:onl'Pdida pelo dPerPlo cm vil'lude do qual baixam as vrest>ntes
dausulas.
Hio de .Janeiro, 11 Lle outubrn de HJJ1. -Pei/1·0 de 1'oledo.

L1"1pold11 Guaran:'i. trnductor 1mltlico P interprete cll!n111"1·1·ial jura111pnfado. llua da Caudclaria n. t.'8.
CPrtifieo pPla prPsmit1\ que me foi apr1•s1·1i!ad11 um do1,unwnto de lr~galizar;ão f'.xarad11 1•rn idioma inglez, afim de o traduzir para a linirna Yt'nJac'.ula, o rjuc assim rn111pri 1•1n razão do
11w11 officio n cuja lrad11cção 1í a seguinte:
THADUCÇ,\.O: - Eu. IIoratio Cortis:-ios dP Pi nua, da cidad1• d1• Londres, tabellião puhlico, dcvida111paf.P nomeado e
ju!'a1rn·ntado, em exercício uesta cidadt', c1·1·lific11 p1•la p1·1~
~··11!f' 11111~ a a,;~ig:nalura « H. Birfles <> sulJscJ'ipla au p•i do an111•xo c1•1·tifi1,atlo de in1·orporaç.ão da ~ J\lappin Pr11p1~1·Lics, Li11iil.f'rl > e a que sn vC\ rt<) frcho dos P~talutos fia dila co1npauhia, Bão ambas genuínas P do proprio If Pnr:• Bir'l.lPs, um
dos ar1'11ivistas de sociedadPs auonymas da Jnµ;IaLetTa, tendo
sido as tlilas assignaturas foitas em minha pre:-;enc;a.
J lo qtw me foi pedido lavrasse o pres1mtc, o que dou fé
e Jlasso sob a minha assignatura e sello official, para servir
e Yalcr onde nccessario fôl'.
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Dado e passado rm Londres neste dia sele de setembro do
anno de N. S. de mil novecentos e onze. - H. Cortissos de
Pinna, tabellião publico.
Eslava o sello offiicial <lo referido tabellião publico.
neconh1'ÇO Vl'l'datlPira a assignatum l'Ptro do ~I'. H. Corlissos rk Piuna, taln•lliiio puhli!·o desta capital, e para constal'
ornlu co11YiPL', a 111·dido do llll'1m10 passei a lH'CSl'Hll' qup assignei l' fiz sPlla1· l'Olll o sPllo das anuas 1!Pslt' Co11sulado <lera!
da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil em Lonf11·Ps, aos
oito dias dr> sl'lr·mlJl'o dl~ 1911. - F. Alves Vü!ira, co1;_sul gemi.
Est:n·a a cltacPlla do refpt·ido Consulado do Brazil f) uma
cslarnpilha do sello consular brazileiro do valot· de 3$, devidamentP inutilizada.
Seguia-se o n·(~tlllhPcim1•11to da fit·ma supra feito na Secretaria tias Hela<.;ÕP'3 Exteriores nu Rio de Janeiro,
Estavam os sf'!los da lei .
.:2ª via.
Por lraducçiio rnn forme.
füo, '2 de outubro. - L. Gual'and.
C1•rlifico 1wla fJl'PP,r•11lP q1w a « l\lappin Prnpol'liPs, Li111il!'d », foi illl'Orporada nos tPrmo,; da lei de crnnpanhias (Consolidai;ãn) dP HIOR. emnn companhia dP l'Pspnnsahilirlade limitada, aos :wis dias d!' sPtemhrn dl' mil nOYl'l'l'lllos l' ouzc.
Passado P pol' mim assignado em Lond1·cs, n1~ste dia oito
de setmnuro dn 19 ll . - H. Birtles, archivista assistente de
sociPdadPs anonymas.
Por lraducçãu conf'orme.
~· via.
Rio, ''.! de outubro de 1911. - L. Guaraná.
Lrnpoldo nuaran:í, traduct01· rmhlico e interpl'rle commPrcial juramenladn. nua da Candelaria n. '.!8.
CPrlifiC'o pela prPsPnte qup me foi apresentado um rxPmplar dos estatutos da « l\lappin Properties '>, Pxarado em idioma
inglPz, afim de n traduzir para a lingua vernacula, o que assim
cumpri em razão do meu officio e cuja traduc<.;ão vem a
seguir.
Loi de enmpanhias (Consolidação) 1908 - Companhia de
responsabilidade limitada por acções.
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Memorial dP Associacão da « Mappin PropPrtif~s, Limited »,
i. O nome da oompanhia será «!Mappin Properties, Limited ».
2. O escriptorio registrado da rornpa11 h ia sPJ':Í s itnado
na Inglaterra.
:1. Os fim; a qu<' sP dí'stina a 1•ompn11hia sifo:
NEGOCIOS

n) r.ompra1·. tornar de arrPndanwnto, f.rorar r111 dP outra
manr>ira adquiri1· quaPsquer tPnas ,, Pdifir·.:11:íi<'~ Plll rp1alq11Pr
pal"lf' rio mu1Hlo P qnaPRqrn•r propriPclarlPs, i11f Prf's~Ps ou rlil'Pi 1os quf> sP 1·Pla1•io11mn com tar,s te nas P c·onst t'll<'t;iif's.
h l 1lPsr•11volvPr, tornar productiva qualqur·r· 1PJTa 1·omprarla ou na qual a companhia Psteja interessada, n Pm pnrti1·ular Jll'<'paral-a para constnwçõPs, ronstruir·I altPrar, dernolir, rn·nar, rnantPr, mobiliar, proY<'r do arma<;ifo~. bnndieiar,
pla11tar. 1·all;ar. drainar, lavrar. n1lti\·a1·: alugar, ar·r·r·rHlar para
r;o11slniir· mPdianlf~ eontractos 011 rlP outra fr'11·11rn vPnrlPr ou
rlf'llas disprk; e adiantar dinheiro f' fawr ajustPs nu 1·011tr·nl'los
ri<' !orla a sorte'. rnm constructores f' outros.
1•) Arlquil'it', 1'on;;truir, mantPr, mf'lhorar, rh•sr·m·oJycr, cxJi lnrar', fisca 1izar· <' gp1·ir quat>squcr obt·as 11~·rlra11 l kas. µazn111Pf rns, rpsp1·vatnrins, camiuhos, PSit'adas dP fprrn, u~inas el<'cll'it·as, installaçíii>s para fn1·nPri11wnfo dP calnr r• luz. hof Pis,
tl11lH. rl'staurnntes, PslabPlr•cimPntns hahwa1·io,;, t1•mplos rle
oração, l'asas c!P rlivPr'iimPnto, a1·r11a;; de jogos, parquPs, ja1·rlins,
gahi1w!Ps tlP lPilur·a, armazrons, fabril'as, c:'tPs, all'at..!J.!Pfrns. esniplol"ios, lojas, PstalwlPci111P11tos d<' ladil'inio,; f' ni''lll!'rns ohraf!
rp1" a co111pa111J ia .iulgu<' dit'Pcta ou indi1'f't•tarn<'n!P 1·mHhu·p1lte
aos SPus fins. f' l'Ont1·ihuir ou auxiliai· a al'Ljuisit;ão, r1111stn1cção,
manuf.Pnr:ãn, desPnvol\'inwnln, í'xploração, fiscal izn1:ão " g-cl'PTlf'ia l'f'SjWdiva.
ti) Pt1r Plll pralicn qualquPr dos sPguin!Ps rn•gncios: - de
agP11f1•s rlP !Pr1·as, fazcnrlriro;;;, Pmpt'Pif Piros " t'llllsl nwlr11·rs,
PllgPnlH·irns, ronsll'tH·lm·ps dr moinhos, rl1•cornrl11n's. nrgn<'iallf Ps <' \·a1·f'.iislas f'lll iwrlras, arPia, hann, li.iolrH. mar!Piras,
fl'1Tall1P11tas P onlm.s uf Pnsilios para 1·onstr·ur·,(:ÕP~. hriquPlles,
IP!ltas, fahri1·a11!Ps d<' oh.i<'r.lns d<' trrra-rolta, mPsfrP rir nhra,
tr·amq1n1·tadorrs, fnrnrr.Pdnr<'s df' gf'np1·os alinwntieimi li1•f>n.:.
ciadm; <' ag<'11ll's rlf' prf'dinR.
l'NIÃO

":' lJ'n i r-sP-ha, far:í 1mrtc dr qualqur>r sncir>darl1\ unir-

sf>-ha a qualq1H•r nutra companhia, 1wssoa 011 firma q11P rxpln1·a1· 1·011,.;a q11P Sf' rPlaeionp com o rim da pi-1•s1·11IP 1·ompanl1ia: adquil'il' r• Pxplorar tntal 011 pardal1111•11l1' os 1wgor.ins
prnpriPdadr>s I' l'Psponsahilidadf's dP qualq11Pt' pPssoa, fil'mn ou
r·n111pa11hia pr·opr·iPlaria de lwns apropriados ao 11Pgrwio a que
,~P dPstina P,.;fa c•o•11panhia: Pxplnrar quaPsqUPI' 11Pgn1·.ins que
a 11\f'sma P'<fi\·pr· a11tol'izada a fazer, ou oulrns dP irnl11rf'za selllf'lhan!P f> s11hsidiarios aos sPus, nu fJUP f•nm Pllr•s sP relarionarPm P quf' de alguma fôrma sP.iam ronrlrn·Pnf<'s <' attinPnte!I
uns fins da 1·ompanhia, adquirir <' apos,.;ar-sP mi J'<'ff'r o ca~
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pital, as acções ou debent11re de qualquer companhia empenhada
em qualquer de tacs negocios, e como compensai;ão a todos
essrs fins poderá pagai-os, no todo ou mn parte, a dinheiro,
'~mittilülo quaPsquPr ae\;õ1~;;;, stoelrs, debentures, debentnreslol'f;. ou quar·squet· ohrigaçi'ies desta e0tnpanltia; e fazPr quaesquer convcnio:' para i;ooperação, exploraçfw em enm111urn, 011
contribuir para as clespezas, ou levando a termo qua lqtwt·
outra combinação nrnlna com qualquer companhia.
OBTE:SÇÃO

DE

!'.\TENTES

f) Requerer, comprar, ou de outra fórma adqu il'ir cm
qualquer par!P do mundo patentes ou dirPilos s11ht·11 pa!etdPs,
11rivilrgios dr invenção, licenças, concessões e se111el11a11tes,
conferindo tlireitos, direito exclusivo, não exclusiu> 011 limitado ao uso de qualquer segredo ou informação soht'e 11w1lqu .. 1·
iuvenção que r>ossa auxiliar ou servir aos fins ria cornpa11h ia,
ou r1tw, rlirr~cta ou illllirrctamcntc concorram para o Jie11efi1:io
da mesma, e usanrln, 11xrrrendo, d1)scnvolvcndo, quaPSL[llf,1' lieenças em rPlação a taPs din,ito~, privi!Pgios e propri(•dadPs da
companhia.
\'END.\

DE

PIH)Pll!Ell.\DES

y) Arrendar, vrmtlr•r, ou dP outra maneira dispôr de toda
ou parte de herdades assim adquiridas, compradas. tomadas
de arren4A.mento, construidas e cdifirnctas, que, em qualquer
tempo, p~1·eça conveniente.
Af:QTJJSIÇ,\o DE .\CÇÕEE\

h) Comprar, subscrever, ou de outra fórma apossar-se de
acções, capital e obrigaçõ.-.s de qualquer companhia, cm qnrdquer parte do nrnnrlo.
0

EMPRESTIMOS

i) Tomar dinlwiro soh hypothrca r!A Iodas 011 pari.e rlas
proprirdadPs, installaçõPs, machinismos, rxistencia Ptn mrr1·adôrias ou outros hens ela companhia, ou soh qualq111~r outra
garantia qur a qualquer tempo se.ia reputada valida. Pm relação a qualquer quantia ou quantias de dinlteirn e ao juro
que pmisa parPCf\l' 1:onveniPntP aos negocios da companhia;
levantar e garanf.i1· o pagamento de dinlieiro ria fônna que a
co111panhia e11ten1fol', Psppr·ialnwnlc pP!a emissão de rif'lumt11rrs
e drbcnture-sfor/,., 1wrpetuas ou de outra fórnrn, garantidas
com publicos im;trurnriitos ide dação cm hypotl1era, cnm on
sem direito de effertuar vendas, onerando no todo 011 em pa1·t f'
os hf'ni'I da rompanhia, pr(•sentes ou futuros, iuclusive o capital não chamado ou qualquer futuro capital, pndPrHlo !'f'Sgatar ou pagar quaPsr1nPr dPssa8 garantias ao par, -com prm11io
ou com desconto.
·
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VENDA DA EMPRF3,,\ DA COMPANHIA

:i) Vrnder a rmpreza da companhia, qualquer parle da
uw.;111n ot1 :w<;ão a Pila inherenle, 11do Jll'CÇO qu•\ a companhia
•·.11f•·11d••1" 1·s1w<\ialrrwnte m<~diantc acçõf•s (no t.ndn rn1 <:m parte
li11r\radas), l/c/H•ntnrr's, deúcntw'c-stoclc ou t.itt1los de outra
qualq1rnr <\Ompanhia existente na occasião, e inco1·porada ou
1·111 via fie Jundar,fto, pelo comprador, ou de outra f<írma.
VENB.i. E:\I

f;J';l\AJ,

h) Geralmrnle vender, melhorar, gerir, desenvolver, trocar,
dar de arr1•1Hlamr·nto, alugar, hypotlll•rar, dispúr", tornar pro-.
dw:I ivn:;;, 1111 d1• outra frll'ma negociar 1'111 fodns 011 1rnrf P dos
dir .. ilos e propriPdadcs da companhia.
EJ\-TPREGO DE CAP\T,\L

l) EmprPgnr e negociar com o capital da rornpanhia, que
11ii11 l"•'ll' i1111t1Ptliata11w11l.1• UPfW>isario, tla f1írma !\ soh as gai-a11t ias q1w a q11al4uP1' tcrnpn enlenrkr, 1111dP11dn tlivendficar
1:11'.'i lilll[ll'!'gO".
OIJTOIHH

DE INSTRUJ\IENTOS NEGOCL\VEIS

m) Emittir, accPitar, endossar, dcsconlar fl passar notas
prnm issorias, lcttras clf'. cambio, saquf's, conhPcimentos de carga,
rnnpmis, wmTar1ts, tfobenturcs e quaesquer outros i1~rumcntos
nPµ-01~iavr-is.

fUNDAÇÃO

n)

panllia

m;

AGENCIAS

Fundar agencias e succursacs para os fins da romf'.ffi toda parte do mundo.

N<Y'.\TE.\Ç,\O

IJE PROC:l?fi.\DORES,

CORRETORES E 011Tl10S

o) Nomrar procuradores, « trustccs '>, pessoa, companhia
ou qualquPt' dos rcspedivos momhrns ou nutras quaesquer
JlPssonR para toe sob sua guarda ou fidPi-commissn as propriedai!Ps da companhia; empregará corretor, banquriro, secl'f'lario,
adnJgado, agentr, gerente, continuo ou qualquer outro f11nc1·innario de que a companhia em qualquer tempo necessitar,
t!PSJ 1Pdinrlo, mudando e transferindo qualquer um dos mrsmos.
HEfiISTRO NO ESTRANGEmn

1!) nequf\rflr n rf\gist-ro da compan 1t ia cm qnacsqucr colnnias e ci<'pcndrni·ias da Grã-Bretanha -0u t•m 1111alq11cr paiz
PSI 1·ai1gf\il'O.
DIVISÃO DE. PRODtJGTOS E DTNJIElílO

q) Dividir pelos acr.ionistas Pm prndndos nu <'SpPcie as
1''"'111·iNladPs da 1·ompn111tia, cs1wcialrnP11tr-, r/f'l1f'11'111·1~s, aeções
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e effeitos pertencentes á companhia de modo que tal distribuicão não importe em Ull1 augmento de capital, f]UC SÓ
se!'á levado a effeitn cnrn a sancção do Tribunal.
PML\J\IENTO

DE

DESPEZ.\S PHE!S!\IINARES

r) Pagar as cuRlas, impostos e dPmais despPzas rPlnlin1s
R. fnndar,ão, i-rgistro c, Pmissão <lo capital da !companhia.
E"lPRESTIJ\TOS DE DINHElflO

s) Adiantar, empre:<tar e receber <linheirn da maneira o
com ou sem as garaut ias ·que entender.
FUND.\Ç.\O DE

GOJ\IPANIIl.\S

t) Estabrkcer e fomentar ou auxiliar a formação dr rnmpanhia ou companhias para o fim de adquirir nn to111a1· a si
todoR ou parte dm; bens e rcsponsabilidadPR dPsta cot11pa1ih ia, ou iniciar e leYar a termo qualquer negocio 011 nprrar,ão
que possa r!'dundar Pm benefício ou Yantagem para a mesma.
E n11lornr, garanl i 1· n ·1·ollorar,ão. agcnriar ou subsr1·eycr no
todo ou rm pnl'le o eapital ou títulos de garantin dP qual1J11Pr
!~ornpanhia, ou garantir o pagamento de .iuros sohrP arc;ftes,
debenfur1'.~, hypothPc•as. dcbl'11t111·e-stnrf; rm o]ll'iµaçúPR r!P q11nlq11r.r companhia.

r·

COJ\Ii\IISSÕES PAGAR POR SUB8CnIPÇ.:\O

ui Remunerar a quacs·quf'r pr:;;sons, firmas on companhias
pP\os rrs1wfl!.iyos spr·vic_:os pr0staclo;;; rnmo ag:ruciaclnr0s rni
assistentes da colloração das acções <lo capital ou quaesqucr
1/!'/Je11tu1'es, debf'nfure-stork e outro;;; titulos garantidos da
companhia, ou que se tenham oc•l'llJHHln aePrea da fm·mai:ão ou
rondnrção rl0 nrgoc.ios ela m0sma.
REGALIÃ8 D08 EJ\!PRRG.\OOS
?!) Dar a quacsquf'r fnnrcionarios, .ront.innm: ou cmpr0gac\oq, pl'rnlissão a fJUI' adquiram cm condições 0spcriars qualiqiwr ac;ção ou 1ntrrpsse nos !urros dos negocios da eompanhia
011 succurRacs da mrsma, damdo aos mesmos occupação, pensõPs ou nrdPnarlns. P nPssP f!Pnl ido exct·utar ci11fl!'sq11P1· cnnvenios, clrsc!P que a companhia assim o queira.

\llX ILIOS .\ EJ\IPREGADOS

w) Fundar e manter ou auxiliar a fundação ou a mannfr;nção de 1hospit.aPs, rnfermarias ou outras sociedade;:; benefirPntPs, gahinP!rs de lritura, hibliothccas, inst.itutoc; de rducação rle ondr posam originar-::;c q11aesqun benrficios á>i pessoas empregadas pela rompanhía, aos dependentes ou aggregados dessas pessoas; e, prover, subscrever ou assegurar di-
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nheiros ou donativos para fins, em geral, humanitarios, de
caridade P bemfazer, ou para qualquer exposição.
SEGlffülS,

Q,\R.\NTIAR,

ETC.

T) Effrrtuar seguros contra perda ou damnn cm riuaesq11r1' ]JPlls sPg11raY1'is da companhia e rontra a PV'ntualidadc
"" pagnmPnlns dP inrlemnizaçõ11s por rwrdas P damnos 1·ausados ou soffridos por riualqúer dos ernpr11gados da r•.ompanhia
011 por q11alquPt' 011tra pPssoa, ou pessoas, e pagai' {i custa da
r·o111pallhia o.~ prPmios e nutras quanf.ias para manl1·1· em yigor
f aPs segu1·os; " dar ou l'('Ccbf'l' garantias, indemn izaçõPs ou
quaPs·r11wr recihos a pessoas ou companllias q1w itH'(llTam em
responsabilidadf' a lfayor da if'ompanhia.
HE!:LAMES
11~ .\doptai· qualrpwr meio afim rle diYnlgar 11 ronliPri1111111!0 rios prrnlu!'l.0s da rornpanhia, se isso ff•1· j11lg::ido opporfnno, PspPcialnwnlP nwdiantP publicaçiif's na i111prPm;a, f•.ircnlarPs, l'nmpra f' exposição de trabalhos a1·t is! i···os 011 que
JHls.~am dt>spPrta1· interf'SSP, publiraçãn .<IP liv1'os n 1wriodi1·os,
011 po1· nwio r)p paganwnto, rPcnmpP!lsa P i:rrat i fi1·a1:iíPs.

OflTENÇÃO DE DECHE110R Oll .\C'l'OR

no

PODER LEiiTRL\TIVI)

z) RN111erPr P ohtrr .qnaesquer de,crf'los P, actnj.ílo Poder
f.Pgislativo, 011 dP qualquer autoridadP, a ri11em dP ~'Pito, Plll
1•aizr>;;; PslrangPiros, afim dr• habilitar a companhia a 01wrar e
fornr11· pffrlct.i\·a alguma altPração Pm sua ronstit.niç.fín. ou
]larn qualqiwr outro fim que lhe pareç.a rnnYenif'nh•; P, indírandn " instaurando quaPsqner .processos P arçi'irs si o;;c julgar
di1·erta 011 inrlit'P1'fam<'nlP prejudkada nu )Ps:Hla Pm sP11.s inf PrP.SSPS.
A!:TOR DOR .\fiENTER

nn) Fazf'r e pratirar t0do e riualriuPr artn ou .:•1rnsa autorizado pelo prPsf'nl.f', na qnalidadr\ de f1·11sf1•1•s mi agf'11t1·~. só,
011 Pl!l rnmpanhia dP q11aPsq1wr pPssna.; 011 s1wi1•dadP;;.
PODEflER GERAES

/1/1) ,J'rat iear qnar-sqn11r outros act0s qnP a enmpanhia
.i11lµ-11r• i111·it!P11f Ps. c·onsPntanros ou atfinPn!f's ri tnclns 011 nli.rnm
rio., fi 11s s11prruritaclos.
· E rira PXpl'PssamPntr declarado .pelo prPsf'ntP q1H' a pala\Ta « Company » nesta clausula compreJhmiderá qualquer a;;so.riação ou corporação, quer esteja 011 não inr.orpnrncla, domi<'iliarla no RPi•no Unido, no Brazil, ou em q11alq11f'I' part.P; e 11:
no.~sa i11!r>11i;iio que oo; fim; aqui exarados em caria lltll d0s p~
ragTaplios, salvas as disposiçõPR expressa;; Pm í'Onl.rario, nao
soffram restricçi)rs ·quP poryentura possam srr deduzidas dos
seus prnprios termos.
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4. ·A responsabilidade dos aooionistas será limitada.
5. O capital da companhia é de f: 1.000, dividido em
1 . 000 acções 1fo f: 1, cada uma, sendo facultados poderos á
companhia para augmentar o respectivo capital com a cnmção
r omissão de novas acçõrs, ordinarias, .deferidas ou gosanrlo
de qualquer preferrrucia, prioridade ou privilegias e condiçõrs
especiaes a cllas inherentcs, conforme o determinar uma resolução especial da companhia.
Fica expressamente declarado que, sempre que o capital
da icompanhia tiver de ser dividido em acções de differentes
classes, os direitos inhcrentes a qualr1uer classe poderão ser
diversi:ficados em virtude da sancç.ão de uma resolução approvada por uma maioria de tres quartos dos membros presentr,s
ou representados, Yolando em uma assembléa, distincta, dos
possuidores do arçfü•s daquella classe; ou em assemb\1\as ern
f:P.parado rios possuidmr's das acções de qualquer das classrs
dr que se tratar, conforme o caso.
Em cada uma dessas assembl(.as separadas o quo1·um não
poderá ser inferior a duas pessoas presentes, possuindo ou representando, .pelo menos, a quarta parte das acções da classe
Pm questão, emittidas na occasiiín.
Nôs, as difforentrs pessoas, cujos nomes e endereços ronsl.am rlo presente, estando desj osos rle nos comtituirmos cm
companhia. r,m virtude do presente J\lr,morial ·de Associar.ão,
resolvem<;).~ tomar cada um, o numero de acções do capital da
companhlti; exarado Pm frente aos nossos respectivos nomes.
Nomes,

e..nder<·~of;

e qualificação dos subscriptorcs - NumeTo de arGões su 1>S~rl 4
ptas pelos subscriptorcs, respectiV'MIJente

Henry Portlock - 158, Oxford Street, I~ondres - W
Contador ................................. .
A. Gordon Maginnis - Hi8, Oxford Street, L-0ndre~ - 'V., joalhr,iro ............................ .

UMA
Ul\I:\

Datado cm 6 de setembro de 1911.
Testemunha rias assignaturas supra: J. T. Boym;, i 58,
Oxford StrePt., Lonrlrcs, \V., srr,retario rle nma companhia.
« MAPPIN

PROPERTIES LIMITED »

Companhia de Responsabilidade Limitada por Acções
ESTATU'I10S
N1fo trm applicação o quadro A

1. As disposir.õP:; contidas no quadro !A rio Primeiro An-

rla LPi dr Comprnnhias (Consolidação) de 1H08, não será
applicavel a psta ,·ompanhia, salvo o que <lo .mesrno constar
ne~tl's estalutos.
TIP-XO
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INTERPRETAÇÃO

2. As annotaçõcs rnarginaes não affodarão a conslrncção

rlm; pr1~sPntPs estatutos, e na interprcta1:ão dos mesmos as palav l'as r locuções adiantf) oxaradas lr~riio, dPfHio 1111" 11iío 1·1H1f ral'i1~111 o q11e disp1ic o texto, as siguifiea<:tíf'S 11111\ ~·· llw sc-

gur•1n:

A companhia, significará a supra citada companhia.
l\lrz, o mez civil.
- As palavras desiginando o singular, inclnir1í.o o plural
e vicn-versa.
- As palavms designando o gencro map,cul ino, igualmente
inrluirão o genero feminino.
- As palaHas designando pessoas, incluirão sociedades.
-

COl\IMISSÃO FOR AGENCIAÇÃO DE SUBSCP.IPTORES

Tn.r:as rias r:omm,issíics de subseripçíio

3. S0r.:i licito tli companlhia pagar commissfw a qualquer

p1~ssoa pela ;:;uhscripção ou promessa d0 sub11cripçii.o,
1~! 1ia1· condil'ional ou definitivamente, do quaesquer

que dfeacções da
C'll111pa11h ia; r agonciar, estimular ou auxiliar a agencia1;ão de
~11h,..rTi11tnres dPfinitivos ou sob condição das acçõPs <la companhia, prlo pr1'\:o maximo <lc dous shillings por aci,;ão.
·
ACÇÕES

Numero de accionistas

li. O numero rle accionistas que farão parto da 1companhia
(inrh1si\·o os rPsprdivos empregados) não rxcedPrú a ríO'; e
si porvf'nfura dnas ou mais pessoas possuírem nma on mai3
:w1;õPs da companhia, conjunctamente, para os flffoitos da
111·1·.~P11fe 1·lausula, serão consideradas como um sú acciquista,
ri. Pelo presente fica PxpressameHto prohibido dar-se as
acções, debenture, debenf1hrc-.~~ock da companhia :'t subscri11çfio pul.Jlira.
Distribuição
(i. Sob fisca 1izac:ão ria directoria, poderão as acções ser
collol'adas ou dP outra fúrma dispostas ou confiadas a pessoas nos t0rmos o soh as condições ,que a mPc;ma direcloria
P11 l.entlPr; salYas, nnt.reta>nto, as disposições em con f rario icons1guatlas nos prPsP.ntPs Pstatufos ou oonstantrs r]() 11uaesquer
1:nny1•11ios em virtude dos ·quaes tenham ,;ido collocada;;; as
a1·i,:iiPs da companhia.
A .1JirPdoria pod0rá providenciar, por occasião da rm1issão
dP ac1;õf's, pal'a qne sr.ia feita uma diffcrença enf.re os prop1·irfal'ios daR mesmas sobre o total das ont.rarlas a pagar, e
t'ixal'ú a época do respectivo vencimento.
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Prestaçõe8
7. Si pelas condições de collocação de qualquer acção o
todo ou pal'te tio yalor da mesma rnr r1agavel mediante prestações, cada 11111a rlf':<«as p1·estaçõ1~s df'VPI':í, quando VP11cida, set'
1mga ú companhia pf'líJ possuit.101· da acção. Os possuirlorns
conjundos t.le urna acção serão todos, pei;;soal 011 colleclivamenlP, rPsponsaveis pelos paganwnto,; rle todas
p1·n,;la\:iies
VP11cidas Bobrr, a mesma.

ª"

l'oss11 idorr's ron,i11nr·tos

8. Si cliffr,rnntPs pt>ssoa,;; forem registrarias 1'omn pns.suidorPs 1•onjunctos df' qualqupr acção, Ljualqu<'r dPllas podp1·ú
passar recil.HJS J'i1·1w•s 1· Yaliosns pelo diYÍllPrnlo qtw 1·011hPr ó.
mesma acção; n taes l'f't'ibo:; serão considr•rados suffi1·i1~nl1'
desnhrigação p01· qualquer diYidenrlo nu dinhf'i1·0 pago sobl'e
tal a1·çãn. Em caso de fallecinwnto de um mi mais 11rnprif'tal'ios ·1·on.iu111'1os df' 11ualq11er a.cção rf'gistrada, o soht'PViYenle
011 os sobt·pyivPut.P,; s<"ri'ío as un i·cas 1wssoai;; ús rpiaes a eornpa11h ia rPronl11•1·p1·ú qtlah[IH'r titulo 011 inlPrrssP (t 1111)sma ac·ção.
Ccl'li{irruln dc nrçl1o

0. Todo n acrionista tei·:i direito a um rr•1tificado gratuito, pa?'ado sob sPllo soeial, especi1ficando a a11·1;ãn 011 aC\'.Õt•s
q11n po;;;;1r11· P a 11ua,11tia paga sohre ellas; e tal ·c·ertifkaclo lHH'
si siJ 1·01h!i!Uil'<Í p1·oya da propril«ladP de eada ac('ionista :í
acção ou :ís ac't:éfo,.; nidln ""l>Pcificadas; ficando í'XprPsso I' tl1•t·larndo quP na ltypn!hl'~f' dP pro11ril'!arios 1•011jt11wtos, a 1·01n11anhia não scd olll'igada a Pmittil' mai~ d') um 1·p1·t il'icado
para todos o,.; rn·op1·ipfarin;;: - a PntrPga de um 1'rrtifkado a
qualqllPl' um dP~!Ps, ennsidPrar-sP-ha su!'fi1•if'nl1' parn todo:; os
dPmais.
,y oras reri ifirndos
10. Ri qualqurr c\()stf's cPrt.ificadM iwrrlrr-~r oll avariarsf', r1odnr:í Sí'l' :<uli~tituirlo. Ri. pori'·m, () YPl'lto l'•'l'til'i1•adn não
f1h· Pxhibido pa1·a n l'im df' sPI' c~arn~Plladn, s1'1 s1~11(t .1·111wf'ciido
o novo mf'llia11IP p1·11ya cln tal pPrda ou dnstn1ição elo ant.iµ:o,
lllPdiante i11cJmnnizaçã11 on qual'S.qllPr nutras r·11ndiç1i1'.~ q111~ o
Con;;Plho, c·onform'~ o caso, 1•xigir.
Cada 1·1•rtifir'ado novo eusta1«í um shilling quP Sf't':Í pago
:í c·ompanliia. otl q11an!ia inff'rinr a p,;~a. rn11fo1·111P a di1·Pdn1·ia
rldenninar.
i'\1fo Sl'l'Õo 1'<'ro11/t1>1•ir/os os dil'eitos de taeefros
11. A rompan h ia não podf'J'Ú ser ohl'igada a rf'1:onhl'cl'r
qllalqnn1· in!Pt'Pf<;.<P N[uitatiYo, f'VPntnal, fut.ur1-1 nu pardal,
sobre qualque1· ac\:fío nem qualqnPr direito ou garantia (salvo
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disposição do seu regimento em contrnr·io), a não ser um direito absoluto conferido em qualquer 1•poca ás pessoas que
possuirem laes acções.
ClL\l\IADAS 80BRE CAPITAL DE ACÇÕES

Chamadas 1iela dil'ecloria
1'!. .\ Llil'<'doria poderá a qualquer tempo, sujeita aos
1'•r11ws ,. ,1·011dii;üe,; sob os quaes se plff'1x·tual' uma Hll!issão,
faz1·1· as e!iai11adas .f!lil~ entender contra o,; ac1~io11islas, 11" di11111• i rns 11ão pago,; das suas acçües resp1•cli vas; uiiu o l'az• •ttdo,
1·11ln·lanto, si nas condições da emissão ou subscripção forem
1"<Jllsig11adas 1•poeas fixas para pagamento. 1Fica P11f1•r1dido que
11P111tu11rn uova prestaç,ão considerar-se-lia Vl'Ildda antes de
Jp1·01·1·idos dou,,; meies da data de pagamPnto da ultima; e
w•nhum aceionbta podl'r.ú SPl' obrigado a pagal' 11ualqu1't' eu1 rada, ante,; dP decorridos 21 dias da data do aviso qul' lhe
füt· "m-iadn 1cobrando tal entrada. Fica 1~1itPwJi1,lo f)Ue uma
simplés chamada 11ão excederá de i5 % do valo!' 11ominal de
1•.ada a1·r;ão, e cada accioni1:1ta será obrigado a pagar a quantia
das 1'!1a111adas assim fl'itas ,ás pessoas, nas, •"poca:; e Jogares
n•n l'ot'llll' determinar a directoria. Uma chamada poderú ser
p::iµa m11 prestações. TodoH os avisos de c:hamada~ de capital
p:;pecificarão a ·t•poca e o Jogar ondJ) deverão ser l'ffcduádos
pagamentos.
fJ1u111tius 1iuuaeeis pelas condiçücs de 11111a s11lis1'ipçâ!J

13. <Jualqm·1· quantia quP, em virtude das l'ondiçõl's de
dP a1·çüPs, se tornar pagavpJ por Pssa oc1•,asião ou
1•111 quah1t1Pl' data fixada, St'l'Ú eonsiderada para t1;dos os PJ'fei1os do pl'l'>'l'ti!,P liquida, 11•rta e pagavd m1 data 1·1·sp1~cliva; e,
110 !'aso dP falta dP pagamento, serão appJkan•is as disp11sii;ões
dos p1·p,;1•n!Ps Pstatutos rPlativas á 1·obrani;a de ,iu1·os. l'onfis- •
ração e ;;emelhantr,;, e mais quaesquer outros dispositivos caliiv,.is na l'SJJ<'dl'. E a notificação e cobrança assilll l'Pitas considt•rar-se-l1ão •uus devidos termos e de accônlo com o pre~uh~el'ipi;ãu

sente.

l'vssuido1·es cunjunctos

l í. Os possuidtH'es eonjunctos d1) uma aeção st•r·ão individual " 1colll•ctivamente respo11savPis pol' todas as prestações
dc\-idas P!TI relacão á mesma.

C/uunwlas cunsiderwlos feitas
J 5. Cnu,;idPnu·-sP-lta feita uma r.l1amada 11a data Ptll que
f<lr a ~11·~;;nia autorizada po1· t1111a l'l'~nlui:ão apprm ada pda dir•·dona.
Palia de 1iuu11 mcntv

Jfi. 1-ii s•) \'1•1·ifinu· a falta <l1i pagaJ11P11to dP alg1wia p1·eslação vencida, pcrmanceendo a mesma sem solui;;CTo, o conselho
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11ode1·ú, quando entender e sem prejuizo do seu direif.o de .confiscar tal acção na conformidade dos poderes que para isso lhe
são conferidos, demandar judicialmente o accionista e111 atrnzo
pela quantia não vaga u juros, e este não voderCt Yolar ou
exercer quaeS(juer prerogativas ou p1·ivilegios iultereutes ao
atdonisla. ~i a pre~tação vencida sobre qualquer ae\,'ão uiio
f1h· ,paga na data do respecliYo vencimento, ou anl<~s. u então
11roprietario serú obrigado ao pagamento de juros, á taxa que
será fixada pelo conselho, não excedente a t 10 por cento ao
anuo, a contar do dia do yencimento até real pagamento.
1ldiantamentu de vrcstaçõus

17. A direeloria voderiá, lJuanllo entender, receber por
adiantamento de qualquer accionisla {jUe assim deseje, todo
ou parle de qualquer dinheiro al1.'m das prestações Yeucidas na
oceasião. E sobre esses dinheiros provenientes de adia11ta111e11Lo
ou sobre aquelles que a qualquer tempo excederem o total das
prestações então cobradas soLre as acções, constituindo, assim,
adiantamento, a .companhia poderá pagar juros a qualquer
taxa, que não Pxceda, cut.retauto, a G '/o pagos ao arcionista
que assim adiantar e a t!irecloria o ac.ceitar. Porém, nenhum
adiantamento de prestação poderá ser incluido ou levado a
qualquer conta para garantir pagamento de dividendo:; soLre
a acção em relação :í. qual se verificou o adiantamento.

e.

Tll.\NSFEHENCIA E THANSMISS_:\O DE ACÇÕES

18. Uma acção voderú ser transferida por um ai·,ciouista
ou vor qualque1· outra pessoa que para isso teuha direito ao
accionista escolhido pelo transferente; salvas quaestiuer disposições em contrario e os termos da 1clausula 2 í dos vresentcs, nenhuma acção voderá ser transferida a pessoa que não
seja acdouista, l'mquauto qualquer pessoa igualmente accionista (ou quem quer que seja que a directoria entender que é
util aos interesses sociacs admittil-a como associado) desejai-a comprar pelo seu justo valor.
1!J. A não ser nos ua~os em que a trausfereucia for feita
Pm virtud1: das clausulas 18 e 21 dos presentes, a pPssoa que
JJropuzp1· lrn11:-;l'1·1·1·11cia de quaesquer ac1;ões (daqui por diante
chamaria « outurga11h: trnn.~i'l'reHle ») deverú dar aviso por escript.o á companhia (aYiso este que daqui por tliantc será dito
4: aviso de lrausforeucia »), declarando a sua intm1ção de transft•rir ª" mesmas. Tal aYiso l'SJrncificará a quantia que elle do!.1~1·1M irnt e orno valor razoaYPI e a ,cornpan lt ia poder:i encarregar
c111no ageIIle Y('J11fodo1· ue tal acção a ljual{Juer 1]1) ~1~us accionistas (ou pessori e.'<coll1 ida como a.cima ficou dito) pelo preço
assim determinado. ou á opção do comprador, pelo valor razoavel que se dntel'minar ua conformidade do;; 1iresentes estatutos. O aviso da transl'crencia poderá incluir yarias acções;
e, neste ,caso, valPr(1 como se fossn dado um aviso em separado
em relação a eada uma dellas. O aviso de transfereneia não
será revogavel, salvo com a sancção da directoria.
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!.'.O. Si a companhia, 1no prazo de 28 dias, apiJs a recnpt;ão
um tal aviso, adiar um accionista (ou pe.~soa escolhida
1·.01110 acima ficou dito), que queira comprar a acção (e que
dalii por diante seni denominada o 4: accionista comprador»),
,~ disto der aYisu ao outor·gantc provouente, este ser:i obrigado,
tkpois do vagamenlo do Yalor razoavel, a transferir a accão
ao aecionbt.a com1H·ador.
'.? 1. Na assembléa ordinal' ia de cada armo, a companhia,
em .1·1•sulrn;ão, declarur(l qual o valor razoavel da acção; c, no
l'aso de venda nos termos da clausula 19 dos presentes, a importaucia assim dcelarada com o acerescimu de 5 'ío ao armo,
a r·ontar da data da assemblr!a até a data Lia ratiJicacão de
tal veada (á exeepção de qualquer dividendo vago nr~ssa oeca~ião), sedi coasidcradu o ,·alor razua\el parn o fim da clau.~1ila HJ destes estatutos.
:!:! . Si em qualquer 1ea:;o o « oulurgante tl'ansJcrente »,
d1·pois de obrigado como al'ima dito, nãu crfcctuar a trausfcrencia da ac<;ãu, a companhia poderá i·eccber u rlinhcirn da
t~ornpr·a, marnlando cm sóguida la:n<;ar 110 regislr<1 o nome do
acciun is ta rnrnvrador, .como .prnpriclai'io da acc.:ão e guardará
o dinhcirn da compra em confiança para o outorgante lransf1•t'cHle. O recibo da companl1ia será quitai.:ão firnw e valiosa
para u acciunista co1111H·ador, e depois de registrado o nome do
n1<'srno HO SPtil ido de exercer os poderes a.cima, a Yalidadc do
ado 11ãu poderú ,'ler discutida por pessoa alguma.
'.'3. ::-;i a ,companhia não achar, dentro do prazo de 28 dias,
dr•ppi,,; de rrcebPt' o aviso de t.ransifcrcncia, um. accionista que
q1wirn comprar as acções, e tiver avisado da maB9ira como
a1,illla dito, o outorgante transferente, em qualquer occasião,
d1·ul rn dos Ires llll'Z<~s seguintes, terá a liberdade, cm obcdicnc ia ú clausula '.'5 dos presentes, de vender e transferir as
ac1.:1)es (ou aquellas nrw iculloeadas) a qualquer })essoa e por
11ualquer prnço.
:! í. ()ualt1ue1· at<:.ão podení ser transferida por um accioui,la a um 11te1101· de qual<1uer des.cendencia, ao genro, á nora,
ao pac, il mãe, ao irmão, irmã, sobri·nho, soliriulia, mullwr ou
mal'ido de tal at:cionista, e qualquer acção d1~ um accionista
fallccido pode1'.ái ser transferida, pelos rcspedirns fr)sfamenl•~irns uu iuv1mfal'iante~, a um Il!Pllor i\e qualquer desccndoneia, gPuro, nora, pae, mãe, irmão, irmã, sobrinit(~ '<obrinha,
vim·o ou yiuva do finado acciunista ·(a quem o fallecido hou'.«~:;.-;iJ cxpressamenfe legado a rncsu1a), e as ac;ções averlmda.s
:.;n ,111imc de trustccs do testamento <le qualquer accionista fallr·cidu vo1km sr•r transfct'idas, cm cunsequencia d•J qualquer
1uuda11<;a, aos 111i111,.; lntslccs dn tal tcstanwnto, l'llt f1mcçõ<~s. e
as T<''f r·ic<;õr·s da r·la11s11la 18 destes estatutos não lerão appli1·.a10'fío a q11ali1u1·1· t ransfere11eia autorizada pelo vrcscntc.
:.':>. A dirccloria poderá recusar o registro de trnnsfcr•·ncia
d1• quaJq111·1· aq;ão: u) drsde que a cnmp::rnl1ia IPnha um
dirl'ilo 1k r<'ien1;ão solirn a Illl'Snta; li) uu si Ha opinião da
dit·t>clol'ia 11ão convier corno acciouista o be11eficiario da
transfe1·c11cia. Mas o paragravlto ú) d1•sta clausula não terá
applita\:ãü a qual11m·r transfcrencia jú feita a um acciouista,
tf,~
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11cm a tr::msforencia foi ta cm virtude da clausula :J \ destes
estatutos.
:.'6. A compauhia manlt•rá, em ordem, um livro para o
r<'1.dstro das tl'ansfprencias, do qual constarão todas 1iarti-l't1lal'idadcs de qualqu1•1· transfer·mwia 011 trnnsmissfiq d•J
qualqurr ac1;ão, ~l uma l'Prnuni>ração não PX<'Pdt•nlt• a dous
;;hillings l• sPis p1mec podcní SI'!" eol.JJ"ada 11ülo hrnç.a11w11ln de
(".ada uma lil'ssas ll'an,;t'Preneias nu tran:-;missõi•;; dr a1·1,'.•)1•s, ,.,
quando l'xigido 1wla directot·ia. d('Y('rá 'sp1· parn antl's du
1·,.spPdivo l'Pgislt·u: cada inslrumPnlo de lransi'erl'tH"ia d1•vl't'lÍ
:-<1•t· ,1IPJH11-;ilado no Pseriptorio Lia 1·nmpa11hia par•a 1·pgist1·0
ac11111pa11lt'.ldo pPlo Cl't'lifieatlo de a1·~·õps a tl'a11s1'1•1"il', P 111ai.~
qualqUl'l' out l'a pl'ova qul' a l\i1·pcforia l'x igi I", pat·a Jll'o\ a1· a
au tlwn l i1·.idadP do titulo do t rnnsfrn·nt.P t•\1 ""' 1 d i l't>i 1o a
t rnnsferit· as a1·çõPs. Qualqlll.'l' do,; instn11nent 1s d1• t ransl'el'l'ncia, qun t.ivprpm de ser l'('gistrndos, deverão Sl't' rntido;.;
pela cümpauhia, sPndo, por1•m, dPvoh·idos ao dqwsilai'Ío
aquelle::i aos quaes rnr 1wgado o n·gistro.
E.rhi11i1.:ií.o l/1• ce1·ti{ir-ado

:!7. NPtil1u111 aeni1111isla tl't"ú o direito dP faz1·1· l'Pgislrnr
uma t.ransf PrP11cia dl' acçõPs nos livros da companhia sem
exhil>i1· o eertificadu original.

Pm.rc da il'a11sf1•1·c11cii1
:!8. e_,, instn1 m1 •n to da transfernw· ia de qualqttPt' a·q;ão
da 1·0111pa11ltia sl'rú na 1'1'1r111a usual e 1'.1111111111m: ,.;p11do PX"1·11tado prn· a111bos, lanto \•<'lo transfpn•1llu qua11lo pPln \1Pll1~
l'i1·iario, sP11do aq11rl111 considPrado possuidor dl' tal ae1;ão,
alt' que o iionH' do hrnrficiario se.ia lançado 110 livl'o de re-

gist.rus.

Rcstricçries

'.!fl. NPilhuma t.rnnsferrnc.ia dl' arção r10dcrú ser n•gistrada Plll easo algum. si a 1·ompa11hia tivp1· um direito do
rPtP11ção sulJsislf'nte sobt·e tal acção, na fórma do art. W, e
a dirnctol"ia v~rá a faculdade dP negar o registro :1 t ransf P·rrncia de qualquer acção. cm riartr riaga, rm cada um dos seguintPs casos:
\, se o t1·ansforentr, ou qualqurr dP val"Íos lransfPn·ulc~.
estiw1· indiYidado para com a companhia;
2, se o lJnneficiario, na opinião da dirPctoria, fôr um
irresponsaYí'l, in<'apaz, ou pessoa que não esteja na altura
de ser accionista.

Ewerramrnto do livro de transferencias

:-io. Os 1h1·0,; d1• t.rausfercncias serão ctiectTados durante
o prazo de 14 dias que proceder á reunião da aRsPmbll\a geral
ordinaria dP cada a11110, salvo caso da determinação cm contrario pela directoria.
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T1·u118missr1u

1101·

nwrte

:11. O..; f1•..;fa1111'11f!'i1·.,s 1111 ill\'1'1lfa1·i:lllf•·s d:• -:111·1·1·ssfi" llcJ
a1•1•i1111isla f'all0rid11, nfín srrndo 1• ...;f" 11111 '11• \al'in.-; p11ss11idq1·es
1·111 r1l11t111u111. -;i·1·ii11 as u11ica..; Jl""·""ª" 1•111 q111·11,1 a 1·111npa11ltia
f'1·1·11iil11•1·1•1·{i q11al1p1<'r di1·l'if.o ús <ll't:'-""' l'l'f.\i"l l'ada,; 1·111 1111rnc
d11 dil11 a1Ti(l11i,;la: ,. 11a 1'\'l'llfualidad1• d11 l'aJJ .. 1·i1111·11!11 d1· um
1111 111:1i..; i111s,.;uid11r1·s 1·on.iunrlos <k qua1•..;qu .. 1· :11•1.J1r•s, os so]11'1'\ h·,.11[Ps s1•rfio as uni1·as pl's ...;oas •'!li qu1·111 a 1•11111p:lllltia
r1•1·1111IH·1·r·r(1 qualquf'!' dirf'ifo fls mrsmas a1·1:ií .. s rn1 i11fr•1·1•sses
w·llas.
]>f'SSOOS

ri

S1T1' Ili

1·1·uislrarl11.1·

:\·!. t)11alq1J1•1· P"·'soa (]11P YiP!' a (1'1' ilin•itn a 11111:1 af'1;1ío
1·111 1·1111"<'lJUP11ria rla rnor1r', fall'.'11cia 011 i11s11h·P111·i:i dP q11alq11Pr a1·1·ionista, nu por qual(]uPr out1·0 m0i11 !Pg:il. 1!11<' nfío a
1l'a11sl'1•1·1·d11·ia ll''11al. 11orlr•r{1 sPt' r1C1~:-isfrarla ''"lllfl :u·rionista
rl1•p11is d1• 1•xltihir :i prm·a d<' Sl'll rli1· .. ifo q111• op11111·f1111:rn11·11l~
f1'1r •·\igida pl'la rlirN·f.nri:i. Qual(]U<'I' pPsson í]ll•' fi\'PI' nlil ido
r!i1·1·i(1\ :! lllllH HCcftO ('Jll \ idUdl' rJn i'alle.('i!lll'!lfn, l'aJ!1•1l1'ia OU
insnh .. rn·ia 1k q\1alí]11rr arrinnista, su.irito
di.spnsit ivns
J'Pg11lanli'Tlfat·P.;; snhrP lransf\'r1·nrias. ronl idns 111•..;(<'s r•sfalulos,
p11d .. 1·;í fl'a11,;1'1·1·i1· faps :Jl'ÇÕes parn o s1•11 pr1lpr-i1l 11'11111• nu em
""Z rfp assim pr·nrPdPr, rsrolhPr 1nnn pP,~nn r:1l'a n nnnvi
ll•·lla s1·!' rl'gislrad11 r1H11n Jwnefiriario n la! a1·1·:io.

ª"·'

/11sl1'11111,r•11fo 1/1· l 1·1111s(1•r1•111·i11
... ) . (J i11sln1111Pnlo 11" lrn11,1'1·l'P111·ia .i .. ,,. '*''' ap1·,.s1•11fa1h
{\ 1·11111pa11ltia a1·11111p;rnharln da pro\·a qur a rlil'Pcf111·ia (".;igir
para p1·nva1· o rli1·Pifo do 1111tnrµanf,. tu111sf1•1'Plli1·. " 1•rn ,.,,, .
g11ida a 1~n11q1anltia lno.;; t .. 1·rnos da 1·]a11s11la :'\I . l'•'Fisfl'a1·ú n
Ji.,11,.l'ir·iarin 1·nmn acl'ionista.
;ili . .\ di1·1·clnria poderá pPdir ans fl'sfan11•1il1·il'11.s 1n1 i11\'1•rlfa1·ian(l's i]p 11111 a1·cioni,;ta fal!Prido 11u1• lrn11sl'ira111 as
~11•1;ií1•s rln fall;•rilin :í pPssoa pnl' Pl!Ps r·s1·nl11ida P app1·m·arla
pPla di1·,.r·tnria: 1· sr• !I.' fpsfnm0111'·i1·"s " i11Y1·11l:1ri:11l11•-: não
afll'11d1•1·(•111 i1n1HPdiafarnenfi' a tal pPrJirlo. 1·111Hirl1·1·:1J' .. s1·-lla
1p11· :1...; rnc'.srnas 1·m·iarnm il r11rnpa11hia 11m ayi,;11 rir· lrn11síer1·111·ia. nos fp1·mns dn arf. l!l. " rnmn ll"ncln 1wl10 •'spPriíi<'adn
11rn:1 q11a11fia igual :í importa1wia paga pp]a..; a1•çíil'.s 1·1111111 \:Jl<JJ'
raz11:1Y«I. Yignr:rnrl1• as rlispnsicnPs rins :1rfs. t \l a ·!~>.
:::i. NP11lrn1na tr:i11sl'1•1·Pnria d" a1·e:i11. a niin ..,,.,. rnn1 o
J•l'1··,·i11 cons1•Jlfim<'11fn rla din•clnl'ia. s1•1·:í r1•i.d;;fl'aila d1·pnis de
1,.,. sido Í1'Íla qualqu1•1· clia111ada d•• 1·apil.al snlHT a 1111•s11ia. '111
d1•pnis dt· YPIH'Pr-s 0 ronll'a Pila rptalquer p1·(•'drw:in. -- a 11ão
s1•1· q11P --~a impnl'faneia rlP La! 1'lia111ada 1111 pn'"la<:fin. a
i111prJJ'f111wia i!P Indas as f\J'f•staçõps " rhamadas PIJI alrnzn (511
a;; lint1\Pr· snbr(• Iodas as dPmaiR arçõrs do (1·ansfp1·pnf P e
mais a i111pnl'la11ria dos juros (sr' os 11011\'í'I':• snl11·1' l'ltamarlas
P i•n•sla\:i'íPs f'Jll alrazo - sr.iam primPil'anw11f1• paga..; :\ rnm-
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panhia, e isso, apPzar de não ter chegado a época fixada para
o paµ-amento da prestação.
Fica expresso que esta disposição não terá· applicação a
qualquer transfrrcncia já feita e depositada no escriptori11
antes da chamada ter sido cobrada, ou a pn·stação se ter
vencido.
CONFISCAÇÃO E HETENÇÃO UE AC()Õf:S

A l'iso

tl1~

1)(laame11to

de

cluwzad~1$

:rn. Si qualquer accionista dPixai· de 11aga1· uma prPstar;iio
1111 dia tl•l Sl'll Y1•111:imf'11ln, a dirf'clol'Ía pod,~r:í Pllt q11alqu1•t·
01·,·asiiio, durantP 11 JH~rirnln Plll que 1w1·11rn111)1·1·r niío paga :i
i:hamacla ou presla<,;ão, enviar um aviso rccla111and11 o paga111enlo da mmmrn e mais quaesquf'r juro;;; accrescidos o loda'l
as dcspezas feitas e motivadas por l'ssa falta 11c 11agarnento.
A l'iso de co11{isrnç1ío
37. O aviso deverú marcai· um dia (nunl'a mP11os d1• urna
quinzP11a da data do aviso) no qual, ou antes do qual. tal 1·1Ialilada. Juros e desp<•za acrescidos pelo pagam"nto tl1•\ 1•rfi11 i'Pl'
:-;1•1· paf.'os. He1·;í igualmente ll1'sig11atlo 11 Jogar parn o \1:11•a1111·11to. O avis11 1·on,;ignará que, 110 caso de l'alla d1• paga111P11lc1
dentro do prazu ou antes do nwsmo no Jogar i11dil'ado, as
acções so!Jre ag quaes a rhamada de capital ffll' frita, ;;p1·fio
retidas (' confiscadas.
Confiscação
38. Si não fot'Pll1 n1rnpridas as ilisposi1:1íPc; do aYisn da1!11
na fúrma supra, qualquer acçiio Pm rPlar:ão ;\ qual foi pl)p
dado, pOLIPrá depois dessa data. <' a11!P8 dn paganw11lo d1\
quaPsqw~r 11reslaçõPs, juros P custas, SPl' con l'ist,ar:la.~ l'O!Il :.t
sanrção de uma rPsolução da din•cloria 1wssP sPntido. ERta
confiscação incluirá todos os dividm1dos 1\f'claradns Pm relação á arção confisca1la e a haver, anlf's da ·confisrnção.
Venda das acções co11fisc111/l[s

3!). Qualqur)r acção assim confisrada s1·1·:í t•n11sidnr:uJ.1
romo p1·up1·iedadt• da t·ornpanhia e poderá sPr YPllllid:i. l r:u1sf'Prida. 1·a11rl'llada. l'•'f'lllittida ou de outra fi'H·ma 1lisposta, como
a dit'l'ctoria resolvPr: esta, p11r1"m. Pm qualquer 0t'1·a~iiío anlP~
da v1~nda de uma a1·ção assim confiscada, novamrntp su!Jsel'ipta
ou df1 oull·a ftírma disposta. po1kr:'t am111llar a 1·011fis1·açfio ;;olJ
as cornli\,'i'ÍPS qtw arhar cahiveis á esppcie.
R1•s1w11.sal1il.irlorlc do 11rrio11isfn n111ís n 1·011fis,.111Jio

40. Qualquer lll'!'Íonista ru.i as lll'\:Õi•s forl'lll con fis1·adas
será apPzai· <li,.,~o. o\Jrigado a pagar á companhia tn!las :~'l
rn·eslaçue:<, juros e custas provenieulPs da cotll'iseacão e mais
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juros á razão de ;> %, a contar desde o inicio do processo da
confiscação até a data do pagamento; e a dircctoria, se en1.ender, poderá cobrar executivamente, não sernlo, entretanto,
olJrigada a agir por esta fúrma.
Pl'Ova rle confiscarií,r>
li 1. Um certificado por escriplo passado sob as assign:t1uras de dous dircctores, consignando que foi foifa cohrarn::a de
1·liamada so!Jrc urna acção, que foi dado aviso, 1111 que urrn
]ll'('Stai;ão vcnceU-Sl', e que por falta do IJUg'UllH'llfO dl!Si!U 1·haJ11ada 011 prcstar:ão foi foita a confisca;;ão da Jti()sma, medianLn rP.s11l11~ão ria t!irectoria pam tal dfeilo, será prova
su ff'iciPnt1~ dos factos nf.'111) exarados contl'a todas as pessoas
s11sknla11do 11 rlil'1~ilo a tal ac(.'ão, 1•. au 1·11111prado1· da !lll'~!lla
s1•r:·1 l'eco1il1P1:ido bom o seu din~ilo a dia. semlo 1·l'gistrado
1'.01110 propri•!lario da mesma, lin·e P d1~sPmhara1:ada de qualq1H~1· chamada ou 11r1 ..,lar:ão, 1kvid:1.s a11!1•s d1~ 1·f'l'l'duada a
COlll!)l'U.

J)fr,.ito de

refc11ç17o

so/J1·c acçrics

í'?. A c1 111pa11liia não terú direito rio reivindi1·a1· nem r!rl
1'1•(1·1· qualquer acção inteiramentp, paga nu assim 1~011~idPrarh;
a 1·0111panhia, porém, terá um direito pricip11n dn 1·etp11ção
snhr1~ Indas as acçõl's qur• não Pstivercm inteira1111'ntr, paga~.
1·,.;.:i.-tradas 1•111 no111P dos :weionistas (sPja i1oss11id0t~mico ou
Jll'"I H'Íl'f a rio con,iu 11cf o) pPlas suas divida.~. l'l'sponsahilidarles
n ohri;.:a1;1i1•s, por si só ou juntamen 1e com q ua ifJIH'l' ou 1ra
JH'SSlla, par·a cum a companhia, cstl'.ia ou não y1•111·ido o prazo
pal'a 11agame11to, cumpri1uenlo ou desnl1riga(.'ão: si ~" tratar
de acção que fl'ir possuída por mais de 1111Ja
a companliia terá solJre a mesma igual direito de retenção em relação a todos os dinheiros 1levidos em relação a dia por todos
ou algu;ns dos respectivos proprietarios, por si sô ou junta··
11H•11f e com qualquer ou f ra pessoa. Tal rele111;ão 1·~ t e11rler-se-(1
a todos os rlivid01Hlm; rlPrlaradns l'lll quaiqll"l' nrrasião cm
]Jeni'ficin de taes acçõc,.;.

!''"'"ºª·

r1•11rf11 f'OllSf'l/111'/lfC r/n direifo de J'1•fr>111•1(0

'1:l. Pan1 tornar l'fl'0clivo 0sse rli1·Piln d1~ 1'Pl1•11r:ão, a dir1·eloria 111Hl1•1·:'t, i11d1~1wndenfe d1~ ro11sr>11timPnfo 1111 l'1111p1•1·açft0
d11 a1·1•i1111isl.a, YPIHll'I' as acções inc11rsa.~ n0s,;a 111•11alidar!P. da
11m111'ira qun julgar convPnicnte: ntas. 110nlturna Y1•1Hla se
1wde11á realizar antPs de chegar o período já indi,.ado. r, sem
q11e d0pois. de dado aviso 1H'1'vio por escripto aos accionisf.as,
i\Pll.~ ti>.~famen!Pi1·os ou cm·arlorr•:;;, rla inlen(.'ãn d10. y1•1ul1~r. eito
011 l!Sfl'!'l falt.Pm ao pagamento,. a satisfação 1111 1·11111prinwnto
dessas dividas, respommbilidades ou obriga1:1)1'S 1w1· espaço
de sele dias a contar da data do aviso.
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Eff eitos da 1·n11/u
'J \. Para 11,; l'ffritos dP qualq1wt· YPllda l'IT1·etuarla düpois
rla r·1ml'i,.;1·ação, ou oriunda dn dirrito t·n11;;NILLPl1f P dl' rdPnt;iío,
no pl1•110 f'Xf'ITi1·.ill (·onferido pPlo;; 1n·p,.;entl's, a dir·•·l'foria µod<'l'Ú l'azer· i11,.;1·1·py1•r no ,.;f'u 1·Pgi><tro o LWIJH' do 1·ou1p1·ad .. 1·
eom rPlai;ão ú,; a1·1.:fü•s as,.;im Ytmdidas: 1• o 1·11111prado1· nií•)
fil·ar:'t na olirigw:fto ili' syndi1:ar da 1·pgulal'idadi• do p1·01·•·'""º·
HPm rio modo dr appliração do prt>t;O da eomp1·a: ,. rli'pui,.; d"
imw1·ipto o ,.;r•u 1111mp !lo 1·Pgi,.,tro. a validadf' da Yl'llila 11fto Ih•'
pndPl'Ú sPr mai;; ('Oillf',.;lada. w•m 11 titulo dn comprarlor pudl'1·:'1
sPr arguido df' 11ullidaclf' á vista d<' iJTPgulariiladP,.; 110 prn1"'""º da Yl'llda; r• o I'C'l'Ul'So dn rp1r .~f' plld1·rú vai<.'!' qualqu,,1·
i11te1·rssado que ,-e .i ulgal' !Psado p1•la Yeuda, s1>r:'1 a r1~cl::t
mação til' pPrda;; r damnol', unirn P rxch1siyamcnte L'crnlrn a
companhia.

Capital
Fi. Cnustituir:í 11 L'apital da 1'lllllpanhia a quantia rir·
l.'. l. 000. di' ididn 1·1n 1. 000 arçõPs ordinaria,; rk t l, <'ada unL1.
coJ110 dPl<'l'llliuado HO l\lrmorial dP Assoc·.iaçfto, su.iPil11. quanto
ao augnwntn. mndifi1·a1;ftll " 1·1>nqrnnizai:ão. ao llll" dispÕí'lll
JH'l'Sf'i1lf's Pstatntos.

º"

Classes de ar'cion is tas
!di.c '-'i Yf'l'ifi1•a1·-;.;p n c·asn dn c·apital da 1·ompauhia ·"l'"
di\'ididn <'Ili ac·c·1i1•,; rll' l'lassl':< 1lifff'l'f'TJ!P,.;, º" dir·f'ilns i11hl'1'1>1Jf<>." a qu;tlq1I l'I' clas,.;1• podPm - ;;p1· alf Pradns 1·11111 a sa111'1;ft,1
d" uma rp,.;o[[l(:i\11 app1·11\·ada por urna maioria dl' f r'"·" quarl n,;
rins accinnisla,.; p1•,;soal11w11ll', 1n1 J'f'jll'P~P1Jfadn,.; " Yn1audn rntnm
assrmlil1'a Plll """ª1·ad11 dn" po ..;,.;uidorp,.; dl' :tC'\:fir·,.; daquPlla
r·lassP, ou numa a,.;,;prnJ>l0a Plll sPparadn. cios propriPfa1·ir~
rlf' acçi'íes r!P tncla~ as l'lassPs afrPeladas, c·onfornw o 1·a~o.
Em r'acfa uma r\P laps assf'mhh'as rm separado, o q11m·um não
]lOdPl'Ú "Pl' l11í'llOJ' do l[lll' uma jlPSSna jl!'l'..;PJltP, po,.;,;\[ i 111111, ()\[
1·pp1·esPnt.ando t·onw pron1radnr. uunca nwnos iJ,. um qua!'lo
das aC(:fi1•s ela !'las;;p <•m q11p,.;fãn na 1;pora ria P111is;;fto. Tnrl.as
as 1lisposi1:il1>,.; rJpsf Ps estatutos, em rPlação a assrmhlf>as gf'rars.
f'lll quanto appli1:avPis P validas na f'(11·nm al'ima. d1•\'Pllt l'•!i'Pber as a ..;sPmldf>as rl1· qualqupr· f'lass" pari in!lar i\f' vo~
:rnidores 1k acçõr!'l.
0

fi. A 1·ompanltia, a qualquPr trmpo P mPclianf.P rPsolu(;ão PSpPl'ial. podPl':Í dividi1· ou subdid(lil' n Sf'll capital 11u
ar'r,ÕPs, 011 qualquer partP rlellas. A rPsoluc:ão esper.ial Pm
viduiiP da qual 11111a a1·\ãn flir rliddi1la ou suJ,dividida, dP\-PI'Ú
dderminar qu1>, 1'nt1·1• º" i1nssuido1·ps di~ ar·i:õPs n•sullanlPs r\f'
tal diYisão ou suJ,divisão, uma ou mais <IP faPs a1:1:õ1>~ tP1'f'il)
la! preferencia sobre a outra ou as outra~. r que os lue1·ns
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fJl'O\ ruirnfrs de rliyidrndos llH' srrão afl.rilrniilos .em
pon;ão.

pro-

A 11u11u'11to ile eapitnl

""'ª

.18 . . \ rrn11pa11liia 1111·diantP !'f'solur;ão PSp1·1·.Jal podPr:'i, rm
q11alq111'1' 1'•p1wa, a11ir1111•11t.a1· o sr•u 1~apifal
1':r1·ac;ãn de
rni\':t." a!'1;t11·~ af•'• a q11anf ia quP ftlJ' julgaria llPCPssaria.

'1!l . . \s nnYas a<'(Õf's sPrão rmitt.ictas nos f Prmos P soli as
ennrli<;ií<·s. "1·om rli1·pifos P p1·iyilrgios q1H• a 1·0111pa111iia d1•f Pr-mi na 1· 1'111 J'f'solw;iin l'S!)PC ial c•rf>ando as 11ws111as ,. "''[W<' ial11w11 f t> taPs a1·c;tíl's podrr·iio :'f'I' Pmittidas <'nm um dir1•ifn pl'PfPr'f'll<'ial n11 rlP quali<ladP a <lividPnrlos ou na rlislrili11i1.:ãn fio
n1·fi\o da companhia. e· 1·nm ou srrn rlirritn dP yntnr.
0ffr•rN'Í111r•11fo

dns

llfJ1'flS fll'r1ies

:-,o. 811.iPilas a qualqur1· dispnsiç.ão Plll 1·n11frarin. dPcrr1ada p1 ·la as."'·mlil•;a sa 1wciona11rJo n augmPn ln do t•ap i1ai. todas
as 11oyas at'<'tí<'s dP\'l'J'iin sPr nf'fP!'Prirlas ªº·' ar't'ioni..;tas na
pmp11r1;iio rla·s a1·çõPs por 0l1Ps possuída..;, ,. tal nff1·1'1n sPrú
!'Pifa pn1· avis11. Ps1w1•ificancto o m1mp1·0 da~ arçtíPs an qual .J
at·1·io11i,.;la fPm dirPifo. <' lin1itandn n prazo dP11f1·11 d11 qual a
nf'fp1·ta . ..;i 11iin f<11· ar·rPifa, srr:í rn11;:idP1'aua 1·1111111 rf'cusarb;
1• il1•p11is ri<' P.'\:pirar tal prazo rm ri<' uma !'PSJHlsf• <]1• um
a1·1•i111Jisfn. a\·isandn a ,.;ua l'<'C'.11,.;a (t, ac<;i'iPS nffpr·1•1·idac;, a rliJ'l'r'.f111·ia pod,.1·:i di;;pnr rlrlla,.; ria manf'ira q11C• Pllf1•1111Pr rt ma is
1·1i11,l'11fa111•a 1·orn os infPJ'<'SSPs da rmnpanliia.
:1s um·os

f1rr1ies 1rnd1'1'ií.o sf'r considn•(J(/ns ro1110 11m•ff'
rlo 1'11]1iffll oriqinal.

:; 1. Salvo si "" 11111 rn f'(11·ma rl1'ff·r11li11ad11 pr'las 1·nnrli<:iírs
rlas P111 isc;i)ps, qnalq11P1' 1•apital l<'\·anlaun 111'la r1'Prt<:iio d<' 11nYa.c;
rt1·1;1if'c;. sPr:'i i'm1sii!Prarln 1·nrnn parir rln rapilal nricrinal nrrli11arin ,. SP!'Ú .'11.Íl'ifo :ís mPsma,.; rlisposi<;<i<'s PJJJ 1·,.]a<;iio ao
p:1ga11w11tn <IP 1·ha111adas " prrstaç1-1Ps, lransfl'J'Pll<'ias 1· t1·a11c;mi,.;sêíP,.;, 1·011fi,;;t•açãn, 1·Ptl'11çiin ou uP <mira f1'1nna 1•n11in H1
f11,.;s1• pai'!" rio r·apilal original rwdinarin.

:J? . .\ rnmpanhia. 0m qualquPr f Pmpn P nwrlianf P rPc;olll<:iio <'."flf'l'ial. 1·11m a sancc;iin do t1·i!nmal, si f'i'•r Jli'l'Ps,ari~1.
pnd1·1·:í 1·r·d11zir s1•11 capital, pagando ·eapifal 1·1'firado. r·a11-<'1•l1:111d11 1·apifal pPrrlido ou não l'PJll'PSl'llfarlo po1· :ll'I i1 n \·a lido,
011 r·1•d11zi11d11 a r·PsJHlll;;ahilidadr• 11as a•~<'.ÕPs 011 f],. qualq11Pr
onlrn rnmwirn lfllP lhP parrrcr raznayPl, pndPnrln f'flnsnlidar
011 .;11hrliYirlir ~ua-; acc:õPs P podPrá ,,a111·Pllar rp1nlqtwl' ner,i'ín
11:111 .;111i~eripfa ou s"rn rlf';:finatarin.

38

ACTOB DO PODER EXECUTIVO

EMPRESTIMOS

E m

21 1·

e sti m ns

:;:1. A rlirrrtoria prnlrr:í, cm qualq11cr trmpn, :i s11n di.::r,ri(:.iin, lrvm1lar on faZPr rmprrstimos n garantir- o paga1111H1to
rlc q1ia11t ia nu q11a11lias de rlinhrirn para os fins da compa11l1ia.

GaNmtios sob1·c c111p1·cstimns
G't. A dirPcloria pod1•rá !Pvant.ar nu garantir a r1'sl il11i1.:.ão dP rlinhrirn dn qualquí'r manr~ira, nns lermos e soh as
cor11licõPs q110 Pm todos ns sP11tidús julgar r1111vP11 iPntP, Psp0cial11rnnt11 pPla 11missão de debrntures c de/Jc11l111'1'-slncT;:
ria r.ompanllia, onrrando os seus direitos e proprif'flarles rPsprctivos (tanto presentes como futuros), inclusiYP o rapit.al,
nu ac~rPitanrlo 011 Pndossanrln Pm 11nmP da comp:rnhia qua11s.q1H'r notas prornissor·ias ou !Plras rlc cambio.
P.\fi.\l\!ENTO

TlH

.111nos

SOBílE

CA!'lT.\L

Pn(!m11e11to dr? .i11rns snbrc acções
GG. Qnandn r•mittirPm-sr q11aPsq1H'r arcõPs da rompanhia.
afim r!P !Pvantar 1li11liPiro i•ara o r·11stPio df' 1·011strur1.:õcs on
rl11 quaf'sq1wr obras 011 provPr quaPsqnPr installa<:•íPs quP não
pnr!Prrrf:~sPm prP.i11izo prolongar n f Pmpo pa1·a r·nnr-h1são; a
rompanhia pndPr:í pagar .i11rns snlH'P ('apital P!ll ar(:ÕPs, >ta
mPsma raziin qlll' paga nPsta nrrasião, nos termns. crmdi1.:õrs
í' reslricr:õcs m<'neionarlos nos Pstatulos, 11 Jpyarú o nwsmo á
rnnta dr rapital como rlrspPzas rir construccão de obra, crlifira1.:ão ou installacão.
ASSE'.\IBLli.\S fiEH.\ES

rrn. A pl'inwira ass<'mbll\a gPral ou consliluinfc rr·alizar-sc-ha df'nfro r!P um p11riodo nunca mrnor rli> um, nPm
maior dP trPs rn11ws. a rontar ria data Pm quP a r.nmpanhia
fi'\r l'utorizada a inir·iar mas OJlf'rrt<;iíPs, no !oeal rlPfrrrninarlo
pPla rlirPrtoria.
Asscml!lén.ç

(/l'l'(ll'S

nl'fli11a1·ins

!i7. As assPmb]clas gf'raPs suhsPqnPnt.es rPnnir-s11-hiio
uma v<'z pPlo nwnos í'lll rarla anno, P d<'nlro rlf' 1:; mPzr~.
rlPpois ria assPmll11la gPral prPrf'dPnf<', nn rlia P lngnr 11111'
fnrPm dl'!Prrninadns iwla dirr,r,Loria.
!í8. As as;:;rrnhJ<las g1wacs 1mpra-mencionarlas. srrão rlí'nominar\as assf'rnhlr\as orrlinarias; P todas as nutras serão dP1111minarlas f'xlraordinarias,
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Asscmbléa (Jernl ol'di1w1·ia

:rn. Com·upar-sr-lta uma asscmh!1•a gpral rxLraonlioaria,
qua11dtl a di1·pr•trn·ia o julg1rn convP11iPnlr, 011 quawlo ff1t' prd id11 pol' p,;;criptn por 1101'lado1·ps 11P 1111nca lll!'TlflS dP um
tl"<·i1110 do capital Pmitlido da companhia, rm rPla\,'iío a qual
""11.,ja111 JIUga~ trnlns a~ !'!iama1las 011 quaPSf!ll<'L' lllilia~ quanlias
YPJ11•i1 las.
ll1•q11e1·imn1fn

iim·a

ro111·or11r:11o 1/e

uma nssr11il1l1:a

tiO. ( > pedidtl f Pi(o I•Plos podad11n·,; indkar:'t o fim da
ass<•mlil•'a gPral dr iflll' J•l't\Pm conyoeat.:fio, n Sf't'á rnfJ·pg1w no
"~<·1·iplllriO n·gi;;t1·ado da companhia. Srr:'t a;;;signarlo 1rnlos
d i 1º" l'Pf111Pl'f'll t PS, ou podrní sPr foi lo PJD rloemnrn f ns .sr:parad11s, dn ll!f'S!l1o !Pnr, cnda nm assignado por um ou mais
rf,"' ditos pPficionario,:;,

,\l'fns rm

1·d111.·1ío

a asscmlJl,>as 1·r11nidns rm 1·irt11rle
de rcqucrimcntn

() 1. TIPrdddn n prrlido. P rlPntro dr 1 'I dias dq1nis <la sua
r1•rPp1:iin, o.s di1·i>1·fn1·rs P<l!IY111·al'iío 11ma as,;1•1nhli'•a gpral rxll'anrdinal'ia. Não a ro11Yo1·nndo dPntl'O r\P '.?I dias 1\t>pois da
!'l'rPp\.iio do iwcli<lo. o,; rPC(UPT'Pnf Ps, <ln ro1n·nrnr.iio. flll 1lrstrR,
aquPllPs quP r1·prPsP1llp111 mais dP mrtad1• tio 1·npital dP lodos
P\lPs, poilPriio 1·01l\'ora1· uma assr•mhl1··a gPral rxtrao]'(\inaria
a l'<'alizar-sr d1• lrPs mrzPs da data da Pntrrga i\o Jlllidn. em
d ia r Jogar (\p,;;iµna1ln pp\os r·n11ynra11t 1•s. f'i Pm qualquer
r!Psf.ns assPmJ1lr~as gPrars fi\r approyada qualquPr matrria que
r11•ya s1•1· r1111 ri rmada pm· ou f ra as~rml1\1>a g .. 1·a1 f'xt ran1·dinaria.
n dirrrtnria rnnyncar:í. inmwrliatamPnlP outra assr·mhlrn geral
Pxlranrdi11nria, e i1ão a ronnwando rlrntrn rlf' srlr: dias drpois
da apprm·açiío da dita maff~ria. os q1w pPdiram a <·onYorac;.ão
mt a mainrin rlrsl1·s q1!f• n•pr(•sf'rilí• mais ria nwtn1Je do capital
dP lrnlns Plltos. p111! .. rfin igualmPntP, ;:;pm noyn pr1liiJo. r·m1Yor•ar
0111 rn asst>111hl1•a µ1•1·a\ 11P1·pssnria pa1·a ron fi l'mai;:ão dn 1lita
rnat,.1·ia app1·oyada. QualquPr assrmhlt'a grrnl ronyneada pr\Js
pP!i1·io11arios df' arri\rdo r·.om Psfp;:; P'>lritul.os .• sf'r:í. tantn quanto
possiYP] r,rm\'IH'nila pPln mPSllHl 11H11ln riu1• a~ assP111ld1•as gornf's conYnrarlas iwla rlírPrtoria.
Af:TOS D.\S ASSKl\mu;.\S rmnAER

li'.?. O aviso rla conYoração rlP qnalqnPr nssPmhlr~a geral
Sf'r:t Pnf.l'Pgur aM arcionii=:las sP!r <lias antrs rln c\in Pfll que
a 111Psma flpyr nalizar-sr, rontarlos rsf Ps ria rlata linr.hisivf',
Plll q1w o ayiso 1.Pnha sirlo PntrPgur. mi Pm q11P sP snnpnnha
<'Ili rr•g11<'. r>xrlnsi\·p o rlia da rPunifio rla assPmhl•~a). O a\·iso
i11rlieat·:í o Jogar dia e hora da assPmh\1\n gPral. •' a nat11r·pza
rln nss11mptn a tratar. Sf' rslf' fôr PsnPrial: f' S•'J :í rntrrguc
nn~ n1'f'ionistas 1wln morlo abaixo lnrlfr.a<lo. nu por qnalqne!'
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outro modo (como für), que em qualqrn~r occasião determine
uma assemlJlfa g('ral; porPm a falta rle recepção do aYiso por
qualquer do~ ar1·imli~fas nfío inYalirlar:í os aefo,; f]p q11alquct'
ass('mbl•;a gPra 1.

.4.ss11111ptos cspcrirws
G:l. Torla a matf'1·ia q1rn liYPI' de Sf'l' sulmwttida ú 1·onsidPrarfín ri" 11111a ass<'111IJl•;a gr·ra 1, lan f o ex t raord i11aria 1·rn110

or·dinaria, sPr:'t considPrada l'S!ll~cial, l\Xcepln sn tr ala da ;;an1'.çfío
de um cli\"idPlldo, <' dP apprnyação das contas, balanços e
relatorio ordi11ari11 dos dil'rrlorcs, fixando o yalor das a1'.ÇÕPS,
em virtud" do al'f. :! 1 P ria PlPiçãn dos dirPdurc.~ " l'i.~cai;s.
6'i. Com rx1'rpi;ão da fixarão ele um dividendo, nenhuma
ma feria podrrá SPJ' d!'li))f't'ada i>m asscmhlr'a gel'al nrdi11aria.

« Qnonnn »

G5. Dous mcrnbros [)J'P'ie1tlf's [Jf'ssoalmc•nte ou rPprescntados \)01' pro1·111·adot·, 1·onst ituirão q11m·nm para u111a a:-:~Pmhl0a
geral.
Q111111!10 11iio ho111·c1·

1111111,.,;·n

!ili. Sl' dcnlru <IP 15 minutos tlepoi,; Lia linra marl'ada pa1a
a asst>mll.lt'a geral não hmlYer m1mi>ro l('gal, ;;P!':\ dissolvida a
reunião ~ú fivP1· sido l'nnvoc.acla a pPr!ido rlos ac1~iunistm;; mn
qualque1· 1111 t i·n 1·aso f'iral':i adiada para igual dia ria spmaua
seguiute C' para hora e logar que a dirPctoria rlesignal'.

ô7. Em q11alqup1· assr•mhl•'a g-i_•1·al reunida por moti\'fi cli;
adiamento de outras, os acf'ionistas prese11tps l' com di1·eilo de
votar r,01rnt itu irfto 1111111·11111, f'Pj a qual f1lr n nunwro dt' a1'.1;iks
ou stoâ< de quf) sP.iam 1101 ladores, e tPrfío poderes para deliberar sobrn todas. as maleria;:; solH't> qm• !Pria dP dPlilwrar
devirlamPnlP a a,;sr>mbli;a geral adiada.
O p1·r·sidc11tc

G8. O prPí"idenf P rla rlirect.oria assumirá a pr1'sir!enria rle
cada assPmhl•"•a gr•l'al da companhia.

Ausew:in do presidente
G9. Ri nfín ltouYPr prrsirh•ute ou sr não se achar cste
prPsP<ntc ;\ hora indir,arla para reunir a assrmhl•'a gPral, 011
rPcu;:;ando-sf' a a~,;u111ir a Jll'PsidPIH'ia, os rlil'Pl~tm·ps P' Psenfps
elPgPrão um tlr.nlr·e os seus parPs para presidir a assrmhléa
gPral; não "" arhanrlo 111·p,;pnfP nPnhum dos rlil'Prfo1·ps, os
arr·ionislns prPRentes elegerão um clf'~les para prl'f\idPntc.

Aaros DO PODER EXECU'f!VO

Adiamento
iü. Jlnrl•!d o prmddrrnl<', 1·1Jm n rnnsP11tinw1ifo da assomIJl<'·a w·1·al aLlial-a pal'a ou!l'o dia e logar; maH qualquf'l' asSP111bl;;a gp1·al reunida por adiamenLo de oull'a, não poderá
dt•lil11•rar solm• matn1ia diffcr•'ntr da CJUP tPria rlP 'PI' i<ul1mctt ida ú 1·011sid1·1·a\ão tia assPrnlJl•'a gPral adiada.
J/1111 i{l'Sf(f~'lll/

t/1• ll)i)ll'lil'il('IÍO )ll!I' /1'/'ililf(Jl/11'/1/11 i/1• 11/llOS

ª"

11. 1<~111 .rpialqu<'r ª"'"111h1'"a gPral, Indas
mat .. ria.; "'~rão
1Ji.lili"1·nda,. "'11 pl'i11wirn instan('.ja, pnr lnva11tarnr·11to rln mãos.

Dcrlaraçâo rlo presirlrmtr
/".!. ~Pl'<Í rnndusiva a dl'r"laraç.ão dn t•l'PsidPn!P dP quP cm
1p1:llq111•1· ns.;1•111lil•"n gp1·al l'ni apprn\·ada 1111rn 1·1•s11lu1:ão pnr
l1•\a11ta111P11fo dP rnfios, ,. o rngistro rcR1wl'liY11 110 livro das
a1·las da 1:01npa11hia, s1·1·;í p1·m·a PYidP11t1• "" 1·:ll'ln, "'111 sn
v1·1·i l'i1·a: 11P111 11 1rn11iero, llf'lll a [Jl'1Jpnn:ão rins vnlo.; dP appro, :11:;!11 1111 d1• 1·1·.i•·i•.:iin da dila mat<•ria: l'•''""m. ,.:r• d<'pois de
frila a dP1·lan11;iín. trf'~ iwln mf'nos, dns a1°1".innisln" J1l'PS<'lll.llR
:í dita a~.;1•1nhli'·a ,. 1·01n 11 di1·Pito dP votn pPdi1·1•111 u11ia v"1·ifi1·at;ão. J ll'O!'Pdl'r-.'"'-lla a Yllf ai;:.ão: pnr1•m nunca "" Jll'OC'f'ri<'rá a
yp; il'icaçiío 1k yotac:ãn Plll <'l<•ição dP Jll'Psidr•nt". 1111 so]H·P propo~la d" ndianwnto.

1·ai/iraçüo de votwiio

•

7:!. f'(•rlida 11ma yp1·ificaçfío de Ynt:u:fín 1wlo 11wdo s11prai11di1·ado, prn· t1·p~ nu rnai~ acf'inni~ta,;; Jll'""('IÜ<'s Plll p<'ssoa,
pl'o:·Pd1·r-s1•-ha ;í nilação, dPntrn do prazo dr• 11111 rncz, Plll dia
" l11p11· q11P ap1·ouv1·rPm ào prpsidPnff', n o r""tiltaclo desta
\ 1d:u:ii11 'l'l'Ú 1·11·n~idl'rado como delil11•ração 1Li 1'<1m11a11hia;
po1·(·rn, um pf'dido r!P Ycrificação dl' yntaçfin não obstará á
n1:1ti1111a1:ã11 d" 1111ia a.;s1·111bl<'a gP!'al. para lraf81'-"' dP nntros
:i~s11mptns. PXC••ptn ~nlH'P n '}IH' rJf'lp1·mino11 n iwrlid" dt' v1ilação.
\'nfo ili' drsCJn}Jllfl'

, '. ~ .. •'lll qualqup1· a~~<'rnliJ1•a gPral J11n1\·t·r i:..:ualdnde de
votos soliri~ q11alqu .. 1· matei ia, tanto r•rn leva11ln111rnlin rle mãos,
1pwnto Plll votac:ãn, o prPsidf'nÜ~ t1•1·:'t voto df' d"'"'lllpatP, além
dlls \'Ofm; a 'lllf' fivPr dirPifn como atcionista.
\'I rms

DOS Aí::CIONIHT.\S

Vntos
l:í. Em J.. vantamPntn d<' mãos, tPrtí um vntn 1'.arla ac1•io11i,;fn p1·npri,.fnrio d<' acr.õ<'s nrJinarias; ""'11 \·1•rif'it'ar.ão dn
Ynla\:iin. tP1'ú 11111 \·nto 11111· aeeãn otrlinaria, •·ada aN'.innista
pnl'!rirlnr dl'stas a!'çiiP.;. :-'·i se ITl'a!'Pm 110 fnturn a1·r,õrs prefer1•1winPs. Pstas nãn dal'ão aos ~Puf' porfndnrl's n dirPitn de
:i;;si~tir n q11al1p11•1· as~P1111ll1"a µ-p1·nl, 111•m d1• Y1)la1·. 1111 d1• re-.
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ceber aviso de convocação, salvo se o dividendo relativo á.s
snas acções ou uma parte deste dividendo estiver por pagar,
passados seis mezes depois de encerrado o armo financeiro ela
1~rn11pa11hia, IlP~le 1'11.'-'0, os portar!o!'es de acçõc8 pl'•'ÍPl'P111·ia1>s,
na vigencia da falta de pagamento do dilo dividendo, (p1 ão n
rn1•:o;mo dfreito a assis! i1· :is assemhli'as gi>raPs 1• a v11lar, e a
rcci>lwr aviso 1!0 conYocação, e terão direito ao mesmo numero
d•) votos, tanto cm lovantanrnnlo de mãos, como em vr,ri fi1:a1.:iin
dP vuta1:iio, a !Jlli\ s1>).rn11do os fll'ns1·1itcs t.•'m din:itn os 11ro1•rida1·i11s das aeçiii>s 01·di11arias. ()uanrlo Ullla corporn1::\n, q\lr
f1)1· accionista, ";;ti v•:t· 111·1·s1•nti~ por pro cu ra1\1l!' !Jll" não ff•r
aecionisla, mas empregado da mrsma, este procurador terá
di1Pi!o a votar rwla dita corporação.

Incapacidade
7G. Se qualquer accionista fôr demente ou idiota poder:í
votat· 1wlo sen rPpn•sentanlc c111·nt01· /Jo11is, ou nutro r'.t11wln1·
h·gal.

Possuidores de conjuncto

77. Se urna d\' duas ou mais pessoas que possuam cm
commum qualqtwr acrãn f1l1· uma u11i1•a das ll1<'$1lU\S prPse,ntP
em qualqtIPi' assPmhl•'a gpral, tPrá o direito, a votar nesta
assPmhl1\a; por1\m. si· 1·s! iYPr1·m p1·psP11(Ps d11a,.; 1111 nia is ditas
\1Pssoas, tPrá di1'Pito a vnlar aq11Plla 1·ujo llllllll' s1• a1'11a1· 1·111
11rimciro Jogar n1J rPgistro dos acrionistas romo um dos vroprictariooi t<i dita aeçãn, mas não o poderá qualquer das outras
pi>ssoas; mas outra ou outras p!'ssoas terão direito de assistit'
:i assembl(•a gpral. Qualquer dos po.~su idorcs em commu m por\l'rú ser nomeado rumo 1irocurador.

Rt?sti-i,.ç:ües âs {wnldadcs rfr rotar
78. Nenhum a1w.ionista terá direito a assistir ou votar
prssoalmrmto ou como proc11rnclor, si não rst.iYcrem pagas todas
as f'harnadas e pn•,.da\,'õcs Yf'nciclas que tiver df' pagar, I'
nenhum ai>cionista tcr;'t dirrito a Yolar 1•111 rlt1alq111·1· assPn1lil1;a
g1•t·al quP S<' !'l'aliza!' dPpnis ili- findo n prazo de t!'Ps !Jlf'ZP~
contados da data d11 ri>gistro da <'Ompanhia. Pm 1·rla1;iio a qualquer acção qun tPnha adquil'ido por transfcrPncia si uão tiver
sido registrado como 1)()rlador da acção a respeito da qual
reivindicar o dil'citn rir votar, tres mezrs pelo menos, antes
da outra da reunião da assPmblr'a geral em que pretender
votar.
79. Os volns porlPrfto srr 1\arlos pPssoalmrulr ou por procurador.
80. O instrumPnlo dP nomração df' procu1 arlo1· será oscriplo pelo proprin punho ria pr.ssoa com diroitn a Yotar, ou
do SPU prorurarlor deYidamPnto autorizado por inf'lrumcnto
pr(\viarrHmle rlrposilai\o na <'-ompanhia para r1~gistr.n, 118 hn1·a;;
antPs rla hora para que tiver sido convocada a assembli'•a gPra!:
" si outorgante fôr uma corporação, o instrumPnfo rlrY1•r:i sPJ'
sellarlo com n scn scllo social, e subscripto vot· uma IP.~tc-
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nnrnha ou mais. Ninguem poderá ser nomeado procurador si
.não f411· aceionista da companhia, exc0pto quarnlo se tratar tle
u111a corporação que, como já se diss<>, podcrú Homcai· corno
p1·n1,111·ador um rlos seus empregados.

J>cposito ilc prncw·açücs
81. O i11strurnc1ito uomeaudo um [H'of'111·arl•ll' drvnl'ú ser
rl"posit.ado 111) mwriplorin rPgi~lrado da 1:111npa111i ia 1·11m uma
:ui! 1•c1•d,.111:ia 1rnm·a menor dP 118 horas anll·s da l'Paliza1:ão da
a,;,;Pml1!1'•a na qual deverá votar ·com o dito inst1·1111H~11to; nmilmm
i11,;f 1·umcnto 11rmwanclo um procurador sr:rú valido d1:co1Tidos
:-wi-; 1w·;:cs da data de sua outorga.

Normn de procuraçües
8:!. Qualquf'r inslrumPnlo nonwando 1m1 pt·111·111·adnr oberl<'1,Pr:í na medida elo IlOSsivel, a seguinte í'l'lrma:

« J\L\l'l'IN
1•~u

Pl\Ol'JmTIES, LlMITIW

»

.................................. dr .............. .

. . . . . . . . . . . . . . . . no Condado de .......................... .
'"'ndo a1·1·ionisla da <<'l\lappin P1·0111·1·tiPs, f.irnifl·d ». " com·
dir,.it.11 dP y11tar. i>"lo p1·"~''lt!.n uo11win a .................. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meu baRtante proeuradur vara, na
1ninlia au~Pncia. pol' rni111 n mn nwu nome votar na asscmbléa
µ1·1·al ol'dinaria da 1:ornpanhia 1:1111 <'xlrao1·dinaria. rn111'01·me o
1·a~11) !UP real izar-sn-·ha aos .... dias de ......... ~ ........ .
1111 Plll qualquer arJianu•nto ela rrn~sma.
I•:m tPstPlllUnho dll que finnPi n prr•sn11t1_' llP~te dia ....•
''"· ............... de ............. .
<

1mpu (/IW\llo 1/i:

1J1'Vl' l/ /'(/~'(ÍO

R:l. NPulrnma oh.ierçãn podf't'á SCl' opposla :i Yali1ladc do
qualqum· yoto, salvo na pr·opria ass1•n1hl1"a Plll quP se dl'J", ou
no adianwnto (se honvnr) de la! assf'mbl1"a; e tnllo voto, quer
RP,i a dado pessoalmeuln, quer pm· i1ror,111'atlor qun não fi\r impugnado na mesma asscmbl1"a ser:'t 1·onsilirrado Yalido para
todo:-; os effeitos.
D IltlilC'l'Ol UA

Directoria inicial
8 í. O numrro de dirPdorPS, a mPnos qur· a r,nmpanhia

Plll assf'rnbli"a gnrnl di;:;pmtha 1fo outra :ft'1r1na, 11i'i11 sl'r:'t s11pnrim•
a SP!P nem inferior a 1lous, P os ririmPiros dirP1:lorns serão:
\Yalter John Mappin, HPrlrnrt Joseph Mappin. 'Valter 'l'horpe
l!adclof'k, HPnr;\' Portlock r Alexandrr Gordon l\laµ-i.dnis.

llabilitaç11o do dircclor
85. Gada director deverá ser proprif'tario r!P ar1;iies ou

s/111'/; da 1·1111111aultia 110 ya]o1· 1H1minal !]1• f 1.
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Falta de habilitação
86. Um l dief'ctor prnlrrá agir antes da resprcliva qualificação, pori'tn rstc, c.omn qualqnf't' ontra pei:;soa qur a qualqur)r
trmpo f•)!' llOllll'acla di1·r(•.t.n1·. •lr\·rrá hahilita1·-sr dentro dr
dous mezPs dP sua 1101rn•a.;ão; si po1·tlm, não o t'izrr drn Iro
dPsi:;r periodo, ou si depois dellr, cm qualquer orn·asiiio crssal'
o SP\l mandato ronsirlerar-sr-ha vago o seu Jogar, não podendo
r·xPr1·rr novanwn(P as fu ncçõPs dP rlirrctor atr• qur dP novo
sr habili!P.
0

Honorarios
Ri . . \ l'l'mUn<'rat;ãn dos di1·Prtorrs consi;;;I i1"í 11a qwrnlia
rio juro dt> :1: to % ao anno solHP n total dns lu<'ros
a di.-;t.rihuir a titulo (]i• rliYiriPndo em rarla anno. E esta rPrnunrra<;ão sná rlistl'ilrnida da maneira e na proporção que a
rlirertoria dPlrrminal' nwrliantr rrsnlur,ão, nu rnt falia r!Pssa
dPtrrminar,ãn, Pm 1•ar(,.s iguars.
rr.~ultantr

88. A rlirPctoria trrá a fa1•uldadc rm qualqnrr ocrasrnn,
rir nn111Par pPssnas idoneas, tanto para prprncher va~as orrasionaes, quanto parn faz('l'Plll parir da rli1·r1·toria. SP!ll q1\P
porém, o numero dos rli1·prtorrs, rm q11alc11wl' ncl'asião. Pxr•rrla
ao maximo fixadn.
""!Pnhu.:; · rli1·r,1·tnr assim nomrado porlrr:í tomar riossr rir
sru c.argo nJ,; a 1·1•11niãn da as;wmlJJ(•a gPral ordinaria q11P
Sl'guir-sr ú. sua llO!llPação, püdPJH!O Sf'l' l'PP!Pito . .\ l'Pllll!TIPração rir qualr]HPl' rw~sna assim nnnwa•la ali; a dila ª'"Plllhl•;a
gp1·al orrlinaria. srr:í fixada 1wla clirPrtnria.

80. Os direetnrrs rpslanl.Ps, não ohslantr qualq1wr Yaga
no SPll ron.iuncto, firantlo sa\yo o -raso em que n sPu 1111mrro
sPja infrrior ao que ficou assim determinado, podrrão pref'nrhrr as yagas orrorrirlas iw seu ron iunclo. nu ronyorar uma
assernhl•'a grral da rompanhia, quP nfío poder:í agir Pnl ont.ro
srntirln.
Hf'fimda dl' rlirl'l'forcs

00. A companhia rm l'Psolução rspl'cial podrr:t destituir
11m ou mais dr sru;.; rlirPdor1·s antrs rle pxpi1·ado o prazo dn
rpspm~ti\·o mrtndalú, P poderá nomear t>m suhstiluir,ão um acrio11isla que para isso rst.pja haliilitado, l'<PIHln ilarlo avisn rJ,.
tal nomraçiío 11a r!P-vida foínna: P o dirPL·to1·. 011 clirrdores,
assim 11onwarlns, tnmal'ão posse tln Jogar de sPU prPrlrrrssor
011 prrdPrrssorPs. A rmnpanhia rm qualquer nrrasii'io pndPr:í. ·
a11gnienla1· 011 rPduzir o rn1mPrn flp ,sPns dirrcto1 PS Pm assemhlr'a geral.
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1nha/J ilitaçlio de d irectorcs
!li. (Jualqun direclor •·011sitleral'-s1·-lia ipsu /flf'f:u i11capae i lado 1· o Hl'lt 1'al'go \ agfl 1'111 qualq11,.1· d"" ""J.!ll i.11l 1•s rasos~
a rnt !'alfa d•· ol>f1111t,:f10 011 rPssar;ãn dn di1·1·if11 1.J.• fH>.sse,
11t>s !Prmos do arl. 8'1;
TJ) quando fallir, tor11ar-sc insoh·u11te, susp1•w!P1· paga111 .. 11L11". J'f'l)lli'l'f'I' l'l'SSfÍO t]p ]Jf'US OU l'.OlllflllSÍl:fi11 l"lllll <'l'l'dlll'l'S
pagando 1twllos ifn :!O s!Jilliugs por libra;
r· J quando 1·11 ft'.l'll!UI', ficando af'f1;dado das fa1·u Idades
lllt'!LLUPS;
d) quando

f'alta1· ús reuniiiPs da dir1•doria 1>111· 111n p1•1·indo
1·1ms1•1·uliYo 1.IP sl'is mezes, sem consentimento por 1•scr·ipto da
diJ'l'l\[Ol'ia;
e) quando 1·1'.signar a ,;ua 1'.adrirn (Plldo a\ i.sad11 da sua
iule111.:ão ú cornva11llia. com llllla anll'e1•dl'1wia 11'- u111 llll'Z. por
i11sf1·u11w11fn escrivto.
E fiea nxprrssamPutP tl1~clarado 11ui: qualq111·1· di1·1·1·ln1· f1•1·ú
a Jil11·1·dad1· ifp 1·11:1!ractar com a companhia 11 1'111·111·r·i111t·1tlll de
1111·n·adnl'ias. fm·np1•endo-as d•• facto; " que niio S('l'<i nullo
1111 i111pedid11 qualqu .. 1· 1·rnll1·a1·.to ou aju;;fl' P11lr•~ a 1·11111panhia
1• um dit·edol', não sPndo PStl' PJlJ 1·asll algu111 <il>rigatlo a
J>l'l'sfar· 1·011fas Ú!JUl'ila pPlos lu1·1·os qw• auf'eri1· prH' via de
quaPs(JlH'r 1'.1.lllfl'ados enm a nwsma, ll"la silllplr·s mziio da
im-r•st i1lunt tlP Sl'\l eal'gn. ou por 1·ausa dl' sita p11sii:ii11 f'idu1·ial'ia. p1·r·aitl1• a 1·0111panhia: fi1:and11. 1•1Jtl'P!a1Jt11. •·l'larndn 1?
f'\ p1·pss11 CJll" o dito d ircdor dP\'P1·:í 111a11 i f'psf n !' p1·1·1· isa 1111•11le
;'1 dil'l'l'fnria a naturnza dr• .~eu inl<'l'Pssr· "til tal 1·1·11f1·adll. a11li's
dr· f1·l-11 assignado, !liio podnndo votar quantln discuf ir-se qualquc1· l'llntrndo nu ajustr~ no qual Psli\-,.1· int1•r·r•s.sad(I. Ri 1·omturln a di1·f'C'toria ft11· dP opinião que o i11le1·essl' rl1· 11111 di1·p1·fo1·
1•111 qualqu1·r· ·l'onlracto ,;_ incornpafivel com a Jll'l'111anem·ia do
me . m10 ern seu 1·ar·go, poderá Pila P111 t'l'sol\ll;iin approvada,
1·assar-llte n mandato.

R1'fil'ada de rli1'ecto1·cs
\l?. Na vriml'ira assPmbli.\a geral 111·d i 11a I' ia. q111• ·"'' ha
dr· 1·1·1111i1· 110 a111w dP ·1012, u rm foda.s as sub:;:t>q11(•1!lf'.q prillll'il'a.s assi•11il1J.•a,; gp1·a1_•;; nr·dinarias ri!• cada a111111. 11111 frrt.:·O
do.s dirPl'fnr"" IJUP não forem rli1·!•clo1· gPl'l'JJfl' 1111 µ1·r"ntes,
<H1, nii11.,;prn]11 n s1·n rn1mPro mull.iplo de tr·Ps, 1•nffín o 1111mero
IJlW mais s1· apprnxirnal', d1w1irá retirar-sP do earµo.
Um direl'lor !'Pt.irn11tP (\O!lse1·\ar-s1·-lia 1•111 l'uÍw!'fío ali' a
rlis~olueifo nu adianw11!11 da assl'mhlr\a 11a qual 11 s1•11 °s111·"1·ssor
foi (']Pifo.
.Y0111 ração dos s11rrrssorr s
0

0

93. A a;;sembli\a gr1·aJ na qual os dirP1·f111·<'s sr· r>etirarern
ou se devam retirar gradualmente, voderá nornear os succes-
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sores, ou se não o fizer, a nomeação de successorcs dcYerá ser
feita cm qualquer assernhléa subsequente, comol!alla mediaull·
aviso dado, do qual constará que tal nomeação fará parte dos
ass11mvtos a discutir na reunião. Si em uma as,;,1mhléa geral,
na qual se d1~\·cria proceder á eleição ctc director ou directo1·es, não foi preenchida a vaga de director retirante, neste
caso, cada director, si quizer, continuará cm funcção ai/• a
nomeação do succcssor.

IHsvusiçúcs sob1·r: retirada
!l 1. A ;;al1ida µ!'atlual dos pl'i1111•i1·os 1lil'•'!'l111·(•s s1•d1 p111·
cllcs !lelerminaJa C'Htrc si, ou, ~aso nã•J clwgu1'm a mn u1:1~t11·do,
então proceder-se-lia a sorteio, l'ffeetuado a1itps da pri111Pira
ass,.111ld1•a 01·di-11a1·ia 110 auno d•• !!li:.!. l•:m l'al\a anno sPg11i11h·.
um terço ou o 11umPro que mais se approximar, Pntrc os mais
antigos. <\Pverá rl'lirar-sP. ~i dous ou mais dirt>do1·,.s, 11111:
contarem igual tempo de funcção, 11ão chegarem a acc1'inlo
sobre a sua retirada, decidirá a sorte. O prazo da duração das
fmwções de dircclor será rontado da 1\ata de sua ult irna Plt'i\·ão
ou nomeação. Cada dirPelor retinrn!P, si estiver uos casos,
poderá ser reeleito.

Al'iso para candidafnra
!t:-í. :'frnlrnm U!'l'innista, a não '<PI'

11111 dire!·f111· 1'<·lirn11t .. 1111
l'l'l".Ollllllenda1la pl'la dircctol'ia, porlP1·;í SPI' p\1·il11 di1·1·1·l111·
!'Ili qualql.\W as.~!'111hl1•a gPra\, srm qw~ el\P nu 011t l'o :lf'1'io1li,;\a
tPnha dPixadn 11a s•'dP da <·ompanhia. pdo 11101111,;, 1 \. dias
1'nmpletos antrs da rP1mião da assemhll'a, um aviso (',;!'ripto "
assignado indiramlo a sua intenção de e\Pger tal dil'eclor e
signifirandn a sua a1·q11irsrPnria rrn ser PIPito .

P"~s11a

. \CTOS J).\ DIHECTOHI.\

Tlisr:uss{io de 11c11or-io5
\Hi . . \ rlil'P1-.\11!'ia pndm·ú. l'lll qualqnPr !Pmpo. d1•l1·r111i11a1·
quando e como rf'tmir-se-ha para tratar rios rn•goci0s sr11-.i:ws,
o o modo rln cm1voca<;ãn, adiamrnto e (salvas as rlispnsiçõPs
dos 11rPsr1itps) !'omo organizará os seus trabalhos. pnrlrrnlo
1IPlL·rmi11ar o q11or11m necessario vara def'idir os a,;~umptos q1w
lhe forem sulmwttidos: e. salvo se d" outra fórma <ll'lPrminado
lWln consdho, ü qirnriwi nPccssario para discussão cios 11egocios sociaes será constituído por dous direetores, cm Jllcno goso
e exerci cio de sPus d ircitos e funcç.ões.

97. !A di1·edoria a qualt.iurr tempo Pl"in•t'<Í. um JWPSidm1l1\
mas não se poderá invalidar qualquer de sC'us al'los pela
umis,,iío Lia eleição do in·csidcutc.
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Assumptos decididos por maioria
\J8. u\s questões que se suscitarl'm t•m n·u11 ião da di1·1,1·t oria t-;f'rão decididas por simples maioria dos votos dos
di1·ectnrPs presentes, vor levantamento de mãos; e 110 caso de
1~111pat1', o prr•sid1,11le terá voto de 1fosnrnpate, al1;1t1 do l(Uf\ de
di 1·eito lhl~ eoulwt·; ma:;, nenhum. dos dirccton's poderá votar
em qualquer questão cm Que tiver interesse pecuniario, dirnito que não s1) relacione com os intcrcs:;cs tlus al'cionistas em
geral.
1Ji1·ccto1·es

uerenlcs e co11111lis.1·ücs

~l(l. ,\ dirp1·toria podl'1·:í, m1•dia11fl' dt>lil11~ra1:ii11. 11<t1tlt'a1· 1011
ou J11ais dos s1•us pares din·ctores gr~r1•11tPs ou di1·p1·.t111· g1·1·p11te,
aos lJltat>S poifp1·:i 1folegar quaPs(]Ut~I' dos sP11s podPL'es, 1m ú
1·111111nü.;sfí11, ou co111111issõPs, eomposta d1) um 011 wai:-; do:;; Liire1'.lores, colllo a direcLoria julgar eon-v1•11ienk; 1~ pod1·r:í. a quallfUl'I' 11'111p11, n·vogar e annullar qualqur·i· destas 1101w~açõ1'.;; ou
dekgac;iícs de poderes, 110 todo ou om parte, em relação lJlll)l' ás
JI"""ºª"• quci· aos fins, mas, cada director-gerenle, gerente ou
1·1111L111issario, a,.;silH nomeado, cingir-se-lia, no exprcicio dos
s1•1is 11uu1)l'Ps. a todas as instruc(:Ól's q'tie f01·em dadas pela dir1•1·t1ll'ia, " todos os actos Lii1s delegados assim nomeados, realizados de confonuidadn com essas instrucções e para a l'onse1·.uçfío dos fins parn l]lll~ foram uomeados, e não oJ.JJ,ros, terão
igual fcJl'ça e pf'f'1~ito l'Omo He fossem praticados peld9directoria.

Jlollol'tll'ios }JOI' Sl!i'l'i('OS CS}il'Ciacs

1011. _\ dir1·1·1 o ria podcrú Yolar a n~murH:rac;:iu que .i ulgar
atl1•quada d1• 1111alquc11· 1kstes din)dor·1·:<-g1•1·ellt•»i. g1•r1)nks, ou
t'o1111llissarir>:<, t) tal n•m1111p1·ac;ão SPdt lPYada ú eonla das desJll'Za.'i de admini~lração do anuo Plll que liYPr serviuo o dito
di1·pt'fo1·-gp1·cnte. g1•n•1ttP, ou conuni":-:ario: ou s1• algum dil'edor
aecl'itar uoml'açfíu para ~erYiçns Pxtr·aordinarios, ou 1iara dilig1•ueias 1JspPcia1•s, retirando-se do paiz, uu 1•m quali1w•r viagem
on por c1ualt}lwr outro modo, vara alguns fins da companhia,
a tlir·cdol'ia podl'L'Ú remunerai· este din~ctor ou estes dirrctores,
rnt por uma quantia fixa, ou por uma poretmtag1•rn de lucros,
ou pol' oulrn lll1Hfo, como He dctel'minar; e a dita !'Pmuneraçãc
p11dt>r:í ,,.,. 1·111 arldit;ão •<'1 remunerat;ão 1n·di11a1·ia ou f'll1 vez
(ii,>sta.
rn1. Emquauto c01di11uar :1 OCCiJpa·· o :.l'U l':cll't!O, lllll c1;l'l'dill' gPl'l'lllu niiu estar:i su.i1~ito a rnt.inu·-s1\ p111· rnotivo rlc
saliitla po1· tur110 e não si~r:l ouvido quando ;;1~ dd.í'rmiriar a
;;aliitla gradt1al. mas f'il'a1~i sujrito aos 1Jwsm11,; 111·1•ePi!os qt1anto
a d1•11lissão e trallsfereneia a qun estiYt\l't'lll sujpilos os d()]n!lis
tlire1·.torl'S da companhia, e, se IJOI' qualqul't' mof ivn. dPiXal' de
1iceu1i:11· o ea1·go de dil'eetor, deixará, ipsu facto, 1k Sl'l' dir·eetor
g1•reutc.
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L'm riciu

1/e

11u11u:ucü.u 11tiu i11culidará

11111

actu

102. Us ado,.; da direcloria ·~ os de 4ual11ucr cornmi,.;são
nomPada pela dil'1·1·toria. nwsmo que haja qual•!LH . ,. 'aga ila
diredoria ou na eornmissão, ou qualqttPL' Yieiq 11a nou11~ar;ã1J de
qualquer direito ou de qualquer memlJrn rl.l :\1;n11ni:"~ãu, ~et ão
validos como se não tiYesse havido tal Yag·1 uu Yici J •: t·o1110
se rnda pessoa tivesse ,;ido devidamente nom:>ada.
l'UDEHES JJUS DllrnGTUllE8

Pu1{1•r1•s 11111; )101/et'Üu s1•1· c.rcrcilius }JUI' //Ili

« 11uo1·u1n »

IU:J. Tudo~ os 1irnl<'t'P:; qur· t'lli qualqu1•r [1"1111111 11ussa111 :'f'l'
ex1_•rnidos pPla dir1·c·toria, poderão St'r 1~xel'cidm; 11ot· u 111 111wr111n
da me~rna, ma,; 11urn.m vor menos dc,.;te 11111Jrum, 1· o llll!ll•T•l
ele clireclorcs que houvllt' na ocea,.;ião nu1wa poclel'ú ,,ot· inferior ao 1111u1·111n vi·cceituado.
PIJllc1·es 11c1·w·s dos 1li1·ccto1·es
10 í. ,\ :'ll]'Prinl1•111lc·m:ia du,; Ill'gol'io,; e ) l::"" •"·11) da "r"'tpanhia r,;tarãn a ral'g11 elo,; tlil'1_•elor1•t<. IJUI', al•'111 1],1s puil•'L"'·" n
ftH'·Ulclad1•s l!\lt' 1~~lc•,; ''"taluto,; lhes c·o1tfe1·1·m rx111·"·"~anw11t<',
pod1Tãn ex1•r1·1·1· l11tlus os 11odl'l'<'S e ]ll'atil'ar p,; al'\11.'" l'Palizal'
os fim; qtt<' podPriam s1a- exercidos, pratinuJus P r1 1 alizarlos
pPla companltia, nã() dl'l'larados ou lJUC os estatutos c•xijam expn•f:SaJlll'\\te <1uc dt>n•i·ão sei· exercidos. pratieados ,. n•alizad1JS
pela c01i11'ia11hia em asseml1léa gt>l'al, fieaudo. 1•11ll'<'lanto,
su.ieitos a quaPS1Jll<'I' rPgulamentos que a qualq110r lP111pn l'ot·r·m
elaborados 1wla 1·ornpanhia 1_•rn assrmhlr\a gPral. sn\l c·o11dir;ãn
11ue neuhw11 1·1•gulameuto poc!Pt'á invalidar qualq111'1' ai·tn anterior dos dirl'ctores que sp1·ia Yalido si não Pxi,o;l j,;-;1• P.',.;" rc~
gulamento.
SELLO

to:>. O f'l'iln social da com11anhia fic.arú so!J a µuarda da
dirPl'loria e se\ por onl1•111 cksta podf't'Ú >'l'l' appnstu a qualquPI' doClllllt'lllo. P l'aila dncurni·nto Sl'l':í a~,;[µnarlo poi· r!nu~
dirPctorrs, sPndo rubrirado prlo sl'r'I'Ptario, on pnr n11trn 1wssna nornPada pela di·rPrloria.
DIYIDENDOS

101;. ,_\ di1·,.1·!111·ia pocl1•1«í a q11alq111·1· (f'11tpll 1· .. 1·1·111rn1Pt11la1·.
P rnrn a "ªTll'\)âP da companhia Plll a,;.sp1nhlt'·a gPl':tl. clf'l'laral'
um d ivitlcndn t.i rado dos ltwros l iq u i1los da 1·n111 pa n h ia. paga"" l
rm a data (J\ll' fc'ir tlf'signnrla aos arcionisla;;, ilf' ai'r1'll'lln 1·nm n-;
f!PUS rlirritos. Salvo si de nutro modo fúr r]pll•l'm inatln iw·las
rnn1liçifos dP uina 1•111issão. Pf\lf';: divir!Pnc!os ~l'r·fío pagrn; na
proporção das quantias pagas (L 1·ornpanltia nu erPdi1 ailu!=l como
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paµal" <i 111,.:-;nia, 1,111 1·f'la1:ã11 ús a('.1:ões a lJLrn são 1kstiuarlu::; taes
di\idendus.
1111 . . \ di·1·•·<'1"1·ia p11d1·r:i ig11al111,.1i11,, a q11alq111·1· l•·111po,
s•·111 q11alq1ll'r a11l11ri~.at;ii11, paµ·a1· aos ac1·.io11islas 11a 111·rJp11r1;.ão
da,; 1·,.s111•1·li\as a1·1:l11•s, ·1J1J<11•squ1·r q11aJ1l.ias ili- di11l11,irn a titul11 d•· diYidP111lo p1·11\is11rio, q111', t'lll s•·u 111od11 d1· !Jf'll':4al', o
1•:-;Lado da ·1·ompa11hia o pcrmitta.
1:oNTAUl l,lUAIJh

108. A dirn1'Loria 111a11darú •.·s1·.ripl11rar, •·111 [iy1·11s ad1~
quad<1.s, l11das as tra11s:w1:1-1es, a1·.I i\11 1~ passi\11 da 1·111upa11hia,
" 1•sl "" 1Í\T11s s1·1·i10 gua1·dados 110 """l'i]llorin 1· .. gislrado da
1·11111pa1rl1ia, "" 110 loµ·ar 11u logarns ,. a <"a1·go "" I"'"""ª ou
pnssnas, qu1• l't1rem tksiguados p!'la dir1•1'loria a qualque·l'
l t•!JJ JlO.
IJ11l11
111~1.

ll111a

\!'./.,

w·o

111u1·1wl

1wl11 111P1111s, 1·111 cada an1111 d1·p111s do de

l\111, a dir1·1'111ria apl'f'Sl'1ilal':Í p1·ra11l1\ 11111a ass1•111l1l•'·a "1·1·al 1111ia

1:1111la d•· l1wl'11s 1• p1•1·das 1· 11111 J1ala111:0 l1as1·ado 11as 1·111i1s ps1·1·i1il 111·adas I'ª!'a 1,,, ri llS da •('( 1111panl1ia, f'Oll [('lldo 11111 l'l'Sl llJl(l do
:11·li\11 ,. do passi\11 da 1·0JJ1pa11llia, 1~1H'P-tTado •·H1 dala 111111ca
:111l•·1·inr a sl'is 1111•zl's a11l1·s da asSPHllJ!éa, mosl1·a11do la11to
q11aulu pos;;iyf'! a situação financeira exacla da rn111pauhia .
• t:;si1;1wt11ra 1fr r·unlus

1111. o l1ala11t;n 1• a 1·111tla d1• ltw1·os" l"'1·das, a1·111nt 111l'nr.i1111ad11,.;, s1·1·ãn a1·111J1panliados d1\ 11111 l'f~lafol'in dos dirP1'.(11r1•s
a1·1·1·1·a 1la ,.;il11a1;ilo I' 1•.orulii;1il's da 1•1111111a11hia. 1·1111siµ11a11do a
q11a11I ia qw· 1·1•1·11111111P11da111 sPja pa~a dos lt11·1·11s, sol• a J'i'•nna
dl' ili\ id1•11d•> 1111 l1111111s an ...; :u·<"ioni>'las, 1•. 111ai,.; a q11a11I ia 'lia' "111!11-a'· 11111· pr11píí1·tn .s•·.ia l1·\·ada ao 1'1111do d•· r1·s1·r\'a, s•~
f.!lllHlo '' q11" s•• p1·1·e1~il.11011 a1·i111a a tal n·s1wit11; ,. :1 1·1111la,
l'l'l:tl111·i11 1• l1ala111:11 sf'l'iío assignados l">l' d1111...; di1·1·clor1·s e
1uJ1rin1tl11 ...; pf'fu s1•rfl•tario.
0

llr-1111·ss11 "" 1·1í11i1rs 11us 111·1·io11isf11s

111. 1'111 l'Xl'1111da1· i111p1·1•s;;11 da 1·01tla, hala111:11 ,. rl'lalnl'io
aei111a 1111•1winuados será rPmet.tido pelo Co1·1·ei11, 1111 111i11i1110,
sPI 1• d ias a11 !Ps da assf'1111Jl1;a, ao Pndei·"\:º l'l~gistrado de cada
ntcioni.~ta da co1upa111lia, vdu modo prccciluado abaixo para
a CXIH~tli<;ão de avisos.
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AVISOS

EndCl'eço dos accionistas
112. Salvo si um accionista declare o contrario, será considerado como endereço de qualquer accionista o que tiver
sido indicado na carta de pedido de acções ou de documento
de transfcrencia, conforme fôr o caso; e havendo murJanr,a do
endereço, deverá ellc indicar ao secretario um emler1\·o no
Jlcino Unido corno sendo o seu, e o Jogar assim indicado serú
registrado nos livros da companhia como endereço; e para os
fins desta clausula e dos estatutos, será consillcraclo como o seu
logar de .residencia e endereço.

Aviso ao endereçu registrado

H3. Cada aviso e cada documento que na fórma da iwescnte tenha de Rer entregue, remettido ou dado a qualquer
accionista, director ou pessoas, poderá ser entrr~gue pessoalmente a esse accionista, director ou pessoa, ou lançado numa
estação postal, com porte pago, emlcrer,ado a11 accionisla, si
fõr ellc registrado, ao seu endereço registrado: e assim expedido e endereçado, o aviso ou documento f'erú considcradn
como tendo sido entregue ao destinatario no dia scguinlo ao
Que tiver sido lançado ao Correio. Quando houYcr di,·er,.;as
pessoas registradas como co-possuidoras de qualquer an;ii•),
não será ,necessario entregar ou remetter qualquer aviso, circular, ó~'ier.la ou documento a qualquer dellas, exceplo á
pessoa cujo nome figure em primeiro logar no registro como
um dos possuidores da dita accão, ao seu endereç0 registrado.
LIQUIDAÇÃO

lJiPisúo llo activo cm espccic e cm vrod11ct11.1·
11 í. Si a comvauhia entrar l'lll liquidai;ão, os liquidalat·ios, quer PSlJOntaneos, quer ol'ficiac~, poderiio, cum a sancção, de urna assembléa geral, dividir pelos 1·onll'ibui11tPs,
ia natura ou cm dinheiro, qualquer varlc do acliYo da companhia e poderão tamlwm, com sancção igual, empreµ-ar qualquer parte do aclivo da cornpauhia em trustee8. suk...~ os f l"usts
que julguem ~er lucraliYos 1.am os coutl'ilmiults.
INDJ;;l\lNIZAÇÃO

Jlr·stituiçiio a {unccionarios
l 15. Qual11uer Llirel\lor-gen•nte, seercl a riu, 1·111 prl'gatlo 1111
subalten10 da companhia serú indemnizado pela Jt1esma 1•m
relação ús custas, Jll'P.iuizos e de~pezas cm l\UC qualq\ll'!' dm;
ditos empregados ou subalternos incorrer e lJOl'(jlrn se.iam rcsponsaveis por motivo de qual.quer contracta cm que fôr
parte, ou por actos praticados por elle como empregado ou
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subalterno da companhia, no cumprimcnto._dos seus deveres,
o os directores tcrfto o dever de indemnizai-o, á custa da companhia, pelas ditas custas, prejuízos o despezas. E nenhum
dil'eclo1·, ou outro empregado da companhia será responsavel
1rnlos aetos, .recibos, ucgligoncias ou faltas de qualquer outro
dircctor ou emvrogado, ou assignar conjunctamente um recibo,
ou por praticar conjunctamonte qualquer acto para conformidade, ou por algum prejuízo soffrido pela companhia ou pelas
despezas que ella faça por insufficiencia ou deficiencia de
titulo de qualquer propriedade adquir~da por ordem dos direclores para a companhia ou para salvaguardar os interesses
dolla, ou por insufficiencia ou deficieucia do r1uaesquer valores
cm que, 011 su!Jrn que fôr empregado o dinheiro da companhia,
ou 1101· algum prejuízo ou damno proveniente do fal!encia,
insolvencia, fraude ou dólo de .qualquel' pessoa que tiver em
seu poder dinheirn, valores ou effeitos, ou por qualquer outro
prejuizo, damno ou azar do qualquer natureza, que succeder
no cumprimento dos deveres do seu cargo ou em relação aos
mesmos, salvo se succeder por aclo dependente de sua vontade
uu 1101· sua culpa ou negligencia .
.\o11u.:s, CIUlul'CÇOS e

qualificação dos

S!lÚSCl'Í}JlUl'CS

l11•Hry l'orllo~k, 1G8, Oxford Street, Londres, 'V. Con(ad1ll'.
A. Uordon :\laginuis, 1G8, Oxford Street, Londres, ,y.
Jualheirn.
Datado neste dia G de setembro de 1911. 'l'estem~has das
assignaturas supra, J. T. Boyes, 1G8, Oxford Street, Londres,
W. secretario da companhia.
Por cópia conforme. - L. Birties, anhivista assistente de
;;u1·. iedades anouymas.
Estavam os sel!os de. lei inutilizados na Hcecb1:doria do
Tliesouro Federal.
Nada roais contiulia o rder·ido csfal11lo !JU1\ !Jeu1 e fieldo proprio original ao tfual me reporto.
Ern f() do que passei o presr,nf.c r1un scllci com o sello do
meu •Jl'Jieio e assiguo nesta cidade do llio de Janeiro.
~l'g1rnda via.
llio de Jarwit·o, :.! de outubro ue 1!J11. - L. Uuai·aná.

r11eut.e Y<~rl i

l>l•:CHWl'O N. !J.018
.\ H1"·a '' :trl.

A--DE

16

DE NOVEMBllü IJE 1\111

18, l1·!1•r;t y, 110 TP~ulamienio upprovmlo 11l'lo
de 5 de julho de 1911

d< 1 ~·r1·to

11.

B. R1 ü,

O Prnsidr'nto da ficpublica dos Estados Unidos tio Brazil,
nsando da n,utorização que lhe confere o art. 25 ria lei n. 2.356,
dri 31 de dezembro de 1910, resolve alterar o n,rt. 18, Iettra (J,
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do r"gula11w1tl11 appt'11\·ado pp\11

d1~1~rP!u 11. H.Hl1i. d1· :-, d1· .iullto
du m11T1·1tl1• an111>, na pal"lt~ qu1; dbp1i1~ s11l1n· 11,.: Pngaja1111•Hlos
de p1·ai_;as d1· prd 1·orno ,.;prnJo alll'iliuii::tu dn elld" d> ])1·pa1·lanwntn da (:11P1Ta. l'i<'a111\o p,.;,.:a altl'il1uii;iio eo11krida:
.\o rd1•rid11 1·lwl'1· d11 1l<'parta1111•ul11, tli~ u111a parn 11111 rn
1·t·giii11 d1• inspPe~~iio;
.~os iuspe1·-tores pPl'J11a1u•ntPs. 11uamlo o t'11gajam1•.11lo ft11·
tl1· unia brigada para uutra d<'lltru da l'<'giiio;
.\os 1·1111111Httula1tl.<'s d1• l1rigadas, qua11do o 1·11gaja111Pttln
1"1'it· "" u1t1 1·m·p11 para 11ul1·0 na sua ju1·i,.:di1~i;ii11;
Ao.~ 1·om11ia11dantPs d<' unidadPs. qna11do la1·s 1•nga,ja11w1d.os
fnrem "olidtados por prni:as suiJ ,.;pu 1·1>111mu111lu 1· pal'a a:;
Hll'smas uHidades.

Il.io t11~ Ju1wiru, lü "" 110\f•tnbru Ul' !UI 1. \10" da Lmlepe11delleia e :'3º da Repu!Jli1·a.
Hm1MES

n..

D.\ FoNsEc,1.

,\11to11io Atlol1dw i/11 Pu11to111·11 Jlr•111111 ffor1·1•f11.

l>ECHETO N. \1.01\J-DE 11 tm

üU'l'llBllU

ui,; l!lll

Conredc auturiz;-{1_;;\o ii « Tht• .\umzon Ri ver Stcam Navigation Company { L!• 11),
I_Jimited » para funL'L'ionar na H.rpuhlin1

U I' l~,.;ilktll" da lkpuhlil'a dos Estados ll uitlu,.; do Braz il,
allPtHlernlo ao l)Ut' requpn•u « Tlw c\mazon Il.iH'l' ·~leu111 Navigation C1lmpa11y 1, 1\Jl I), LimiL!'d », sociPdar\1: a11011y11m, 1·11111
s,;dP na ,luglat.Pt'l'a, rkvitlamente n11J1'ese11tada, decreta:
Artigo u11il:11. E' eo111eedida autul'izai;ão ,,í « Tl1e A111aw11
'llin·1· ~tea111 Navigation Compally (1\H 11. Limited », para l\m1wionur na Rt~pul1lioea 1:om
estatutos que apt'PSPnlou, 1111•1lia11Lr1 as dausulas l]lll' 1·st1: al'ompanham, assignal\as jll'\ll
ministrn de Estado da v\grieultura, Lndustria e Commercio,
l"ic3:ntlo a lllP>mta 1:01111ia111hia obrigalla a cumprir as formalitladPs Pxigidas 111:\a \pgislação mn vigor.
Rio 1k Jan!'il'O, 11 de outubro de HH 1, \JO" da lm\ep1,•Hdencia e 23" da Republi.ca.
HElll\rnS H. l>.\ FONSECA.
l,ed1·u de 'l'ulcdu.

º"

Clausulas que acompanham o decreto n. 9. 019, desta data
«Th" :\niaznn HiYt•r :-<tl'ant Na,igatiou Co111va11y !l!lll),
Limil!•1l », ,; olil'igada a (l't' um t'P[Jl'l'S1•nla11!!' 1111 Brazil 1·0111
p\1·1111s e illimitados podPres para tratai· 1• dl'finilivamnuln r1:soln·1· u,.; quPsliíP,.; qw· :;11 -sl!Sl'itart'm quer c·om o (:ovm·no, q1w1·
com partieu\arcs, podeHdo ser demandado e reee!Jer citação
inicial vela eompanllia.
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II
Torlos os actos <[Ut' prnticar no Brazil fir.arão sujeit.os
u11i1'a1111'11!t· :ís r1~s1wdi\ ª" IP is f' rpg11laJJ11•11tos 1• :'1 .itll'i'<dicr:ão
dn s1·11~ fl'il11111a•·s j11di1·ial'ios 011 admi11islrat.i\·o:;, s1m1 !JllP, em
f1·111po algu111. p•·~~a a 1·dPl'ida ·1~0111pa11liia. 1·ecla1uar 1l_!talíJU!_1l'
1,xn1•p1;iin rundada 1•m seus ()Slatutos, CUJUS d~spost\)oes uao
]lnrkl'iio SPt'\'i1· dP Jiasf' para r1uali1ue1· rc1:lanmr:ao 1.:011r:l't'111·11te
:í í"ir•1·.111:iio das uliras 011 SPl'VH;ns a que clles se rel erern.
0

III
Fh·a dP1wmlenle dB autorização do Governo .qualquer all 1•rai;ão .Jw~ a companhia tenha de fazer nos respect.ivos esl.at.ulos. ~m·-Jlw-ha cassada a autorização para l'mw1:ionar na
l1ep11hlica se infringir f1stas r!ansulas.

IV
Fi1·a enlf'ndiclo que. a autorização é dada sem prejuízo do
p1·incipio de achar-sP a "'ornpa•nhia sujeita :ís disposir'.ÕP;; d1~
dirüiln CJUP rPgem as sociNladE'S anonymas.

V

•

:\ infra1·i;ão, df' qualquer das elausulas. para a 11ual não
f"d •·.ia 1·0111111 i na ria pPna espe1·ial, serú 1mn ida com a multa dP
11111 •·1111111 1fo rl·is 1 t :OOO!ji1 a cinco contos de réis (rí:OOO!ji) e,
11" 1·as11 d1• l'Pirn·id<'twia. enrn a cassação da autol'izar,.ãn con,.,.r(ida p1•lo dP1·1·,.f11 P111 \·il'frnl1• do qual baixam a~ presP11IPs
1· l:111s11 las.
nio de .T arwi rn. t J rlr outubro de 1911. - Pl?drn de 7'0-

lc1"1.

Pela prPsente. por um <lP nós feita e por ambos assignada,
na r1ualidadP dP dirPcü1rPs da sociedadP anonyma « ThP, Arnazoa RiYPr :-;tPam NaYigal ion Company ( i!H 1), LimitAd », constif 11ida na Ingla!Pn·a •' n11ja s:•ctp foi transforirla para esta Capital, n11tnrga111ns an !Ir'. .Jos•' IPi1·ps Brandão, no Rio de .TanE'iro.
ns porlr•rPs !lf'r.pssarios· Pspf'11ialmente para re.querer ao Gove.rno
da RPpuhlira a cnmpPtPntP autorização. afim de ficar a mfmcionada r·ompanhia liahilitada a f'11nccionar no Brazil, assignando
n oulonmdo todas as pPtir,.ões " clor.umE'ntos quf' mist1>1· sejam.
1·pp1·p;;p11fa111lo a mesma companhia perantP as autoridacles e
rPpa1ti1:õP~ .r·ompP!f'nf.Ps, usamJo de 1quaesqtrnr outros poderes
flpsf.i11ad11s ao imp(1•J1lf'llffl rJo mandato, OS (jlJa()S, ••tnhora llãO
exp1··~ssos, dPsd1• jú damos romo 1·atificados. e mais dos rlP.
~11hsl.ahelp,cer.
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Estava collada uma estampilha federal do valor rle 1$,
devidamente inuf.ilizada com as seguintes datas e nssiginaturas:
Pará, ri de setembro <lc 1!H L - Samuel Mac ])owell. --Auansto Rodrim1cs de Souza.
Heconheço a letf ra e assignatura retro do Dr. Samuel
Mac ()myc·Jl o do Rr. 1/rngrn:;to Jlodrigues de Souza a asRigna-tura.
Pará, !J ele selcmhrn de 1911. iEm fpsft>munho rla \•r:rdadP .
... - 1'heo1losio Lacerda Chcnnont.
·Pagou 1$200. Rf!lava ao lado a chanrf'lln de 1'hNHlosin
Chcr1rn111t, fal11~1lião, Pará.
ifl.econheço ver<laelcira a firrna ílo lahellif'tn Thf'nrlosio ri•'
Lacerda Chermont,.
Rio rlc .laneim, :1 de nulnhro rle 1911. Rm fí·sff'mu11ho rla
venl:uln. - .. Rvm·isto Volfr> de fla1·1·os.
Ru, abaixo assignado, f;radnctor publico e inlcrvretc comrncrcial ,iuramrmlarlo <la praça do Rio de Janeiro, por 110mcne:.fin ria f:hwil isima .Tunta Commercial ela Cnpilal ·Fcrk1·al:
Cewlifko p1~111 presente que me foi apref!cnf.iulo 11111 110eurneuto ci:;cripfo nu irlioma inglez afim -de o frad11zi1· pam o
vernacuJo, o qun as8im cumpl'i Pnt razão do nw11 ul'f'i1·i11 1· 1·.u.ia
t.radue~iío ~5 a RPgninf.P:

'l'R ADTTr.ÇÃO
~

"Th11 Companies (Consolidation) Act » i90R
Lei de Companhias (consolidada) 1908
1:01\l l'ANJllA LIMl'PAllA l>Ull ACf.:flliS

ilfl'mm·o111/1tm fie Associarão dfl. « The Amazon J:h•m' Stram
Nm•i1111f-ion Cnm1im111 (-1 .'11 J), J,imitrd »

1. O nomr da compa11ltia ó 4 Tl1n /\111az1ir1 lli\'1•r f.\!Pa111
Nuvi1-1rrlio11 t:ompauy (1l!l11), Limif.r,d :i>.
~. O Ps1,1·i·plorio 1·Pv;iBt.r·at111 da ·t'n111panl1ia 81~1·:í sil11arl11 11a
TngJal.ürra.
:i. Os fins pm·a os q11acs a companhia 1~ <'sLali1·!1"'iila sã.o:
1) "Rxplo1·111· n llPf.l•H:io 1k 11rop1·i1~l:u·ios .f]p 11avio;:; Plll foilos
Oil seus ramos.
2) Celebrar e ex<}üutar, com 011 sem morlifi1,ai;õeH, um
contracto que já foi preparado e ,que se declarn havei· sido
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!15

fi;i 1o 0nlre o «Anglo Ilrazilian Holivian Syndicak, Limi.t~d_»,
1k 11m lado, 1: 1•sfa 1:ompa1nhia, do outro larlo, para a acqmR1çao
d1· parir rins hen,; p01·trncc11l1!~ origi11arianwntr ú «Arnazon
~f,1:am Nrivig-rtf.ion Uonwany, Limif0d », uma c1ípia fio rujo
1·111111w·.1 n, varn fins de irl0nti ficacão, foi firmada por dons rlos
.~11h,1·.riplo1·rc; do p1·p,9ei1f.e inslrume11Lo.
:!) Comprn1', 1:onsLrnir, cclebra1· conlracLos 1·olaf.ivos á
1:1111~1 r11cção, f ror·a, frclamenlo on acquisição e posse de navio;:; r vapon<.c; 1111 dr embarcações de toda sorte, e comprar 011
:idq11il'i1· ar,i;ÜPS ou internsseR mu vapores. navios ou emhari:acf1<>~, 011 nn s0g11ro, fr0t.e on engajamento dos mcRmos, bem
n111111> ar.r.:õ"s, 1il11 ln-; ,. ohrigaçiír:s dn 111uaesquer companhias
q11r llº""'1i1·;•111 011 !.iv0r1·m intPrnssr rm1 navios nu vapores e
111:1111.1·1" 1·oni:erl.ar, 1cla~"i ficar dn novo, melhorar, alterar,
\ 1·111lr1', l.eor,:c1r, ou ii Jugar ou fretar, carrega 1' (L commissão ou
gyrar d1rnlra Jórma qualllnrr e dispor fli! navios, vapores ou
<'1t1harcaçüc·s 011 dP ar·çfíPs 1111 uhrigac:i'ír,;, na fórrna eslahele1·.ida supra .
.\) 1F.mprAga1' ns vapni·rs, uavios ou emharca<;lít·s .que na
n1:1·asiiío perf•'lflcerP111 Oll e.~livflrPm 1·m poder da companhia
Jl:Hn fi11,; d11 navl'·gação 111arifima 011 Jlnvial, " espAr,ialmente
110 f.1·a11sporl '' d1~ past:;ag1oiros, malas, tropas, munições de
1<111·1Ta. gadu aliai i<lo n mn p1;, iearnc. trigo 1: 011!.ros productos,
'' .fie fl11•sonros 1: 111nrcadorias de !.oda a snrtr, f' adquirir snbsidins pnslar"s 1· <'Xplorni· todos ou q11acsq11er hrngocio.s de
J1J'11prielarios dl'. navios, emharcadorPs. corrntorrs de navios,
1·.a1T1•gadon•s d" marcador ias (r-arga), corrntorPs de seguros,
d1· passagcir11s, 1' dl'. corretores gerans, g1wrnlc.~ dn ~avrgação
,. d1' 11u l 1·ns hc1rn, a.rmazens de provisões para navitis, com11w1·0ianf Ps, donos de tl<ít:as, concertadores de navios, fabrii1·a•11I Ps dn lona e dl' velas, contractant.es cm geral, contraictanf ,..s d11 1~a1·ga.s fi·ct.adorcR, negocianteR e f.ransportadorcs, donos
d1' sa,·1•i1·ns " Jrof.es, for11PcPdorPs de navios, donos dr cal.raias,
d1· l':11T11•:a'-'. l1·a11~JH•l.'f:irlo1·ps, agPnf P,; 1"q1editnrPs, agentes de
1·1il 1·1·µa d1• 1·11d11·1r11li11,;, ag•·llll's dP « l11111·isl1~,; ». agr•ntes geraes,
111·1,111·1:11111•,; d1· .':"I•>. p1·op1·ipf.a1·iw; d1· al'111a~.1~ns frip;orificos,
l 1·:1rii1·l11·i1·11c.;. d1l11ns d1: 1":í1·s. P.sti\'ado1·1·,; " 1111·r1'ailore,; 1'111 geral.
;, , \gir· .1•111110 .1]11·110,; gr:renl1~s. ou .f'.01110 gerPnf.p:;; de vapor<·"· 11a 1 i11c.; 1111 1•ml 1al'ca<:ões, 1: P1up1·egar c11mo 1commanda.1ltP,
gi·.1·1•1111~ m1 ;igp.11le geral de qualqner vapor, navio 011 embarna1:~11 nu rl1: .q11al11u1·1· parir: 011 partPs d11s uwsnios na orcasião
pr:rl .. 11cr•1il Ps ú companhia, qualqner pessoa nn pessoas, firma
011 1·.u111panl1ia, q11c1· misa pessoa ou pessoaR ou entidadPs te11llam uu 11ií1J direito a quaLqnnr imrtn on intnrPsse 111~sse
\:tpnr, navio ou Prnlral'Caçiío ou nesta companhia.
1;) ,:-:11~1.:1u·a1· nav ins vapoTf'R " nmharcações de f onolada de
f11tl:i a s111·l1'. 1· mrwhina~. appa1·rlltus, machi11is1no0<. aeirw.ssor ios. Jlf'O\' i"õPs, frpl PS, liw1·os, salarios, >C.:trgas r: ou t.ros nego1: ios " 1·1111sa~ l'l'l'Pl'PllLl's a navios vaporei;; e <~mbarca.cões
1·1111lra J1L't\i11iz11s 011 darnnoK 011 r1~sg1rnrdal-os 1·nnt.ra riBcos
t

la nn \ .. gai;:ão.

·7) ~rp;m·ar pcln systema mutuo conlra loJa a sorlf~ Je
ris1'.0S que poRR:Ull ser Jr,galmenfie assumidos navios vapores
e cmharcaeões de loda a qualidade eu1 que a' companhia possa
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ter intcrn.q"p como dona, propriPtaria, gerente, ert>dora hypotlrncaria, agPtllP 011 noutra qualidade, e Pstalrnlt>rer diYP1·sa,.:
classPs ou dubs i!P socios sf'guradorf's com a condição !los sorios rlP cada r,!assP 011 l'!ul1 ~~t>g111·a1·P111-sP uns aos oufro8 sob
o principio da m11t11alidadr, P dispm· P rPgu\ar Pssas cla&~es
ou 11luhs P tornar-sp socia rias mPsrnas, 1\ tamhPm segur:w
1·ont l'a ris<:os llJ'1iy1•11iP11tPs dP rlamnos sofr1·i11os por passagPirn;; ou pessoa,; ao SPrviço da ,rompanh ia c.ontra <lamnos 011
1~ompensaçõPs d0Yidos •na •roinformidadf' das lf'is dP navios mrrrantes, da !Pi rios risr·n,; assumidos pelos patrões (« T·he EmployPrs Liahilits .\r.t »). das leis r!P r.nmpensação dos trabalharlnl'f'S " d1; nuf.rns \Pis f]uaesquer.
8.1 EmprPga1· quaPsquer doR b•~ns da companhia, na occasião. para l'Pbor.ar. salvar ou prPstar outros sf'ryiços a q11alquP1' \'apor, navio ou Pmba:rcação.
!)I Construir P montar dócas f!uctuantPs, pontões com 011
srm, Pstaleiros dr ronstrucção, abrigadas, officinas. ronst.rucçõrs, machinas, trapichrs e outros accessorios e explorar o
nrgocio dr proprirtarios dP dócas, cáes, molheR. pontes, arrnazens, deposito dP r.arvão e de provisões; de const.ructores rlf'
naYios dP madt>ira. f1;rro ou aço e d0 concertadores e armadorPs, e qualquer m1gorio relllicionado ou dependente desses.
101 Construil· P <'slabf'lrcrr obras de mar·inlha e outras ck
pngenharia P fabricar chapas e cantoneiras. tendo para isso
todas
offir.inas. t>difirios. marhiinismos t> installaeões nf'cessarias P Pxplorar o 1 wgoeio dP Pngenheiros "' 1'nnstrurtores
r\P rnachinas e dP fabricantes d1; ferro e aço.
11) "Çomprar para Pmpregar ou revrnder P nf'go:ciar f'm
trrras, <'asas f' outra.s propri1;dades de qualquer PS\Wcir P
f]ua1;sqUPJ' inlf'r<'ssPs nas m1;smas. P devnlYPr "' utilizar quaPsf]uPr IPrras adqui1·iclas Jlf'ia companhia ou f'l1l q111; a mp;nna
Pst.iyPr int1;rrssada. r 1;spf'eialmf'ntP adaptando-as P preparando-as para ronst.rurção: rcmstruindo, alt.f'ra11clo, demolindo.
ílrcorando. ma1ntrndo. mobiliando, preparando P melhorando
rdifirins, P plantando. <>alçando. drt>nando. lavrando, cultiyanllo, alugando pnr arrPndamf'nlo P arliantando dinheiro f'
fazPndo e.ontrartos P arranjos rlP toda a f]Ua\irlade com 'cnnstrnr.tnrPs. lrJr'.alarios P outros.
12) .\<dquirir bP<ns, moY1;is ou immoveis P 1quaesquer in1.Prf\s.sPs 110.s mesmos dir1;itos. para qualquer rios negocios ria
<'Ompanh ia, P dP qualquf'r modo a\tPrar. arrrPsrr 1ntar. rJ1;sP11YolYPr p lidar 1'0111 n.s mPsmos.
1~) .\dqu ir ir Jj,rpnças. <'oncessões. patentes, marcas de fahriras nu ont1·ns pl'ÍYi\Pgios similarrs, dP di1·pifos P im·pnções,
qur. p0Rsa111 sPr adqu irirlns para os fins da rompanhia e de
qua\qurr nwdn usa'I'. PXPl'Cf'I'. girar P aproYPitar os n;Psmns
r• Pxplorar PssPs faYorPs ou fabrirar pol' força rios mesmos.
11) Adquirir P rmprehf'ndt>r t.odoR ou partP dos negocios,
b1"ns ou r1;spon.sahilidad1;s dP qualquf'r p1;ssoa -ou r,ompanhia
f]UP PXp \orar 11Pgnr io fJ\l r Psta rompa•n h ia Pst.ivrr autorizaria
a Pxplorar.
15) nrr.PhPJ' dinhriro f'm deposito "' emprestar dinheiro,
opport1111amr>nt.P. com ou srm ·hypoth1;ca nu outra garantia.
<:nhl'P Inda a sorte <]P hr.ns movris ou immoveis. e espe:}ial-

ª"

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

li1

mPnfc a out.ras 11'ompanhias transviarias e de transportP, e a
1wssoa., quP tin•r·pm negoeins '"ºm a companhia.
1ti) Estalwll't'PI', nrnn!PJ'. gp1·i1· n s11h>w1·1'YP!' para in~titui
\,'Õf'S dr" 111·r.,YidP1w.ia, di:<pr•11sarios, clutis, i·aixas t'<'onomit:as e
1'11ud11s ili' l11•udi1·p1w.ias ou pensõrs ou iuslituiç:õe:o dP 1·aridade
Plll :'aym· do.-< fllilii'll'innal'ios, Plllpl'Pgarlns. SPl'YirlOl'P.-< p l'r1•guez1·s da 1•ompa11hia.
t/ 1 Tornar ou adquirir· por oulra f(irrna P pmsuir ou girar
dr• qualqupr· ll!ndo eom ai·çõf's (integradas ou nãn.i, titulos. «debr•11t Ul'l'S », « rfollf'llfUJ'f•-s!ol'.k >~. ou •l]llaPSQ\lPI' i11fi'ressps Pm
011! ra r·nmpa11hia im·orporada em qualquer parti' do mundo
1·11.i11" fi·11s sP.iam SPll!PlhantPs aos rlPsta companhia ou qtll! l\Xplui·al' 11Pgocio s11sr·Ppli\'l'l d1" Sl'r conduzido dP modo a fl'azer
vantagPns para a l'Ompanhia. P lamçar e subscrevPJ' acf,'Õf'S de
qualquPr outra comvanhia -cujos fins sejam os supra indicados
ou que se <'Onslituir parn adquirir e Pmprehender (assumir)
todas P quaP,IJllPJ' da~ rP.spnnsabil idadPs P propriedades dPsta
""rnpanhia.
181 Faz1•1· fusão, cor11prar a empn~za ou os bem; P CPIPbrar
" "l'fpr,( u a 1· quaesqu er ar~cúrdo., df~ 11 n ião dP int erP,sses com
qualqu"1· outra 11·orpora1;ão. fir·ma ou pessoa q1w 'f\Xiplorar
qualqupr· nPgocio sPmPlhantP a q11alq11Pr negocio desta companhia, P dar a Pssa 11•orporaç.ão. firma ou pessoa qualquer
i111lemniza(,'ão 011 garantia 1· solicitar qualquPr !Pi do Parlanwnto 011 ou!J'a q11P íôr ne1·rssaria.
J!): Tomar ou IPYantar di•nhPiro emprf'stado l'ontra hypothl'ea ou Pmissão de <«dPbeutures » nu « dehenture-stock »
!pPrpPt11os nu 11ãn'1, gTaYando todos ou pal'!P deli. bPus da
1·ompanl1ia. prPsPnf Ps nu- futuros. inlclusivP seu capTTal a realizai" n11 ns titulns. notas. contas " outras nhrigaçôrs dP qualqnPr Ps111·r·iP da "'Ompanhia, " fazPr arcPif.ar, ,endossar f' passar
!Piras dP 1·aml1in. 11n!as promis~nrias P outros PffPitni;; 11e1:m1· irt\'Pi ,S,
-:o :1 Yf'111!Pt', ar'l'("IH!ar. t ro1'ar, ou dispor de ou! ra fôrma
da 1'rnprPza I' rins bPns rla 1·ornpanhia ou dP .qualquer partr dos
nwsmos 011 <!1• qualiJUPr propriPrladr, dirPitos P priYilPgios da
l'.Olllpanhia, 1·nn1 a faculdadP dP ac1·Pi!ar rnmo prr>r,o (pagalllPn ti)' dos JTIPsmos QUaPsquPr aCÇÕf'R ( int PgTaclas 011 não 1. tit11 lns, « r!Pbrntu1·ps ». « dPhP.nt.11rr-stork ». ou int.PrASSP;;; de
q11alq111•r outra 1·nmpa11hia i111rnrpnrarlrt <'m q1rnlq11Pr parir fio
rn1111dn.
'.!!) Distribuir qnars11up1· ar(,'ôPs " nbriga~iíPs on 011!.ros
hP'rH da romimnhia pP!ns sor.io.s. nm PSJlPCif'.
c:-n llPµ·isfra·r· a 1·ompa11hia Plll qualq11Pr paiz i>st.rangPiro.
r·nlnnia 1\11 d1•pP1Hl1•rn'.ia ,. ::·011sr>.guir o l'Pgistro da 111Psnrn ,. .-<Pll
l'P1·onhP1~imP11!0 1111 Rrnzil nu nin q11al1qu0r outro oaiz.
23' llPmm1Pra1· !.1·nrn dinhPirn nu Jwns 011 dif'trilmindn
arçõt>s integradas nu niín 011 dP out.rn mnrln" a quaPsqnPr pessoas. l'i rmas ou rompanh ias por sulrnrrf'YerPm 011 sP ohrigarem
a s111>s1·rP\'PI'. ahsnlut.a ou 1•011dicionalmPnt.P, 011 por r.011sPg11irem
nu SI' romprnmrt.!PrPm a r·o11spguir ,suhsr.ripçõPs absolutas ou
1•.m11lirin11aP,;, clf' arçõrs, « dl'!wnturrs ». « rlP!wnh1l'P-s!.or.k ». nu
outras nbriga(.'íirs ria •eompanhia nu clf' qnalquPr- .r,nmpanhia
orµan izada pol' f's!a 1·ompanhia, ou por sPrviços p1-0sfarlos :eom
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respeito á formação ou organização da companhia ou de qualquer •companhia lançaria por esta companhia, ou que 1.roux<•1·cm 11uacsqU<\l' J1cns on negocios para a icompamhia ou que
estiverem cm vias de dirigir os 1wgocios clcsta companhia, ou
garanti mm o pagamento desses « rlcbentures », « rJrhPT1t11rr•,c;lock » 011 outras ol1rigaçõcs e juros sobre os me:;mos.
:.! í) Pagar tios corres ela companhia todas e quaesquer
r:uslas, di;spezas e gastos preliminares ou incidentes ú organi~ação, fonnaçfto, cslabckcimrmto, registro e annuncios da compa11ltia n i;mis<ão do seu capital.
2G) Fazer tor!o:; os ontrns assumplos e cousw:; que possam
sr·1· incident.es ou conducentes :'l obtenção dos fins acima.
li. A responsabilidade dos socios ó limitada.
:.. o capital da t;ompanhia ,·, de f: :ioo.ooo iliviuido c·111
:rno. ooo acções de :!'. l caria uma. Quaesquer arçil<:s existente:-;
e .11uaesquee 110vas ac1;õc;:; 4u1· opporlunamcnte possam sei·
1'1'Padas, poderiio ""r Pmil.t.idas cn111 premio ou (lanfo qurrnto
a. legislaçfio <:m vig1ir, na occasiiío, pcrmittir) eom 11111 ilcs"cmto, 011 consnlirlatla' 011 suh-rlivididas cm acções de maio!'
oll menor impol'f.ancia, ou convertidas em acções rle varia.~
classe.e; com qnalqner garantia, preferm1cia -0u outro privilegio
especial 011 vanl.agem ;:;obre arçõcs prévia, simultanea 011 posfcriormenle 0mit.t.irlas, confomw rnr dct0rminarln pela companhia.
Fica rmtendido, porhn, qu0 si e quando o capital tia co111panhia ·f'ôr rlividido r~m acções de yarias classes. os direitos e
11rivilegios df' r(1rnlq11er rlP.ssas classes, 1niío ser:ío moclificados
ncrn altrpido;:; a não ser do seµ;uinte modo: Pódc-se fazei·
11ualrp1er •i'Jessas modificações ou all.crações r1nando saccionadas po1· uma ff'"nlnçiio ext.ranrrlinaria {]Gs possuidores •las
acções dessa elasfH' votada em assembléa especial dos accionistas rlrossa classro em que se acharem presentes on representados os possuidorros ilr mrnra menn.~ f],. 11m 1Pn~" rlas arçõrs
P111il.tida~ dessa rlasse.
N0;:;, as ya.ria~ pessoas cujos nomes. endcrPços e <11ialifica<:i"ie8 constam ria lisla abaixo, drse.i(tmos nos consl.ilnir cm
1:oinpanhia 11a rmiforrnidadc do presente « m0morandum)) chi
associação e respecli\·amenfo nos olirigamos a subscrever a
quant.i1ladr dn ac('Ges rio capil.nl 1la <·.onipnnhia, 1•xararla dl'l'l'llnl.P ·do~ nosso~ 1·rspPrl ivos nomes.
Nnm1'.~,

e111/ere1·0.-: e qnali{i1:11ç1ío <los subsrd1ifm•1•s - - Nnmcrn

T. 1\1.
11111a.

de a.cç1ies 1w1· cada nm

e. \-tl.r11aTI,

Grí. Rishopsgale, Lonrlrros K C., secrr.tario,

n. TI. e. i:n!'y, "Mr::ulnwRirlc )). Thí\ ÂVCI\11f', Chingford, sec1·d ar io, 11 ma.
\V. B . .<Ganld. 1;2.. nnnm·an ÂVPlllJC, M11swell llill N., co11la1lor uma..
H. n. H11sh<•11 C1·0111wPll l.<11lg" Easl. Finchle:v N., empregado.
\1111:1.

M. Ros'(, ·\:l, L>ernntla Roa.d, IlPrne Hill, R. K, emp1·egado,
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W. Postlct.11waite, 119, Mildmay Road, Mildmay Park N .,
0111p1·pgado, uma.
.
ArLhur Borcr, 28G, Lyntl1on Floarl, 8. 1F,., registrador, 11ma.
llalado neste dia 2·'1 rlc .iulho r!c 1\111. Tr•s!Pmrn1lia das
ª·'~ ignat.uras supra.
J<'ranci~ M. Voulr•s, GG, Bis!Jopsgate LoJH!t'('S 11:. C., advogado.
Por cópia ·fiel. - Geo .T. Saroent.
llq;isl.rador auxiliar rlc companhias anonymas.
8cllo de um shilling.
() rloc1rnwnlo A trazia, no prin'cipio, os s0g11inles dizeres
r: ca1·imbos:
t :ariml10 do llr:gisLro 11<: (;0111pan11J ias, Londn•s. N. 11G.078jG.
•llr:gislrarlo: 81.514.--2fi •le jnlho do 1911.
J•;s1 amp i llw s inglr:zas do valor roll<'d ivn d<' qmtl 1·0 shil1ing·s '' nil.11 dinlH'iroR, inutilizadas.
P,) /(

nm

tX>MPANIT<~8

(J,fü rrn

r.ONSOLTIM'l'fl lN \CT ', 1\lOP.

r:OMPANTTL\R

(r:ONROJ.Hl.\llA)

100~)

r:nmprt11fti11. limilorla 11111· ar:çiics
'Est.nt.nto~

rla «The Amazon River Steam Naviqation Company
(1911), Limited »
PRRT.TMINARER

1. Os l'f'1=~11lamrrnfos rontirlos na t.ahella J\ rio 1~om1)a1 t1ieR
irlal.i1111 i\r.1. », 1 !líl8, não sr.rilo applicavr.is :'i r'.nmpanlria,
:! . Nos pl'1'.sen 1ns esLaf.n !.os, ,salvo rpiando a 1cnntext.ura
11xigi1· o 1·,ontrario, as 1'xpressiírs dcfinidns no « Companies
t :1111solidaf.ion Ar.t. », 1008, lerão os signifir.ndo.s fTUr: a Pilas se
all.ril111in IHt mnsma lei, e ns palavras inrlicn11rl1• o 1111111r'L'n sirgulal' srímenlc inr.lnirão o plural e vice-vrrnn: 11 :is pnlavras
indicando o grncro rnaR1•11Jino cnmp1·1'hrnrlPrfín n l'1·rnini110 e
aq11f']l:is q11c indir·arem 11cssrrns i•nr.lnil'fín 1·n1·pnrar.í'írs.
:i. ns Jirect.or11s aff'ixnrfin i11r.n11linr11li f) ~wllo rl:1 1rn111pa11liia 110 r.ont.rwcto rp1c a compa11liia f)sL:í :1nl111·izarl:t a crlcb1·ar iwla da11s11la :l - - s11h--rln11s11b '.', do MPmorandnm de
assnr:i:ir,ão da rnrnp:rnliia n a lPval-o a effeiLo; com plrnm~ podr•r11s, e11lrrf:111lo Jl:ll'fl, l'Jll l!l!alf}llf'Iº f.nmpo f) op1101·!11namen(c
nrr·PdPr a irp1ahplf'1· rnorliJ'icaçfío 011 all<'rar,.fío rios lermos d~
J111·s1110, q111·1· :rnl<'s, rpior rlcpois da outorga do mesmo, 1comla11l11 q1w "~ rlil'er.,lurPs 11fío mudarão, anlns tla :1ssrrnhl1la <'Sf.al 1~l11"i:1 il:1 .,n111pa·111iia, o~ fP1·mos rlc;;sr\ accôrdn (1'.r1nl.raclo) a
11:111 ~•·1· 1·111u a ;ipprovar:an rl:t lllf''ima assnmlili'·:1. Nfío sn far:'í
1ii1.i1·1·1:.fl_'.1 n rossf' r.onl l'a1:l1t ou. a q1rn0sq1H•r 111111li l'ir:açiíf'R ou
all.1·rnr:o1·~ rln rn1:sn111 pPlo mnl 1vo rlos p1·i1111'il'os rli1·f'cln1·ps da
1·.1111111anliia sc1·nm dirf'1•,lr11·1·s 011 •So1:ios or1 i1il<'l'f'-<sarl11s do
ª ·\11gfo- Brazilia11 Bolivia11 ~y11rlical.1'. T.imiLerl >'. 1111 dns dil'C1·l111·1·s.11fío '1·nnsli1.11i1·P111 rlirncf.oria i11fJcpenrlP11f<' ,. Ludo,; os sod11.~ ria ('.Oi))panhia Jll'CSf:IJl.P.S 11 'l\Jl.lll'OS sorfío COJJsidf'i'adOS
r.nrnn l1ayr·11rlo ~a11ccinnadn e approvallo cssr) 1·onl1':1r.t.o, l'mlvo
Cm1~1tl
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quaesq11f'r moíli fi1rar,i'íf's ou a ltPraçõPs, r,oniformP fi.r,011 flito
supra .
.\. A companhia. se lwm qne tPnha o sf'u esc1·iphwio regisirnrlo na fnglatPl'ra, manti1rú Sf'lllJH'P sPu f)S•'.ripto1·io pr·incipal
ua JlPpublir~a do lfrazil. para o qual f.ndos os avisos poderão
sr•r mandados ou dados :'t companhia com reRpeito aos assumptos alli ol'iundos P r·111 rujo P.~criptorio os livrns rle co'lltabilirlaíle que as leis da llPpublica citada exigirem que sejam
ns1·:ripturados snh s11a .i11risdic•çào, serão depositados de modo
quP para todos ns fins a 1rornpanhia possa ter domicilio legal
1iessa Republica, rlf' conformidade com a lei da mesma. A companhia em qualqum· tempo cumprirá os regulamentos impostos a ella pelas leis da Rf1publica do Brazil como condição da
sua !f1galização, do Sf'U reconhecimento e licença para explorar
ns seus negocios alli.
ACÇÕES

5. Sem prejuízo de quaesquer direitos espooiaes previamente conferidos aos possuidores das wcções existentes da
r,ompanhia, qualquer a'cção da companhia póde ser emittida
com os direito:;; diff Pridos. prPf PrfmciaPS ou outros direitos esperiaes, ou com ª" rPstricções, já com respeito a dividendo,
voto, devolução de c~apital-acçÕPs, .iá com outras que a companhia opportuna1rnôntP dPterminar mediante resoluçãn es1mcial.
6. Re Pm qualquer ocrasião o rapital fôr dividido Pm different.Ps classf's de acções, os direitos inherentes a qualquer
classe (s(l!';·;o disposiç.ão PIB contrario nos termos da emissão
rias acçõPs r!Pssa rlassPI, podPrão ser modificados, alterados.
abrogadns ou rPI irados r·nm o r·onsP11timPnt.o esc.ripto dos possuidorf's dP Ires quartos rias a·r<:ÕPs r>mittidas dPssa 'Classe, ou
enm a sa1ncção df' uma rPsoluçãu Pxtraordinaria votada em
uma assPmhli'a gPral especial rios po.ssuidores das acç.ões da
cla::;sP. O disposto 11Ps!Ps Pstatutos com rPspeito a assembléas
geraes, applicar-sP-lia mutatis m11ta11dis a ·rada uma dessas
assembliias gprars espPeiaPs, porrm de modo que o quorum
Pxigido f'Pr:í. r!P duas pessoas. no mínimo. possuindo ou rPpresentandn por prnr.nraçãn nm !Prço das acçõPs PmiUidas ria
classe.
7. NPnhurna arçã< ser<\ nffprp·rida á subscripção publica
a nãn sPr snh a l1•nnrlic:ãn r!P ser a qnantia ;, pagar nn aeto rle
suhsrrf'Vf'I' cinr.n por rr·ntn. no mínimo, rln Yalnr nominal
ria arçãn: P ns rlir·pc•tores deyerão rumprir na deYida fórma, no
QUP rPspPita a q11a1'r111er rlistrihuiçãn de acçÕPs, as rlisposiçõPs
rios arts. 8;) P 88 rln « Companies Cnnsnlirlatinn .\rt ». rlf' 1 !lfl8.
que forem applic.aveis ao r.aso.
8. O mi.nimn r!P suhscripr,iin 1•nm íJllf' os dirPrt.orf's poderão pr1ir·1•11Pr :í pri11wira disfrih11irãn dP arcões sP1·á dP sPte
arçõPs.
·
·
!l. Fma rommissãn :í taxa nu rio valor Pquivalentr a
20 por í'Pntn, nn maximn. rio valor nominal da~ arções pnrler:í
ser pag-a a q11alqnpr pPssoa Pm rPtribuição dP havf'r ella subsniptn 011 sP rnmpromPttPr a imbsc,rever absoluta P condiciona lnwntf' quaesquPr acções da companhia ou angariado 011 Sf'
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1·0111pr1111t!'ll.iilu u uugariar suLsl\rilJ\)Õe.~ aJJ;-;uJ11Las uu 1·owJil'iu11a1·s d1· <tf'l;iks da rom11a11ltia. A compw11llia 11oder;í, l<t1111Jcrn
<'1t1illir a1·i;õe;;, imgar a co!'l'dagem legal co1T1'.~l'U1llfonte.
111. Si iJllal'slJUCI' al\Ç(ws da (',OllljJUllhia ro1·1•m l)lllittida:;
para o J'i111 de ll'vauta1· t'.avital µara Jazer Jaeu a desjJezas da
1·1111sf l'll'L'.1;ãu de quae:,;quer obras ou edificios ou pal'U a 111011lag1•111 d" ·•1wtl1JU1)r iustallação 11ue uão possa dai· i·e;,;ullado
d11 l'a11tP u111 longo 1wl'iodo de tempo, a corn11auhia poderá
pagar jurns a uma taxa 1nuuca superior a 4 % ao auuo ou a
f;ixa inf',.rio1· qw· 11a oi:1ca;;ião for determinada ii•Jr ordem em
1'1H1:.;,.flw solJJ") a parte do eaµital-aeçiJ.c:; 11ue m;liv1·.1· realizado
11a 1w1·asii"to p\'l•J prazo e mediaul1_) as coudições e 1·e::;Lril\çõm;
r·sp1>1·il'icadas 110 a1·t. !ll do « ColllJJalli<'s (Consolidatiou) Ad. »,
1!HIX, ,. podr•t·ú 11!\·ar esse .i uro á couta do capital como parte
do •.·usto dP rousll·ut:çi"to da:; oura::;, edHicios ou da iustallação.
11. Toda a p•·ssoa 1·ujo 'flOlllC estivei' iusfü·ipto 1:omo Hocio
1w rr~gi;;lrn do:.; wdrn; tel'á, sem pagai', dinüto dn receLer,
d1"1i.ll'o 1fo dous 11wzes dlleot'l'idos dessa inscripção, um eertil'i1·ad11 "r~llado 1·.01n o sello L\Ommum da l'OlllJJa11ltia, especifi1«111rl11 a al'1;i"tn ou ai:ç.üt•s iwssuidas por dia e a quantia realizada -;11JJl'I, l'llas, fiea11do entendido IJUI' l'lll "r' trntarnJo de
<lfT•'"" p11s:.;u ida~ .iuntlw1l'1lte 1.eom outras pessoa:; a com11an11Iia
11:111 s1·1·:í 11J11'igarla a l'Illitti1· mais de um eertil'icado e a euf l'<'ga ri•· um 1~1•1·t if'ieado de uma ae(,'.ão a um dos varios pos;;p ir!"''"" 1'.ouju11d11,.; será 1•n!l'(•gue ua d1wida Jórrna a lodos.
l '!. :-;j u111 1'.i·rl irit:ado de aeção se a vagar, vcnlel' ou fiicar
r,sf rngarl11 1111tlr•r:\ :-«•1· ret10\·ado nwdiante pagame11 lo du emo]111111'111" (~i !11111v"'" nurn·a :.;up•·ricH' a um .sliilliug: ••mediante
ª' 1·1111rli1J•"·" 1 si l1oun•r', 1quanto ú prova e indr,m11!7.ação que
;1 dil'<'l'f11ria <'1tk11de1·.
l :J. N1•11l1u11w pa1·t,, dos fundos da eompa1d1ia se1·ú cwfll'<'garla 'llU l'IJlllfll'U Oll t'lll[Jl'l'StilllOS garantidos pl'ias <lt:CÕeS
da 1·0111panhia.
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I '1 . . \ 1·0111pa11l1ia tmú u111 direito de i·etenção sobre todas
a; ;t1•1Jws 1 lfll!' llÜO l'StÍVí'l't'lll ÍlllCgl'Udas pl'!os rJi1J!11dl'OS l!lag;t\ ,.is 11a ol"i«1sião ou não' l'lrn111ados ou a pagar em 1•poca
d1·f,.1·111inada f'fll 'il'f.ud1• tkssas an:õl's, l' a compaul!Ía ted
f:111illl'1ll 111n din·ito d1• relP111:ão so!J1·e todas I' quaesquer ac0ões
(qw· não a::; i11!Pg1·aJa..,J IJUI' Jigu1·arPm 110 registro 110 no111e
1fr 11111a s1'1 JH'Ssoa pol' todo ..., os dinheirn;; a JJagar rni ocrasião
\JOI' .. f]a ou por s1·11 Pspolio ú ·co111pauhia; porém. º·' direclol'es
1111d1•1·ã11 .. 111 qualqur·i· lr>ll!JJO der·.farar uma al'ção iseuta 110 lodo
1111 ,.111 pal'11• do dis11oslo nesla ,clausula.
1f din·ito de rdeuçi"to da 1~ompa111Iia ,(si 111011\ r·r·I subrt)
11111a at'r.:ão 1•sh'11dl't'-s1~-l1a a todos t) 1Juat•squer diYid1mdm; a
pa;..:ar .-;11fJ1·1· a ir11•;;;i11a.
l:í. \ '"ornpa11liia porfPr:í vend1ff, rio wodu ·lfU•' a di1·ecloria
1·11!1•1Jrl1·r. qualqllt'I' a1·i.;ão solJJ'I' qul' a companhia Livnr direito
tll' 1·1·t1~11ção, poeé111, us::;a venda uão :;e l'ffectuará 1·11H1uainto
11111a quantia que 1l10uver motivado esse direito de reLem;ão
não ~e vencer e não se efJeJeluará sinão depois de exvirado o
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prazo de 14 dias da remessa de um aviso escripto, declarando
e exigindo o pagamento da parte da quantia que houver dado
origem ao direito de retenção, como vencida, ao possuidor registrado da acção na occasião ou á pessoa com direito ú mesma,
em virtude de falleucia ou morte dessa pessoa.
1G. O produc:to da venda será applicado no pagamento da
parte da quantia ,que houver dado origem ao direito de retenção, vencida nrsla o-ccasião, e o saldo (salvo identico gravamo
resultante ele quantias não pagas na occasião que existir sobre
a acção anteriornwnte á vencla) será pago á pessoa com direito
á acção na data ela venda.
O comprador será registrado como possuidor Ja aicção e
não sel'á obrigado a verificar a applicação feita ao dinheiro
da companhia nem o seu titulo á acção será affectado por
qualquer irregularidade ou nullidade nas medidas referentes
á venda.
CHAMADAS SOBRE ACÇÕES

17. Os rlirnclores poderão opporlunamente fazer cltamaoas aos sacias com respeito a qualquer dinheiro a pagar sobre
suas acções e cada sacio (sujeito a receber um aviso de 14 dias
de antecedcncia. no mínimo, especificando a época ou épocas
de pagamento) pagará á c11mpa1Jlhia na época ou épocas assim
especificadas. a imporlan2ia chamaLla sobre suas acções.
18. Nenhuma chamada deverá exceder de um quarto do
valor no!Jl,inal de uma acção nem será e;xigivel dentro de dous
mozes qt~~ se seguirem á data marcada para pagamento da
chamada prer:edenlcrncnle feita ou da ultima prestação paga
sobre essa chamada.
Hl. o~ possu idorcs conj unctos de uma acção serão junta e
scparailamcntc respomaveis pelos pagamentos do :quaesquer
chamadas fci tas sobre ella.
20. Si uma quantia chamada com respeito a uma aicção
não fôr paga na data ou antes da data marcada para o seu paf.irunento, a pess•m que dever essa quantia paga11á juros á taxa
dú E 10 r1or cento ao anno sobre essa importancia, desde a data
marcada para o J'()SIJertivo pagamento até aquella em que effectnar o pagamento; porém, os rlirectores terão a faculdade do
perdoar o pagamento desses juros no todo ou em parte.
21. O disposto nos pr~sentes eslat.utos quanto a paganmenlj e juroR applicar-se-ha ao caso rl1: falta (l;:~ r)agamento
de qualquer quantia 1que, na 1ecmformidade daR condições de
emissão de uma a1cção. fôr devida em uma época determinada,
v·0r conta do valor da chamada, ou como premio, como se
fosse devida em conscqncncia de uma chamada devidamente
Icila e avisada.
22. Os directores voderão fazer accôrdos ou emittirom
aci:ões estabelecendo uma differença entre os possuidores, na
irnportancia rla'l chamadas a pagar e nas épocas do pagamento.
:.'3. Os rlirer.tores poderão, si entenderem, receber de um
socio que quizer adiantar todos ou parte rios rlinheiros a
chamar e a pagar sohre quaesquer accões que possuir; e sobre
lodos ou quaesquer dos dinheiros adiantados dessa rôrma (at·~
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chegar a época do seu pagamento real) pagarão juros á taxa
(nunca superior a G o/o sem approvação da companhia em assembléa geral) que fôr convencionada entre o socio 1que fizer
o adiantamento e os directores.
Tr:ANfWEllIJN 1ClA E 'l'HANSMISS}Í.O UE ACÇÕES

2 í. O hlStrumento tle transferen'cia Lle uma acção t1ual11uer Lia companhia que não fôr representada por um « warrant » de acç.ão ao portador será escripto, porém uão carece de
ser sellado, e serCt firmado tanto pelo transferente como pelo
transferido e o transferente será considerado como o possuidor
da acção até ser o nome do transferido inscripto no registro de
socios com respeito á mesma wcção.
2i:í. As acçõr.s da companhia serão transferidas do segu inle modo ou de qualquer fórma .que os directores approvarem:
«Eu. A. B., de .......... ., pela quantia de ...... libras a
mim pagas por C. D., de ........ (de ora em diante r\enomiuado neste instrumento o referido transferido); pelo presente
i11slrurnrJtln tran~riro ao alludido transferi<lo a acção (ou
aer:iit~s) 1rnmr'rada ....... ela « The Amazon Iliver Steam Navig;il.ir1u C11111puny ( 1U11 I, Lirnited » que ficarão pertencendo ao
dilo trnnsferirlu, seus te:;larnent.eiros, curadores u cessionarios,
nwilianle as di,·crsas condições sob as quacs cu possuo u mesma
ac1;ão (011 acções) na oDcasião de outorgar o presente; e eu, o
allurlido transferido. pelo presente me obrigo a tornar as mesmas
acções (uu aeção) 1le accôrdo com as condições sup[•.
lJafado neste rlia. . . de ...... .
Em tcstemun!Jo, etc ........ .
Em J'ü elo que firmei ........ »
!?G. Os directores poderão recusar o registro de uma
1rausl'ernncia de acções (que não forem integradas) em favor
df' uma pessoa que não approvarem e poderão tamliem recusar
o regist.ro de qualquer transferencia de acr;Õl's so]Jre que a
r·11111panllia tiver direito de retenção. Os directores poderão
1aml1Prt1 sus pernler o registro de transferencias durainte os 1-1
dia-; 1111c prcccclercm imrnedialame11le á assrmlilr'a geral ordi11a1·ia dr: cada anno.
Os directores poderão recusar-se a receber um instl'umento
d1• f rnnsfcreucia si: a) lJt\o fôr pago sobre clle 11111 emolu1111·1110 dr~ 111meu mais de uous shillings e seis <iinl1eirns e
111 ~ i não für acompa·nllado do certificado das acções a que' so
f'ef•·1·., e tle outras provas que os directores puderem razoavelrnenle exigir para d(~l!lonslrar <J direito do transferido rle fazer
!'.""'ª 1ra11sferc11cia.
',!,7. Os !1estamu11tniros 011 curadorPs de um unico possuidor dr~ 11rna aci:ão serão as unicas pessoas 11ur. a companhia
n1·cmlH1ee icomo tendo direito ou interesse sobre a acção.
No caso de nuia acção registrada no nomr de dous ou
r11ai~ possnillor·p,,, n,; sobreviventes ou o sobrevivente ou os
tt•stamenteiros ou vu!·adorcs rio follecido serão as uniéas pessoas 1qne a companhia reconhece como tendo qualquer titulo
ou i11 leresse sobre a acção.
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Est1• ai'! i;.:o 11;io spt·ú ink1·111·f'fad1J '"1111111 is1·uh111cl11 n <·spolio d•• u111 possuido1· 1·.011junclo l'allP.ddn de qualqUPI' 1·1·sf'fllt>"al1ilidad" r1·lalh·a a qua•'.SllLWt' a1·1:1-ws qu1" l'"s,.;uir 1·011,ju11t·la·111P11ll' c11111 11ual•1111·1· 1iutra pessoa.
:!H . • \ l'"'s"a qw• l'iea!' 1·n1H dil'f•il" a iuua a1·i,:.ií11 P111 ;·u11~"q111•1H·ia do 1'all1•1•itl!f'll(O OU i'allf'llCÍa <fo lll!l S!Jf'iO (f'l';Í, dt'.(lllÍS d1: l"r111·1·p1· as p1"11ya,.; 11JU" l'llrem 11ppm·tu11a1111·11l1· 1•\igidas pda di1"1·1·toria, dil'Pilo nu de sei· l'Pgislrnda k'l1t11" s1wi11.
1·111n 1·1·s111·ito a Pssa a!'~·;io. ou, em lugar de SI'!' 1·1·gisll'ada p1·ss11al11wnl1', d1• ·l'az .. 1· a lrausferPIH'.ia da ac1;ão 1'flll\11 o fall1•1"i«lo
1111 l'allido 1111·s1110 pqdr.i·ia kr feito; porúm, os direelores c111
qualquP1' d1Js '"asos l<'.rão o mf'slllo direito de rl<)clinar ou sus111~11r1m· o 1·Pgisl r11 qu1'. tPriam tido no 1·aso d" u1na lra11.'<l'l'l'1"11·ia ria a1·1.:fío por pa·1·(p do fallfoeido ou fallirlo a11l1·s da 11111rl1:
ou da fallencia.
'!\l. A pl'ssm1 qw• fil'a!' 1:0111 dir1•ilo a urna al't;ií11 f'l!l Yil'lud•· da 111111·1 .. ()\1 l'all,.111'.ia do p11.;1rnidol' (PP:í di1·f'il11 ás \'a11t.a;..:1·11< a qtJI' l1·1·ia tido dir1·il11 o lilular da at·1:ão. a 11:\11 S<'I'
'Ili•'. aul"' d<' s1·t· 1·Pgi:-<trado l'.Olllfl s111·.in. !'lll Yil'lude
at·\:il",
11iío l1•1·;í di1·<'ilo dr• rPcebel' qualqu11r di\'id<'ndo ou "" f'Xf'JTl'I'
q11alqn1•r dil'Pilo 11·m1l'l'rido 1·.omn s1win 11·0111 rcspeil11 a assemliléas da ronqianh ia. d1•c01TP1tle dPssa acç.ão.
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:Hl. :-'i um s1wio t!Pixar df' paµar uma rharnada 111t 111·1·,.;lat:ii" rk chaniada 11\l dia marntdo para isso, m: dil'<'l'lu1·1·,; pnd1•r:i" "'V. qualqt11·r l<'lllJ>ll suhs1·q111•11l1•, f'llllJlllltlln l'sla l'l1aJ11ada m1-'p1·1•<la<;i"111 1•sli\'f'l' por pagar. 11w111dar u111 ayisn a11
s11rin 1·1n1\·idaud()-11 a pagai· ""sa ·chamada ou p1·1·sla1:ií11 dr·,·ida.
1· mai..; o;; juro,; quP sP houv,.r1·111 a1·1·umulatlo.
3 t. {) aYiso drov1•ri1 TIHll't'ar u111 dia ulll'l'im· (nunca anl1•s
d1• dt"l'Ol'l'idPs l í dias da data do avi~o 1, 110 qual 11u aulf's
do qual o paga11wnto <'xigido pelo aYiso dev1•rá sp1· frito; '"
d11ved. df'clarar quP. no caso de falta de pagamento na (·poca
011 anlt~s da 1'p1H'a nrnn.,ada, as acções. em virtudP dn qu"' essa
1·liamada f1'1!' ff'ila. JHJd<'rãn SI'!' dedaradas rahidas em eom111 is~o.

:J'!. Si 11 di:-<poslo 1•m qualqu1·1· dPSSPS avisns supra l'ilad""
niío 1'1'11· 1'Ulll!'l'id11, a act;ãn qu1• llouy1•1' motiYarlo o aviw po1kní, <'UI q11alq11,.1· (P111po a11ti·1·inr ao pa;.;am<'lllo 1•xigido Jlf'lo
aYb11, .~i lt1n1,·1·r 1·1·alizad11. s1·1· dl'l'larnda ·raliida 1•111 1·0111111i<so
Jl"I' uma 1·psolut;i10 dos dirr.clorP>< para rssP fim.
3.'l. lJ111a an'ií" 1·aliida 1•111 '"11111mis.~o p11dPr:'i ""r '1•11dida
1.1u ali1•naila dr outra f'ôrma, 111Pdiantf' os LPt'mos 1· do 111odo iJtl!'.
os <li1·1•1.,lorf's Pttlf'Hden•m. "rm qualqll<'J' !P111pn a11Lf's da v1•11da
nu aliP11a<:i10 11 1·0111111iss11 púdf' SPI' 1·a111ePllad11 na" '1·ondit,:õ1·s
quP a dirf"doria P11t.ender.
3 \. IJma [H'<sna cu.ia..; a1·1.:õ1·s 11ot1\'f'L'f'I11 .o,ahido mn l'.fllllmisso <kixar;í d1· s1•1· s<ll'ifl l'Olll r1·sp<'ilo ás acr;ôf'S 1·altidas t'.111
rommisso, 1wr1•111, a d1·srlf'ito disw. ,fi,·a1·ii rPs111111saYel 111)!0
pagamunto (L eumpanltia de tnd1Js os dinhei1·0,; que. na data du
commisso, fo1·pm pu1· 1•l!P deYidos á companhia 1·ot11 respeito
a essa acção, porém, sua respoo.sabilidade cessará si e qua,ndo
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a companhia houHr recel>ido o pagamento iulegral elo valor

J1urni11al das acçõe~.
:J:í. Cuia d!'clara~·ãu es!atuloria, 1101· P,;el'iplo. de (1ue o tkdaraute ,; dil'ecfot· da <·ompanllia. e lJllf' unrn at·çüu da t•ompauliia
fui d1•yida11H'llt'-' declarnda eahiua em eu111rnissu ·na data mem:iollada na dt'claração St'J'Üo 111·0\a co111·lt1dP1tfl' dns l'ados 111•1la l'Xarados 1·011tra l11das e quaf''"lll1'1· fJl'ssoa;; .q111• r1•1·la111ar·"r11 di·rnito á
at·i;iio. t• 1•s.sa dr•dal'aeão e o l'e1·i!Jo da 1·11111pa111lia rlo pagamento (si liouq•r} fcit11 pt·la ar1;ão au ~cr Yeudida ou alienada, eonstituirão titulo p1•1·1't•ilo sol1r1• 1·.~sa arçã11 r· ;:i, pessoa
a qu1•m a ae1;ão f'1'ir y1•11dida ou ali1•uada s1•r:i r1•gi.strada como
possuidurn da a!'çi\11 ,. 11ão ,;p1·;í 11i1l'igada a \'l'l'ifi1·ar a applicação do produ1·l11 da co111p1·a '(si llu11\·1·rJ, 111.•111 u s1·u titulo á:
ar;ç:iu SPJ'<t af'l'l'1·ta1!11 111•r .11ualqt1Pl' i1T1•g11laridad1~ un 11ullidade
uus actos reJ'PI'elllP-; au ·eoH1111isso, H•uda ou aliPwt~·ão úa aecão.
:rn. O disposto Hos presL•ntes t'Slalutos 4trn11to a commisso
ap1ilkar .. se-l1a 110 easo de falta
puga1111•11to til' qual11ue1·
11uaHtia que, ua !1·onforlllidadP da t•rnissão de uJ11a ar;ção, fôr
d1•,· iúa t·m época tklerminada, por conta do yalor da acção ou
a titulo de premio, como si tal quantia ·houvesse sido deYida
crn Yirlude de chamada deyidamPnte feita e ayi~aua.

º"

CO:\\ Efü'L\O UE ,\(\!ÕEtl E:-I TITULOS

ua

:i;. Us diredol'f•,; poderão. com a Ul•Pl'1l\fl1;ãu
t'.ülllpauhia
nnt 1.·1·i111·mt>11t1~ 1·11nf1•ric!a Plll assembléa gl·1·al, converi.· acções
iulegl'adas em títulos e poderãu. com identi1'a sa·ncção. n•1·on\l'I'l er litulo• em ac(.'ões intt'gradas d!' c1ualquer t~·po.
:l8. Os possuidores dP t it ulos podr·r·üo ll'ansf't•1·i1· os ditos
ti tu los ou .qualquPr pa1·tp de!IPs do mPs11w modo e ilP act•1)1·t.lo
1•.11111 n• nwsllloS rpgulanwnto,;, mediante º·' quar•,; as arçõt•,; de
lJll" si• originaram l'SSPS titulos aules da conYPr~fto podPriam
t"r sido transl'Pridas nu cli; modo tãn sPrnl'\hantn quanto o
ad111ittirem as circumstancias; por<·m. os dirrctorPs poderão
uppol'tunanwntP fixai· o mínimo dr t itulos a li'ansfi>1·i1', l'C~tringfr f' prohibit' a transfprrncia df' fn11·c;õ1•s d1·s~1· rninimo;
JHll'1'rn. o mínimo não deverá excedei· do yalor nominal das
ac1;üe.-; que deram origem aos títulos.
;rn. Os possuidores dr 1ilulos trrão, de aecúnlo com a quantidade de titulos que possuir1·m, os mPsmos dil'eitos, privilegio,; n yantagens .quanto a di,·ictrndos, Yolo nas assrnllil1'as da
!'0111pa11liia c outros assumptos que se possuíssem as accõl's de
l!lli' ,;1~ nriginal'atll os titulos, porrm nrnl111m drsses (ll'idlegios
ou nllltag1•ns (a não o <le participar dos di\'idendos f' luerns
da 1'ompanhia· Sl'I'ão conferidos por 1qualqucr parti' alicn10ta
dPss1·.~ 1itulo.-; que si se achassem rl'presPntados por a 1eções nfw
l1ay1·1·ia111 conferido esse priYilegio ou yantagPm.
!iO. Os regulamentos da companhia ( quP não
rl'latiYos
a « \Ya1Tants » de acções) que forem applieaYPis a acc;ões integradas appliear-se-hão aos títulos; e as palaYras acção e ac::ioui-1Uc 110.-; mesmos inrluil'ão títulos i' p111 tarlor d1~ títulos.
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Si os direclorcs nào procederem 1á convocat;ão de uma M-

semhléa a realizar-se denlrn dos 21 dias que ><e "'"guirem i\
data da requisição depositada na fôrma suprn. o.~ l'<'l!Uisiciouisla~ ou sua maiol'ia cm Yalor, poderão 1conn•cat· a assembl<'·a. {ion\m qual,qtwr a,.;sem!Jl(•a ('O!IHirada nessa eo11J'ormidadc
não se rPalizal'ú depoi:3 de dcconidos tl'cs mczcs da data desse
deposito.
Si em qualquer dcssa:3 a,:s(•m!J!i>as uma resolução demandando informação cm out rn assemlJléa für Yotada, os directores convoearão incontinenti uma assem!Jl(·a geral cxtraordinaria ulterior para tomar ·couhccimento e, si 1:11lender, confirmar essa resolução como resolução espedal; e si os directorcs não conYocar(•tn a assem!Jl1;a denlrn dos sclP dias subsequentes ú data da votac:ão da primeirn resolução, os requisicionistas, ou sua maioria em valor, iiodPrão r·ouvrn·ai· a asSPmhl1;a. Qualqunr assPm!Jli'a ·convocada por 'fol'1:a do presente
artigo pelo,; l'PlJUisiceionisla~ snni 1·onnfrada do llll's1110 modn,
tanto quanto pos,;ivel, 1wlo qual as assl•111!JJ1>a~ L!1•\ t'lll ser eon:nieada~ pelos dil'eclores.
51. Si Pl1l qualquel' Ol'casião wio 11oun•t' ILo l\l'ÍllO Unido
numero sul'fieiP1ite de dir1•ctores 1•apazes de agi1· e constituir
r111v1·11m, 11uulq1wr di1·p1·lio1· ou dous sol'ios lJLWl'Sl)U1'1' da eoml itrnhia poderão 1·om ocar uma a,;::;em!Jll;a geral Pxt nwrdinaria
do mesmo modo, tanto quanto llOssivel, pelo 1qual as assembléas podem ser eonvoeadas veios clirectorcs •
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5r1. Um aviso com s1•k dias tk antec1:dl't1eia 110 mi11i1Ho
1(sPu1 contar o dia 1_•111 que o aviso f1'1r n·nwltitlo, uu 'l'O'llside1·ado n·uwltido, pon•m. ('1lJ1tandn o dia Plll quP 1'1!1· dadu), marrando o logal', o dia 1• a hm·a da assl'mhlt'•a. " P111 se tratando
dP assurnplo nspPckl'l, a 11alun·za gPral d1•ss1• assumpto, Sl'l'á
~lado do modo 11llPrim·meILk mP1h·i01iado no !•I'Ps1•rlle, ou de
011tro 11wdo ,(:si 11011\1•1·1 q11P t'lir ddP1·minado pPla 1·umpa11!1ia
1'111 assP111hJ1>a gpral, :ís Jl"ssoas ·l]llP. por for\:a dos p1·1~,.;eutes
p,.;talutos. tiYPl'f'lll 1\irPito dl' rPcPb1•1· Uws
isos da 1~m11pa11hia, pot'1'111, a omissão al'l'idenlal dPssu aYiso, ou a falta dn
l'l'L'f'ilim<'nlo do ml's1no, JHH' algum .socio, 1não a111111lla1·ão os
al'fos firatil·ad11-: l'lll q11al11u"1' asspmlJh'a gPral. No 1caso dr~
i1111<t a.,sPmhl1;a Sf'l' l'nH\'ol'lHia para 1\f,('idit' 1k uma res1ilrn;ão
'11.tlf' dl'm~ndar, si Yotadn. eonfirnia1:ão 1co1110 rt'solu1:ão ns[iP1'.Ja], o a\'1so l'llll\'nrando a assnmbli'a para ronfirmal-a 1iodcrú
ser dado, r,om o aviso 1'0llYOcando a primeira reunião, ou l'lll
quah1u1•1· outra 01~casião subsequentr, e não srr:í objPutado que
o ayi,;o ,convocando a sPgunda assnmbléa. lJUP s<ÍHWnte a convoque quando 1rn J'l'Soluçfín rnr votada pela maioria Pxigida na
p1·i11wirn assnnbléa.
fíli. Todos os assu1uptos sl'rão eonsidPrados PspneiaPs
quando tratados Pm uma a:<snmbl1'a Pxt1·aordinaria: " todo~ o;
llPgocios tratados l'lll uma assnJlllJl1•a onlinaria. 1·0111 Pxccvçã•J
da avp1·ow1i;ão li<~ um dividendo, o Pxamc das rontas 1Jala1H'os
e o relatorio ordinario dos dirnctorPs P rontador0s jura'rrn•ntados
6 eleição da directoria e ele outros funccionari~s, l'III sub:oti~
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tuição dos que se retirarem por turno, e a fixação da remune~
ração dos c.ontadorrs juramrntados srrão considerados as·
sumptos esperiaes.
57. l\'ão sr.• tratará de assumpto algum cm uma assembléa
geral sem que um l11101·1rni de socios se ache presente na occasião cm qup a assPmbléa começar a dclihrrar. Salvo qualquer
disposição rm contrario nrstcs estatutos trrs socios pcssoalmrntr prrsPnt r.- constituirão quorum.
l'í8. Si dentro dr nlPia hora da hol'a marcada para a assPmhl1;a não houvPr q11or11 m p1·esmllr, a assrml1léa, sA convocada :í. rl'qu isição de socios, dissolvPt'-SP-ha. Em qualqll"l'
outro 1•aso sp1·{t adiada para o mcsmo dia ela sPmana sPguinte
(011 sp essr dia für santit'icado para o dia proximo srguinte·i
pam a lllPE<nrn horn c Jogar, e sr na a::;sPmbl•;a adiada não
houvPr q1101·11111 dPpois de dPr'OI'l'ida 1111'ia hora da marrada
para a assembl1;a, os socios presentps constituirão quo1·11m.
l'í\l. O prPsitlPnlP (sP houver! da dirPctoria ou na falta
rlrslp um dos di1·p!'forf's p1·Psidirão qualcpwr a-;sP111hl1;a gPrnl
da rompanhia.
·
GO. SP não ho11\·pr lll'PsidPtll.e presl•IIlP, 011 Sf' Pm qualqnec assPmlJli;a nPm PllP nem qualquer dire!'lor est.ivPrf'm
prPsPn(Ps dPpois !IP ilcrorridos 15 minutos da hora marrada
pal'a a 1·paf iza\:fio da assrmbli'a, e SP não qu izf'rem prPsiclit'
a as.sPmhl(·a. o,; sorios prl'srntPs P.sr·olltPrão u111 r)PnlrP P!!Ps
parn dil'igir os trabalhos.
<il. O prP,.;irlPnl.P, 1·nm o ronsPnt inwntn dP 11rna as-<f'1Jdd1'•'l
Pm rpJP ltony1•1· 111101·11111 podPI':Í (P SI' a isso !'llllVidado Jll'h
assPmhl1'a, deYl't':Í 1 adiai' a assPmbl(·a parn orea.-;iã~ppol'luna
1• para outro q11ah1ur•r Jogai-, 11or1\rn nãn sP tratar<'t di> 11Pgoci.1
algum Plll uma assPmhli"a adiada qu6 não do:; fJllP fi1·a1·am poi·
111li11ta1· P1n 11111a assPnthl•"a <'Ili quP !'irou reso!Yido o adianwnto.
Quando urna 1assrmblila ifôr adiada p01· 10 011 mais dias. o
ayiso da a;:;::;Prnhl1•a adiada t!PvPrá. sPr darlo f'OlllO 110 caso de
urna as;:;cmhl•"a original. Salvo o disposto supm. n:io SPI'á
JWPriso dar aYiso dP 11m arliarnPnto ou do assumptn a t1·al'.H'
r·rn uma assPmhli'a adiada.
(i'.'. Em qualqup1· assPmbl•'a geral uma rrsolução (inclusiv" 1·ps11h1i:ão ""Pl'!'ial) posta a votos na assPmhlr'•a sPrú. rlPridida prn· yola\:ãn s~ mholica. sal\'o sP (antPs 011 nn ado de
rl1•t'iarnl' o 1·P.~11llnrln da yotar,ãn symbnlica' f.Jr pPílirlo p;:;cr11t inio por f'S!'l'ipto prw dous socios. no minimo; P, salvo o
pPrlidn flp Psrrnt.inio. urna declaração fPita pPlo prPsidPntP de
í/llP uma rPsollll:ãn. rm yotação s~·mholir·a. foi approvada on
approYada unanirnPmPnfp ou por uma maioria espPrial, ou
J'P.ÍPitacla, P a inscripção comrwtPntP no Livro c!P Aclas das asscmbl•'as gpraps da c.ompanhia, serão prova concludente do
far·to allrgado, sem SPI' prrciso provar fjual o n11nwro ou pro-·
porção dos yotos rpg-islrnclos Pm favor ou r·ontra pssa rPsolução.
ô3. SP honver prdido de Pscrutinio, será Psi.e proreclido
cio modo fJllC o presidrnte c!Plerminar, e o resultado do cscrntinio ser:\ ronsiclerado a rrsolnção ela assembléa em que foi
pedido o e~crntinio, O fflcfo tle l!U\'Pl' sirlo peclirlo um cscn1 ..
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tinio não obstará a continuação dos trabalhos de uma asRemblila para tratar de qualqner negocio q11e não o qne motivon o pedido de escrutinio.
Um pedido de escrutinio poderá ser retira(ln e não será
necessario dar aviso cio rscr11tinio qne não Re l'Palizar im-medialamenle.
G4. No caso de empate em uma votação Rymbolica ou um
escrutinio, o presidente da assembléa em que 8B realizar a
votação symbolica ou fôr p0dido o escrntinin, ler:í clireito a
um segundo voto ou voto de Mine·rva.
65. Um escrutinio pedido para eleição rifl '1 ·11 presidente
ou sobre questão de adiamento será procedirio incontinenti.
Um escrutinio pedido com rrspeito a qualquPr outro assumptn
será feito na occasião em q1w o prP~idrnte <la a~sr-mhlila determinar.
\'O'f{ít! DE SOCIUc:l

ôG. Salvo quaesquer contlic:õefl 0speciaes cptando o voto
em virtude do qual quansqu0r acc,:õe~ possam ser 0111 ittitla"
ou possnidas na occasião, em votac,:ão symboli('a, to1!11 o socio
presente pessoalmente terú um votn. Pll1 escrulinio. t otlo soei o
terá um voto por acção que possuir. Uma comp,an:tia que possuir acções conferindo o rlireito dr voto pod0rá. por rrsoluçãtJ
de seus directores, autorizar qualqm•r rlos seus funccionario~
ou outra pessoa para agirem como representante della em
uma assembl:éa geral desta ciompanhia, e a pessoa autorizada
por esta l'Jrma terá direito de exercei' os mesmos poderes por
parte da companhia Que re11I'rscnlar como se fc'\rn arcionisla
da companlüa, invidualmemte.
67. No caso de possuirlores conjnnctos o voto daquellc
que gosar deste direito lia mais tcm110, 11essoalnwntc ou pot·
procuração, será acir.cilo rom rxc.,Jusão dos voto;:; dos outro;;
possuidores conjunctos r, para esse fim a antiguidade será
determinada pela ordem em que os nomes figrn·arrm no registro dos socios.
C.8. Um socio affcclaclo das faculclarlcs rnentaes com
respeito ao qual houver sido Javeada sentença (despacho) por
llm tribunal compPlPntr pndrrú votar mn votac<ão symbolica
ou em escruti11io, por seu representant1>, tw·alo1· /Jonig, ntt
nutra ·pessoa da naturpza do t'1'\ll'l'Srutanf1) lcµal ou curato"
banis nomeado pOt' esse frilnmal P qualquer dr;sses representantes legaes, r:uralor banis on c111! r:i p0sson JHHlcrão votar pn:'
vrocuração, rm esrrnlinio.
Gil. Nenhum scwio ter;í dil'eito tl1· vnlal' 1~1t1 11111a assembléa
geral a não s01' quP sua<i rhamarln.s uu nutra" quantias entãC1
vencidas e devidas pol' ell0 com re.spPito a acrõrs da r.0111panliia lia.iam siclo paga!'\.
70. Rm 0scr·11finin eis nd11,; p11il1·1·ií11 ~l'I' datl11.~ pt>I' pl'nc1n·a0ão ou pessoalmN1lc.
'71. O instrumento nomeand11 rn1t lH'Outu·atl(lr sed, escripto pelo proprio outorgante ou seu procurador e por elles
firmado, ou, se o outorgante fôr urlia corporação, sr·llado com
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o seu sello commum ou firmado por um fun~cionario ou procu mdor autorizado na fórnia supra. Ninguem podPrá agir
1·01110 p1·octu·ado1· a niio srr· qn() lPnha, 1101· sua propria conta,
dir·eilo tfo compa1·1·1.·Pr e nital' na ass1•mlJl1;a rm que agir·
1·01110 JH'Oct11·arlot", ou que !la.ia sido nonlPado para agir romo
J1 r·ocurarlor de u 111a corporac:ão nessa assembléa.
72. O instnm1ento nomeando um procurador e a procuração outro instruniento (se houver) Prn virtude do quai
für o mesmo firmado ou a cópia certificada por tabellião do
poder ou autoridade, serão dep.ositados 1no escriplorio rngistrar1o da companhia nnnoo menos de 48 horas antes da hora
ele realizar-se a assembléa em que a pessoa nomeada no inst1rumento propõe-se a votar, e faltando isso, o instrumento
dn procuração não será havido por valido.
7:1. Um instn1111P11lo nonwando rn·ocurndor poder:í sei· rb
srguinte fúrrna ou de outra flÍ!'ma qualquf'l' que os direcfor·p,.;
approvarern:
·
'l'he Ama;on River Stcam Navigation Cornpany (1911),
J,imite!l:
Eu .......... de .......... no Condarlo dP .......... na
oualidade de soei o da « The Amazon Rivcr, Steam Ni:wigation
t:ornpany ( Ull 1) Limited », pelo prrsente nomeio ...........•
de .......... nwu procurador para votar por mim e da minha
parte na assPmhl!'a geral (ordinaria ou cxtrao1·dinal'ia, eonformc o caso) da ci0mpanhia a realizar-se no dia ........ ,
de. . . . . . . . . . e Pm qualquPr adiamento da mP;;ma .
.'\ss ignarlo 11P.~t e dia. . . . . . ele. . . . . . . . . . . .
t'
DIRECTORES

7 li. O mmwrn drni dirPrtorns nunca sPr:l inferior a 1rf'-1
nem superior a sdr. Os primeiros direcforcs da compa·nhia.
ser·iio os sull.~L·.1·iplorL'S tio « Mmnoranrlum » de associaçíío tlu
companhia. Si füt· prnciso P qua·ndo o fô1", afim de cumprir o
disposto nas lPis da ncpublica do Brazil, e.orno condição para
a companhia obti>r o seu rcconhccimenl-0 e explorar seus neµ01,ios 11f'Sf!lru fi1'1>11blica, os directorl's da companhia, q1w não
o~ prillleiros dit·Pctm·ps, ó'crãn subdilos dessa llPpublica.
7G. A rmnu111•1·aciio do.'> dircr.ton~s s1'!·:'t opporl1111a1111•1t!P
ildnmiirrnda pela eompanhitt cm assemh\1\a geral.
/li. 1\ q11rrlil'i1·a(,'iín rk 11111 i]i1·pl'l1ll' 1111P 11fío uni p1·i111Pi!'11
di1·e11!.u•1", serú o po."s11ir rdl11 no minimo ríü acções dc::;ta r·ompanhia ou da «Anglo Hmzilian Bolivian Syndiorute, LitnitPrl ».
n sn já llilo poss11i1· l'~.~a qu:tlil'icaefín dl'\'1•1·:\ adq11i1·il-a 1Jio11!1'0
rltl Ulll llll'Z ap1í;; a Sll:t 11lOli1f'al)ãn.

7'7. Os 11egu1\ios 1k~ c1umpa11hia SfH'fío g1wido~ prol11!'1 tlirrc·ton·s q111• por!l't'il" pagai· Iodas a~ d1·spPzas !'Pilas t'.otrt a onrnnizaçãu e n·gi~l 1·11 da cu111pautiia P µ01k1·fío 1·xp1·cer lotlus O'i
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podere;; <ia rompau li ia qur, lWia « Compagnie Gonsolidatioti
Ad ». dr lfi,08, ou pol' ft11'('.a dP q11alq11Pt' modi ficar,ão da
mesma lei 1ia ()('t'1nsifin Plll yigo1', nu pol' força dos p!'esentcs
rstatutos lllão honYPl'Plll dr sr1· exPrcidos iwla companhia em
assembli'a grml, sujeilando-sP ainda assim a qualquer l'Pgu-lamcnlo oppol'tunanwnlc frito pela companhia r n assPmhl1'a
g0ral: 11or1'm, m·nlrnm rPgulamenlo f0ito pPla companhia 0111
assPmh\1\a gp1·al inYa lidan\ ri11alqu01· ado antP1'i•)t' aos dire1nres, que !1•ria sidn Yaliilo .~" 1'.s~1· l'Pgulanwnto nã"1 limlYPssr
sii!o feito.
18. Os dirrclnr1•s pnd .. 1·iío opporlunamr11t<' nomPar um on
mai;; do Sf'U SPÍO. cli1·pct01·-gprpntP ou gp1·enlP pelo jll'aZO, cmn
a l'PlllUIH'l'açãn (a titulo il<' rn·dpnado, eomnlissão ou pal'licipação nos lunos, nu parti' ili' um mndo r parle i\P outrn · qur,
0ntPndPrrrn, I' um dii·p1·tnr nomPailn Pmquantn Pxp1·ce1· rsse
('Rl'go, não fica1·;í su,iPitn ;í saltidn pol' turnn. 111·111 1·omputad0
na lll'lc•rmi11ar;ã11 d11s di1·1•1·tnrl's a sahi1·: 1111ri"•rn..-<\la 11oml'ai;:â(J
t0rrnina1á i11so {111'10' si por qualqlll'I' 1·:rnsa p}\p dPixar de
sl'r dirretur ou si a 1·11mpanhia. l'!ll assl'mlll'•;a gt>ral. r0solYer
t'XllllP!'al-n das l'tllll'l:1íl'S rl1• dircc!lll'-!-!l'l'l'Jll1• Ili! gl'l'l'lllC.
l\l . . \ impn1·tan1·ia 1·0111 grnya1111'. na ot·1·a,.;ifto, 1·reado pm•
rlinhrirns tomados pnr 1'11\pn•stimns ou IPYantados pPJos 11irrdo1·0s para nrgoc·.ios da eornpa11hia 1 "lll quP não iwla rmis.~ão
l}p rap i tal-al't;fíPs ·, 11ãn dPYl'r:í f'lll t Pm pn a lgu 111 l'Xl'Pl\01· da
quantia <10 l.'. :J00.0110 srim a app1·11ya1:.ão da rompanltia f'lll
a.-;sernhh'•a gPral, por1;111 1w11lturn p1·p,:damista ou nutra iwssoa
q1w nrgoeiar rorn a companhia !Pr:í dr y0rifit·a1· nu inquirir
.'ii 11 limil:" sup1·a 1·itad11 foi ohsPrYado.
80. ds dirP1·.torl's dPYPrão c11m1wir na dPYida f1írma o
posto no« Compag11ii•s íConsolidationl AC'!.». d1• l!l08. 011 rm
qualqn1•r modil'ira('iíll Pstafntnria da nwsnia l1'i. na <ll'rasift•1
•'IH Yiê!lll', (' l'SpP1·inl111Pllfl' () disposto ('0111 l'PS[lf'ifn ao l'Pgüdl'o dP \J:i,;poth0ras I' grnYamPs, afl'Pdando os lwns da romnanltia ou por Plla 1·r1•tHills " ú l'SPripturai:ão d!' 11111 !'Pgistl'o
dos d i r0rlo!'rs I' Clllll J'PSpP i to :í !'PmPssa ao t'Pgisl radnr <in
1·0111panhias ano11~··1nas l!P 111na list.ri' annual dr• socios e do
summario dl' <ll'tal\w,, I'Plat i\·ns aos lllPSlllOs, I' a\' isn dP qualíllll'I' ro11sn\ida1:iio 011 a11.!.:llH'11t.o 1fo 1·apital-a1·1:õ1•:' 011 1·onyersã')
rl1• a1•1;iiP>' rm litulns. i· r(1pias rln ,-al'ias rPsoluçõPs r rópia
rio !'1 ·gi,;I
dn.-, di l'l'1't nrPs " not i fii'nt;õPs di> q\lal'sq110r murlarn:as 110,; llll'Sll1fls .
.f\ taxa para 0xat11P das d1pi.nfi i\P h~·pntlt1•cas .r111 graYaJHl's por força dll a1·t. \l:l (8• do « 1:nmpa11i1·~ Cnnsnlidati011
,\pt », r\p 1\108, sPr:í 11111 shilli!lf!'.
81. Os di1·1•1·t11rl's 11ia11dal'ii11 lrt\Tlll' artas •'lll liy1·os prrpararlos parn PSS1\ fi111:
n} das llOJ1ll'rli't11•c; d1• f'11111·1•i1111ari11s.
fPitas P"lns dirr-rlorPs;
·
f11 dos 1wm"" d()s ili 1·r1·t tll'Ps prPsPnles Pm cai\ a ass0mhl1~a
rins di1·1•1·1<n·ps P 1TP qualquPr 1·nmmissão r!P dil'Pct<WPs:
1·) dr• todas as l'P:'olu<:1í1•s r al'los pratir·adns nas assPmbl1•'as rla companhia r (jo" rlirr·rlores r cnrninisciíPs de díro~
rtorrs,
1
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E cada dirrrtor prr;;Pnte em uma assemhléa de dir.'ctores ou commis::<ão da dirPctoria, nssignar:í o seu nome no
livro quf' srrú rp,;prvado para Psse fim. Essas actas, quand0
assignadas jlOJ' qualquer }H'SSOa QUP se dPc\arn Sf'l' O presi(jpn(p !la assPmhl<'•a a que ditas actas se rpfp1·irem, ou alludirrm. srrão nPcPita's como Ill'OYa rvidPntr dos factos nPssas
Pxaraclos.
O SELLO

82. O gello da rompanhia sá srrá affixado a um instrnnwnto qualquf'r rom 1w1·missão dP uma 1·psnlrn:rw da di1·•.'dnria P 11a p1·psença clr um dirf'dor P do spc1·.-ta1·io. no 111inimo,
ou dP outra iws,.;oa qnf' os dircctorf's nomf'an•m para i,.;so; e
p,.;sP dirl•rtor e s1•c1'plario ou oütra 1wssoa supraeitada firmn1·ão cada um dos documentos a l]UP o sl'llo da companhia
rt11· a ffixado na sua prescrH;a.
J1ERQl'.\LIFIC.\Ç,\O DE Dil\Ef:TOHES

8::1. PPrd1·1«í o cargo o dirrctor que:

ai dPixa1· !11• pm;suir a qualif'icaçiio 11rrrssaria ou niin

a

olttin·r· dPntrn do prazo marrndo;
li' fir:i.1· fallido:
1· • rnlouquPt'l'I' ou !'irar afft>dadn da,;; fal'11ldar!Ps nwnlat>s:
ri; a11sP11tar-,.;p da;; rPuniõPs da clil'Pt'l!wia, r·nnt in11anwnl•',
rh1l'a11t0 n prazo d<' s<'i.s nwzPS, sPm liePn1:a 0spPcial rins di ..
r0rto1·ps rxprp;;sanH•ntP !'OIH'<'dida Pm rrsoi111.:fio drvidanw11l1'
l'<'gistrada;
C\
1') SPlll appl'ovnção dP 111na a;;srmh\1'•a g01·al orn1par car!"n
l'f'lllllllPl'tHio <la rompanhia, a não SPr rir truslf'f' rins drlwnt11rist.as ou dos portadorps de títulos <la r()mpanh ia, 011 dí'
dí1·r1•tor grrPnfP, gpre1llr 011 agente ('.ommr1·1'ial;
mandar sua dt>lll Íssiio jlOI' PSCl'ipto Ú <lfrecloria.
Pori'•m q11alq11Pr aclo 111·atil-.ado em hoa f1\ por 11111 dirri:to:'
c11jo Jogar lPnha vagado na fórma sup1·a, sPrá valirln, sal\·n ""
antrs dP pratil'al' pssc aeto houver sido rrmrttido avisn P~
Pripto aos rli1·Prtor1•,; ou frita a rrsprrtiva insct'ip<:ão no livt'')
r\p arta.'\ da dit'Pl'loria, declarando que PS,.;P dirPl'tor dPixnn d:•
R<'I' dir·Prtor ela rompanhia.
8 í. llm di1·pe'lo1· não ficará incnmpatibilizadn com o Sf'ol
Pa1·µ:0 iwlo fado dP !'l'IPlJrar contrados. a1Ta11.ins 011 rwg1wios
!'Om a rompanlt ia. ll<'lll .qu.a•lqup1· rontrarto, arrnn.io ou 1ll'f!1win
rP\Phraüo pPla !'(1mpanhia ou da sua pal'!P Plll quP. um dil'Pdrn· tPnha um interrssn qualquPr ;;p1·á annnllado, llPlll "
dirPrtnr terú ohrigai;iín de ria!' rontas ú t'ompanhia dP qualqu01·
hwro !'f'c;ultant.• d" qualquPt' tll:'s~1's cnntradns, arranjos f'll
lll'goeios, l'lll YÍl'll!l\1' dl'S~I' tlirPdOl' Sf'I' 'º''ÍO i11!f't'PSE<a1lo il\l
1·nlhPI' 1·p~ultado dl'~~" 1·01d rado, arranjo ou n<'gocío spr no
mrsrno !Pmpo di1·1>do1· 1k1 rompanhia. cnrntantn q11r rssr dil'Pctnr dPrla1· .. ú dit'Pdoria. na nccasião ou an!Ps de r<,[Phra1·
rssr rontrartn. arranjo ou lH~gocio. qur Psi.à intPrPssarlo nrl\P:
ou sp arlguirií' sru interrsse apô8 a cP\rhração do nrgnl'in,
comtanto quP na primeira occasii'ío pn~.~iwl (\rr\nrr (\ dirPrtoria que ndqn irin esse intere~se.
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Porém nenhnm direclor votará como tal com respeito :.\
qtlalqner contracto, arranjo ou negocio em que estiver intr·rc~ssado 011 sobre qualrJtlPt' assumpto disso resullante, e se
o Jizcl' seu voln não será compntndo nem será ellc contado
iiara a conslituição ele um quonl1n do directores, porém esta
prohil1ição não se ariplicar:í. ao acrôrdo (contracto) mencionado
110 art.. ~" dos presrnll's rslatulos nu a qmwsqucr assurnpf.os
1·1·~11lla11l<'s elo 111Psn10 c111ilraclo.
HE'!'lllAll.\ DE lllHECTORES 1'01\ TURNO

85. Em uma assemblra ordinaria da companhia a rea1izar-sr~ rio anno de Hl12, todos os dircctorcs deixarão seufl
«al'gos e na assembléa ordinaria de cada anno subsequenle um
1l'T'f.:.O dos dircclorm; na orcasião, ou se seu numern não für de
ll"es ou multiplo tle tres, o lllllllPl'O q11r; mais se npproxirnat· ck
11111 fPI'\ll rPsignará o cargo.
8(i. Os dircrlorPs retirantes cm cada anno sct·ão aqucllPs
q1111 a mais tempo estiverem cm cxcrcicio desde a sua ultima
nloi\:ão; porém cm se tratando de dircrlorcs clei!Ps no mesmo
ilia, sua retirada (salvo accôrdo rm contrario entre ellr::;)
s1•1·:í df'!r•rminnda por sorte.
87. 11 m direclol' rei.irante será susccpt.ivel de reeleição.
88. A' compamhia, na assembléa geral em que um din~dor saliir do modo supramencionndn, p111ler:'i pr'PPllChPt' o
l11gal' \ ago nomeando outra 1irssoa.
89. s~ cm uma assembléa em que se dever realizar a
f'k• i1:ão d~ directorcs, os cargos vagos dos dircctores não fo1·em preenchidos, a assembléa ficn:~á para o mesmo dia da
semana scguinto (011 sr o dia ffir santifirado para o dia scgninlc de trabalho) 110 mrsmo lugar P i1ara a mesma hora;
o se na assembléa adiada os cargos ele dircctores, vagos, nãn
fnr0rn preenchidos. os rlircctori's retirantes ou aqncllrs dentre
l'][Ps, r.11.ins cargos não houverem sido prr,cnr.hi<lo~, scriín corr-·
.siderados reeleitos na asscmbléa adiada.
00. A companhia poderú opportunamente, em assembléa
gl'ral augmentar 011 rerluzir o 11umr~ro de clircctor!'s e podení
fa111hcrn ddcrminar c•111 que ord0n1 n 11111110ro a11gn11'rlfad11 011
1·1•d11ziclo devcrú dc•ixar os cargos.
!JI. Qualqu01· vaga casual dada na directoria poder:i ser
pt·cc·11c·.hida 1wlo>l di1·pcfo1·1·~. pn!'1;1ll a p1•ssoa no111C·aua st'i fit'al'á
1~111 exrrcicio até a assemhléa g"f'l':t l ordinaria pro' ima s1)~·11 i11tc. P srrá então i·r•eleila.
9~. Os dirrdm·ps tPt'iÍO poclPJ'l'S em qualq11p1· l1~mpo e,
nppol"l1111ame11l1.>, para 1101111•at· i1ma pP~~oa, ilirel'lo1· adclicional.
pPssoa P~sa qnn dPVPl'á c!Pixar· o c'al'g11 na ass1~111ll\c\a ge!'al
ul'1linaria p1·oxinm seguinf P, po1·1~m 11od0rú s1·1· PIPila novarnm1ln prla c·o111pa11hia nnssa assPrnhh1a gc1·al como rlirector
addicioual.
!l:l. A cornpaulria pod!'d, Pllr rc~soluc:ão exlraordinaria,
'"1'.Ullet·:u· um di11ector antes de ·expirado o sell mandato, e
porfodt, mediautP resolução nrdinaria. IL0111Pfll' uult·a pessoa
1.·111 s1·11 luga1·; a tJl':::sua as . du1 uu111eada fii.:ará :;11jeita á reti-

ACTUS 00 PODER EXECUTIVO

7,,,.

rada ao mesmo tempo que o ficaria o dircctor a quem vcin
subsf itnir, quando foi Piei to rlirector pela 11 lt.ima vrz.
IHHECTOllES AJ.1'JmNADOB

Um clirecl or poderá, por cscriplo, por Pile firmado,
no11war uma pessoa que seja sacio ou não, seu substituto,
com a sancção rla di1·octoria; o qualquer desses substituto;:;,
cmquanto agirem nessa qualidade, terão direito de comparecer
e votar em asscmblc•as da directoria, e terão e exercerão todo~
os poderes, direitos, deveres e autoridades do director que os
nomear. Fica entendido porém, ·Que nenhuma dessas nomeações será effectiva senão depois de approvada pela directoria,
cm maioria de todos os membros, e depois de inscripta essa
approvação no livro de actas da; directoria. Um director poderá, em qualquer tempo, rev•ogar a nomeação de um substituto por elle feita, e sempre sujeito á approvação supra
mencionada, nomear outra pessoa; em seu logar, e se um director fallecer 011 ücixar de ser dircctor, a nomeação do seu
snhstitu!o deixar:\ :1cto continuo de ter valor.
!)G. Toda a pr~s:;oa q1w agir como snbstilnlo de um tli1·ector ser{t funccionario da companhia e será sómente •responsavel piara com a r;ompanltia pelos seus actos e faltas e não
Rerú considerado agrnte do dircctor que o nomeou. A remuneração de qualqrn·r desses substitntos scr:t paga da que fõr
<levida ao director que o nomeou e consistirá na parte da
remuneração dr,slr) ultimo, qnr ftir combinada rnfrc o snhc;t.i-tnfo e o titular.
~J4..
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9G. Os direclores poderão reunir-se para rlccidit· os ne-

gocios, adiar e regularizar de outro modo qualquer de suaq
assemllléas do modo Que entenderem. As duvidas que se suscitarem em qualqnr1· asscmhléa serão rlccidirlas por maioria d,~
votos. No caso rio P1npal e o prPsidrmle 1crú voto de qnalidaclc.
llm director porlr·r:'i. ,. o SPll socretario, ú rPquisic:ão dr: nm
director, deverá r:n1 q1ialquPr f Pmpo co11Yn1·a1· rnna assPmblr'~a
dos directores.
97. O qum·1w1. 11r-1~Pssa1·io pal'a 1rnlar dos nogocios ela direeloria poderá s1·r 11ia1·1·ail11 pPlns dirrdo1·p.~. r rmrprnnlo 11ii1J
o rt>r serú cio dous.
98. Os clirrclo1·1·s q 1w 1·m'tlinuat·r111 orn Pxerc icio porlrrão
agir a dPsprü!o rln qnalqrn~r vaga 110 s1~11 seio, por1;m SI' 1~
1~mq1ia11ln o sc·1t 111t111ero ficar rrdnzido a menos do m11ner1J
marcado 1wsles esfalntos corno o fJ1Wl'um lll'l'ciso de rlirrcf1J1'1•s.
os dirPcl.01·es, que confi11narem !'Ili PXArcicin, poderão agir iiarn
o fim de augrnenf:11· n numero ele direcfores a!1~ perfaier o
minimo prcscriplo. on poderão convocai· nrna assP111bléa g·eral
da companhia, po1·1•rn. não porJP,rão agir para outro fim
qualquer.
!:lll. 08 1li1·e!'lur1~s pt>dPrãn Pleg1~1· um pn•sid·~Htl! de sua.~
assembléas e detcmni11ar o prazo pelo qual ex1Jrce1·á esse r·argo:
porém se não fôr rleito prrsidente, ou se em qualquer as i:;embléa o presi1je11fL· uão se ar:!ia1· vresente decurridos cinco
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minutos da hora marcada para sua realizar.ão. os diredore~
prcspn(ps podPriío '"~eo!l1('[' 11111 dentrP ,.;i pan1 p .. esidir a as··
sembli;a.
LOU. O,; direclm·cs poJ1•rão (fokga1· qualqut•t· dos seu,;
poderes e commissües compostas do sacio ou sociu,.; da su;t
dirPctnria qu1~ en!PtHIPl'Pm. Qualqur1· c·r>1nmis,;;ãu a><sim constituirla cJP\'C!'Ú 1'011 rrn'tllal'-SI', llO PXPl'!'ÍC:iO dos tlüd<'L'l'S que [lt1'S
i'Ol'Plll dPll•gado~, .!'()Til 11.,.; !'PgU[allH'lllos fl\lP lllí'S rol'<'lll itllpu.qos p1•la di1·pclo1·ia.
llll. l:ma ct11111ni,.;são podt'J':Í eli•gp1· um prt•.,.;idPPlP dP
s11a,.; a~sPmh\(;a,.;: ;;p nií11 l'C11· P\1•ito ps~P p1'""id<'nl1'. 011 "''
1•111 uma assPlllhl1;a o Jll'l',.;idPnlP ni"io P.~lin•1· p1·psP1tlP dPt'Ot'ridos ('.itH'll !llinulo,.; da horn 111arl'atla pa1·a r<'nliza(:iín ela a~. sPmhl•;a, os sm·ios pt'PSP!l(Ps P"deriío !'Sl'•ilhPt' 11111 dPnlrP ~i
iinra p1·1•sidir a assembléa.
10:!. Uma commissão podPr;i n·t11li1·-s,• P adiar. como cntrncier, stLa~ l'Pllllifl<'s. ,\;; qtw'1liíPs lJllP sul'g.in·m <'Ili uma a;;sPmh!r;a :-;1•t·iío rPsol\ ida,; por ma inl'ia dP yo(o,.; dos sncios
Jl!'PSP!lll'S, p ('!li ('ª"º "" l'llll'at1• ll jl!'PSidt•tll<' (Pr;í nutro Yotn,
t\U Yoto dt' qualidadP.
-103. Todos rH aclos pra! it·r.d•is por uma ª"""mhh"a <l 1
rlirPclo1·ia 011 por· urna t·om111issft<1 dP dirPclo1·""· nu pnl' qua!lfllPt' JIPRsna agindo t'tllll!l dirPi'l11r-. ·""L'fio valideis, 11w"mn q11:~
mai,.; lal'dt• "" dPs1·11hra q11P hn11y1• 1·i(•in na 110111•·n1:ií" """"'~
dil't'('fOl' !l\l pp,.;sna :lgÍlldO lia ri'11·11ta Sllpl'a, Oll llll<' l'\[t•" l'lll
q 1m!q llf' 1· dP\l1•,.; ,.;1• adia Yil 111 !fp,.;qua 1i I' i1·ados dos ""11.,.; c·a 1·gos. -1·011111 "" h1111\f'"·""111 ,;ido dPvicla1111•11l P 11nrn .. ad11,; 1· 1i1·1··''"111 os
l'l'IJIIi,.;if H Pxigid1H parn di1'1·rtol'PS.
(;El\ENt:I.\ LOC:.\

10 í. Os rli1·ccfnrPs porkrão organizar il IJl'l'l'IWi:l lncal rios
TIPgoeins da i'0111pa11hia !'lll qrnl'lq11Pr' pa1·(p d11 HPi11n Unidu
ou P111 q11alqrn·1· 1·0!011ia ou dl'pPlldPncia. 011 nn 1•,;f1·::rnp.Piro
do rn•Hln quP Pn!f•ndPt'Plll, P,.;lahPl!'rPndn c·nnsrllws lncat>~,
ag·pn!'ia,.; nn 1·n111111issõPs lo1·aPs, nu nnnwanrlo gPt'Pllf P." 011 p1·0.

t·11rarlorPs on 1·nill'ia11do p,.;sa gPsliío a q11alq11Pt' n11tl'a rnrnpa11h ia. t'i 1·111a nu pP,;soa l'l'sidill(ln 011 nN~1H' ia11dn nn lo1·a l idarl•'
Pm qu1• º" nPgnf'i.ns fi:l Pornpanhia liYPl'<'Ill 1fP .~f·r Pxplnrndos,
P os co11,;Pll1ns, agP1wias 011 cnmmis;;õr,; lor.a1•s. gf'r1•11IP,;, pror11radn1·1·;;, 1·0111pa11l1ia. l'irmn 011 pps.;na n q\1('!11
~··1·p111·in.
1"1'ir f'flltl'iada ,;prão d"orn ('lll din11t1• tlP11011tinatJ11-; tll',;f1•s P.~la
t11t1H «as gal'ant ia;; lrwaPs ».
105. O,.; dirf'('lOl'Ps poderão npport111ianwnt1• 1J.•lPgar ao~
grl'l'lll<'s lnraPs qw11•sq11p1· dos pni\(•!'PR. t'al'nldad<'s " JWProgilt iYas 1·011 fp1·it!as aos dir1•c!o1·p.~ P q1w honYPf<'m dl' sPr Pxercidas w•ssa loralidal!r " po1krão dar-lhrs podPrPs dP suhstahrlrr.f'l' r podPriío pal'a n ..; fins f<llprncilaclos 011tnrgnl' P f'X[Wrlil'
a;; prncu1·açfips rp1<' rntPnclPrrrn.
R~pecialmp1!lP, por•'m srm limitar a g1•nprn\idadP das pa!ayras ~upra. os g·prf'nlPs !ornes podPt'ií11 sPr nomrados agPnte;1
rla rompanhia J)ill'ft o 'fim dr affixm· o sPllo official da rompnnh in r•rn instrnmPntns, rontrnrto~ on outro::: rl0r11mrntos cm
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(Jualqurr terrilot·úJ, dislriclo ou logaP qur não fúr situado no
Reino Unido, ua confonnidade do disposto no arL i\J do «Com··
P·anies Cousolidatil>ll .\d» de 1908, l' para mantPr am regi,,;lrn
auxiliar de sm· ins " para recl'\Jer l' rcgis lrar ou recusar o
regislnl de trnnsl'PrenL·ias de acções contida,,; 11essl• rPgist1·0
auxilüw e lamill'lll para gerir os neg·ocios da companltia nessa
localidade.
•JJag. 12.6111.
10li. Os diredu1·es poderão fazer rL•gulamenlo:-< dl'elarand 1
o modo pl'lo qual ris gp1·cnte;-; local's dt>Yem exercer o~ podere,,
dcYer•.•s e far·ulrlad"s r prProgati,·as a l'iil's conferidas e quand'•
os gcrenl1•s lor~aPs forP111 duas ou mais \H'ssoas poderão dae
podPl'PS a qualqw•r um 011 a mais dP um dl'll!•s pai·a agirem
si>m o c1111c1it·so do out t'o ou outros dclll's 1• por!Prão determinar o modo pelo qual <' as \>porns em LJUP as asspml.Jh'as do;;
gPI'l'lllP,,; loraPs d1•YPm sP rPalizar P fixar o q1rnr11111 para essas
rP111liÜl'S ,. Lkdara1· rle LJUP modo as 'aga,; di>vPtn ;-<Pt' pt'L'Pl1cllidas !lesses l'tHHwlhos lo!'acs.
1OI. As n•m11up1·a(,'ÕP>i do;; gcn·nll's lo1·aes serão opportunanwnte delPrmi11ad~1~ pela eo111panhia cm G!>scml.Jléa gt'ral.
lllVTLrnl\'OQ 8 llESEl\\'A

108. A co111pat1hia

l.'lll ass1•1111Jléa gp1·al po<krá lkelarnt•
diYide11dos, JHH'l;lll diYidPndo algum dt'vPrtt f'XCPLil'l' a impurtancia rPr:ommr•.ndada pt'los dirPct01'PS.
1OU. O,; diPec tore,; podPrão oppm·tunanwn tr' pagar a11s sodos os divi11Pndos prDvisorios que llws parecPt'l'll1 ju~ifkado>;
!>Pios lucros da companhia.
·
110. NPnhum dividendo SPrú pago a não sei· dos h1c1·os.
111. Salvo o,; dirPitos de pessoas (sP !mm p1·I eom d iroil11 a ac(,'ües, 1·1111t di1·pitos PSp<'l'iaPs quanto a dividendo, todos
o~ dh·ir!Prnlos SPrãn dPt'.larndos ,. pagos de a!'cilrdo r•ot11 as
i1nporlmH·ias pagas so]n·p a,; a!'(,'Üc:-;: p111·1;m sP PllHJlla11to niío
J'tir paga 1·!111sa alµ11nt:t ,.;.0]11'P q11aP,~qui>r ar~1:11Ps da ('nmpa11hia.
o:; tli,·i.J,.11tlos prnl1•rão :;p1· LiPl'iararlo:; P paµ11~ tl1· a1·.1·11rd" !'llllt
as i111po1·ta111·ias rias al'1:üPs. NP11hu111a i111pnl'!a11eia paga ,.;o\Jl'r:
1111m at·<:ão 1·0tno adia11tanw11to de l'11amatlas P111qua11to \ PTH'l'I'
juro~ sPrú 1·011:;id1·ratla •~ !'lllllputada para os fin.; dl'"la r;laus11la eo1110 r1~alizada sobre a acçfüo.
11 :! . Os dir1•1·(orPs podt'rão, an(ps dP 1·1'L'rn11111P1Hlar u111
di\'idPndo, rPsP1'\'a1· dos hwros da companhia as quantia:; q111)
l'lltl'IHll'I'Plll ('11\l\"l'llil'llfl' ('illllO rPSPI'\'ll ou l'PSl'l'\':lS, qup S('l'ãlJ
appli1·atla:;, ao 1·1·if P1·io dos dirPct01·ps, riara f'a;wr facP a Pllll'I'··
µPn1·.ias 11u para paganll'nlo d,. di\·ir!PJH!os Pspp1·ia:•s ott pn rn
b•11ala1· di,·idPndn~. nu para outro fim qualqu1·1· Plll qu1~ P-i
lt1r·1·ns da companhia pud1»rPm sPr tlPvidanwntP applicadns, "
Pl1tq11a11tn não fiwn•m Psla applicação, poderão, ta111]H•t11 a
Sl'll nikrio. Sl'J' •·mprPgados nos rn~goei•os da 1·ompa:11,hia ll\I
do modo qrn• os di1·prton•s opporlunamPnte 1·rso!Ycrem, a
não ,.;1•r Plll arçõcs ria companhia.
113. f'p varias 1wssoas for,.m rPgislrndas como po8suidorc.,
ronjuudos de uma acção, qualquer um delles poderá dar recibo5 definiliYos de qualquer dividendo a pagar sobre a acção.
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114. O aviso de qualquer dividendo que possa haver sido
declarado será dado do modo ulteriormente mencionado no
presente ás pessoas com direito de partilhar deli e. Qualquer
dividendo poderá ser pago por cheque remettido pelo Correio
para o endereço registrado do membro ou pessoa com direito
a ellc, e no caso de possuidores conjunctos a qualquer um
desses possuidores.
Esse cheque será pagavel á ordem da pessoa a quem fôr
remettido e o pagamento pel:t companhia de um desses cheques
~e endossado pela pessoa a quem for devido será considerado
rlevida descarga para a companhia, mesmo que esse endosso
11ão seja effectivamenle auth!'ntico.
115. Nenh11m divideondo vencerú .iuros contra a comvanhia.
CONTAS

116. Os diredores mandarão escnpturar na deYida fórma:
As quantias recebidas e gastas pela companhia e os assumptos que motivaram esses recc!Jirnentos ou [lagamentos;
o o activo e passivo da oompanhia;
117. Os livros de contabilidade serão escripturados n•J
escripitorio registrado da companhia ou em outro qualquer
lugar ou lugares que os direclorcs determinar••rn, e serão
;;ernpre franqueados :í inspecção rios directores.
l18. Os dircctorcs dderminarão opportunanrnnlc, se, com
que latitude, e em que occasiõcs (~ lugares e mediante que
condições ou ,regulamento, as c ontas e livros da companhia,
ou quaywer delles, serão franqueado~ á inspecção dos socios
que não forem directorcs, e nenhum sacio (que não fôr direclor) lerá uireito de examinar qualquer conta ou livro da
companhia ou documento a uão ser nos termos previstos por
lei ou autorizac1os veios directores ou pela comvanhia em
a.~scmbléa geral.
119. Uma ve;i; lJVL' aunu, no mínimo, os dircclorcs suhmetLeirão á companhia cm asscmlJléa geral 'Ullla conta de
lllcros P verdas do pcl'iudo allrangido desde a conta anterior,
ou (se Lrala11du da 1n·imcira conta) 1lesde a incorporação d:\
eo111pai1ltia e Jcila alé tlala 11u11~a anlcl'ior a seis mezes antes
da rPalização da assembléa.
UO. Herá feito um balanço a1111ualme11le e submettido á
companhia cm assembl éa geral, até data nunca anterior a
seis mezes da realiza1;ão da assCin11lr'a.
A folha de lJalançu (o balanço) serú acompanhado de um
relatorio dos dircclores Ycr:mndo sobre o estado dos negocios
n declaraudo a qnanlia que n·comme1Hlarn ser vaga como dividendo e a11uella (se lt1rn\ct·) q1ie prnpõem lc\ ar a fundo de
reserva.
121. Uu1a crípia Llo balanço ·~ do rclatorio será remettida,
sele dias antes da assembléa, ús vessuas com direito de recebm·
avisos de assemllléas gcracs do modo pelo qual os avisos devem
ser expedidos, conforme disposto nestes estatutos, e duas
eópias dos mesmos instrumentos serão remettidas ao secretario
do e Sharo and Loan Deparlrnent of the London Stook
Exchange > ,_
1
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i22. A oompanhia, e'!ll cada assembléa geral ordina1ria,
nomeará nm contador ou contadores juramentados para funccionarem até a ~1,,sembléa ordinaria. geral seguinte. Os primeiros ronta1iorPs .iuramentados poderão ser nomeados pelos
directores auiPs da assPmhléa estatutnria P, se forem nomeado,,;
por essa fórnrn, l~XNcerão seus 1·argos até a primeira assembléa
µ1>ral ordinaria, F"alvo sn forem demi!tidos anteriormente po1· n·~nlrn;ão rla rlirecloria rm ;issrnllJli'a g1'ral, <'rtso este em que ng
;iecionista", ne;.;sa ass,'mbléa, podrdio 1101111•fir um contador 011
rrmtadores. Si uã o forem nomeados contadores juramentado.;
11a 1assembléa geral ordinaria, a Junta do Commercio poderá, a
pedido de qualquer soei-o da companhia, uomear um contadur
.i 1_1gan1ent.ado da companhia para o anno COII'!I'ente, e fixar a
rP1111merflção a lhe pag'ar pela companhia por seus serviços.
Um rlirecfor ou funcctonario da companhia não podrrá
""1· 110111eado c•mtador .inramentado dai companhia.
Os rlin.•clfll'•'s p<>d1~rãn prePnrhcr qual11uer vaga casual do
1·:irg11 rk 1·mitadu1· ju1·a111P1ttad11, pnré111, emquanto essa vaga
1·.\:i.~f ir o 1·nn1adlll' jur:1111cnlado 011 t·.onfadores sobreviventes ou
11110 1·1l11tiuuarcn1 prulerão l'unccionar. A retribuição llós contadores jurarncnt.adns será fixada vela companhia em asemblé:t
!!Pra 1, a não ~"r a du f:lllltador lllllllealio antPs da assembléa cs!af 11toria 1111 d1l q111~ for nnmead<J vara precneltel' q11alqw·r \'aga
ra>iua 1, q110 smfüJ f'i xados iiclos directores.
1 :!:I. Urna pessll:.t 1111e não um contador juramentado re ..
ti ranle não pode1·ci sPr nomeado contador jurame:ltado cm
rnna assernhlr;a gPral onlinaria sem Qne um aviso da intenção
tln nn111ca1· es~a pessoa para o cargo de contador juramentado
lia.ia sido dallo 11or um accionista <Í companhia nunca menos
de i 4 dias mites da assembléa geral ordinaria, e a companhia
rcmetterá uma cópia desse aviso ao contador juramentado
retirante 1~ dnr:i o l'l~spectivo avisp aos nec:iorti~fas por anlltrncio 011 de oul rn rnod11 per1t1il.tido neslcs estatutos, 1111111·:1
1111•11ns di: sute dia.~ antes da assetuhléa geral ordinaria.
J<'ica c11tprn\idn IJllC sr; dcpoi" 110 1t\iso da inl.P111;ii11 1k
1101twa1· 11111 1~p11 failot· .i u ra11ienlado li a ver sido dado, ft1r u n1a
as~emhléa gern 1 ord inarla convocada para 1!1 ti ias ou 11H•1111s,
~ubscque11l1•s ú expedii;:ão 1lt•sse adsn, o aviso, se bem que não
~·~ndo dado no prazo Pxigido por este artigo, scrú considerado
de\ ida111cn te dadu para o,; fins mesmo, e o aviso a remettcr
mi dar pela co111p1whia i10derá, em vez de ser remeltido ou
dado 110 prazo exigido por l'Ste artigo, ser t·emcltido 011
dado ao mesmo ten1110 <1ue o aviso da asspmlJka geral ordi-11aria.
12/i. O contador ou conLadorc::; juramenlauo~ Lerão direi Lo
de accesso em qualquc1· OC'casião aos livros e contas e 1101 as
da comprunihia e de exigir dos dkect.ores e funccionarios d:1
c1Jmpanhia as i11fn~·1~1açõcs e cxplicm;ões .que possam ser prce1sas para o cxer·c1c10 tios deveres dos co11tadorps e farão um
relatorio aos accionisl.as de accôrdo com o art. J Í3 do 11: Companies Consolidatioll! Act>, de i908.
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t:.?5. Um a\ isa pode1·:i st•1· reik1 pela L'Ompanliia a 1)ualqu('1· so1·iu JJPssoalnHrnft>. ou no L'ª"º dt• um pus,-uiil11r 1·1•giolrndu, r·emettendo-o pPlo Correio ao seu endereço rPg ist,1·ado,
ou (si não liw'l' Pndi•1·eço registrado 11n Reino Unido\ ao ('Jl .•
d"reço, si hotrYet' IJIO Heiuo Unido por ellc fornecido :í companhia par·a l'Pllll'ssa "" a\·isos, oil no ('aso do po,-suidur· de
um « warranl » dP ac<:iio, 11111· a1111urn·it\ •·m u111 jornal matutill•J
Jiario, d<' Lond1·1·s.
Si um :ayiso for 1·ern('llido \1l'l11 Co.1·1·pio. o aYisn sr!'Ú consiLIPrado fpifo, 1•nd1•1'P\:all<lo-o cu11vPnic11f Pme11lL', pr<·paranlio e
lançado a carta que cont iYl'l' o aYiso nn CotTPin, '" a menos
quP .~<'.ia JH'OYado o t'lllltrario, "pr·:í 1·1111.sitJ,,1·at10 dado "! \ ho1·as
dPpois de lançado no Correio.
l:!li. Si um sol'io t'Pl-dstrado não tivl'I' endrn•<.:,J n•gistrad0
no l\eino Unido e não '' iYPt' dado á oornpanhia um !~ndereço
u11 lleinu Unido para !'l'I!lPs~a dos "''us aYisos, 11ão 1.. r;t dil'Pito de 1·cedJPr ayiso.
127. Um aYiso porlerú s1·1· dado pela companhia ao.~ possuidOI'Ps ronjHndos ti" uma ac~·ão !'PHH'ltemlo-o ~o possuidor
l'Onjuudo cu.i11 nonH' l'igurn1· em primeiro lugar 110 rpgistro
1:0111 respPito :í aet;ão.
128. Um aviso pode<r;i ;.:er daüo pela rompanliia ús 1ws"ºª" eum dirPito a uma ac(,'iio em cousequpncia de mude ou
fallencia de um socio. n·metlrndo-o IJl'lo Corrrio !'lll carta
J'1·a11quPada P11d1·rP!.:ada fo; nwsmas pt•lo 11onw, ou iwlo titulo
dr l'l'IH'l'.,<'lllanlt~ do l'allPt:illo ou do trusts do fallido, ou de
modo sem<'lhanff'. pa1·a o PIHkrrço, ::;i houvt>r, no fiPiuo t:nido
J'oI'lll'l'idc pant L'SSt' fim pl'las pPssoas qu<' rrclama1·pm P~se
titulo, ou (at•; sPr dado tal tmdPI'Pt;ol damlu n miso de 11ualqurr modo 1wlo qual podt>ria ~l'r dado si a mol'f.<' ou falll•ncia
do soei o não t iYPssem oc1·nrrido.
l:?.9. O aYiso de 11ma assrmbl•;a gl'l'al s1•1·:í tladtJ d•) qualtlll<'l' do,: modo::i a11(<~1·iormL·ntP r..ulol'izados 11Psl •s p,.;falutus:
a) cada socio da 'L'ompanhia ',incluindo os portadores de
« w;11·t·anfs » dP ae1;i)p,.;I salYn ao;; mPmbnis 1111e não (t•ndo
l'I1tlt•1·.,çu l'P/..!i.~t rndo no llPino l.!nido. nãn 1Iouv<'I'<'l11 f1ir11Peido
ú cou1panhia uni <'1Hll'r1•ço nu Heino Unido para a I'i'IllPS5a t!e
a\ isos a, t'l!Ps e lambem:
bl a todas
1wssoas corn direito a uma ac1;ão t'Ill 1·ons1•qu1•11l'ia dl' morte ou t'al1P111·ia de um socio lllll'. >'<' nã1J
houn•,.;s" motTido ou J'allido, teria direito de rncebL·1· aYiw da
a>:Jsl'mlllt'•a.
Nenhuma outra 1wssna (p1·ü dirt:•ito dr receber avisos dê'
assembléas !{eraes.
0

ª"

LlQl:lD.\Ç,\O

130. Ri r srmp1·1• fl\lf' o capital da companhia f1\r dividido
t•rn ai·çüPs. alguma,.; das qua1•s dPt'l'lll direito aos l'l'US l\O~
suidores a uma prPft'l'l'tH·ia com respeito ú clisll'ilmição do
activo da companhia e que forem dhlribuidos activos em
especies por força do disposto no art. 192 do « Companies
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Consolidalion Arl. », de l\108, ou de oulms disposições quarsq111·1·. º" di1·1•ifn,; d<J"' p11...;,;uido1·1•,; das a1'\;(11';; qw• li\'Cl'l'Ill 1•ssa

'"'"ª

l""''"'l'f'lll'ÍH 1·ousi,;I if'i\11 1'111 '•'l'
pa1·jp dn,; JllPSJllOS ª'"tiHl"'
dislrihuida l'lllf'•' "li"" 1·0111'oJ'llll' fôf' i)pfp1·rni11ado plll' l'l'SOlw:i1o "·"'l'l'l'ial da 1'<>111pa11llía. 1·n1t!'irniada pnf' u111n rmmlw:ãn
1•x f.f'aof'd i11af'ia dn,; 1111,;,;11 idrn.,·s das at'ÇÕl's quP l ivl't'l'lll l'ssa.
pl'Pt'l'J'l'll('ia. Yolada <'Ili 11111:t assP111bl«a ""Jll'Cial rlessns pllss11 ido1·1•,;, 1'111 qw· "'' arliaf'Plll pt'l'>'l'tll••s ou 1·1tp1·1•,;e1ilados pot'
p1·oc·111·açi\o (),; pns..;uídfl1·1•s d .. 11u111·a 11H·110,; da 111l'farln das
a1·rii1• ...; go ...;a11d() d"""ª p1·1·l"•f'1•111·ía, I' o sald" do al'f Í\ o a~sí111
disff'i)t11idn 1'111 1•..;p1·1·í1• ,;•·1·;'\ dí\'idido l'llfl'I' o,; so1·ios 1· .. sfa11ll's
da 1·0111pa11hia, d1• ª''"l"f'dtl l~lllll Sl'll:' dif'l'Í(os )'l'S!li'l'IÍYOS.
131. Com a sn[lf·1:ão de uma l'Csolução cxlraordinaria elo~
"all'ios. qualqu1·r pa1·1 .. dn al'IÍ\n 1la 1•1Jt11panltia, i11!'111si\·p aq:1l•·s
de rn1trn.s 1·ornpa11liia...;, IHH!Prú "l'l' dhidida Ptllr1· m; so1·ios d.t
1•0111panltia •·111 ''"'l"'1'il', nu pncl1•r;í s1'r 1~n11f'iada a lr11slei:s 1•rn
bcudieio dt>s~"" "Lwios, ,. a liq11idai:ão da e1Hnpanhia 11odPl'(1
srr f•11eol'l'ada " a eo111pa11l1ia dissolYida. pon'•111 de• modo 1Jll1~
socio algum sl'ja ol!l'iµadn a a1Teilar qua1•squl'r ai~•:Õl'S sobre
a::; qua1•s h1111,•·1· 11111 gl'an11111• q11alquct'.
'.'101\IES, ENDEHEt)JS

E l)l'.\LIFIC.11).\IJ JJIJS

Sl'llS1:1\ll''l'<lHES

T. l\!. C. ·Slcuart. !\5, Bishopsgatc E. C., secnfario.

ll. II. C., Col'y, ~l1·adm\·sicll', Tlw .\\1•11111• Clti11gf'11nl. sr-·
Cl'l'la rio.
"'· H. Ctaud, 1:!. P1ll'()\·an c\\'1'11\11' 'MUS\\l'll !Iilla N., contador·.
,
Il. G. nuslll'll. r:l'lllll\\l'll L1Hlµ1', ISasl1• Fin!'lrl•·y ·~ .. CIJl-Pl'f'gado.
!\I. llnss, í:J. 11 .. 1.. rnda Hnad. lfl>rrw Hill R. E .. 1•1JJp1·p1. mdo.
\V. Posl1•ldll\\aif1.'. 11\1, '\lildrna~ lloarl. ~lildmay Park N ..
Clork.
"\rthur· Borf'r, :.'8(\. Ly11lu1t lload, R. E .. 1·1·gblradot'.

1•alad" 111·sf1• dia :.' í cl1• .i11ll1" dP 1\111.
Trs!Pnnrnha da."' assignaluras supl'a. Frr111cis Jf. Voulcs.
(\5, Hislrnpsgalt·, Lll11d1·1·s !<~. e .. advogado.
Pnr ('1'1pia 1·0111'111·1111'.-ffl'o . .1. S11rr11•11t.
llPgist.mdor aw-.:ilial' 11'- :·11111paultias a11on~·nias.
[1111 Sí'l!ll dl' 11111 sftilli11µ.
l .i:1111-s1· 11s s•·µ11 Íllf•·s 1«11·i11rl1"" 1• 11olas:
l l1i\li~lli---1\l'µi,.;f1wln Hl:.15, :!~1 dP .i1tllin d•· l\lUI.
Cha111·Plla do llPµi,.;frn d1· Co111pa11hias.
~;sta111pillias i11µl1·za..; do ,·alor 1·olkdiYo !k l.'. 1. il- rJp\·irialllPnf P i11ul ilizada~ .'
.\ Indo~ q11P a J)J'1•sl'llfl' YÍl'nlll, Pll, .John \Villia111 f>f'!P1'
.laul'ald1•. da 1·idad1• d" Londt'Ps, talwlliãn publico deYidam1•11lP
Poder
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provido o juramentado, pelo presente certifico que a assignatura Geo. J. Rargent, t111e firma a cópia do « Mernorandurn :i>,
de Associacfw da « 'l'lw llin~t· füPatn Navegat.inn Uompany
(1911), LimitC(l:i> aqui j 1tnlo o 111a1·1•ado A e a mesma assiginatma IGeo. J. :::largent que firma a éópia dos estatutos da
mesma companhia aqui tamllem junto e mat·cada B siio do
proprio punho e lettra de Geo1·ge John í:-\argent, auxiliar re-gistrador de companhias auonymas e que essas assignaturas
foram firmadas na miulla iiresença no _dia em que foi expedido o presente.
Em fé e testcrnunho do que firmei o presente que sellei
com o sello do meu officio em Londres neste dia onze de
agosto do anno de Nosso Senhur mil novecentos e onze. - J. W.
l'. Jauralde, tabellião publico.
Sello do mesmo tabdlião.
Uma cstampilha de um shilling inutilizada.
A assignatura e qualidade do Sr. L W. P. Jauralde
estavam devidam1>nte cerl i firndas 110 Consulado rio Hrazi l rm
Londres cm data de H d1• a/[o;;to d" J \JJ 1, firmando o acto o
vice-consul Luiz Auguslo da Costa.
A assignatura n qualidade do S1·. Luiz Augusto da Costa
estavam devidamente h'galizaclas nesta Capital Federal cm
data de 2ü de setembro de 1!J11, na Sr-crntaria das llelaçõl'H
Exteriores.
Estavam r.o\ladas e inutilizada:; na Rcccberloria do Districto Federal cstampilhas fcdcraes do valot· co\luclivo d')
ü$900.
Po\ traduccão ·Conforme. - SolH·e cstampilha~ fc1\eraes d1J
valor collectivo de 18$300.
Riio de Janeiro, 2 de outubro de 1911. -Ma-noel de ~faltos
Ponseca.
Eu, abaixo assignado. tratluctol' pulJlieo e i11lt'rprde comnwrcial juranw11tado da pl'a1.:a tio Hio dn Janl'il'o, pur 110111ca1;.fíu
da meritissima .runta Cou1mPrcial da (;apitai Fedp1·al:
Cel'f ifieo pelo plºl'Sent e q1w me l'oi aprc~r-utado um documento cscripto no idioma inglcz, afim de o t1·afünir para o
vcrnaculo, o que assim cu111pri l'Ill raíli'w do 1111:u ol'ficio e
cuja traducção é a SPguinte:
THADU(:()ÃO
~EllTIFli:.\IHI llE INt:lH\POl\.\Ç,\ll Ili•: lll\1.\ C0.\11' INJJI;\

Pelo p1·csPntc ent·t ifieu q1rn a « ,\1nazo11 Ili ver StPam NaYigation Cnmpany ( ·! !l 1 1'. Lim i t P1l ». foi incorporaria na conformicladl' da lei « C11rnpaHi1•,.; Con~nl idation Act. ». 1 Dll8, como
l'ompanhia limitarln nn ilia vinte " cinco rll' .i11lhn dl' HH 1.
Passado <' por mim \'irrnado cm L11111\t·p,.; ncsll' dia onze de
agosto de 1911. - br'v. J. Saraent.
Registrador auxiliar das comvanhias anonymas.
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Estava um sello de cinco shillings e o carimbo do registro
de companhia com data de 11 de agosto de 1!J11.
Saibam quantos a presente virem que cu, John William
Pcl Pr Jauralde, da cidade de Londres, tabellião publico devidamente proviuo e juramentado, pelo presente certifico qw•
a assignatura GPo ..l. Sargrnt, que firma o certificado de incorporação da « Tlle ,\mazon RiYer Steam Navigation Company
( 1911), Limited », aqui annexada, ,; Yerdadeira e é do proprio
punho de George John Sargent, auxiliar do registrador de
companhias anonymas e que essa assignatura foi por elle feita
na minha presen\a 11a data da outorga do presente certificado.
Em testemunho do que firmei o presente que sellei com
o sel!o do meu officío cm Londres, na data de 11 de agosto
do anuo Nosso Senhor de 1911. - .l. W. P. Jattralde, tabellião
publico.
Estava o sei lo do rderido tabcllião.
U 111 scllo de um shilling iuutil izado.
llcconhcço VL'riladeira a assignatura relm de J. W. P.
Jauraldc, tabcllião publico desta capital e para constar onde
crrnYif'r, a pedido do mesmo, passei a presente que assignei
e fiz scllar com o scllo das armas deste Consulado Geral da
llepublica dos Estados Unidos do Brazil em Lonrlres, aos 14 d~~
agosto tfo 1!H1. No impedimento do consul geral, Luiz Auausf,o
tia Costa, vicc-consul.
Um sPllo dP 3:r, do serviço consular do Brazil dev\qamentc
inutilizado.
·
Chancella do referido Consulado Geral.
Colladas e inutilizadas na nccehedoria do nistricto FedPral duas estampilhas federaes de 300 réis.
Reconheço verdadeira a assignatura do Sr. Luiz Augusto
da Costa, vice-consul em Londres (sobre duas estampilhas
ff'rlPraes do Yalor collectivo de 550 réis) .
H io de Jarn·il'o, 25 rle setembro de 1!H1. - Pdo dircclol'
gPral, L. L. Fernandes Pinheiro.
Chaw:ella da Secretaria das fielaçõf's Exteriores.
Por fraducção conforme. - Sobre tres estampilhas de
300 r1\is.
Hio do Janeiro, 2 de outubro de 1911. - Manoel de Mattos
Fonseca.

Eu. abaixo assignado, fraductor pulilico e iub)I'JH'etc com.i 11 rament ado da p1w;a do II io de Janeiro, pbr .11011wução
ela nwritissima Junta Commercial da Capit.al Federal:
Certifico pPlo p!'i;s1mln que me foi aprcsPntado um do1:umc•ttlo cscl'ipln 110 idioma ing!Pz afim de o traduzir para
o Vf'l'llaculo, o qtu• assim cumpri Pm razão do meu officio e
cuja traducção é a seguinte:
lllPrc·. iai
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TIL\I >l!Ct.:.rn

« '1'111·:

1:\1.\Z'I:-<

111\'1-:Jl c;'l'E.\J\l N.\\'l(i.\Tl!lN
1.1\llTlW 1 J\ll J »

t'.\li\11'.\NY,

1'1'111 pr"""11fp t'l't'I il'il-11 qu1• 11 IJll" a1Jaix11 "" 1·111111"111 é a
li."ta "xada " '"1·tlatll'irn do,; tli1"'1'.[01"'" tia t"1111pa11ilia, 111~"'ª
data, e 111ie tudos os alluditl11,; dil'l't~lm'l·s são ('idadiío,; da lll'p1tl1lica Jo~ E~ladm; CnidPs tl11 Brnzil:

Sa111ul'l \lacdow..J. lO. lrn\l'~sa 1:a1111111,; Sal li'.~. l'a1·ú, advo-

;.:aliu.

·r1io1uaz .J1_11111íng~, Pat·ú. gPrPnl11 d•· tU.tYPgru.:fin .
. \11g11sto llotll'igu"" d" S1n1za, l'al'ú, 11!'gO('ia11!1•.

l>utado 11P;;[P dia í d" ~"IP111!Jrn d" l\ll t. - /<'1·11111>
1'11111, "''el'l'lario.
« Tl11• ,\111azo11 fliYl'I' :-:t,.a111 i\ayigaliou C11111p:111y
LirnitPCI. »

/,1•011111·d

r l\ll I \,

Sailiarn todos l[lll' a Jll'PSP!lh• 'il'Plll qul' 1·u. :'ii1·a"i11 11olwt·
.laurald<', da 1·irlad" d<' Lo11t11·(•s, lahPllii\11 pulili(·o tlt•\idaltll'lllc•
t•1wal'lado 1· .iurnnw11tad11. pl'!o pt'l'Sl'llle t'l'L'lil'i1·u IJlll' a ao;siµ11atu1·a J<'rnnk L. 1:1a~" 1·1111sta11IP tl11 dtH'llll1P11to .iu11t11. ó
'"1·tlad1~irn ,. dn p1·11p1·io punilo d1· 1:mnk LPmt:u·d t:la;--. Sl't'l'l'la1·j(i': da « Th" Alllazon llin•r st .. an1 :\'avigalimt Cumpany
1 l\ll 1 ', Limi!Pd » "qu"
assignal11rn J'ni fil'mada 11a minha
pr1·,p11\;a 1111 dia l'lll qu1· s" adia datado o pt·c•spn[(' 1·Pl'tifi(:ado.

'"'"ª

l•'.m fr ,. ll'slPmuttlto do qtw fir1lll'i o lJl't'8l'llle que sl'llPi
1·01u " sl~llo tio ITIC'll nffi(·io Pm Londt'Ps Ptn tlata dc. '1 rl1• set .. mhrn do allttO d1· :'io,s11 St'iillfll' l\ll 1.-.Y. n . .Jaurallle. lah1·1liã11 pu!Jlieo.
·
Sello do 1·p["~rit!11 tallPlliiio.
llm sdlo dP lllll sliilli11g imtlilizado.
ll<'eonh1!\:0 v1•rdadPil'a a as,;iguatul'a l'l'l1·0 tk N. 11 . .JanraltlP, lalwlliiío publi1·.o dPsla 1·.apital "· para 1·1111,.:lal' 0111IP
1·11ttYil'I', a pt•dido do 1np,;111<1 Pª·"""i a pI'PS<'llll' q1u• l'iz sl'!lar
1·11111 o ""llo das arnia~ d1·,;I" 1:011,;uladu G1•1·al tia lt<'ptililil'a dP~
F'.,tado,; \lnidos do Hrazil 1•1n Luudt"'"· a11., 3 d1· , .. 1.. 111IH'll d':!
l !l I l. - /<'. ,llr1•s Vieiru. !'onsul µp1·al.
C11llatla ,. i1111tilizada uma ""la111pilha do ,.:1•!!11 1·011,ular

d11 Hrazil do \itlor dl' :l$(Hll1.

Cltarn·Plla d11 alludido t:1111stilad11.
t:olladas " ittu!ilizatlas 11a lt1·1· .. l11•doria d11 [)i,lrido FP<.J.,ral dua.-; "·'tampillias i'l'dl'l'al's dt• :wo 1·i·is.
HPenn\tp~·o \ .. ,·dad .. ira a as,.:iµ.11al11ra dn Si-. F .. \lvl's YiPi1·a,
t'llllSlll µ.·1~1·al 1'111 Lo1tdl'I'' '·"'")['(• 1lt1a,; l'Sla1npil11as r1 .. \l'l'lll'S do
':tini' rnlil•1·t i\11 til' ri;;o 1·1'•is .

Hio dP .Ja11Pirn. :!li !k ,;p(pm!Jro dp HH 1. L. f,. Fcr11w11/l"s Pinhcil'o.

f?.'t~ral.
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Chance lia da SPrl'Plal'ia das 11Plac;<irs F:xtPriores.
J>o!' t l'ail111'1:ii" 1·n11 i'ol'nlf'. - Snh1·1• Pstampilhas no valnr cll'
!100 J'{•iR.
Hio dP .Ta1wi1•11. "! dP n11t11hl'O dP 1!111.-J/anor>Z de Jlatlu.ç
Fonsr·r·o.

DEGRETO N. !1.01 !) A

-!DE

1!i IJE NOVEMBRO

DE

1\H 1

Autoriza a Socif'dadP .\non:vma Penfl.ionato da Familia, com sPde em S. Paulo,
a funrcionar na RPtntlilic'a. r ap1ll'ova <'Om nlteraçõP~ os seus e~aatntos

O PrnsidentP da Republica dos Estado:; Unidos do Brazil,
attrmlrndo an q111· t'PIJllPl'PU a SociNladP Anonyma Pensionato
da Familia. r'Olll s1'•cle na capital do Estado de S. Paulo, resolYP
conceder-Ih!' a11forizac:ão para funrcionar na Republica P bem
assim approyar ns l'P'Pf'rtivos et<!atuto•s, a f'SIP appensos, com
n.s altrra1:(íPs nhnixn indirndn" P mNliante ns srguin!r:' f'lmtsnlns:
1." .\ SnriPdadP l'P11sim1atn da Familia .su]lmrt!P-RP int.ri ..
rame.nte ao~ ret?ulnnwutos r leis YigP1ntes e que vierem a Rer
promulgado,; soh1·p o oh,ieet.o fie suas operações e bem asRim
á permanenlr fi.,1•n 1izaciio do Governo por intermedio da Inspectoria de 80-gm·os.
2.ª Os c'leus Psfat11f.os, ora app1·oyados. srrãn rrgislrndos
com as "·rg11inlP" 111odifi1·ar.:<iPs:
No art.. 3" ."11!1:olitunm-:<P as palavras: «P º"~esl.antr;;;
80 ~,('. » prlas sPµuinfPs GO ·< dentro dP um armo da data
da autorização para funr.rionar P os restantes 30 o/o.
Ao ar!. !1" :wnesr·Pntr-sP o segnint.P paragran!Jo: « l)nanrlo
o numero "" m11fualis!a1..; nn s1>1·ie attingir a :i. 000. firall'lo
!'OmplPl.a a SPl'il'. o fundll d1' pPn.sfíp;; .sl•rú ronstit.uicfo peln
saldo qlH' no lll"'''"º "ntiio .-"P \'p1·ificnr .0 pPla n11ota dP ()0 º'.
rias prrstar:fws ela ...; j11ia ...; ifU" ai11da nfío Psfi\'PrPlll i11f Pg1·al111l'11[;•
recP.bidns " pPla quota rll' ()(l "'. da;; ,inias ria..; pp,;:soa> admit.Lirla" nas \'rtga'> q111· nr·cnr1·p1·Pm na sp1·ir. Plllf!nanto o funrlo df'
prnsões não tiv1w a importaneia rle ô.000: OOO!j;, correspondente
:í tot.alirladP da..; .inias ».
O ar!. 11 ~1·r:í s11Jistit.nidn pelo segnint•.i: «no sa!ch '"'rifieado annnalnwnf P no fundo dP desppzns 'í' disfrih11irA u;n
rliYidrnrlo não supPric11· a l 'l º/. pa.s;;ando o Pxr·rdrntp Jlll''l •J
PXPrcir·in "PP-11i1ilc· afc" "i' :H'liar 1'omp]Pla n SPrir rlP 3.(lOn m11t11alista.s.
Vr•rifirarln '''""P llltllH'l'O, rio snldo apurado anrn1al111Pnfo
rleduzir-om-ha n diYirl,.ndo d<' t :.' º' no~ ar·rioni~fns P n PXl'PdPntP s<'r:í assim pari ilhado:
01
.'i()
par:i hollifil'ar.:ão aos nrntualistas da rPRprrtiva ;::rriP.
fazPnrlo-Re· a ri ist rilrn ic;:ão ''r•mpre q11e prnporrinnar 11m ral.PiQ
de 10$ P pnr 11<'rnsifín rlP sPr pffer.t11ada uma chamarla por
f:illprimPnfn:
1 fl !< parn n fundo de rPsPrva dPstinarlo a rP.parar o;;
prejuizos que se verificarem no fundo die· pensões ;
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20 % para bonificação aos accionistas;
20 % para gratificaç.ão :í dircctoria:
G % aos dous incm·poradm·1~s q11P 11ã.o fazem parL<i da
prinmira direcforia. d11ra11f.c o mandato da muHma, 1·1•\1!1'11'11410
111•la tcl'minação rln prazo para 11 f'unrlo d1! l'l'Scn·a ».
l"ub'sititua-sc o paragTapho unico 1lo m1csmo al'l.igo pel11
s,.guinte: « Quanr:lo si' ar.llar Pomplcto o numero de :1.000 m11l11:1list.as, as pPnsõcs e a.<; rl1•s1H·z:i .<; sociairs serão pa~:is por um
1'1111rlo f'nrmndo pnh q11ofa d1! /iO º'. das pr11stnc:iíPs das ,inias
11111! ainda não rst.ivemm inlPgTalmente rncehirlas, pela quota
dn /iO % da·s joias das pessoa~ adrniff irla!'l iias vag<~u; verificadas
1ia s1<t'ifl, pfllos .iuro;; do capital social, dn fundo d" 11P11sões <!
rio ti" resfln•a n pelas crJ11lrih11ii;Õflil a1T1!1'flflar]as, P l1flm aRsi111
p1·la folalidadl' elas joins q11a11dn o f1111d11 rlP Jll'll~Í11•s :it.I ini;!il'
:'1 impm·f.a1wia rlPfl'1·111i11arla 110 p:t1·:1gTapl10 1111i1·.o !111 art.. \l" ».
No 11. H do a1·f .. 1'7 R11pprima-s1\ o pül'iodo rin:1l: ,, () pra1.11
f1·1·11d11a :is 'i horas da l:ird1\ do lill imn rlia ».
Ao :u·t.. 17 arlrlifP-s1~ o ;;P;r11i11f.1' lL !í: « 0:111d11-:~" 11 rall"(·i11w11fo dP um mntnali><La sP1J1 dPclarar· a q114q11 li>g;1 :1 111•11sfío,
('.:llH•t•(t a llll'Sllla aos l!P1·<1"iro:-< llPf'.PSsarios, "· no 1•.a,s11 d1! l'allfl1·.i1111rnt.o d!! 11111 hl'nefi(!i::nio i111 gnso da llf'll":1o, nos ~1·11s li1·rd1~iros paR~arii o di1·pil11 :í 1111·,;111:1, s:1h·o <l~~l:11·:i(:ã11 1·111 1·1111f 1·arin (lo mntualif:;fa ».
No paragrapho nnico fio :tl'I. 28. mn Yl'Z rla palav1·:1 « i·ont1111111.'l ». diga-&fl «de sndos ».
Ao art.. 2\J ac~c1·ps1~1~11t1~-.sl) o SP~11i11ft~ 11arng-1·apli11: «A di1·1·1·.f.oria da snüiPrla<lP sflrá. pnr11m. rNl11zida a cinf'11 lllPlllhl'Os,
Jogo q111( oc·corTam quar'sf[w•1· vn~a.s., quP ni\o p1Hll'1·iío R!cr
p1·1•1•11chi1ú1s. 1H1 pl'la fPr111il1111:ãn do ma111~alo ria :11·f11al di1·ppln ria. s11ppri111inrlo-sn o lng:u· <h· vieP-]lrnsidont.fl P pas ..;a11rln a8
nl.f rili11 i<:.Õl's rlo Rl'('.l'l'.f :i 1· i n " rio gnt·Pn ln :1 Rfll'Plll 1·x1'r1· idas pnl'
11111 ;:;1'1 1lirnef01»>.
Na lPtti·a r. rln ar!. :\!I. Plll vm: rla 1ia.lavr·a "111·1·11li11 »,
d iu·a -s.f' « pc1n:;.fín ».
Ao :rrt. !í'? .:we.r<'Rcl'11l.P-SI' « 1· dPsr11i flllP sorin,; 11111hrnl is las, l'Pp1·rse11l.:lllrlo pi' lo 111!'1111s a dl'üirna pal'l 1• d11,; i11scl'ipf 11,:;
11:1~ ·~Pl'Ífl'l, l'flSOl\'alll 1·01d i1111a1' fl S(l('.il'd:tdll ».
No ni'L. !ífi, l'tn VPZ da palavrn « pPc1ilio », (liga SI' « Jlf'll~1lps

».

·

Ao capitulo ultimo accrl'Rf'f'lllfl-SP- o sc::?:nintn arl igo: «Cada

s1·1·i" IPr:í fnnrlos " f.ilulns dP 'l'script11rnf.'iio inlPiramr11l1! clis1i1ll'fos das 1IP11mis SPJ'Íl's ».
:i.• A SrwiPrlarlP J\now,mn 1'P11~i1111af11 da Fa111ilia !'1·1·11lhP1·{1
ao 'l'hcsouro Nacional. r!m npnlicrs rln rlivida pnllli(·a l'erlrl':ll,
:1 q11ant.ia dn r;o :000.'jl d1·nf 1·0 dfl :10 dia~ da 1111l1li<'.a1:.ão do p1·1,sc11f.e rli~crel.n, soh prma rl1•. f'i1·n1· sr~m pffnito a prPSl'llfP 1~0111·.pssfio. P infl'gr:n:í "'da r.:nwfin l'lll :'00 :000.'jl rlr,11f1·n do p1·a7.11
"" um nnno.
llio 1!>1; .T:rneiro. 1fi d1! 1111v1·mhrn ri" 1fll l, !10" d:i frtd1•11P1t1h"11t·.ia " <>:1° da H1e·p11lili1·11.
TTICH/\11•:s n. D\ FoNfH:1:1.
F'mnci,qr.n Antnnfo rfo S11lles.

ACTOS DO p0DER EXEOVTtVO

87

Sociedade Anonyma Pensionato <la Familia

Ans G (lf' setr~111J11·0 de iDl I, 1wsta cidade de S. Paulo, ás
3 J1oras da Lal'(k, P.lll o sohrarlo cio predio n. 31 da rua Direita,
p1·csrntmi ns incm'pnradnrN; " n:-. suhsr.riplores de acções da
Hncir~daJP A11onym:i l'e11sio11aLn da l.'amilia, representando a
1nla1 idad10 dn r.ap il a 1 s11hscriplo, l'nnf ormo S(! verifica do livro
dn pl'nsea11.:a, o ÍllCOl'fHll';tdor nr. Claro Hülllf'lll de Mello propõio
q111) ~wi:im arclarnndos para dirigir os trabalhos da assembléa
",;Dr,;. Arl.l111r Fa.irirdo 1• Jos1; .lnaq11im Cardoso de l\iello Neto,
a1p1rl!P paf'a presirlentP. e este para secretario, os quaes, rm
vi">l.a da manifrstnr:fin fayo1~:ive\ ria ac:;.sPrnhlra, ::rnsumem os
l'l''f\f'<'t.ivns Jogares.
O Sr. presidente faz constar que, na fórma da convocação
frita 110 nial'io nffirinl dn F'.st.ado, f' folha~ de grande: cirr·.ular:fio, n pre!'lrlflli• ri.s•wmhli'a tinha 11m· fim rnnstituir a Rn1·iPd:uln A11nnnn:i l'r·nsimrn!.n da Familia.
Pn<·.l:tro11. n ~r. fWP.sidr:nln rp1P 1.inlia .s•1lll'I' a mesa os
P~l:i111l.o,: i:í. :l!,qiµ11ados nnr todos os subs1:riptores, mas qufl
ninda assim ia mandar lei-os, pondo-Ois em seguida em dis1:11.s.sfio e ,·ol.ar,fio. O 81·. secrd,ario faz a leit.nra dos estatut.os
q111., postos ·rm <liscussfio, f1 ning1rnm pe<lindo a palavra, são
s11Jrnwt.tirlos t't Yotar,ão f1 sem debate apprnvndos, dRixando ele
ser t.ranscripf.os p(w est.arrm. como ricima sir <lissf', Msignados
11ni· t odns os s'ubscripl.ores.
Em seguida. o Hr. sPrretnrio Jt· o conhecimento do ::leposilo
n111 dinhPiro da rlPcima pari.e do capital snbscripto feito na
dn\p_g-ncia fiscal do 'l'lwsonro Nncional i1elos incorporadores. na
fórma rlo art. G5 da ki das sor,icdades anon:vmris, cujo conhecirnent n 1; do f0nr sr•.aninh~: DPleirar.ia Fisr,nl (armas rla ThP1p11lilica) do 'rliPs0111·n N:ir.ionril Pm S. Panlo. l~xercir.in rlc 191 t.
A folhns <ln 1ivro 1·nfrp de dP.posif.oft f' rnnr,íif's 11. "Ri fil'.a
(h•hit:rdn n f.11P.sn11rPirn Anlonin .Jnarpiim l\fachndo pela quantia
ti<~ t.rinl:i. contos rln y.,;is. rncPbida da Roriednde Annnyma Pensinnatn rla li'amilin. dPz por cPn!o do srn 1~apit.al, :10 :000$000.
F. para consbr se deu r!'11.e assignado pelo snpradlto thes11111·P iro rnmrnigo l'scrivfín.
1lPlPgarin Fisrril do ThPsnn1·n Nacinnnl Plll R. Panln, .'J rle
s1dP111h1·0 de Hll 1. --- P0lo thPsOllT'f'irn, lJinun Mnrhadn. O
:1° PS<Tipt11r:win, 1?11rfrn dl' Vl'r1111'irn.
n RI'. 11ri>sid1·11f P, Pm seiruida. drwlara 11110 Yae submelf(•r
:í consideração da r.asa a constitnicão definitiva da Sociedade
i\11011,\'lna P1•11sio11:ilo <111 Fa111ili:t. F.. t.<:lllln n~ f11nrlador1's •~ o~
s11l1s<·.riptn1'''''~ de :11·1:1IPs. 1·adn. um <le 111~1· si. declarado o p1·01•0,.;Jfn <·111 q11e Psf:t\':1111 d1• rm1sl.i!11ir a rnfPrida snriedri<11P. o
Sr. prPS'i<l<'11fr~ derlarn dnfinitivanwnt.r constit.nida paf'a lodos
º'' l'ff<'ilos rl•r dirPiln a RociPrlfülP Anonyma PPnsionat.o da Familia, com os fins der.Iarados 11m serns e.stat.ntos, e que se regará
por <'st<'s P l<'is q11P fnrPrn nppli1':i'•0is :ís s·nr.iNlnrlrs rlf'sfo
1-:'<'Tlí'.l'O.
O Rr. IWPRir!.cnl.P friz ver que <le,ixa de proce1for á 11leição
da. primeira direct.oria por estar mit.a já nomeada pelos esta-
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tutos approvados, de accôrdo com o art. 72, § 3º, da Lei das
sociedades :111011y1nas. r vai• p1·1wedP!' :í eleição dos 111embros
do conselho fiscrd, para o que levanta a sessão por 10 minutos
pa1·a o p!'1!1i:11·11 das 1·1·!1111:1.~.
Reaberta a se31são, verifica-se que obtiveram v-0tos os
Srs. Drs. Arnolpho Rodrigues de Azevedo, Augusto d:» Rocha
n Francisco Mendes, 60 votos cada um.
O 8r. p1·1·sidP11Lc•, :'1 Yisla du !'l'St1llado. 11ro1·.larna 1,leit.os
1111•11t!Jl'OS Jo 1·011,,.elho f'is1)al 11s sP11l101·1)S acima 1i1111mr1·ados.
Nada mais !Jaym1do a 1 ralar. 1, Pstando 1fofinitivarnente
ccnstiluida a 801·.il'dnd1, l'l'nsio11alo da Familia. o Sr. presidiente
lnvrmt.a a sessão para Sl't' la\Tada :1 JH'PsentP actn. que. depois
de lida, submettida á discussão e sem debate approvada,
Yae as1signada po1· todos os presentes.
Em tempo: po1· 't•11g:rno l'oi omitt.ida a Pleic;iio dos s11pplP11ies rlo conselho fiscal. qll,11 1·prahiu nos Srs. Candido d1'
Assis Ribeiro, Antonio Ayres ·e D1'. .João Alvarie.s Rubião Filho.
- Dr. Arthw· Fa.iordo, presidente. - Jos1' Joaquim r:ardoso de
Ml'llo 1"eto, secretario. - Dr. Cla1·0 Homern de Mello. - Bai·ão
da Bocaina. - Dr. Antonio Murtinho Nobr1'. - Ho1·11cio Ovídio
de Oli1•cil'o. - Carlos A 11q11sfo Peça11ho. - Francisco de Paula
Vi rente de .l:;cN~âo. - D1'. .Tos1' A 111·es Netto. - Bento Vieil'n
de Campos.
Esta cópia é a expressão fiPl do or•iginal.
R. Pau lo. ô rl1~ s<'temllrn de 1!H1. - Carlos Anausto Peçm1 h n. dirrdor.
f!.
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ESTATUTOS
D:\ í!OMPANHIA, SUA DENOMINAÇÃO, CAPITAL SOCIAL, FINS, BÉDE,
l'!tll<l. !\E! '111·::-i EN '1'. li.:.\< l .!

1!1\ li l li:. 1,

! li 'li 11,:}:.o

J·:

1Jl\li 1NlZ11).:\.()

Arf. l ." Roll a dPnorni11:11:iío dv•, Pensionato da Familia fica
organizada nesta cidade de S. Paulo, capital do Estado de
8. Paulo, da Republica dos Estados Unidos do Brazil, uma
s<twiPdadP amm~·ma, com o capilal dP :wo :ooo.~. dividido em
:i.ooo :wçfü•s do Y:tlor· 11nmi11al dP too:r rada urnn. 1·.orn o fim
d1• propon~iona1· 1w·11~,-,,.~ a11s 1iP1°dPil'ns m1 lJPnl'ficiarios das
]lPSSO[IS q11e l!Plla SP illS('['P,YPl'PTll. a qual SPJ'á l'Pgida pelos
p1·.. sPni.es Psfatulo.s e !Pie; f!l!P IJJP l'nrrm applicaY-ris.
Art. '..'." U capital sorial ~Prú rlrstinado ú. rpalizacão do
rlt>posilo no ThPsou1·0 Nacional e ás dPspezns inieiaPs clP installac:fio e fnncrionarnPnto da snriedac!P.
1Alrt. ::l." Os a'f~cionistas realizarão. no ar.to da as::;ignatura
dos pnr•sP11tPs 1•sfat11tns. 11ma Pnt1·cida rorrespondrnfP a '.?O~~
dn l'apit.:11 suhs1Tipt.o. ,, os !'PslantPs RO
qmmrlo flll'Pm Ilf'r·,.ss:irins. a .i11izo da di1·peJnria •'. c1H1sP!hn fiscal.
:\ri. 1." :\ s•'dP da snc iPdar!P. Sf'll f'1'>rn f' arlm in isl r:ir:iín g-p1·al
.sr>r·:ín, para todos os el'l'Pitos r!P rlirPilo, 1H:sta r·idadP dP S. l'a11lo.
Parairrapho 11ni<'ll. St>rú mantida uma succursal no Ilio
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psfalw!Pcid:i~ ngPnf'ias omlf' 1·onYi1•',l', a .iuizo da
dirc1·.toria.
Ar!. ri." O prazo dP du1·ação da soeindade é dP PO annos,
contados da data da sua installação.
Art. (i." ~fio i111·01·poratlort'S da socit>dade os Srs. Dr. Art.hnr
Faja1·dn, Dr. Clarn llonwm de J\JpJJo, barão da Bocaina, Dr. ,Jos1•
Joaquim Cardo~n tl1~ ~lt>llo Neto, Dr. Antonio l\lnrtinho Nol11·1•,
Jlor:u·io lhidio ti<' OJiy1•ira, Carlos Augusto f'cçanha, Dr. Franeis1·0 dP Paula \'iccnf P dt> ~\wvNlo f' H1'nln ViPira dP Campw<.
Art. 7.° A propriedade das acções se estabelece pela insc1·i pção 110 1Í\TP d<' l'P!!:i~f 1·0 " a cPRsão " t.ransfprcnr.ia opPram-se no~ ft>1·11111~ tl11 arf. :!:l rio dt>1'.rP.fo 11. í:~I. dl' \ <i'P julho
de 18!H.
Paragrapl10 tunieo. Quando o aeeion1,f a uão effoctuar ns
enf radas llll' prazos 1•st ipulados. a administração agirá de
a1·1·ôrdo com º' arl,;. lri, :w. :J:l P :li do l'ifado decrdo n. /i:'Vi.
ArL 8." ;\ s·ot'.if'dadl' OJlt'l'arú <'lll todo o Brazil n iniciará
as suas opp1·açõ1·s organizaHdo 1una se1·ic de ~~. 000 pessoas. com
o fim dP g·arantir ao;:; herdPi1·os ou bPncficiarios de cada uma
dellas, S'P.ia qual l'i\r a causa da morf.P, p. pelo prazo de 20 annos,
contados da data do paganwnto da pl'inwil'a pensão. uma pensão
mensal de 300$, a qual poderá ser ehwada progressivamente
ai p. 500$, quando os fundos sociaes o pcrmittam, a .iuizo da
dirP.r,toria e 11wrl iante approvação do Governo.
§ 1.º Outros planos dP pensõPs alPm dn PRtabeler.ido neste
artigio poderão SPI' organizatlos. ohtcndn-se pr1;viamente ap-·
provação do Governo.
§ 2.º Cada 'el'iP Hão se considerará imtituida, p')ra quaesquer effPil.os pr1·,·isfos nPst,es 1~statuf.os. sinão dppois dt> se
acharem nella inscriptaJS' 300 pessoas.
§ 3.º Exceplua-SP, para todo.s os cfff'itos. o caso de suir,ir!io
occorrido dentro do primeiro anno do contractio.
Art. P.º O f11nrlo de pPHSÕPS· rias sí~I'i'l's, 1·onfor111P Pstalte!Pee
o nrf.igo anf Pri111', sPr:'1 f'ol'111atlo po1· tiO · '. Íln total das joias
dn 2 :000$ q11P f'i1·am oltrigadm; a f'az1•1' lodns os q11P f'orPm
admiftidos ;í ius1Tipc;ãn, pelas 1'0Hfribui1:õP,; d1• '..'0$ quP rada
rnut.ualis-ta ,; olirigado a pagar sempt·e quP. ocrorrer o falh·~
f'inwnfo df' um dos ins1·1·iptns 11a sPriP, pf'.loR donatiyos q11r~
forprn feitos á ROt'if'dadf' >e pelos juros dos YalorPs pPrtfrncenf1°8
ao mesmo f11ndn. Essf' fuHtlo 1\ dt>,f.inado t'Xl'lnsivamPntP ao
paganw·ntn das 111'11s1->t'."'
hPHf'fit'.ial'ins do 11111f11:ilista fnll».cido.
Ad. 10. O fundo dt> dP,"''Jlezas st'rá fol'mado por '10 ~s do
total das joias pagas pelos mutualis.tafl n seus ,i11rns, pelos juros
do capital social. e é destinado a fazer face ás despezas com
a administração tia so1·iPdade, pl'opaganda e todas as tlPsppzari
gPraes, e a po1·cputage111 de que trata o art. :3:~.
Ar!.. 11. no saldo Yrrificado ammnlmenU• no fundo de
<lAspezas sprão rlistribuidos: n\ uma porcientagem de ri ~~ aos
dous incnrporarlorPs que não fazpm parti' da primPira direclorin. 1w.ln prazo da d11rac;1ío desta e b) aos accionistns 11m di,·i1h•ndo 11ãn s11p1·rior a 12 %, pas.'mndo o ex1'.Pdf'11!P para o
f'Xercicio 8eguinte, até se achar completa a serie de 3.000, no~
f.p1·mos do par:agrapho nnico.

ª""'
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Verificado o disposto no referido paragrapho, do saldo

q111· ff1r apurndo a111111:ih111:11l.c <lcdüzir-sc-hão o dividernlo <'
11nJ'C1:nLagem :11'.iuia, ,,. n "xtwd1•.11L•· sPr:í a~sim parLilhafio:
::o % para honifica1:ão aos muLnalisLas da respectiva serie·,
l':iwrnlo-sc a disLrilrni<:.fío s•·rnp1·p que proporcionar um rateio
<IP 10$, e fJOI' ncc:isifin 1k ::1•1· t:l'focl11ada uma chamr1d:1 por
1:1 l lccimcnto;
:w o/o para o l'1rntlo tlP 1·1·s1•rva 1!Psl inado a reparar os prc-

.iuizos que porventura se verificarem nos valores represen1:il ivos do f11ndo de pensões;
20 % para bonificações aos ª'"cionislas;
20 % para gratificacão á directoria.
Paragrapho 1111ico. Q11:i11clo "" ª'"liar emnpkl.o 11 1111mc1·0 de
:1. 000 rnuL11alisLas. o\ aloi· da,; joi:1s, º" .iurns do 1'.apil.al, u í11n1!11
tio pí\nsúes P o de l'!'~Pl'Va, 1· :i r1:1·1:il.a an1111al pro\mlienlP tias
•·nLradas de 1111\'0s 11tuf11alist.as 11~1s vag·as v1~rificadas na ,c;p1·i1>,
a.ssim t'.Omo as 1:1111Lrih11ir,.úcs arrncadadas, formarfio 11111 só
r1mdo pOJ' coiila do q11al st>riío pagas ns p1:nsfü'.s· t', a;; dr~spt>l'.ag
.,,11:iaes.

º'"

Art. t'.?. A IH'11siío
:l<J0!1; 11Jt~nsans 1': a mínima (':,;Lalud1'.eitla
'" 11agavel qualquer fJllP, snja o 11111noro dr: JH'Ssoas inscl'iplas na
d:il.a do faJ1iecinwnto do m111.11a 1i.0 '1a, e o pagamen Lo comcr,.ará a
sr:1· f1~il.o aos h1•ncficiarios r\<>p11is da l'l'Spl'l'l.i\'a liahilila1;fin .illlê'.:1d:1 em .c;essão da dirr:c1.oria.
l'aragrapho nnico. F,,ofa pr•11sfí.n potlP1':'t ser ang1111•11I ada na
fi'11·ma do arl. 8º.
!\ri.. f 3. ~oriío rondi1;ííns ili• :idmisRão na socindadt'.:

a) ter de 21 a 55 annos do idade. não sendo em caso algum
:1d1niss·ivnl q11em j:í Lenha 1'.n111plr>ladn a i<lacle maxima. ou não
l.rmha aft.ingirln a minirna. c;aho os inscriplm; i1a data da imdall:1<;ão;
11) t.Pl' ]10111 Jll'OCOOÍ!T\P,!ll.o f'.ivil (' lllOJ'al;
,.) l,01· ocrm11açfío licila q11P llie garrint.a a subsist .. 111:ia;
1/) sor inspr·1"r innado por Jllf)rliro ila sor'. iorlarfo o. a1·1~P il 11

111·la d irt>cf.orin.
!\ri.. 1 !i. O fll'Pl.PnrlPnlP :i i110'1·1·ipr:ii11 dPv1·1·ti nssignar urna
p1·11posta <ln cnnfo1·mi<ln1k 1·11111 ... ~ prn:-<c1·ipr:ííi~s da socirdallP 1~
l'l'f,.1·l.11ar ncsl.n. no Tlll'Rmn :1r·l.o. o drriosilo da imporl.ancia da
.i11i:1. qun podnl'Ú SPI' png·a d<' 11m:i s(i vr·I'., 011 <'Ili pr1·~la1.:í>.1"'•
1:1111fol'mo a t.rihr;lla sognintc, excr;pf.un1la :1 prnsf.nçfío rlo PJll.rada,
q111• 11:ío Sl'dt infnrinr :1 '100~ílíl0 .
.I" ia f.otal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
':': ílílO!f:ílíll)
J<~m 11111

anno:
dp . ................ .

t :030$000

T•~m domi nnnns:
2 prestacões, .annuaes, dl' ...............•.....
li prcstaçõcfl, s<'mestrnir;:;, !lc ...•.•..••.•••••••

1 :H0$000

·> p1·psfac:.õt~s.

snn10-~firrtPs.

'• JII'PSf.a<:.ões. f.rimcsl,rnos, rlP ................. .
1" Jll'l'SLnrõrs, 1110118:10~. Rf'llilO a jll'illlPiJ':t dP. :100$,
n a~ rr>st.a.nlP~ H r],. Hi!'í"<. <':1<1:1 11ma.

r;1

r.:i:ooo

fi70$000
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8 prestações, f l'ime;;trae.s, sondo a primeira do

3100$ e as rrstanles sete do 285$ cada uma.
'.' 1 pi'<\;.< Lações, 1111:11s:1<'~, somlo :l pl'imeira d1: :100$
" as !'nsla11L1\s ?:! de 87~ cada i1ma.
l•~m Ll'f\S

annos:

:1 p1· .. sla<,;'11•s, annww.->, df' . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
(i Jll'l~Stações, Sf'llWSf,t':tüS d1: ................. .
I '' prestaç.ües, trirnestraes, sendo a primeira dn
:!00$ n as 1 l 1·1 ·s la1111~s de :!00$ 1~ada uma.
:11; Jll'Psl:i<.:iios, mnns:rns, senrln a primeirn de :100ljl
t\ a,; l'üSlanlPs :Hí d1~ li:1$ cada uma.

827$000

"' "*ººº

11:111 q11afr11 a.1111os:
prnsfa<.:ões, füu111a1~s d•'. ................... .
8 v1·estações, somei:;trnes, de ................. .
Hi prnstaç1l1•.s, 1.1' i1111•·sf.1·a1·s, s1·1ttlo :1 Jll'i 1111• i 1·a d"
:l00$ r a!'l rnsUrntes· 15 1k ttii $ cada 11111:1.

700$000
3fí0$000

í8 p1·Psta\:.1íns. 111r:11sa1•s, Sl'lllln a )ll'imf'il'a dl' :100$
1i
restantes li7 de 51$ cada nma.
Arf. Hí. A a'i.sig-11alura da prnposf.a i111plica a adhrc;ão a
!111ki,.., as 1·law:11bs do«· prf'sr.111.rs PSLalufos.
AJ'f,, Hi. ~l'ndo 1·1·1·11sada a proposta do candidato, serlhc-ha resf ilnidn n rpiant ia drpositada. rlr.d11zi1b a imporfancia
das despezas m<'dicas.
Paragrapho 11nico. O cnndidato que ftir recusado em vil'f1Hlf'. dr• l';r:1mr rnNli~n imiramrnfr. pod~r:í sr1· posfo_1:MJ1'rn1·1·líl
accmt.o, s1 em ultcr10r exame fôr cons1derndo acco1t.lvel. i'l"n
ta~o. pnr1•111, dP ter sido rPrusada n 8Ua 1n·op0Slf.a, em ronst>q11m1ria dP novo exame mf'llico, não podf'r{t j:ímais SPT' af.fend i1 h a s11;l proposta <lo adhesão.
Arf.. 17. TJma Yrz acceito o mutualista, incumbe-lhe:
1." P:wUJ· no ado dr\ ~1rn :idlwsfio a q11a11Ua d1• c,ineo mil
1·1'd.s (fí~n r]() sr·11 diploma 1• a rln s<·lln :1 q111· f iv1•1· s11.ii'il11 o
''º11f1·al'f.o pelo rPg11lamcnf o rio spJlo.
2.º Contribuir sempre que fallecer um m11t11afü;ta, com a
q1ia11f ia d" vi11ff' mil r1•is ('.'0$). dP11f1·0 dn i11·aw 1]1' :w dia~. a
conla1· rla r,ham:id:1 foita prda dirPdori:i, pn1· :ivirns di1•pf'f11~
f' pt·l:t Íl'1]1rcnsa.
O prazu termina ás ,\ horas d:i tardr rln ultimo rli:i.
:i. 0 Goncorrm· para o f'n1rennrlr•.r.immüo da soniedarfo, proc11ranrlo 'f']P,val-a no r.onc~eifo social o puhlico .
.\." Tnrlir,ar por Pscripto a pnssoa ou pcsso:is a íJHP, ]pg<a a
prmsão, tudo de acct•rdo com ns disposiçõPs s-eguinte·s:
n) P,Ssa dr(',l:irar:i'ín dP lienPficiarim; ,; l'f'\'Og-rivPl cm qualíJllf'J' f.mnpo, mcdinnte commnnicação por f'Scripfo ú dirf'rl.oria;
/i'i o Jllllf11alisfa pi'11ln P<.;faltP]f'cPI' q11:1,.sq111•r 1·1111dii:õ<•s <.;0]11"1
o pa:::unenf.o da pPnsi'ín nos r\a~o~ 11spf'cificados. Aos dPmai.s
hí'Twfir,inrios incumbe então levar ao conlrncimPnto da di1·pcf,01·ia os fado< occurrentes;
<') parf.icipai· por í\.qcripto :í rlit'Pcf.oria a m11rlanca de domicilio, devendo constituir, neste caso, na séde lia sociedade,
11111 roprcscntante incnmhicto de pagar as contribuições.
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Art. 18. O mutualista que não pagar ·' quota de 20$, confnrmn o d iO'posto no n. '.? do art.. t n, t .. rá mais o prazo de
1O d ias pa rn l'awr t•sse pagamento. ma~ durante el'tn o \timo
11razo ficarão S'lISJIPnsos os sens direitos soeiaes e. 110 caso do
H~n fa\leciment.o, os bPnefit·ial'ios 011 hf'rdriros não lerão dir1~ito ú ppn~iío instituida.
Art. 10. Quando o mutllalista sr obrigar a. pagar por
prestações a .ioia dn admissão, r\PvP1·á dfoctnal-a nos prazos
fixados, confornw a sua proposl.a. Ri não fizer o pagamento no
tempo devido, f,p1·;í parn l'awl-o mais 1rn1 prazo de :10 dias de
toleranci1a, contados da data do rcspecl ivo vencimento. Durante
este prazo do lolPrall(•ia 1'• garantida a JIPHsão com todas as
suas varJtagens e privilegias, d~sde que occorra o fallecimento
do socio dentro delle.
Art. 20. No caso de fallr~cr-r 11m nntltialisla sem que haja
completad·J o pagamento intPgral da ,ioia, o restante será mensalmente deduzido das pensões a pagar, nã.o podendo, porém, a
dedução m::cedel' da metade1 de rnda pensão mensal.
Art. 21. O mutualista em pleno exercicio de seus direitos
conforme Pstes estatutos tem direito •le legar a pen.são a quem
qnizer, e pedir inform::ir,iíp.s YP.1·h:ws P por escripto, Pm termos,
á clirectoria.
Art. 22. Fica eliminado. perdendo o direito á pensão e a
qualquer n:embo\s-o, o m11t.11alista qtw 11ão pagar nns prazos
fixados as contrih11ir,1íes dl'Yid:1" pela s11a i11.,cripç-ã0 f', por falJecimento.
Art. 23. O m11Lna\isla Plimiuado por falta de pagamento
rle contt ,bu iç-.ão 011 quotas, 011 por s11a rPnuncia, poderá ser
rPadmittido, su,jeitando-sP. po!'1;1ll, a todas as e:xigt~ncias para
a admiss•ão de q11alqurr outra ppssoa.
Art. 24. Sempre que 11111 mut11aJi,;;ta fôr eliminado do
quadro soe ia l s,p11 Jogar sPr;í pref'tH'h ido pelo candidato que
tiver I'equerido 011 sido 1n·11poslo ern primeiro Jogar, faz1endo-se
o preenrh inwn I o da yaga pela ordem chronologica das propnstas
dP inseripr,ão. s.•111 prf•.i 1lizn das formal idades desta.
Art. '..'fí. :\;: 1·Pspo11sa1Jilidadc•s do~ 11111tua\istas limitam-se
6s const:mfps dP~tr•s est.at.uto.".
Art. 2G. Rão 1·nn.~irlr·rados remidos. 11a ordPm de inscripção,
q11ando se achar co111plda :i "PI'i1• r11,. ~.nnn. os rwimPiros :300
mut.ualist.as da sf'1'il'.
Paragl':ipho 11nko. O dirPilo dos mutualistas remidos é
pessoal, firanrlo Pxtiucl.a la\ 1·:il1•goria 1·0111 o 1!P.~apparreiment.o
dos que a formarem.
Art. 27. O mutualista que tiver completado o pagamento
da joia e que, po1· invalidez, 011 indigencia, devidamente provadas, não puder pagar ª" quotas d1) chamada, ficará dispensado desse paganv~ntn emq11an1o durar a causa; e, em éaso de
seu fallecimento, as quotas Pm atrazo "erão descontadas dais
pensões a ql!le tive1'ern direito os herdeirns ou be,neficiarios do
m1;smo, mantida a resLrici;ão da parte final do art. 20.
Paragrapho unico. No caso de cessarem as causas previstas
neste artigo, ficará o mutualista obrigado a pagar as quotas
at.razadas, em prazo estabelecido pela directoria e sujeito a
q11aesquer outras contribuições que tiverem sido crearlas.
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.\rL :!H. U!lla \ Pz üo111plda a vrilm~ira serie, será 1·rt>ada
u111a outra serie imlcpe11denk da anterior, funccionandu sol.J a
111t:sma admi11istra1.:ão e reg·eudo-sc por estes estatutos.
Paragrapho 1mieo. Na segunda serie haverá mutualistas
1· .. 111idus, e 1wlla ptJLl<'l'ftn ~·~ i11s1·1·ev1·1· mutualistas da primeira
como tambem nas vagas que houve1· nesta poderão inscr'wm·-~e
mutualistas daquella, observadas em ambos os casos toda1s as
eo11dições relativ:1s ú admissão comrnum.
Art. 29. A sociedade. será administrada por mna dircctoria
eompo&ta de sete membros, escolhidos dentre os accionisfas,
presidente, vice-presidente, thesoureiro, secretario, medico, gerente e director da succursal do Rio de Janeiro.
Art. 30. A eleil,:ão dos· directores será feita cm assembléa
geral dos accionistas, por cscrutinio srcreto e por maioria de
voto~. decidindo a sorte no caso de empate. Cada cinco aeÇÕC's
d~1 direito a um voto.
Art. 31. Os directores exercerão o mandato pelo tempo de
seis annos, podendo ser reeleitos.
Art. 32. A primeira directoria será composta dos i11corpol'adores da sociedade Srs. Dr. Arthu'l' Fa.iardo, Dr. Claro Homew
d1~ !\!1dlo, harfLo da Bocaina, Dr .•T. J. Cardoso de !Ylello Neto,
Dr. A. Murtinho l\lobre, Hor.acio de Oliveira e Carlos Augusto
l'ct_:anha, que cl1esignarão entre si, os diYe.rsos eargos, ~" o .~eu
111andato tcrnünarú na data da assembh'a geral a realizar-se
em fevereiro de 1\J li.
Paragrapho unico. Os directores não perceberão ordenado
fixo até que a primeira serie attinja a 1.000 mutualistas; dahi
cm doante terão o ordenado que fôr fixado pela ~embléa
f;Cral de accionislas, o mesmo se darido com relação aos memuros do conse,Jho fiscal.
Art. 33. A cada um dO$ directores será abonada desde o
inicio de cada srrie uma porcentagem de um por cento ( 1 %J
sobre a joia de entrada de cada mutualista, retirada mensalmente na proporção dos admittidos durainte o mez, sem pfoj uizo do arde.nado a que se refere -o paragrapho unico do artigo
anterior.
ATTRJBUIÇÕES E DEVERES DA DIRECTORIA

Art. 34. A directoria fica investida dos mais amplos poparn praticar todos os actos de gestão rielativos ao;;; fins
tia :;ociedadc, l'L'Pl'C8enlando-a lambem cm juizo acLiva e nassivamenlc.
Paragrapho unico. Os membros da clirectoria antes cln lo111al'om posse dos seus cargos prestarão uma caução de cin1·op11(a (50) aet;õ1~s cada um, só podendo ser leva11tada a eaw:.ã"
dt>poi>< flp apprnYarlas as contas do período de sua gestão.
Art. 35. A' directoria incumbe:
n) resolver todos os assumptos so1;iar·s cm consellw. fawnrlo registrar ('111 liu·o psppcial ns suas rk.liberarõcs, !fllO
~r·1·iin tomadas por maioria de yofos;
li) 11ouwar os empregados q11c julgar 11ecP:;sarios, fixaítdo-lhes os ol'dcnados e gratificações;
e) admoestar, suspender e demittir os empregados;
tl1~rn,;
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d) acceitar e recu~ar as pro110stas die admissão de. mutualistas;
e) convocar as as.semJiJ,;as ge1·aes ordinarias e •:xlraordinarias e o conselho fiscal;
/) zelar uos funuos da sueiPdadc, dant10-ll1cs as apvlitmções
dr:Lm'mimtdas uestl's estatuto.';
a) 11romo\ er a vel'i l'icai,:ãu tlos uhitos dos socios, identidade
uos fallecidos, bem como .a de seuf successores;
h) organiza:r u r1datorio annual da sociedade par:1 ser
apresentado ás assembléas geraes, observando fielmente estes
estatutos e lll'OYitfonciamltl nos ca~os omi,:sos ue conformidade
com ais leis e o direito:
i) organizar e vulÍI icnr l l'imensa!Hwnte pela imprensa um
balancete da sociedade com a precisa clarez.a e indicando o
numero de mutualistas;
j) preencher inlet·i11ame11Lt) o log:i-1· ue dirPclor vago, de
aceôruo com os arts. 10:1 e HH do citado uecreto n. '134, procedendo-·se, na primeira assembli"a geral que se realizar, á
respeetiva eleição, sen imlo u eleito unicamente pelo tempo que
faltar para a uerminação do manda tu;
li escollwr (IS 1•slahel1·1·irn1•11fos dí' 1·1·1•dito ulldl' ;.:i• t]pyerCt
!'l'1'olhPr o diuh1ci1·u da soci1~tladc;
l) realizar urna sP~sii.o urdin:lria 1•111 cada semana e as
extraordinarias que o presidente convocar, por iniciativa propria ou de qualquer outro clirector, considerando-se constiL11ida a dircctoria com a u1aioria de seus membros.
Par:J:!p·avl10 nnico. QuauJo um director tiver interesse
opposto âo da soci('dade em qualquer operação social não poderá Loma1· parte na deli!Jeração. e se procederá de accôrdo com
o art. 112 do citado decreto n. 434.
Art. 3(i. Ao uirector-pre~idenle compete:
a) fH'esi1li1· ::is reuniões da directoria;
b) assignar com o director-secretario 0 s diplomas dos m11tualisLas e com o tlwsonreirn os lrnlancctes. balanços n rheq11e<>
para a retirada dr dinheiro dos ba.ncos e de qnaescrnr~r valores
da sociedade depositados, e como orgão da dircctoria, dando
cumprimento ás deliberações della;
e) representar a sociedade para Lodos os cffeitos juridicos
e sociaes;
rl) ap1-esentar á a;<~em!Jli\a geral o relatorio da adminis1.ração;
e) convocat· a direcforia, o eonselho fiscal e as assP1nhlras
g1~rnes ordinarias e extraordinarias;
f) assignar rscripturas. rirncurações, lPI'mos du al.wrfura~
n encerramentos de livros, mnntPr a n1·dPt11 <'· praticar 1orlos
os actos de expediente e os q11P não fot·cm da competencia dia
rl it'{~ctoria.
Art. 37. O vier-presidente substituirá o presidente em
sm1s impedimentos, devendo constar de act::is a substituição e
t'au~as rlclla.
Art. 38. O director j 11l'idico substituirá o vice-pmsidente,
l' compete-lhe mais:
1
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a) dar seu parecer jurídico sobre todos os actos que a. sociedade tenha de praticar 011 que a clla interessar possam ;
b) ter especialmente sob sua immcdiata direcção o serviço
de vorifica1~ão de ohitos dos fullccidos e os direitos dos beueficiarios;
e) laHal' lJUL' 1si, ou mandar lavrar sob seu dictado, as
actas das sessões da directoria;
d) passar as 1;ertidões que forem requeridas ao lJresidenfo
e por elle despachadas.
Art. 39. Ao dirnctoL·-thesourciro eompete:
a) ex:trahir e assiguar .''ecibos, assignar eheques com o
presidente e fornecer á directoria todas as informações que
lhe. forem solicitadas referentes ao diuheiro da sociedade;
b) recolher aos bancos o dinheiro da sociedade e ter sob
sua guarda as re~pectivas caden1etas e Litulos de renda da
mesma, que repr•~sentcm valores;
e) fazer cu t.rega, mediante recibo, aos herdiefros e beneficiarios dos mui na 1istn s fallecidos, do veculio a que os mesmos
1.~rn direito, dcpoh da delihcraçiio da direcloria:
d) wesLaL· couta ;í directoria do movimento do fundo socia 1, ter a seu cargo a caixa de de11osilos e fornecei' ao secretario
uma nota rlemom;lí·ativa das alteraçõPs que devo ter o quadl'tl
dos inscriptos por l'alLa de pagarnento ou eliminação de algum
mutualista ;
e) fornecer 1ao gerente as quantias que forerri solicitadas
para pagamento a cni'pregados e mais despezas da sociedade.
Art. .rn. Ao Llircdor-mcdico com vete:
a) verificar os exames medicos e dar seu parecer fundado,
cm sessão da dircctoria;
b) proceder por si mesmo a novo exame nos pretendenteq
á inscripção quando ellc ou a directoria julgar conveniente ;
e) inspe.ccionar os trabalhos relativos ao S"t·viço medico
da sociedade íl nomear o corpo medico social ;
d) propor a uomea\.ão de um empregado da sea confiança
para os serviços de escripta e redacção, do seu cargo, caso isto
julgue neces·ssario.
Art. 41. Ao director-gerente compete:
a) ter eob sua guarda a escripta social, trazei-a em dia,
conservar o archivo em ordem, dirigir e distribuir convcnient.enrnntc o cxpe.dientc;
b) propôr á directoria o numero ·e ordenados dos empregados, sua catcgorin o funcçtSe.s, bom como suas horas de trabalho, commissôíls aos agentes o banqueiros locaes, sua nomeação, susrim1sfio e demissão;
e) redigir os avisns e circularc;; aos mutualistas, fazen-do-os rmblic_ar •·rn avulsos :- nos jom;ws rle mnior circulação;
d) pnb\J('ar ns n1m11nc1os r J"eclarncs riue .inlgar utcis ;\
soci<~dadc, P, finalnu·11le, dirigit- toda a 11a1·to interna da sociprlade, Pxer<·eLHln po1· si s6 aetos administrativos de caracter
urgente, ad refcrc11d111n da dirrctoria, á qual communicará na
primoira sessão.
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,\l'f. \:! . . \o tli,1·1•elo1· da "ll!'t'ltt·sal tlu llio de .ranf'irn coru1'"1 e:

"' ail111i11islrar lotlu 11 s1•1·\·i1:t1 da lll•">'llla, lt•tHln st1}1 o;ua
a re~pecliva esei~iplnraçã.o;
Hu111car os 1•u1pr1•i:;ados ,. 1·01Tt.'lu1·,.s que jult;itl' llL'L't'oSal'iu..;, p!'eslaudu r:u11las ú ,.;1'•dt' :.;oL·ial.

,.:11~11·d;1
/J 1

DU t:O"'SEl.LLO

n,.;1;,.\1,

.\t•J.. \:1. .\ Slll'iedadt• l11•1·ú lltll t'tlllSl•lltt1 l'is1·al l'()lllJIUSIO de
tn·s P"tiSOUs ido11,.a;;, an:iouislas ·ou uiín. !' d1~ L1·1•s ,.;'uppleHtes,
l'il'ifos a1111ual11w1ile. i•Pt' i>s1·1·1i1 inio SL't'l'l'ln e por 1nain1·ia de
volos, e111 as,..;rut!Jl1"a ).;l't'al ordinal' ia.
Arl. 1 í. .\u 1·onsrll10 fo.;1:al t'Olll(H'f1·:
a) nos lres mezcs anl.c1·iores :w tla as,.;1:111lilt'·a ordi11ada
1.•xamina1· 1) l'i,;ealizar· a 1·.~u·ipt11rnçãu cta ."oeiedade.,. dar parrecr
por rscripto sob1·e os negocio,.; sociaP,.;, tomando [lOl' liase o
lJalanço, inventario e contas da administração;
b 1 assistir as reuniões da clirectoria e e mil lir o seu pa1·1'ce1· quando po1· 1•lla soli1·if;1.lo:
.
e convocar a assernbh;a gcr<1l cxtraordinaria, dPl'!dc que
()('COl'l'it \lltl Jlllll i\'I) f..!!'1\\1', l}Ut• ;.<L'l'á ('OllllllllllÍl'Hdo ú dil'Cl'loria,
t: Psla se rei;usc a l'aze1· a eouvoeaç.ão.
Art. 45. As deliberacões do conselho fiscal em todos os
4 ;1sos dev,er·ão constar do :\elas lavradas no livro csvccia l dcsli11ado para o registro elas resoluções da directoria.
. Par.a1~yapho unico. Esst~s actas serão lavradas por um Lios
ft~caes um1cado pelos demais.
r

DAS ASSEJ\lBLl~AS GERAES

Art.. 46. Todos os anni)s, no mez de íevereiro, ltav1·r{t ttma
ass1•mhl<;a f:'t'I'al n!'dÍ!iaria pat'a aprr"rntacão do rPlalorin, f'.nn1a~ da di1·1·dnt'Íil ,. JHll'Pl'l'I' do COllSl'lho risc:al, (IS llll:ll'S 11'-111
dP ser disculidos e sujeitos <Í approvacão da assemhléa, P para
:t eleição dos fiscaes e .supplentes que deverão servir no anuo
:"ncial immediato.
§ 1.º A convocação da assembléa geral será feita pela impl'ensa cm S. Paulo e na Capital Federal, com a antecedencia
minima de 15 dias.
§ 2.º Os directores e fiscaes não poderão vol:n· nessas a:;s,.111hléas para approva\:ãO dt! scn8 relat.orio~, contas e 11ar1·1·1•rps.
Art. 4 i. Além da ass·ernbl6a gc!'al para a tomada de eunf.ai;
a11nuacs da administração, havc1'á as assemhléas g·erac:; ;)txt.ranrdinarias que forem julgadas necessarias pela directori.a ou
pclo conselho JiscaL nos termos do art. ,11, lettra e, ou requeridas por sete :weionisla;., pelo menos, que reproscnbem no
minimo a quinta parte do capital social.
Paragrapl10 unico. A i;onvocação das russembléas extnwrdinarias scrú sem111·c claramente motiyada e feita por a:nmmcios publicados na série da. sociedade o na Capital Federal,
com antecedencia de oito dias, pelo menos, salvo nos casos ur-
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gnuL•:,;, c111 que 1:s~c pl'azo pod!:J'Ú sei· reduzido a ci11cu dias.
Nessas asscmhlt;as só su t1·aU11·<'t tio n:-:sumplo que Livt•r J11ot.i' ado a !'.OllYOe:lt'ãu.
Al"I. ..íH. As" asst•rnlJléas gerae·s uão poderão fuucciouar se111
q111: sPja111 pr1•1wu!Ps, pt•ssoalmenlt> ou por prueurai.:ão, acr,iu11 isLas quu n>.1J1·ese11lc111 tJ capital estatuido nos arts. 120, 1:31
,. l '1 \ do 11l:eeelo 11. -í:J í, de .\ lk julho de 18\Jl, e as dl'lilrnrnt'tt<'S serão tomadas de accôrdo com o art. 132 deste decreto.
º
J'aragrapi10 unico. (>uantlo não si: verifique ua pl'imr:i ra
1·11J1\'IWa(:iin o Jlllllll'l'O d<' ac~t·iouisla,; Jl<'t'eS.'ial"ios, as s•'f'llilllt•,.,
~·· n•alizal'iio t'tllll o i11f1·nallo dt• oito dias.
Al'I...\\1. Cada areiouista tcní direito a tantos votos por
~1·u110 dt: ciueo ac<;ões. quantos lhe permittircm as aeçõcs que
11ossuir. Os q1w possu irem menos de, cinco acções poderão
a,;sistir e discutil· nas assemblém:, por0m sem direito de Yoto,
e bem assim o accionista que fôr possuidor de uma fracr;ão do
acção, desde que tenha poderes para representar os pos,suidoru~
das demais fracções (art. 32 do decreto n. 434, de 1891).
Art. 50. Os accionistas podem fazer-se representar por
procurador bastante, nas as·sembléas geraes, comtanto que seja
igualmente accionista o mandatario.
Art. 51. As assembléas geraes serão presididas por um
pr·osid4'nl<' Pleito ou a1:<·lamatlo, o qual conyitfarú dous St'<:ri:·1al'ios par.a o auxiliarem, e a elles compete:
1º, resolver sobre todos os negocios da sociedade;
2º, eleger a directoria e o conselho fiscal e dei iber~ sobre
o l'<'l:üorio e contas da administração;
'
3", fixar os vencimentos da directoria e. do conselho fiscaT,
na fórma do art.. 32, paragrapho unico, submettcndo á approva1;ão do Governo;
'1º, deliberar sobre a reforma dos estatutos o dissolu1;ão
ria sociedade, desde que neste ultimo caso, a is,so não se opponliam socios em 11t1m1•r!1 nas eondiçõcs ost.alielocida;s no art. G~
seguinte.
DISPOSIÇÕES GERAE!'f E TRANSITORIAS

A1·t. 52.. ;\ socicdndn não poderá ser dissolvida em caso
:ilgum, dc~de <Jllt: eom isso não concorde a unaI1imidade dos
;i1:1:ionislao.
Art. G3. Dada a dissolução da sociedade, os bens existent<)s
snrão, depois de solvido o p<J.ssivo da mesma, partiHi.ados prn11on'.iona l mcn tt~ mrtrc todos os accionistas.
Art. 54. A directoria ercar:i, desde logo, nma cnixa rio
d"pnsilns faeultal ivos aos mut.ualisl.ns, seja ífual f'(1r o do1ni-cilio dos mesmos, na qual podcrã:o depositar qu:mtias nunca
i11l"l:l'iot·es a 20)\i, ou multiplo desta quantia, destinada a manfi>1·-llrcs a permaneneia na sociedade, u\"il.ando a sua clirninacãn
po!' !"alfa du pagamento no tempo devido.
"
~ 1.º A importancia desses dcpositos se.r:í flOsta pela din:doria, cm !'Onta conente especial, cm bancos desta capital
·~ não Yonccrú juros para o depositant.c C\ sim para o augmentc;
do f'undo de despezas da sociedade.
Pod13r Executivo - 11111 (Vol. JII)
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Desse deposito, a din~cloria retirani, cada vez que fallecer
lllUtualista, a imput'f:mein da contrilHtição a quo siio obrigados os mesmos, enviando os compelentes recibos aos deposi1a nles, e avisando-os do saldo restante.
§ 2." Todo mutualista qun angariar um outro ler{t direito
a quatro quotas de 20$, a que :;e refere o arL ti, n. 2, que lhe
~erão creditada,; na caixa de deposilos, sendo, porém, estas
pl'opostas apresentadas pelo corretor da sociedade.
A1'1. 5f>. :\ sociedade dfeclttar:'t no Tlwsouro Naci1mal u111
d1'1posito em apoiices da di\ ida pu!Jliea lia União da quantia
de• 200 :000~. nas condições •: prazos q11e furem L'.sLabeleciclos
pelo decreto que autorizar o seu funccionamento. A totaliJade
do Jundo de peculio poderá 'c1· appli1·acla em apoiices da divida
publica da União u do Estado de S. Paulo, ern emprcstimos até
213 do valor nominal, snli caut:ão das apoiices 1C lettras atraz
enumeradas, t•m t.itulus com garantia da União, 1.lo Districto
Federal ou do .J<.;sLado ele :-;_ l'au lo, que veuçam, pe.lo menos, o
juro annual de 6 %; em primeiras hypothecas sobre propriedades e immoveis do Districto Federal e Estado de S. P.aulo,
11<1 proporção de metade do valor dos mesmos, e ao juro não
inferior a 7 %, e cm aei,:ões de bancos, rornpanhias de estradas
t!c !'erro e emprezas industriaes.
Ar!. 5G. Estes estatntos ~cl'ão avresenLados ao Go\·prno Fe1!i11~a.l, m;signados lielos incor[lorndorcs e vor lodos os accionistas,
e só poderão ser reformados, salvo determinação do Governo,
ll<·pois de passados dous :tnnos da respectiva apprnvação.
Ar'f! 57. A sociedad<C iniciará as suas operações desde logo.
S. Paulo, 5 de setembro de 1911.
11111

1

Dr. Arthur Fajardo .............. .
Dr. Claro Homem de Mello ........ .
Barão da Bocaina ................ .
José Joaquim Cardoso de Mello
Neto ....................... .
Dr. Antonio l\lurlinho Nobre ...... .
Horacio Ovidio de Oliveira ........ .
Carlos August.o Peçanha ......... .
Francisco de Paula V íccnte. de Azevedo ....................... .
Bento Vieira de C.;impos .......... .
Dr. Jos<\ Ayres Nctlo ............ .
Total ................... .

Acções
200
600
100

mo

400

400
400
67
67

GG

3.000

Estavam colladas eslampilhas no valor de 4$500. .\ uausto Peçanha.

Carlos

l!elaeiío rios w'1:io11islos do l'c11sio1rnfo r/11 Pnmili11. so1'ied111k
flll011lf11W

Dr. ArLhUJ' FajarJo, medico, residente em S. Paulo, 200
acções, de 100$ cada uma, com 20 % realizados.
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Dr. Clam llmne1n de l\Iello, 1uc1lico, rnsidcute em 8. Paulo,
noo ac\,\Õe.s de 100$ cada uma, com 20 % realizados.
lia riío da Brn·a i na, p 1·n t1 r it·.Üt ri o, residente cm S. l'at1 lo,
.í(l1l acr;ões de 1oo;:; cada tuna, com :?O í~ riealizados.
José .Joaquim CanJoso ele Mello Neto, adyogado, residente
elll H. Paulo, 400 acções de 100$ cada uma, com 20 % realizados.
Dr. Antonio 1'lurtinlw No!Jre, medico, residente em São
l'a11lo. íOO acções de 100$ eada uma, com 20 %-realizados.
Jloraeio O\·idio de OliHira, c·.ummerciante, residente Plll
~- l'aulo, íOO acc;õc;,; de 100$ cada uma, com 20 % realizados.
Carlos Augusto Peçanlta, negociante, residente ;no Rio de
.fa II(' iro, 400 a.cções de 100$ cada uma, com 20 % realizados.
Francisco de Paula Vicente de Azeyedo, proprietario, residente em S. Paulo, G7 acções de 100$ cada uma, com 20 %
rca 1izados.
Bento Vi,eira de Carnpos, cornmerciante, residente em São
1'at1lo, 67 acções de 100$ cada uma, com 20 % realizados.
Dr. José Ayres Netto, medico, residente em S. Paulo, G6
acções de 100$ cada 11ma, com 20 % realizados.
Reconheço as firmas 1retro e supra do Dr. Arthur F,ajardo,

l>t·. Claro Homem de i\follo, bariío da Bocaina, Dr. José Joaquim

Cardo"º de Mello Neto, Dr. Antonio Murtinho Nol1re, Ho1·acio
Ovidio de Olive.ira, Carlos Augusto Peçanha, Francisco d."\ Paula
Vicente de Azevedo, Bento Vieira de Campos e Dr. José Ayres
Netto.
S. Paulo, 6 de setembro de 1911. Em te.stcmunho da ycrdade. - Antonio Hyppolito de Medeiros.
DECRETO N. 9. 020 Concede autorizaçiío ri
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DE OU'l'UB!l.O DE

'1911

Compagnie l!..,ranco-Américaine d' Assainissement » parn
funccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a « Compagnie Franco-Américaine
cl'Assainissement », sociedade anonyma, com sMe em Paris,
e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á « Compagnie
Frairnco-Amfri1cainP d'.Assainissement » para funccionar na Re11uJ1lica com u~ cslalutos qw; avn~sentou, mediante as clausulas
que a este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado
dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando
a mesma c:ompanliia obrigada a rumprir as formalidades exigidas pela Jcgislar;iío em vigo~.
Hio de .Jarn~iro, 11 de outubro de 1911, 90º da Indeprmdencia e 23º da Republica.

R. DA FON8ECA.
Pedro de Toledo.

HERMES
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Clausulas que acompanham o decreto n. 9. 020, desta data
I
.\ « 1:11u1pag11il' l•'ra111-.u-,\11u·.,1·ieain1• d'Assai11is>'<'ll11·11I." ,;
.. 111·i.~ada a 11'1' 11111 1·1•pr,.s1 . 1da11t1• nn llrazil com ploHos 1· illi111iladils pnde1·1•s para tratai' P definitivamente resolvPr a.~ quP.~1.-11·s "llW sP sm:11'ilal'<·m qu<'I' 11·orn o Governo, ,quer cot~. pal'li1·11lar<>~, porkndn sl'r d1•11HllHlada e reecber citação inicial 11cla
1·0111panhia.
II
'l'nd1J.~ 11.~ ados i\lll' p1·al i1·a1· 110 Bt·azil ficarão "11.iPi!ils 11ni1·;\1111·11t .. <Ís 1'1'.spl'l'!ívas \Pis 1• l'l'gulaml'lllos e ú .iurisdi1·1;iio cin
si·11s t.1·il1untws .iudi1·üt1·i11s nu aüminislrativos. sun q11l', .-111
1'•111po algun1, possa a rel'<"1·icla 1-.ompanhia rcclama1· quall(lll'I'
l':'\t'.t"P\.'·ão l'untlada Pm si•us P~latutos, 11·n.ias disposi(:Õl's nã.o po11<-rãn sPrvír r\P llasl' pa1·a qualquPr I'l'C!amação nmcerm·nf,(•
;í Px1•1·ução da.~ obrns Oll servi1;os a que clles se refc1·cm.

m
Fka rJ,.111•11d .. nt" d1· n11fol'iza1:ã11 dt> Uovi·rno qua1q1w1•
allt•rni,po qtw a rompanliia trn:ha ele fazer nos rrsprr.li\'m; PSt:it11lo.~. 81·1·-ihf'-ha ca~~ai\a a autorização para fu111·ein11ar na
l:l'puhlii·a .-;i inl'ri.11gi1· f'sta clausula.

IV
Fi1".a mll.c11diilo c1u1• a autorização é dada sem pre.1u1zo do
pri111".ipiu dc ruchar-sc a companhia sujeita ás disposii:.õcs de
<limito que regmn as sociPdades anonymas.

V
.\ inl'1·:w.1,"ã•1 "" qualqw·r das :dau~ulas, 11ara a qual não
1·111nmi11ada l'\'llH 1·~11•·.i"ial. sení punida rorn a multa dl'
1 :OIHl* a G :noo:J;. •'. 110 <"a.~o d" l'Pinl'idf'ncia, r.orn a r·assac:.f'io da
al!lnrizal,'füi t'.lll\i'l'dida pP\o dPt·1·l'lo, 1'!11 viduLk do ,qual liaixa111 a,; [JrP:-H~Ltl<·s clausulas.
llio de .Ja11<·irn, li ""outubro tl•• l\Jil.-l'crlro 1fo 'l'o/!'1lo.
P~t•·.ia

l•~•h,·i11 Pm1gla>' '\li11·1·ay. l.rndudtir pttl1liu·n ,. il!L<'L'[H'l'LI'
1·,,111111,.r1·ial ,ill!'a1111·11lad11. 1·ua da Ca11d,.\al'ia 11. :!8.

l:l'l'ii\'il'll pl'ill }ll'l'.~l'Jiil' '1111' 1111' \'11i :ljll'l'Sl'JJ!ad11 11111 i11S{l'llllll'llf1J "" p!'lll'lllW:ii" has!a1!f1·. i•:.;arndo em idi111lla \'ra1w,.z
;1 l'i111 d" traduzi!' u111 t1·p,.h11 q11,. nw foi apontado parn a lingua
'l'l'll<wula, o qu1· assim <"u111pri 1•m razão do 1m•u ol'firio e
cuja lrndu~\ão é a seguinte:
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iOt

TRADUCÇÃO
l'erantf' o Sr. 1\laxinw A11b1·on. t.abellião em Paris, abaixo
as-;ignndo, POJnpa1·1·1·"11 o :-;1·. li;1lmond Viidor Alexandl'e Stock,
anl igo dir,.1·lc11" d" ng,.111·.ia tia « SocV·té nénfraln », !'esident.P
1:m Paris, ;í rua Clairnnl u. Ili, agindo na qualidade de memh1·p
do cou ..;e\lm d1: ad111i11i.,tração e m11 nonw da sociedarle anon~·nia tlrn10111 i nada « 1:om11agn iP Francn-Américaine d'Assainissemi.nt », 1:om q11al 1·1w,.1itns mil francos dP capital, com séde
Plll Paris, 1·ua llossi11i 11. :l. 1·.11.im; <>statutos foram constituidos
confo1·11w insl1·11m1•11l11 1ia·""ªd11 ·"ºb assignaturas individuaes,
dalatln Plll l'a1·i,;. ans :!!i d1: maio du Hliü, do qual um dos origiJHtPs foi a1rn,.x11 ao inst 1·unwnlo, quf' será desde logo enunciado.
"n dita s1ll'i1•dadf' 1·1rnstit11ida dPl'inili\'a111P11ln, tanto 1nos termo.4
d1~ 11m acto rlPl'iarntorio dP suhscripção n df' 1mtrada de capital, awto Pslt.• qw• 1'11i la\'l·ado l'tll nota ..; do ;:.;r. \laxinrn Aubron,
1ahl:!liiio abaixo ª""ignado, Plll data 1k 1º dr. .iunho de 19f0,
quanto 1·011l'ol'!l11' duas dP!ihPra1:ões da a~sembli'•a geral dos
ac1~ionista,-. dos dia' ·, " :!i rl1· junlto tl1· 1\110, cu.ias r1ípias
fornrn l'Pgistratla' l'lll 11nlas riu lahl'!liiio abaixo assiguado, 1:
1·.0111'1i1·nJ1• i11,tr11rn1··11lo la\Tado iwlo mesmo em data df\ ho.i•~.
E o ~'" :-;1,ll'k. 1·s11t•1·ial11l1'nt" dPlPgatl11 para 11:11mprir o 1q11P
se 1·ont.i'·1n n11 p1·",;i:11t1•. 11os lr.t·mos de uma deliberação do
c1111s .. llt11 til' ad1ni11isl rn1:ão da dila socir.dadP. datada de 2!1 d1~
.i1111l10 1k 1\HHl. da qual 111n Pxtral'lo ainrla não rt>gistrado, mas
qut' 11 sp1·:í na n1·1·a,iiín l'lll quP 1l f'r'11· o prn!'PlllP, foi appenso.
dPpob ti" t1•1· ,;itl11 autl11•nl.i1rarl11 peln 81'. 81ock, tendo-se-lht•
co·11sig11ado a "impl"' 111,.1wií11 r!P annexo, " assignado p!êlo t.alwlli1\o i11fra-ins1·1·ipto.
0 qual, pl'l11 111·p;.:pnf1• irn;l1·1111H'I1Lo. l'Ollstilue ccmo seu
mandata1·io PSpP1·ial n ~1·. naslnn OaniPl Hubert Lumay de la
CourwriP. P1igp11!11·irn. administrador rln « Compag'nie FranJCo,\1w'1·ill'ainP 11".\,sai11i,s1·111P1nt. ». 1·psidP1ttP i:m Paris. ií rua 1no1111od n. li his. 110 q11al d:'t ns sPguint.es podp1·es:
1;l'!'i1· " ad111i11i"I rnr os bens P nPgnrios da « CnmpagniP
F1·a,111~0-.\rn1;ri,,.ai111· d'.\,sainissl'lllPnl». l'l!l 1p1alqtlf'l' paiz rla
.\11!f•1·i1·a tln ~ui. '''IH·ciaiJ11,.11!P 1111 Brar.il.
l'f'!n q111· p11tl1·1·:·1 dar .iu11t11 ao 1:ovPL'lW Feflp1·al tio Brazil,
bPm 1·01n11 ,illnl11 a qua•'"illlPI' onlra.; autoritlades ou Estados,
todo-< o~ paso;os. laz"11tlo qllaP.;qnPl' J'f\l{U•·1·imPntos e pedidos
qur "P.iarn 1w1\Pss:11·i11,,. afim d" nhtPr o r0conlrecimento da
« GnmpagniP F1·a111·n-:\111,··ricairw d'.'\ssainisi"PmP,nt », b0m como
qww.~q111•1· aul111·iz:w1i1·.; parn 11 pPrfPilo" c·ahal fnnricionament.o
da snwiPdadP.
l'ockr:í igual1111·11!1· l'az1•r .in11t.11 :í:-; a1iloriilat!Ps com1wtPntrs
.quaPSIJllPI' pPtlidos rn1 d1•1·la1"<tl,'il1•" para o IIH'smo fim.
))11 q111• !'oi l:\\Tatl11 o p1·p.,P11tP inO'trumPnto em Paris. á rua
RinJli 11. 1 'tli, 1111 1't1l'l•11·io do. Rr. Maxinw .\11h:·on, t.abdli1\o
ahaixn ::t>'-<ig·11atl11.
li f!p jnli110 dP 1910.
E fl'ila a l1•il1JJ·a. 11 1·ompa1·<'1'PIÜP assig11n11 c•nm n tahP1li1ío.

ªº"

RPµ;uiarn-~P

a~

as~ignalnras.

CnnstaYa o sPgtiinte:
Regi si rndo PJH Paris (8º offi:cio notaria]\. 8 de Julho de
1\110. Yol, \lí!. foi. :í. lanc;anwnto li. RPct'IJidos: franen:-< :1.1r..

- Beawloin.
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Segue-se o teôr do annexo:
l!;xtracl o do registl'o das deliberações do consd tio de adr11i r1 ist rnçiío da « Compngnie L<'ra11co-Arnríl'i1caine tl'Assainisserr1n11l. », reunido aos ::!'I dr) .iu11lro rle 1910, ás !J 11::! llonts da
111:111lrii. l•'ora111 p1·nsr•11l1·~ ns :-;,.,, l'aul l'1!quig"nnt, 1':11·s d1• 1::11·1 allr11, L111iiay dn la C1111p1·1·i1·, llr·in,, :-;t1Jck 1• Clau;-;d.
<1 11·11ngi:l110 i·csolve dai' ao Sr·. Gastfío Daniel Rubor!, Lamay
"" la C!llJ11er iP, m1grn1llf•.i r·u, J'<'~idcnl.o cm Paris, rua 1Go11 nod
11. ti bis, proeurnçi1.o o os 111ais amplos poderes geram; para repr1".~e11f.al' a soeiodailo uo J:razil, P outrosim, toda~ as fucnldnd1·s para o nt'feiLo do dai: todos os passos necessarios a obl.c-r
Uoverno cio nrazil u !'ecu11lll'cimrrnto ria « Compngnie Fran1'.0-A rnúrkaine ll'As~ainiss1~1111'11! '' " a r·PspoMiva auforizaçiio
r11nccin11a1· no Brnzil.
O cnnsoll!o ,11ornoia o 81·. Strn~k, administrador, par·a 011('a1·1·1·1rnr-so du mandar la\·1·al', pura essP rim, nma 111·ocuração
polo "'" Maximl) At1hrrrn. tnh1:llião 1:111 Paris, 1conl'Prinrlo-·lhe
!()dos 1m p111!Prrs 111•,,eessal'ius para a :1c;signat11r·a da r1·l":rida
l'"""'1r·a1;iio passada l'In tah1:1li:ío.
l'aí·is, aos ::!!l d1: ·j'1ml10 r!P 1\11 O. Depois dP lido o avprn·
y:ido. --·IO adminisf..1·a1 or, Stoclc.

"º

"ª"ª

IJ1:1Juis de lido " apprnvado. -- O arl111inistrad111" Cl1111~d.
seguida Yilllia o registro do t.er'\1· seguinte:
ll1•µistrnda 11111 i'al'i:O \tl" ufJi1·i11 1111Lal'il), au.s K de ,i11l11,1
de 1\HO. Vol. !HA, foi. 5, la111.:amento 1 L ílecebidos: :J l'rnncos o
f>leLm1ta o ci1nco 1rnntimos.- Bcaw.loin. --l'Atibron, tabellião
1H1hlico.
l•~m

Visto por nós, Sr. Vergolot, juiz, para legalização da assig11alurn do Sr. l\lnximn Aubrnn, labellião. No impedimento do
:-;i·. 111·e8lrlenl1• do TrilJ1l!Ja 1 dl' primeira insta.ncia do Sena.
Paris, 12 de Julho do HHO. - fldarn. Estava a chrmeclla rio
Tr·ih1111àl do pr•imeirn iHstancia do Sena.

O 111inistro rlos Nc1'rncios Estrangeiros r,ertifiea que 1• ver<l:tdl'i f'!l a assiginatttra do Sl'. Adam. Paris, 13 de juJiho de Hllü.
Pelo mlrti!'ltrn, f\clo 1rhofe dr secção rlelr:\gado. -- Schncidl'r.
Jil~fitva ri rMrnrwllr1 rio 1\finislrl'io rios Negocios Estrangeiros de
F'rntu:a.

Visto pal'a legalizaefín rl11 r1ssíi.tnaf11ra do :8r. Vorgelot, sup1·a. Pnri~. UI rlc Julho <IP 1!li O. - Por delegat.!iiO do guarrla
dm s1•llos. l'f'ln rninlstrn da .T11~fi1:a. ---- fJ chf'fo r11, "'l'l'"lnr·ia,
;\11f1111. Estava a 1·hnnof'l1a rlo Ministf'rin da .Justiça.

nnconheco verdadeira a assignatura rontea do Sr. Sclmeirlnr, do Ministerio dos Negocios Estrangeiros. Consulado dos
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Ko.;l.arlo.~ Uuirlos do Brazil cm Paris, 13 de julho rle Hl10. -- O
vir.,e-ronsul clll 1>:-;p1·1·icio, \'irnilin llamos Gonlillw. Estava uma
1•sl:rn1pillia d1\ sell11 c1111sular hrazili:iro do valor de icinco mil
n!is d1·virlumc11!,c~ i1111I ilizada pela ,. 1ia1wPlla rlo Cnnsnl:vlo Bra-1.i!Pirn l'.Jl\ Paris.

f'pg:uia-.'" a 11.,~aliza1;ã11 da firrna ~11pra foila na :-\p1•1· .. ta1·ia das :l1Plaçõr~R f1>.;!1•ri11rcs. F:slaYam os sellos da lei e a 1chan1·r>lla rcspect.iva.
Nada rnai~ 1;1111Linha u rnl'nridu treieho que bem e fir1lmc11te
\ rn·Li rio prnpriu original, ao qual me reporto. Em fo do qne
1':1ss!•i o prcsm1Lc q1w scllr·i 1·11m o sello rio 1rn111 ol'l'i1·.i11 •.'
:1,o;ig110 111·.<-;la 1·idadP ri<Í llio do Ja1111iro.
li i11 r]p .l:lllPÍ rn, :! 1 d1• ~pfr•111l11·0 dr• 1\lI1. -- /,1•op0Ttln 1!1rn-

raná.

l .i•opnldo íi11aran:'1. t1·acl11dor pul1lico e int.nrprel.c cn111111P1·cial _ju1·a1111·11lado. :l\11a da Candelaria 1i. 28:
C"rl.ifko 1wlu JH'r·sr·Htt• lJllC me foi apresentado o n. 811,
G' 1· (i' fpiJ'as, :!l u :!'2 de julho de UllO, rlo .Tonrnnl Spécinl des
81wi1=t1Js l"ra11çaise8 po1· i\ ctions, afim de cxt.ralhir por lradu1·.1_:-f'to o lreclio r~orrcspundenle 1ú puhlicacão dos estatutos ela
« Com pagni e Franco-A-11I1'\ricaine d' Assainissement ~. o que
a~sim cumpri em rnziio rio mcn ofFicio, e 1cnja t.raduccão é a
sPguin te:
«

Compagnie Franco-Américaine d' Assainissement »
(Sociedade anonyma)
Séde social: CAP1TAL SOCIAL: -

3, rn:o. Rossini, Paris

QUATROCENTOS MIL FRANCOS

Na conformirlarlc de irn:trumcntos passados sob assignaLuras individ11acs, em rtala de ?ô rlc maio rle 1910, sendo um dos
rH·igina<·s nnnPxo :í lisla dn snhscripção e entrada de capital,
que s11r:i 111ais adia111IP rPforirla. o Sr ..Toscph Auguste Clauzel.
puhlicisla. 1·Psir!Pnte :"t rua Jkgt\sippc Moroan, li, Paris, elabo_:_
1·uu m Pslnlulns r11~ mnr1 sociPrlarle anonyrna que se havia proposto a organizar, sl':1r10 o seguinte, rnn ext.rarlo literal rios
lill'STJ10S CR!.aft110R:

O ahaixo rissignarl" .l11~Pjih A1H:11,;tP Cla11zrol, puldi•·bla. 1·esidente á nia Hégr'sipiie, '1, Paris, elaborou, 1como segue, os
estatutos de uma companhia anonyma, que se propõe a fundar.
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SOCIAL

A rt. I." nnclarn-sn '"onstit uirla nnt rn os sulJscriptm·c"~ ú
Jll'npriPfarios das a1·.r.:õns crParlas. uma sociedadr~ 1'.•)1t1111Pt'•·ial
a11m1~·111a, quP 1·1•gp1·-sr·-lia l:wfo pelos JIT'eRPnlc\~ p,;;faf11los.
q11a11'11 pPlas !Pi,; d1· '!1 d« julho dP 18ô'i, 1 di:i agL1~to dP Hl\l:l.
\1 ril' j11llio df' 1\10'! 1• Ili dl' !lllYP!llhl'o d!' HHB
,\1·1. '!." :\ snr.,iPdadl' dP11llmin:11·-sP-lia « !'.rnnpag11i1• Fran1·0-:\ m1\I' i!rnirrn rl' AsRainiRsement ».
l~stn tifu lo pode d ,;er rnodifieado por decisão approvada
JI"'ª a.,sr•111ill1'•a g1•ral. p111· "'"'"""tti do 1·011sl'lfw d1• ad111i11is11·ar:.iin.
:\ri. :l." :\ srwil'lladr tem por fim:
111 a explora\:iío dir·p,,·fa ou indirrcfa em todos os paize,;
da Anll'rir.a do Sul. rln qnaesqm•r p1·ivilegios. systemaR e p1·0'"1•ssns q11r• IP11liam pol' l'im a dnpuração complrta das malPri:is
11« f'Sgllf.os 1• a;.:1rns imp1·pg11adns r!P rPsirhtnR, pPla via hiologi.ca;
ú)

tomai' a si, nlJter n adquirir 1riuaesqner privi11~gios ou
li1·1•1t(:as l'Plativas ao mesmo fim;
a vr,nda, a CPSRão P !raspasse, quer a terceiros, q111·1· a
R01'.iPdad«s .i:í 11·onsfit.uidas ou por constituir-se, de todo ou
pa1·fp rlos rnfPridos privilegias, nu unicamente rio dirnifo ex1-,/11,ivo C'.'1u limitado da sua exploração;
d', a í"T'l'açãn 011 a installação dA í!liaPRí!UE'r usina" 11errsc;;i rias :í 1•xploração rio dilo negocio;
"'' n vrmrla ,, a 111011fagPm Pm 11·asas de parf.irulares dP
qua1-.,q11Pr appnr,.Jhos sa11itari11s 11 rle saneamento 011 rlPp111·ar:ii11: 1l ""tudo, a 1·n11stn11r,çãn P a exploraç.ão, quPr se.ia pnr
c11111 n rJ,. P111p1·pza, pn ri iP11 ln l'Ps. q1wr sP tratf'. E'$pAcia lmPnf P
ri11 nlJras pulJli1·as, P111 r1\dps dP 1·analiza1:ão de apparell1os dP
d1·p111·a1:ãn sa11ifal'in:
/')
p
íjUfll'Sf!\lf'I' opPl'ar,1-IPf; !'Til llr•ns lllOVüiR (' immOYPis,
'"lll111wn1·iaP.'<. ind11sf 1·ial',;, l'iriarn·Pil'n~ ,qur• possam dirf'r•.t.n 011
i11di1·r<cla111P11IP 1·pJa1·i1rna1·-sr• 1·nm o fim citado .
.\rf. \." .\ s•"dl' da 1·11111panliia •' ;í rua iRo.qsini. :l, Paris,
pod1•11do Psfn ·''''' lr:111.;f'1·1·ida 1«11·a q11alq111·1· 1rnf1·11 11111•!11 d:<
ll'a1·i,;, por ,;i1111il"·' d1'l'isii11 do •:·011.;Plhn rlP arlministrneão. Nn
1·.;lrnngPiro 011 "111 1Jttalq11,.1· pal'!P em que o conselho rle ad111i11islra<:[ío a1"liar 1•1i1ll\'l'llir•11I•'. s1•1·iio ,('.J'f'arlas s•"rlPs ad111inisl1·at i\·rt., nu ~1t1·.1·11r~af'R.
:\f'i. !J." () Pl'aZO !fp 1h11'a!:iío dn sociedadP ,; ,fixado í'lll !JI)
n111H1,;, qu1• 1·11rrn·r:a1·ii" a 11•n1TP1' do rliri f!p sua cnrn:;t.it11ir,ão rleri 11 i t int.
!<;si« prazo podP11:í sPr l'PR!ringido ou ampliado pnr· dPr»i~ão
da a~~l'tnhléa µp1·al dns al'eionista~.
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:\ri.. ô.º l\f. GlanzPI tmnsfPrP :í JW!lsPnf P sor•il'flai!P. sob as
iHuaPs Plll ilirPilo, o sPgninte:
1." ·Oi lw1wl'ieio dP um r•.ompromisso tfo VE'nda .quo llle foi
passarlo pP]a « Gompag11iP 1TnrlustriellP rl'AssainissP.ment. ». so·1·iPrladP a·11011~·ma. t'.Olll ôílíl. 000 francos rlP capit.al. com sf\1\P
1•111 Pa1·is. :'1 l'lla r]p la ':ra11gP-Batl'li1''f'I' 11. t :1:
n) do rlirPito rle Pxplora1·, Pm toda a extPnsão do ('()llf inPnf P Sul :\nwricano. n prnrPsso ·dP Rarwamento pertencente a
Psfa srllf'iPtladr'. r!Pnorninailo - « Epurant. biologique » (Depu1·rinf P hiologir.o)- P mais invPnçiírs privilegiadaR ou a privil1~
giar, rP!ativas :í depuração por via hiologirm rias matf'rias tlP
l'sgotos P aguas imprPgmadas rir rPsirlnn.s:
.~arri11tias

fJI ila ahsnluta propriPdadP:
dP um priYilegio rr~qrn•rido pPla meRma soriPdadP no Brazil, para u111 rlispnsiliYo dPstmado ;í dPpuração biologica das
aguas sujas. aguas rlP Psgnto. matPrias dP dPs1wjos P out1·:i~.
O r!Pposito rlPstP pt>ilitlo flp priYilPgio no Rrazil, trndo Rirlo
f'ffpr•luado Pl11 Ç) rJr fPVPrPiro dP 1Ç)1Q, a invenção foj RUhrndfida a l'xa111P p1·1;Yio Pm tri
março sr•1.mintP:
iln .q11apsq11pr outrns privilrgios já 1roncedidos ou a con•rNIPr-sr' para a nossa invPnção, comprf'hPnilrnrlo ap~as a PXt.Pn,;ão do rontinPntP Rui Amrricano;
·
do ron_j11111'tn df' tonas as modificações, addiçõm; ou mr>lhoramPntns íf\l(' possam SPl' introduzirlos ness1~s privi!Pgio.s f'
n rlirf'i!o Pxclusivo rir fawr 011 exlra1hir dir!lctamentf\ Pm sP11
nome P :í sua rusta. sPmprP nos limitPs do continrmtP Rui
'\mrricano. quaPSífllPr outros privilf'gios, rPrtifirailos r]P arlrlir;fín n11 nwl11oramn11tn, Pl1l 1·rlaçiio á rlita invr.rn:ão.
A dita p1·omPssa r!P VPlHla foi outorgada pPlo prazo rlf'
(i() rJias, a ('Ollfa!' flp '.' \ r)p maio rJr 1Ç)1(), mediantr O preç.o de
flpz mil francos. pagavPI no mPsmo dia rla outorga do 1rompromis.so rlP YPnrla. soh as eonilir,iíPs •ífHP sPrfío suhrnP!tidaR ·á aprP<'iação rio fi~1'al p01· nreasiãn fia YPrifirar,ão rlos r.ontingfmf.Ps A
!Pvarlas ao .rnnhnrimr>nto rla assl'mhlr\a gPral. 1r(1m a faculilrtrlP.
pnra o hr1wfieio. dP transfí'T'il-a i:í prPsPntP socirdade .
.\' « Gnmpa~niP Tnrl11~t1·iPlll' d'AssainissPmr>nt » sPr:í prnhihirln Pxplrlral' n11 fazp1· Pxplnrar 1lirPrta ou inilirPrtamen!P,
a não srr pPlri p1·opria socir·rla·ll<', igualmPnfr rlrntro dos Jimifps do 1·1Hlfii11·11f P .'\11w1·i1·a1w do 8111. íf!Jalqupr s~'s!Pma fia nalurnza. rln IJIH' rnnsti!111• o nbjPf'fn dn pPrlirln flp privilPgio no
Rrazil. .\ « Cnmpai:rniP Tndus!ril'llP rl'AssainissPmrnf. » fica,
a111m rlis~n. nlll'igarla a passai· :'1 prrsPn!P 8ociedadP todos os
l'Oll!J'af'!o,; I' a1·;•;)J'dlls ]ll'l',.;l'1lll',.; ;• 1'11llll'O.~ la\'l'ado.~ l'llll'P Pllfl
P a s1wir•rlarl1· "" Pxplnrar;fío dos « ~tf'l'ilisalP111·s Crirta11Pf »
parn p111·i fi1·ai:iío rla.s ag-ua.s pntavPis.
'.'.º 81ms rstndos. tra}Jalhos. diligrncias e observações rrlritivaR á organização e fundaç.ão da sociedade.
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1111,..;sl' -··· ;\ p1·es1·11I" .'n1·i1·dadl' r~1il1·:il':Í 1111 guS•J ,. ln111a1·:í
dns bens c di1·1•ilns q11P !!11\ l'n1·r111 l.nwsferirlos na dai.a
d:• '"ª Jundaciio.
Cn11di1:õr.s
\1·1·.1·ila1·:í 1is l11!!lS q1w l11c são ll'ansferidns
11•1 ,.,lat],1 1·111 """ ..;r· ar·lia1'<'1T1. ·~ceá seu principal npgocio o
··1111111ri111e11l11 d11 en:tf1·:1cfo ri•~ Vl'tHJa, ficanrlo a seu cargo cx··1·1il:1l :i i11f..~µ:rnlrne1il1· PIJI lotlas aél sna8 estipulações, pagando
:111 111Jln1 .!..'.antro o p1·rr:n aj11Hlailr1 s1•m rrm1issã.o nr,m aggravo.
p;Jla l'arfi prrronrhr'l' lnrJfi' :1s fonnalirJarJrs e fJUUl'Sí[lll'l' 1·cc:i,I ,.,,, 110cossarios. afim r]r) lr:rnsfrrir pnra o seu nom;\ os
ili!1H p1·ivilrgifls. r.omp1·nm<'l.fr•11·l 1-sr. o 81'. ffütuzel a a11xilial-a
111·-l1\ sentido.
l':q.n1l'ú 1com rr•g11larirlailf' 1fU:W'líJtHll' aunuidades ou impos111..; q11r rf'r,alilrrm soliro os ditos privilogios, tomando, por sua
1·.11111:1 0 ri~co. 1od:rn ;is provirlen1•.i::is inrrN;sarias, afim de cvifar
11111· o~ rPfrorirlns privilr~ios rnrl;;qucm ou irncorram cm prro';1·1·ipr,1í0.
<:nn~liln ir:í f'Spt•cinlmonlc quaesquor prncuradores cnr·.n1·-1·1 ..!.::iilns ilf' 1·cpresen1al-a. qnror peranle os governos, qorr pr1·:1111» :1 .i11c;:lir,a rl0>fr"' [laiz•·s. q11n"Rífll<'r a11ln1·hiadr·~ 1111 :iil111i11i~lr~H,'Õl's cornpol.rnt.rs qur l0nlrnm roncerlido os referidos pri1 ilr••;ios. f'crfi. f'mfim, sul1rog-nrla. acfi\'a e passivamcnt.c em
l11rl"~ ns r!irPifos f' dm'f'T'r" rio porlarlor rle bens á sociPrlad<'.
J)r111ais. o Rr. f:lauznl :cornprnmdtc-se igualmcntr a, dn1:11111• a vigrnrin rlPsta socirrlarlro. não i:xplornr ou fawr <"xplo1:1r dirrocfa 011 indirpefamPnf P, cm toda n extensão do terri1orin americano do snl, fóra da presente sociedade, qualquer
.~Y'lr>ma da natureza do quo faz objccto do 11edido de privilegio
1111 llrazil~
;\ri. "7 .º Como remunrrnr:ão ao Sr. Glauzel 1 pelo conl.ingf'n f f' rnlrrg110 :\ socierladro. r·11mn :1r·:ilrn dr sror dtlo, scr--lliro-ha
:i 111· i l 111 i rio :
1. º 1. 000 :ir10õrB lilrnrarlnR do contingente. de 100 francM
1·:id:t uma:
«Nos lrm1oç; da ki ns litulo::: rlr•slas ar.çõcs não poderão ser
d1•.,l:H·arlos do fnlfio respectivo 0 si\ srrão negociavcis rlou,;
:1111111.-; rlPpois ria ctrnsf iluir:fín rlrol'injtiva da sociedadA.
1>11r:m tr\ cssn t.iornpo n por in iciaf iva dos administradores
1•1las rlrovrrão sr•r ca1·irnharla" 1·nrn um carimbo CJUP disuii11i11"
:• -11:1 naf11r0rn e a data rla sua 1·011,fitnição. »
"." !lO. 000 francos Pm ""Jwcie, p:urnveis dentro rlo mrz
11111• Sf' sr>.i:ruir ao rlo nnnpl'im .. nto rias forma!idarlos J1•r;:i,.;:;
i/:1 r·1111,,ti 1tl ir,iío:
;(." '.!. ()QQ parlf'." ('í11111l f1111rJnrJrn• 0}l!'í'
(j. 000 qUP Sl'l'iÍ'J
··1·,.:1il:1-; mais adianfr'.
\rf .. S.º O rapitnl ·"orial é fixado rm !!00.000 fra111'.11".
di1·it)idn Prn '1.000 n1~rííro rlr• 100 rrancns rndn uma !ris.
:1 í .000). rlnndn rllrrifo, i11rlisfi11l'ln111r·nfP. :i i1111a parff'. na prn1·1·i1·<]:11l" rln f1111rlo snrinl.
\s pt·imf'il'ns 1. 000 nr·rÕ(''i pr•rtronr·Pl'iín an for·nr•cerlor, na
1·11111'11r1nidarln rlo arl. /" dos pn•senl.es roslafufos. As resl.aulnR
:i. ono nrçiírs srrfio rlndas ú su!Jscri11r:iío on compra em nurnof'ario.
i""~'"
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il11il,'iíO da snr·i··d:uk .s1·1·ií11 Jlfl'-\flS ;::; r1·a1w•JR

ur1J:t das n.r·r·.õcs.

1·1·an<'11-: 1·1•sl:.rnl"' p1rdl'1·iír1 s1~r r:li:11nad11~ dr~ lllll:t só
1111 prr1· 11:11·1·r•IJ:i..;. 1·11111111·1111• d1·1:idir rr 1•1111 ...;l'ih11 rl1• :1d111i11i-di·;J(::io.
\..; <'i1:rn1:1d:1' rl1· 1·:1pilal ,..;1·1·:i11 :1\·isadas a11s :u:ci1111i ...;las
:1n1111111·irr ...; p1ilrli1·:id11s 1•111 .i11rnal 111'1'í1·ial 1·11111 11111a n11fp1·1·tll'111·.ia
111·!11 111""""" d1· l 'í dia.'l.
(_\11:1'1[111·1· ~1il1,1·ri:drr1· kr:í o di1·1~ilo tlr: lilH•1·n1· :1.s s1ins
:'""'·, ..., ,.,,, rp1alrpJ1•1· :11·1:a..;ifín P por an!Acipat.fío .
.\1·1. !!." !)11:tlq1wr alrazo rll' pa~am1:11fo vence j11rns, dc
plP1111 di1·1·il11. 1•111 l'a\lll' da r·or111 a11l1ia. :'1. raz:io df' !i % a111111al'''"'"'" a 1'.111!1:11· d11 dia 1:111 lflH' f1)1· 1·xi.r.;i1·1:1. sr•111 q11al1p11·1· i11lr·1·11rr·lar:fírr <111 11111ralorin.
:\a !'alia <!1· paga1111·11t.o 1las q1uintins l''l:Íi.!'Ívr•is 11as i'JHH'.flfl
l'i\arl:1s 111·!11 1:1111,:,.11111. a s{)(:ir·dad1: p11d1·1·ú. p1·11r·r·ssa1· o rlPv<'flnr,
11111l1·11rlo, ai.:111 dic;q1, procr:dfll' :í. vcnrla rias a1·ri"·es em alrazn.
l'a1·:1 l'Sll' r•/'f1~il11 11~ J'l'.sp1•r·I ivos 11111111·1·11 ...; ~"rií11 puhlicados c111
11111 jflrnal rln p11hlil'a1·1)1·s ofl'iciar·~ 1• 1:; dias. peln lllf'llOs,
rlr>pois ria pulrli1·:11·fí.rr. pn11wr!e1·-sP-lia ú \'P11rla rlas l'Pt'e1·irlns
:11TÍÍPs, pnr· 1·11111:1 " riqr•o dos 1·rla1'1Tafarins, ffllPJ' Pm Holsa,
11111· Í11l1•1·111l'ifi11 rir• 11111 l'lllTl'flll' r]1• r11111fpc;, ~i ilS 1.iluJm; t•'I Í\'('i'l'ill 1·1dnrl11s: q11,.1· P111 li;1sla p1ililic:1. por i11IPrmPrlin do
lah1·llifí11. ~i os 111esllJ11..; 11fín PsfivPrcm eotarlos, f'l"lll prnroc;:wíiPs rn·111 q1iaPsq111·1· rndrns formalidades.
Os 1ifnlns \'l'nrlidos tnrnar-sc-hiín nnllos, sr•ndo f'miltirlns
011!.r·os Jll)Vf1S snll nq lllí'Sllll1S numC'ros. íJllP SPrf\11 PTil!'í'~Hl'S a JS
arlrp1irrnfcs.
·
no prPçn da Vf'nr!a sf'riío dcsrontadas. nos terrf)os de dirPiln, as df'f'peza~ clP diligencias e vrrnla, maic; a quantia em
il<:hilo pclo arrinnisla Axpropriado. ficnmlo Pste rPspnnsavcl
pPla rliffl"rcnça, nn rccchenrlo o saldo.
Art. 10. Os Jitnlos definitivos das acr:õe;:: scriío dest.a1·.adns rlos talõc.s l'l"SJWCt.ivos. n11mcradns. r:arimhariofl pelo carirnlro ria soci,-.tladr~. asf'ifmados por dous arlrninistradorr.s, 011
por 11rn arlrninisln1rlor f' um rlc!Pgado do cons<'ll10. lTma d!'ssns
:i "s igna t11ras porlr•rú Rf'r suhstituirla pnr um carimbo.
As acçõf's "Priín nominativas ali' romplPfa libcracfí.o, p:Jdr•nrln, l"ITI SP;.!11irl:i. SPI' nnminaliYa-; rni no portnrlor, :'t ynntarle
\!•z

"'li

dn ar~nionista.

A cPssiín dn" acçõr.." nn porlarlor opera-sr· pr'la simple~
lrarliçiío rln filnln. Qmmilo lr:lfar-sf'. rnr1;m. da cessãn dos
1 il11los iinminafi\·ns. srr:í. inrlispcn-.ny,-.f uma rlf'clarar:fío lancada nos regi si rns rla sncierlado. As assii.maturas rlos ccdenfos
,, dos 1·1·ssiÓ11al'ins pru]Prf\o constar Pm rf'i:rislros rlf' lrnn,fo1·1•1lf'ia t111 rlns i11sl1·m111•11tos rll" tran,forP1iria c acrPifariio.
Tnrlns as rlr·o;ppzno rln lr:ansff'l'<;Tlnin rnrTPrfín p111-' 1·11nfa dn
1·n111prnrlor.
A snc[Prlad" pndPT':Í P"\'ig-ir qnP ns 1s.signnl11rns rlos i1d.ril'Pssn rlns sP.iam i·r•r·nn lif'c idas por mn prPpnsl o rfp 1'.llTTPI nr nu
ril'l'irinl pnhliro.
A snr·iPrlarl(', ('Ili lodo 1·asn, nfin 6 respnnsavPl pela transfercncia.
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Art. 11. ,\ cPssiio dn qualqup1· titulo cornp1•plwnrl1• sP!l!pt·e
J't'S[Jf'CtiHlS .illl'OS (lll tli1·idP11tlos \'f•111:itlos flll a \'(:JH:t•I".
()-; dil'Pitos 1• 11i1l'ig:u;1i1·s i11lre1'Pllt(•s :i a1·\;iio. s1•.g111•111-11a
11111· q11af';HJll•'I' 111ii11s q111• pas.'1•111 os J'l'sJlt"t'.tinis 1il.ulos .
. . \ possn dt• u111a a1·1:ii11 aca1·1·..ta a a1"•"1:ila1.:ão tfp pl1•110 di1·1·1111 tl11s t:slal11l1is da 1·0111pa11hia " tias d1•1·is1-11•s tia ª""'11dd(·:1
µpr·al .
. \1·f. L?. ,\s ae<;tif's são i11tfivisin•is " a s1wi1•darlt' ;;1'1 1·1•e1111/r1•1·1• 11m u11i1'.o p1·op1·ipfal'io a t'.ada :wc:iio.
C)lll\l'Rtflll'I' t'.O-Jll't1Jll'i..ta1·ios indivisos tf1• u111a a1:1·ftu 011
q11a1•sqUt>I' i11f .. 1·1•ssados a q11alq11t·1· , if11l11. ai11tfa qu1• 1Í.st1l'!'l11•l11:u·ios .. 111'1s-p1·0111·i1•fal'i11s. ,.;1·1·;10 rl/11'igados a raz1·1·--s1• l'l'Jll'•'Sl'lllal' pp1·:111f1• a s1wi1•tlad1• p111· u111a 1111i1·n Jll'ss11a 1•1n 1101111'
tln q1ial a a1·riio tl1•11•l':í s1•1· 1·1·.c:ist1wln. si 11 lil11l11 f1'11· 1111111i11:il il 1).
<Js l'f'pl'Ps1•11ta11f1•s ou c1·1•tf111·1·s tl1• 11111 :wciouisfa. não po-d1•1·iio. snh Jll't'l1•xlo nlµ11111. 1·1•qu1•1·1·1· a i11!1•J'tfil'<;iio 1111 prnl1a1·g11
""·"' 111•11:-; ,. Ynl111·10...; Sllt'illt'S. IH'IJI Jll'(llllfl\'t'l'-llrt•s n partillra (Ili
li1·ila1:ii11. Sii11 11!11·igatl11s a 1·n111'111'111a1·-si· 1·11111 os hnlarn:11-; s111:ia1·s 1• dPlib"ra':1iPs tia asst>111/llt'·a µ1•ral.
.\l'I. f:l. () 1·apifal stwinl pod1·1·:'t sl'I' a11g11wntado m1 r»tluzitlo unin m1 111ais \PZPB. p111· p1·n11t1sfa do 1•011sPlhn ad111i11i'-·
ll'ali\'11. po1· rlt•1:isiio tia assi·111i11t'·a µ1•J'al 1·xl1·a11l'di11nt·ia.
11 01· occasiiio do a11g1111'11f11 tlt1 1·apilal social SP1·:'1 J't'st'l'Yad11 11111 d i r·pit 1J pl'Pi'1'n•u1· ial :'t s11 lis1·1·i pt;i\11 das nn\·as act;ões,
q111• s1·1·iio rmitfidas 1·.011[.ra 1·s111•1·i1•. aos a1·1·inuistas " p11rfad111·1"~ tl1• .li[ul11s dt> 1'1111dati1ll't'S. Stlii n.-; s1•g11i11ft•,.; [ll'()Jli)J't:Õ1>.c;:
·_•!:: parn as a1:1:õt>s q111• 1•sl1'.ia111 1•111 quaPsf(llt'I' mãos no mn1111•1!111 d~ aug11w11f11.-; 1• 11:1 parn os titulo:; dt> fundad111·1•s.
l'111 1·1•g11ia1111•T1lo tlr1'l'Pfatl11 p1·lo 1·011sPl110 administ1·atiYt1
l'ixn1·:í a.-; 1·n11di1:ii1·s. p1·az11s 1• 11wtl11 pt•los qnaPs o li1·11Pl'i1:i11
t/;1' di.-;pnsi1:1i1•s p1·1·1·1•d1•11f1>.-; 1111111'1'(1 s1•1· I't>ivindicadn .
.\ a.ssPrnlil•;a q111· tl1·1·idi1· 11 a11g1111:11to l'ixal'ú n qu:rnf ia "
ns 1'•p1was 11P lilll'1'a1:iio: a 1111·s11ia l'ixal':Í, al1"111 diss11. 11 1·ni111·
d:r 1•111issiio. rprt> 11:\0 pod1•1·ü ,.;1•1· i11f'Prior ao par .
.\r't. l \. Os :lt'l' ion isl a;; ,.,,·, sPriio l'PsponsnYPis n l 1'• a·
1111:11lf ia 1·1·p1·<>sPntada pl'!ns "'liª' n1·1:1-11•s. nos !Pr111os do arl. :u
tl11 1'.lllli~o do Cnn1111PJ'1•in.

º'
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:\1·!. 1:í. Corno .i:í f'i1•11u dif1• 11t1 art. 1 • supl'a. eo:no I'<'llllll!Pl'[H:ão an · Sr. Claur,Pl 1wlo 1·0111 ingP11tr com f(Uf' Pnlrou
pnnr a ,,rwiPdad1•. 1·0111111·1·l11·111lid11 1wsf P arf i:i;o. St'l'-llH'-liii11
atlj11rli1·ntlns dou-; sPxf11.-; tio fofnl q11P st'J':Í dPlt'l'lllinndo 1•111
sr.,~11itla. 110 a1·f. :l!l. tios l111'1'11s .'tll'i:tPs. o qual St'l':'t diYitlitlt>
t'lll li. llilll paJ'll'R.
S1•1·iin 1·1·1,ados li. llllO tifulns J'l'Jll'í'SP11[nliYos t!Pssa.s pal'IP."'.
do~ q11;ws :'.000 ·"'l'iio nl1011ad11s an Sr. ClauzPl. 1·11J110 a1·alta
dt> SI'!' dito . .\.-; .\ .ooo pal'IPs rt>sfantPs fiea1·ão igual111PntP,
r11·~d1• a 1·onslituir;ão da sociedade. ú disposir:ão do Sr. Cla1m'i,
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que s1•r<í o uniro a p11dt•J' l'l'lirnl-a:<. l'l'[lal'limlo-as a titulo d~:
1·1·11111111•1·;11:iío p1'!11s st'l'\'it;os 1• !'.Ollt~Ul'sos qul' lhe J'o1·em p1'1•stado.;
para a 1·1111><titui1:ií11 dPsta soeiPdade.
Esta,.; partes. sl'lll Yalul' norninal. diío, eada uma, dirniLiJ
a sl'i,.; 111il!Psi111os d11 total dos lu1Tos d<' quP se trata. Elias
s1·1·iío l'x1·lusiva1111·1ll1· ao J1<.11·tador, pxln1hida,.; 1•111110 as act;1-11•s
d•• 11111 liu·o dl' talão. 1·1uimlmdas 1'.mll o eal'iml11• da socÍt)dade
" a11\ ltl'1Jf i1·ada>< pp]as assignatnms dt) dous administl'ad0t'I'~.
11u p1·las dP um ad111inislmdo!' I' ti•• um delegado do consellw:
11111a dl'ssa;; assig11atul'as [IOdel'ú sPr substituidn por um 1:al'i1Hl1n. St'!'iÍtl llllllll'l'atlas dt• 1 a G.UOO .
. \ ''""·'ão uv1·1·al'-sP-ha da ft'irma indil'ada no al't. 10 para
:is a1·1:•-lf"; ao p1H'ladn!'.
Os po1·t ador•·s dPssas parlPs não tp1·iio nesse caracll'I' i11µ1:1·1•11l'ia d" 1•sp1Ti1• algullla nos llP.!!OCios sociacs, nem ft'rão
di1·1·ito d1• assi"t il' :í:.; ass1•mhl1;a~ g1•1'ª"" dn aL'cionista".
1)l'\'('!ll l'l!I"'· pal'a PXPl'l'f'l' IJS SPUS dil'Cilo~. ('S!ll'!'.ial11ll'lif•.~
"i "" trntar dl' l'ixa1;iío 1].o rlh idrndo. cont'on11ar-sc 1·om os
l1alant;os so1·ia"' " dl'1·isÕP.s da assPmbl•'a gel'al. !\'ão podc1·ií11
oppol'-SI' ús 11mdil'i1·a<;ôi•s quP fo1·pm f,.itas aos Pstat11tos pd,1
n.ssP111blt'a g1·r·al. d1•s<JI' qw· estas 11iío affPcl•·rn os seus di-1· .. ilns á dita pal'fe dos beneficios.
:'\ão pot!Priín oppo1·-sc á exPc111:ãu das ddiberaçõcs da as·sl'111lllt'•a gPmL 1•sp1•cialnwntc no tocanlP a augmento ou n·d1wçüo do 1·api!al social, dissolw;ão antecipada da sociedade,
fusür•s tll' qualqw·r· natur1•za, cessÕPs totars ou pal'Ciaes qnc
,.,,. opP1'al'Pr11 Yalidanwnlc sem sua inten·cnção.
,,
Na ltypotlH·s" do augmt•nto de capital, 1'111 uma ou mais
'1•z1''· nwdianlt• :.;ulJscl'ipçfio de acçõl's, ;;m·á reservado um di1·,.ilo J>J'd1•t'l'1tl·ial para a su!Jscript;ão do teq:o das noYas acr;ões
!'111ittidas contra PSpt\cie, aos portadores de títulos 1k fundado!', rorno Pstipulado acima, 1tão sPndo restringidos os <I il'l'i!os das pa1·f1•s ao quinhão dP ltH·1·0,, rnmIJ ac!Pa11tP st•!·:í
1]l'll'l'mi nado.
:'lo 1·as11 d1· p1·111·11)!ar;ão i\o vrnzIJ d1· dnrnçfiq da SI1eimlad1',
a;; parll';; dn f1111dad111· gnsal'ã11, na yi_gp1wia da pro1·ogatifÍO, das
l!lP.srna;; va11\ag1·11;; qu .. lhPs p1·ain inhl'rentPs no perindo rk
d111·rH;ã11 da sn!'il'dad". fixados 1wlm: 1•;;tatutos.
() t'Ollst•[J1t1 :11[il1Íl\ÍSfl':ltiYO [I'l':Í a J'a!'11[datl1• dt' (Ol'llal'-SP
p1·11p1·i··fari11 das parti•,; do f'undad111· po1· 1·IJ11ta da snci1•rlad1.,
s1•.ia 1111·dia1lf P 1·111nprns 1·m Bolsa. "<'.ia 11lt'dia11\1.• nqrn1:ia\,'t)l's
dir1•1'ia.; 1• :1111iµa\1•i,; 11u t'lll \ il'!utl1• d1· 1·om·P11it1;; 1•p]l']1rado~
i11tli' itl11al11u·11t" 1·11111 IJS J'I'sp,.l'(iy11s p11!'!ad01·1•s .
.\lt'•111 di,.;s11. a ª"""mhl1'a µPml dP :wl'ionistas pnd1•1·:í, <'lll
q11:tlq111•1· l1•mp11. p111· pl'npos(a tio 1·n11 ..;P[l!o adminislratiYn. rlP1·idir 11 1·1.,.;µal1• l11tal 1111 pa1Tial d11s lit11lns ]11•11di1·ial'ins: n~
p1·111:n~

1•

('nndi1.:itP~.

IHlJ'i\111,

dn

1·1 1 ~:.;af P dPV('t'rlo

~Pl'

a1Tt 1 ilos

p1•lns p11rlad11r1·s r!P~tas 11a1·fps .
. \.; parl1·s assim 1·,.s~·atada,; p11tll'1·:1n St'I' 1·.1111sP1Tatlas 1ia
1·arftoira da s1wi .. dad1•, 1111 i1111n1•dia!a ,, ddi11itha1111·11\P a111111lladas.
Ri as part1·s n•sgata<las J'o1·pm ann11lladas, dPcluzi1·-s1•-l!a,
cada armo, dos hrnros altribuidos a11s \HJI'\ador·es rk pal'l\'S de
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11;111iad1J1· 1:01110 :w1111a l'l'il'11do, a q11.,la d1"·d1·, 1111·.1·0;-; af1'1·1·1·1il"

;1

~

dil;1s 1~:1rl("·., r·<·sga:adas.
J<,la q1111la liquida 111•rl1·ne1·rà ao,; a1:1·iu11i~:;la:-;.

ª"

\11 .1·a.>11 1·111 qu1·
p:i 1·11•·: l'<':'gatada:-i .sl'ja111 1:1111.'<•I'\ a•h"
1wl: 1 -'"!1·1··ila1k, ~:.-;la n:1·1•JJ1•rú a IJll•1la d!ó J11cro" de IJll<.' s1: lr·:ila.
N:w podr~rao s1•1· ull1•ri11J'llH'1Ji1: c1·1·adas parl1:s d1· !1111d:1il111· .>1.1!1 [ll'uiuxlo al:-;11111, 111•111 1111 ..sn111 pn1· Yia d1: rnodil'i1·.a1·ii11
""". <'sl:il 11l11s, 111a> ª" pa1·J1•.-; :11:i111a 1111d1•1·:"í11 ~1·1.· divididas 1·11;11'1
>'<'l':t p1·1·\·1sln 1111 arl.
'1:1. pelo q:ial 1::-ilaliell:cer-se-lla 1:11lr1.>
'"' r1111·ladu1·c;-; das 1·1·1·1·rida.s parll's 11111 1:1111v1·nio para a defl';-;<J
''" ·"•·11s d i r1:ilos.
TITULO IV

•\l't.. iti. Admiuisirará a ::;ociedad1: um consellio cum1wsl11. relo menos, de qualro 1i11•mlJros i: nu maximo dt• 11.
es1·1dltidos denl rn
associado:'. i1omeados e revogados pelá
:1.<,1·11ild1':a geral de acciunistas. ·
Art. 17. Carla um dos ailministradoros deverá, dur:rnl1•
1• 1nall(lafo resp<'di\u, Sl'I' proprielarin dr· 50 a1·1:ií1•s, lJll•)
1,.,r,.H1deriio pelos s1·11s actos dP g1•sl:io.
l·:,fas ~>0 aci:õ1•s, t'.(11'!'1'!:'f"'11d!•Jlfl's ú n·frrida garantia, ~1·1·iíd
i11:ili1·11a\<'iS, 1~1111,l:111d11 1klla' 1•1JL earim!J11 a ~11a inali1•11aliiliil:1d1·, 1• '-')l':Í11 Lkposiladas na caixa SOl'.ial.
Arl. l8. Os ad111inisfrad111·1·s srriio nomeados por u111 vc1 i11il11 de ioeis tumus. ~al\'o 1·aso d" reno\·açfio.
() cunsi:lho 1·e11uvar--sc-l1a 111> decul':;o de um pcl'iodu d<)
·«·is a11Itu~. pda ndirada 1fo 1u11 ou rnai~ lllCllllH'os, á medida
q111; "xpin11' o rcs1•c·f'l.ivo maJJdaí11, 11as condições que determinai'
., rr:l'"rido 1·011scl110, co11f01·111l' o HllJJH'l'O de que se com1rnzc1',
~·:111 q111' nenhum 111> seus 11.ll'lldH·uo; possa permanecer c111
J11111·1:õ1•s pot· rnai~ de seis annos.
l'odm·fi.o, 1;uf.r1)lanlu, s1;1· l'l)l.'i1~ifu:;.
J lado o <'aso elll que o numel'o d1; aurninistrailores se.i:t
iJJl'1•l'i11r a f'el1'. o cunsl'lltu p11dcrú cu11tp!Pl.ar-se aU' este rn11111:ru ( 1, que s1;1·;í o rnaxi1110: 1wd1·1·;í, oulrusi111, preern·\l('t' a
l':rga d1• q11:dq111H' adn1inisf.rad11r l'allecido, d<'missionario 011
1111i· q11al1p11•r 0111ra 1':t11~a; a~ llllllll':tf)ÕI',; por 1•lle Ceitas o ,.;et·ã11
.:1 lif1ilo 1•1·ovisoriu, ~1·111!11 ,11!11111·llida.s :í 1'.UJtl'ir·maçfio na pro' i 1J1:1 :i.-semhléa geral.
() arJrninislradnr nonwado nit vaf,;a de 011lro, cujo mandai·>
11:lo ltavia expirado, .~ó ,.;1J consPJ'\'at·:í em funcções dur·auk o
1·nsl11 do 1crnpo <JUP sr) consPnaria 1•m f'1mc(;ões o seu pn'-·
,J.,1'.l'SSOL'.
o ('onselho, cntrr)fanto, pnd1·r:'1 1·11nf.inu:1r a funccio11a1·,
:"·1n p1·1•p11ciH't' quaesquer vagas, t!Psde que o numero de Sl'tls
1111•11il11·c\S niin seja inferior a quatro .
. \ l'i . J\l. Logo apiís a constituição da sociedade e em ca1la
a11J1l1 d1·pois da assembléa geral ordinaria, o conselho nonwar:'1,
""JJl 1·1•
seus membt·os, Ulll prcsirlf'nle, e se julgar 111•ee-<·''ªrio 11m vice-presidente.
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0 prcsidenl (' \', () V ice-pre:oide11le S\~t·ão reeJcgiVCiS,
No .-:1'<' dc a11.•;i:1Jc·.ia d•J vresideul1• e d11 vicc·-prcsid•:uLe, n
•:1111s..Jl10 ile,ig11:1r:í 1p1al dns seus 11wt0IJI'OS 111·e•rneltl'r:í o carg:·1
d•• 111·\•o;idr.nle.
( > eons•·lho l""l•·r·;i igualm<·nl1~ 11orn•~ar· um sncretal'io Li1·:1d" d1'1lir•· i>s .-;i·11s pares .
.\ri. '.'O. U ·~011sell10 adrninislnttivu 1·eu11iJ·-ne-l1a 11a 8(11':
srn.,ial uu <'IH qualq11<'1' outra parir', mediante convoca~·ifo 1Jo
[JJ'cside11fe •: •k dous uulro.-; de11Ln: o;; seus memlirus, tanlac;
\1•z1·s q11:ml:h 11 •':\i.~i1"•111 os iot.erc8ses sociat•s. No 1·aso d•:
1·.onyoea•:·iiº fr i1a !'OI' dous nw111hros, a J'l'll ll ifio si\ s<· 111Hk r·:·l
cfl'•·1·(11a1· na s•"d" social.
As 11i'lil11·1w:íí1·..; sel'iiu fumadas por maioria de Ynios do-;
111<•111ii1·os Jll't•s1·nl1•.". l•:!Jl ra'u de c•mpaL<', o prPsidenLc (1:r:í n111
voto prrponderante.
l'ara a validade dP qualquer deliberaçiio ser:l indispm1san•.l
a pl'esença de quatro administradores.
Ningtie111 pod1•1·:í vnfa1· por· prnr·.urar;fio nas reuniões d•J
(',()IJ,Sl'!hO.

Art. ~1. J\a..; clclilrnraç•:íes tio consellio r\e administrnçiio
s<·1·ão l;l\·radas aclas em registro rspr~cial, guardado na s''rlr.~
da suci"rlade, qur• ~t·r·iio assignadas pelos adminislradm·ps 1111·~
fc11!1am tmnado partn na deliberação.
As crípias 1Jt1 1•xlraí'fos das aclas das r1rlillcraçõr>s do r'o11-s1·1ll\1 seriin a ...;sig11adas [ll'lo prcsidr•nt" do conselho Oll prll'
d1111s aduliaislradores.
Art. '.':2. O r~rmscllro ad111inislrnlivn t1•1·á us mll,i,s amplo~
pud1:1·ps para agil' cm nome da sociedade e fazer todas as op•~1w:ões relativas aos seus destinos, quer directa, quer inrJi ..
n~clamentc.

l'odcrú, especialmente:
,\dquil'il', to1nar r•rn arrendamento ·~ construir quacsqur:;:
i111rnovris ncccssarios ú sociedade;
Effeclua1· a cnmprn ou venda de qualqurr privilegio 011
licença, e propor-se a quaesquer adjudicações publicas ou
particulares;
Enkar, com ccociedadrs ou parlit.:ulares. eu1 quaesqucr coparl ieipacõcs;
Fazer todas as operações da sockdaclc, comprar ou Yendrr
quae,.;qurr mcrcadol'ias. encarn•gal'-se d1• cornmissões, subscrevei· 11ualquel' carta de ordem, letras de cambio, assigtl'lr
(]ualq11Pr conlra('f11 ou aval, fazer quacsquer protestos, iutimaçiícs, no! as ri<' dcYolução, assignar quaesquer manda los
contra o «Banque de France » ou contra quaesquer soci••11adP'i
dP cmditn ou banqueiros;
Abrir para ri socir·rJarJr qua<'squc'l' creditos e contas corr1·nlrs, eontr:irl :i 1· por Pila quaesqucr emprr'slirnos P rccc!J1•1·
o total; ficandf\. rnlrclanto, cslabelreido que o conselho adminisfratiYn niio p11rl1:1':í f'aze1· l'illfll'esi.imo algum sob hypotl1eca
ou por \·ia ri<' 1'111issiiil rle ollriga1:õ<'~. s1•m :iuioriznciío da a.ssemhléa geral de accionistas;
Tornar co11'1<'1:inwnto, ajuslar, encerrar ou impugnar qualquL'l' conta, fixar-lltes os saldos, pagando ou recebendo-os;
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\1•11111•1· l)ll:tl's1pl<'I' h1•11s 11111\ 1·is 011 i1111u11\·1•i,;:
l:1·1·1·l11·1· qua<'sl]U<'I' qua11I ia.s qu1· 1111·1·111 d1•\ ida,; a q11alq111·1·
lil1Jl11 1111 pu1· qual!1u1•r eau.sa:
l·'<1zl'I' alkµa1,J1e,.; "lll quaP,;qu1·1· l'alll'ncia:- 1111 liquida.,:1-11 ·;
i11di .. ial·ias;
.\.s,;iµ11a1· 1·11111·111·dala,;. 1·1111l 1'lll'lo.,; t11· 1111ifl11 11u n11,11·aln1·ia,;
1:aZi'I' l'Pllli~ ...;1)1'.'-'. (l('l'Pita1· l'llJl(~(·~SÜ(':--;, t1·a11:-;l'í'l'Pll('ia:"'. 1ll'lt·:,a1,'l-ll',; 1• d<'si,.;f1•111·ia d1· li<'lls u111y1•is 1• i1t11ttO\'t'is, p1•J'111itlil' e
1'l>ad.i11\al' a \'l'JHla d"""''" ]11•ns: 1·1·1·p)J1•1· qua1•sqUl'l' di\·id1_•111l11s;
pl'<1s1·µ·ui1· q11aL'slJUl~t· :11·1;iiP:< .iwli1·i:1""· 1·1l1ttu autor ou rt'•o, d1•,;do
p1·,.limi11ar1'.-; pal'a r·oneiliai:iio. ati" l'inal Px1·1·u.,:ão d<' ,;1•11l1·111:a 1• .iulgado,.;; J'azr•1· qutwsq111~1· lransa.·i:f11•,; " t11111a1· 1·11111l"'"111is,;n.-< sobre 11..; Jll'gOl'.ios d;1 s111·ieJa1_lt•:
( :011dPsc1·ud1•r 1•ttt qua1·squ1·1· d1•siHll'lll'ia.s Jll'1·1•s.sal'ia:'. d1·s1·11!11arµ1l 11u l1·ya11lamC'ulos d1• 1t~·polh1Tas. d1· priYill'gios. de
·""'ilif•slt·os. 1!P 1·ita1:fü·s. d1• sul11·ogai:ões: Jwm cuut•J d•'sislir
"" i1npup1at:õP."' ,. qua1•sq1tl't' 11ut 1·os Pn1Jrn1·gos. L'Olll 011 sc:11
i111l1·11111izai;iio:
l•>wolltt'J' qu:wsqu1•1· 1•111pr,.gadus IJU nperarios, l'ixaL' •!
p;1ga1·-Il11•s os lio11orarins 1·l'sJ11•1·liYos:
1>1'(1•r111inar a <'ollncal'iío d11,.; J'u11do;; da ~01.:i1•dat!P " s11111~ri1it1·1111Pt' () <•111pl'l'gn da·~ 1·1·-;1·1·yas: .
() 1·01ul'lhn l'ixal'á a..; rli•s111•zas ;.:era<'" da admi11isll':11:ii11,
1·1•l1•111lo os tJala111:os P a,; ennlas que rll'\'l't'iÍO Sl'l' sulrnwtlidas
:'1 ª""'llihl1"a µ'PJ'al d11s a1:ciouislas:
C1111\111·ar·;í as assP111lil1"as !-!"l'ai"' nnli11a1·ias e 1•xl rn11nli11;11· ia.s: ,.
\p1·r·~1·11tarú a PSlas as~Prnhli"as gerar,.; ordinarias " 1·xt 1·a111·di11a1·ia" uni rf'!alnl'i11 s11)l1·1· u Pstadn dos lll'gm·1os .sociaes
•' .-;1iJ11·p as conta;;:
1'11l1111<'llcrú :'1,; ditas assf'111hir"as as propostas dP auµ·1ní•tlln
d1• 1·apital Wl'ial. 1nodil'i1·a1.;ii1's dos Pstatutns. p1·11roµa1:íí1·-<. •\
,j l"''I' 111'1'.l's,...ar·i(l, d1• dis"olu<;i'i11 a11t1•1·ipada ria so1·i1·dad1•, 1111
d1· l'u;;iío 1•orn 11ull'a,; sociPtladP-;;
0.s podpre;; supra siio apPJJas 1·xpo,.;ilini,; " não limitati\·o:;,
1ii'ixa11do ,.;uli:-dslil' 1•111 toda pk11it.11d1• as disposi\:õ1·s dn parnc:1·aplio pt'Íllll'i1·11 tio p1·1·sP11t,. iut ig•J .
.\l'I. '!:l. () c111H<'llio por!P1·:í o-<tth.~tall1'l1•1·"r todos 1111 pu1·tr~
"""' ·""'il.S p11d1•['1'S a \Lili nu Jttais """ Sf'llS llll'lllhl'll~. ()l\ IJll'SlllO a
Ili''-~"ª' 1•s!ra11lias :'1 s1wi1•dad•'. 1·11111 nu Sl'lll tihtln dP rli1'l'1·t111·.
1) 1·1111..;i•lli11 d1•l1·1·111i11:11·;í 1· J'l•g11la1·;'1 a..; alt1·iJiui1J11·s do 11!,,
1'1'1'1111·.
t > 1·1111s1·1l10 111111,.1·;'1 1·n111'1·1·i1· p11d1·1·1·,; a q11,.111 l'llfl'lld1·1· pa1·a
11111 l'i111 d1•i,.1·111i11:1d11 i' I"'" p1·n1·11r:u::in Psp1•1·ial. ()lfa•·~q111· 1 ·
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r 1'~....:..<-)1 1 :--;.

Yi11ll!:l~.

fl'aJl:--;l'Pl'l'llt'Í(l:-;,

l'(llll))T'U:--;,

l'l"lllYPilÍo.~

I'

1p1a1'~·

!llil'I' 1111!r11..; ª'''"" q111• :tl'<ll'l'f'if'lll ('fllll!il'lllilÍSS() :í SIH'Í••ilad1·. di-\'l'l' .....:..11.~ do:--1 quP 1·11r1·1·~p1•ndn1n no....:.. 111')-!(lt'in~ 1·1H'l'PltlP~ da ~111·i1·dad1•. d1•\·,.1·ii11 li'\ ar a a-~iµ11at11rn d1· d11us ad111i11ist 1·ad111·1•s,
1111 a d1• 11111 ad111i11isl1·:11l"1' ,. a ili• 11111 di1·1•1·tor: a 1111·1111,; q111•
11:111 ~··.ia daria a11trn·iz:u:ii11 :i 11111 s1'i i1 .. 11t1·1· 11:< dnus. 1111 a 11111
111:111dalal'in '""'IWl'ial .
.\1·1. :! í . . \ a~..;i·111iil1;a µ1·1·al 1•utl1•r:'i aL1n1Hu· ao t'IJ11..;1•1l111
:1il111illisl rali\ o w11a 1·1·rla q11a11t ia :i titulo clP l'l'Hllllll'l'a1:ãn.
1·11ja quantia os m1•nl1J1·11s do ditn ''011scll10 repartirão ,~nll'l' c;i,
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t·o11w <'IILP11dt>J't•111: <'sla quantia sel'á leYada ú t·imta dl' despeza~
µ1•1·at·s da stwit•thtd1'. taPs eomo as de viagem dm; ad111inislrado1·t·s l' gt•ralnwnl1• quaC',.;q11e1· outras.
Us administradol't·,.; l'Pl'Pbcrão, ah'·m disso, a µal'!e dos
lut·1·os fixados p<'io at'l. :rn. a qual dividirão enll'l' si 1·01110
l'lllt'lldPI'l'll1.
,\!'L :!S. Os ad111in isl radon•s da sol'ic·dad1• 11ão podl't'ã•J
contrncta1· l'Olll a llll'S!l1a qualcJUPI' llPf,!'O!'iO ou Plllfll'Plil'Il(li[lll'lllll '"'Ili pr1;Yio 1·m1s,.nli111l'nlo da assPmbl•'a gPral dos aecio11istas, na 1·onl'ol'l11idad1· do al't. \O da lei de:! í dP julho de l8ffi.
~,.1·ú a111niahn,.n!P 1·l'latada ;í assembl1;a g·cral a <'Xf'cut;ãn
dP l<tl'S llP)!IH'ios ,. l'illpi'l'lll•111li111Pnlo;; !JlH~ fOl'('Jll JIOI' Pila assi111
autorizados .
. \!'!. :!ti. ~a 1·0111'ormidad1• do al'l. :3:! do Codigo do Comtn<'n·io, os 1111·111!Jrns do 1·onsPll10 administratiYo 11ão podP!'Üi',
e111 Yil'lud1• da iun•stidura de suas fulH.'•_·ões, contrahir qual!Jll<'I' oJJrigat;ão IJl'SS•Ja! ou solidal'ia.
Oceupat'-st•-hfio exl'lusiYan1enk no eumpl'imento de seu
mandato.

TITULO V
F 1

s e,\

L 1z

.\ r; .'í. o

.\rt. "..!I • . \1111ual1111"11!c

f'lll assemhlra g'l'l'af serão nomPados
ou Jllais l'is1·;ws. associados 011 não, l'IH'al'l'f'gados 1k
nx1•n1tar as dd1•1·rnina1;iíf's P''l'\'istas pPla lf'i dl' :! 11 dn .iull!o
rfp f 8(i 1.
r~
Na hypotl!l'SP dt• havei· dif'l'Prt•ntes fiseaf's, pod<'i·ão cl!Ps
agir conjunda ou Sl'paradarnt"nlL'. conforme d::-eidi1· a asscm!Jléa
geral.

11111

TITULO VI
.\SSEJ\lULI~AS tam.\ES

A1·L :?8. Em t•ada anno 1·calizal'-sf'-l1a u111a assP1111Jl1"a
gPral dP fH't'Ío11isfas. no derurso do primPirn sPmPsln'.
PodPrão, al1"111 disso, sl't' c·nnyoc·adas a;;sl'mhlt"as gc1·aps rll'rli11arias 1• Pxtranl'dinarias. pPln 1·011sl'fhn adnii11islrnliYo, ou,
l'Ill 1·aso dl' 111·g1·11·1·ia, pl'!n l'isr·al 011 l'isc;ws .
. \s 1· .. 1111i1iPs dos a1·cio11istas l'lll assp111hl1'•a µ .. 1·al t'Palizal'sP-ltiin na s1•11P s1wiaL 011 1'111 quakptf'I' nutrn togar. Plll Pari.e.;,
rlt•siµ11ado pPl11 1·n11sl'!l111 ad111i11btrnliYn l' i11di1·a-d11 nos a\is11s

dP

l'Ol]\"01'(\l_;itn .

.\1·t. :!.!l . .\~ 1·011\01·a~,·,-11';-.; da ...; a-.;:--;1\1nbl1~a~ ~p1·at• ....; :--;1•1_·:in f'1·ita~
llil'dia11lP aYiso.s i11,.,,.1·tns ·!O dia.,, pPlo lllPllOs, a11(Ps da 1·p1111iãn. 1'111 11111 d"s .illl'lla1·s dP p11hli1·a1:1il's nff'i1·h1c.s dP Paris.
I'. si o 1·011sl'flio ad111i11islraliY11 a1·lia1· ·1·1111\·1·11il'11!1'. f'Ill rp1aPsrp11•1·
oufl'n., .io1·1ia1•,.; d1· .sua ps1·olha.
E.sla dilai:fio pod1·1·;í s1·1· 1· .. d11zida a oito dias, rpta11do ""
f ratai' d1• sP1.n111da 1·1111\ 01·a1;ão.
1'111'
1•xcl'p\;iio. ,.,,. a rPduzil'ú para as asscmb!r•as g'P l'aPS
con~titutiyas a u111 dia ap1ís a primeira, e seis dias ap•ís a
Poder Executivo -11111 (Vol. III)

8

AUTOS DO PODJm EXEUU'l'IVO

"''i!ttillla 1·1111\ol'a<.:ãu; "a l'L'iuu•i1·a asscmliléa l'iHkni n•alizar-sc
ap1'1 ..; a d1· 1. \a1·a1·ãll d<' .;nl1~1·ri1H:f1t1 P c11tmdas de capital, sem
111·aztl algum, ii',•111 pul1li1·a1:iio d" avi,.,u cm_jul'nal, tlt'.Slk t\lW
a •·lia 1'.0illl'a1·pça a unanimitladP do,; sullscnptOl'PS.
\'111· PXL'.t'[H;iiP, ig11alu1cnt•', da1\11 11 l'asn iJ., augmcnlo do
1·apilal "Deial,
a.;,;;•n1hl1'•as g1•rnp,; que L1Vi't'1'.11~ dl' dd1l.J•·~ar
·""ti1·1•. a v1•raeitlatlc da t\p;·la1·a,"fH1 d1· sul1scnpçau da.; ac·çues
" 11aµanwntos. subrn a vcl' ili1·.ação e app1·u,·açãu 1\as eu l l'adas
d·· quotas in 1wlunr P das ·vantagens. estipuladas, L1.·m _ eomo
"" 1rnJ1lil'ieaçõrs dos 1·stat Htus, deli as Llecorrcntcs,. puc\crao ser
1·.onv1wa1las \ll!L' a\·isn pul.JliL'.ndo com a antu1:etlcncia apeuas 1\c
oito dias.
.
Os avisos d1" convocaç.ão i\PVi'l'iÍO cunsignar c111 resumo o
1 i111 1\a mesma !'(•união.
.
.
Ar!. 30. .\s assrml.Jléas g1•t·ap,; que se l'l•u1111·em na v1µ .. 11cia tia ,;m·i;:da;\1-, co111ptll'-,;•·-hãll tle acéionislas LllW possui 1·em. lll' los nw110s. l ü ·. tl•·z · at·1: tÍ('S l il11~tw las em rc lai,:fto a
··l1:umulas feitas.
Os propriPtarius dr l ll \ dez.1 a1,i:õe.; podurão i·e1rni1·-se
11a1·a aka11ça1· psf" 11u111t·1·11. 1·1111slilui11tlo dentre si um, para
I'<'[ll'esenlal-os.

ª"

Ent.relanlo,

vara assistir :\s assembléas geraus:

U.s acdunist a,; vroprict a rios tlr t it.u los num iualiYOS dcYcn1,
w•.;t1' uarnctei·. ar·har-se insct·iplos nos regist.ros da socirrlark,
Ui ti ias antes da rlata marcai la para a reunião lla assc·mlll<;a.
Trnlu,; os pro111·ir~tario.; rh• :tt·C:Õt'S a11 portatl01· 1'orn 1\ir1•ito
tio• 1'1'\111:"-<u na l't'inna ~uµra tl1\v1'.1·iio 1le11t1sitar os respP1·t ivos
t.ilullls Hi tlia.s a11l.rs tia data fixaria para a assr,mbl1;a no lngar
" 1•111 rnilo rlP 111'si'1HH 1111 1·.;faLwl<'f'illl<'lll•"' tlPsiµna1k1s pr•lo
1·11·11,-;PJl10 atlminist.ral.i\o.
~Prá entr·egue a cada ac•:iP1tisla drpu.,ilanlc um cartiío
11•· iuµl'esso para a a,.;scullilr;a gt•l'al. d1•s1fo 11ue tL·nha dindto
ti•· a.;sist.il-a. E'll' 1·al'lãu ,;;_•l':'t 111•,.;,;ual 1· intrnnsferiyeJ.
O 1~onsPlho admiuistrntiYu lt'.L'Ú Sl'lllprr> a facultlaLk 1\1~
r1·duzil' u )lraw tla i11.;1·l'ip<.:iiu I' tl"posito :-;upra. referido .
.\ assemlllC•:t gpral, rpµula1·mp11t,• 1~c1nYocatla e 1;onsliluida.
1·,·p1·1·~1·1Elat·:\ a 1utalitlad1• 1]11..; :11:1·iirnislas .
.\s ddih1·t·ai:1íPs qup !'111·,.m trnnada,.; na 1'.0nfonni,Jadt• da
i1'i 1· dos ""talutp.; ol1l'i;.;arfíu a l1Hlns ns acciouistas, at1; 111;•..;11w
an." at1s•·ut1·s, ao ..; dis~idenll's ,. aos incapazes.
Ct)l\siilPT'al'-.'•~-l1a t'P_;rulal'llu·1tl1· const.ituida uma a~sPm\Jt,;a
g .. 1·al m·dinaria t!Pstl•· IJllP 1·1·u1ta 111•l1J H11·11os a quarta parto
tio 1'-apit.al social.
~.j Plll uma p1·in1t'il'a 1·n1111lt':u.:f111 não sr, :whar pt·r.wn tP nu
l'"l''''"'"ntada a i{IHll'ta pal'[I' d11 l'ulldo srwial. r•.rmvncar·-~"-lta
11111:1 -''<'t!llnda a.;semhl1;a, na r·1111l't1l'mitlarlf' dos U•rmos tio nrt ig11 ·!~l. r• l'lla rklilt,.1·a1-;í y;'.l id:1111Pn!P qual·rnrr íJll" sPia o
111rn11f11111 d1J capllal 1·1·pl'1'~"11tad11. appnas Plll rülac;.'ío n11~ as·'1111tplu.~ pPn1\PntPs da ol'tlPm dll dia ria SP~siío anterior.
l~sta sPgu11rla nssPmblt'•a J'f•:tli1.ae-sr,-ha no correr do mcz
que se seguir :í primeira.
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O presente al'ligo não terá applicacão ús assembléas gerae;;
l'xtraonlinarias qu1: t1:nham tfo deliberar sobre qualquer d<;>s
caso,; preYistos i111~ arts. ;1:; 1~ íl SL'g~intrs. Si cm uma pr;l!lf'it·a con\·ocal'ão rl1•-das a~srmhli"as nao eomparcccr a porçao
ill'l'l'ssaria tio 1'.a pilai social. o conselho administrativo poderá,
media11!P JJO\ll ('1111\·1wacãn. 1:011\·idar torlos e quaesquer acdouistas a tu111a1·1•111 p;\1·t1• na 11H·snia, 11ual111uer que seja o
nuuwro d1· ae1:õv.-; _IJlll) possu irrrn ..
,
,
.
. \ r1•p1·es1•nl;u:ao nas as~Pnrhll'as gcracs so sera vermILt ida pol' vroc111·a1lol', lJUC se.ia 11wm,bro da assembl1'a geral;
saho o cnsn [li"'' i8lu pelo ~ :!", 1!0 presente artigo, para o caso
de 1·1~11uião de ac1:ionislas 1111n não possnirem o numero de
acçõc-; dc!c>l'!llin:uln r1rlo ~ 1º. EutrPlanto, as mulheres casadas poderão s1•r rcprrsc11tadas veios respectivos maridos, os
menotTS I' inll'1·dietos pelos tulorcs, as sociedades pelos seus
g-ere11 t.es ou lllf'lllhl'o dclrgado do respl'd ivo runsclho admin isLrativn. s1•m q1111 sr.,ja llf'l'r'ssar·in qur u marido, o tutor, o
gr;n:nlt', ou df'lf'g-atlo do 1·u11~l'llw ad1ui11istrativo sejam vessoalm1•11te a1·1'io11i-das. l)s 11·rnfrut'i1iarios '"'prnse11tarão o,; núslJl'Ofll'ietal'ios 11a ass1:111Jil1'•a gc1ral 0L·di11aria annual, e os ni'rspropriP!al'io:-;. l''-t·luidos os 11suf'n1ct.uarios, terão o direito ele
assi."tir a q11:1"''JlJ1•1· outras assr.•111hl1"as gerncs.
:\ f(lr111ula tJ,.,, iuslt·unH·ntos concedl'11clo pmlcrc: ..; será cletermiuada IJl'lo 1·1•ns1~lho aclminisLrativo.
1Art. :31. Pre.coirJir:í a assc•rnl>léa geral o presidente do conselho administrativo ou o vice-presidPnte e, cm caso ele auS<'Ill'ia, um atlm i 1: i•draclor rlrsignado pelo conselho.
i )s dous ma ior·cs accinnistas prcsentr•s srrão dt"àignados,
si n ac1·1•itarr•111, a p1·,.enelr<'I' as rnn1:(:1ÍPs r!f' PScrnfarlores; a
!\!r•sa dc>dgnar:í 11 sr•c1·ctario.
Far-sc-ha 11111a lista dt• prescw;a, coutrndo os nomes e o
domicilio dos an:ioui~tas IJI'l'Scntcs ou representados e o numero de a1~r;õl's rl'SJlfl<'livamPrlle possui das: esta lisf.a rie prcscnç.a scr:'1 1•1lfrl';.:ttc :'t :\lesa que a authenlicarú, sendo r!rpositatla na s1»rJ1• sncial r frnnqnrarla a quem o dcsP.if'.
ArL. :·e . .\ 111·rlrm do dia será ddcrminada pP!o couselho
admirüstrnLiYo.
E.ntrPlanto. o cousel110 arlminist rat.iyo srrú 1•xprrssarnente
obr_igarlo a 1:011si;.:-nar na or·tlcm rln dia lnrlas as proposir;õrs
ass11:madas pol' urn nnmrro rir al'(·ionisfas ria ,;ocierlacle que
n•fH'P~rutar 1~rlo 1111•11os a dPeima parir do {'.apitai social, fic·arnl1~ PntP11dHln ·!lll' 1•sta~ pr·nposiçõPs clrYrrão sPr depositarias
na sPriP .''<1c1al. 1.i·l11 mono,, um mrz antPs da rPuniã.o da ass1•1rll1li"a, ~í qual dr•ypm SPt' submnttirlas.
.
8(1 sPr:í r·11n,id,.1·ar!a olijccto de rlcliberar;ão a matcria 1·1msrg11ada na nrd1•1n dn dia.
:\ri. :18 . .\s rlPJihnrae1í1•s srrão tornarias por maior· ia rl1)
Vlllo~ rlns mrrnlJrns prrsrnlrs.
_Cada urr! tlP]!P~ !Prú tantos Yotos quantos grupos de 10
nr·1.,'11<'s pnss111r 011 rq1rescntar.
Na J1~·1inf l~Ps1•. rJ .. s0gunrla com·oraciio rle uma a~scmhlr\a
g«rnl rx,traord111arrn. pr·evi~ta pelo art.. 30, caria membro da
nssemblca terú tanto.~ voto.' quantas acções possuir ou representar.
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1 >at·-~1'-ha o 1•:-let·utittio st·~rl'lo th•sd1~ ljllP seja rcclu111ado
p111· a1·1·i111ti,;tas l'l'Pl'l's1·11la11uo a tkeima pal'lt', pelo llH'lllJ.'. uu
l'apital .;1ll'ial.
.
.
. .
.\l'l. :J í . . \' ª""l'llll.Jka anttua geral onlmana ,;e1·a lido
o 1·plalu1·io du Ii~1:al ou dos fis1·ae" Pm relac;ãu á siluac;ã11 tia
'"wi1•dad<'. a11 lialam;11 ,. "ollr•~
1't1ttla·s ap1·1•sL'lllada,; pdos
ail 111i11 is l rndo1·1·.~.
l'odPt'Ú a 111Psnia di,;1·uli1·. '" si u 1•nlelllil'l'. appro\ a1· a,;
r1111la,;: 1·1111~idp1·a1·--;1•-lta uulla a dP!iJi,•rac;ão eoufirmali\a das
r1111ta-;, ,;i uão 1'1\1· lll'l'l't~tlida 1lu 1·p\atol'iu do riseal uu dos

ª'

l'i~t·ap~.

Fixarú o,; di\ id1~ttuos a di,;lrilmir ,;11)1 prnposta du eon,,,.11111 admini"lratiYo.
PodPr:\ nomPlH ou l'l'\11µa1· ad1uittislnu.Jo1·ps 1· fiseaPs .
.\ a,;spmbl1'•a gPrn\ arnrna 1n1 a,; a;,;,,PrnlJl•"as L'.ompost ª" da
1111•,-;111a lllatll'il'a. dl'libPt'al'âll ,;1JIJl'l'attall1Ptll1• sobl'I' l]Ual'SIJUl'I'
•llli'-'l'->"' quP SI' l'Plat'i11ttal'<'lll 1·11rn a [.(PrPttl'ia " ad111inislrn1.::io
ola -<1wi1•dac!P. 1·ottl'P1'il!do ao rw11,;1·ll1u ad111iui-<lrati\11 todo,; os
\'<1d1'l'"" para i.,so ne1·t>s,.;al'ios .
.\ri. 3::i. Pol' p1·11posla ""'''iH,.;ha (' i11i1·iati\a du 1:u11sl'llt1i
ad111illi"trnlivn, podl'rú a ª"""111hl1"a g1•ral l'azer nos prP'L'lll1•,.;
(',;l;dttlo,; as 11w1lil'iea1;i!1•,.; q\l1' f111·p111 1·1·pulada.-; til: l't:t.:onhl'eicla
u til i dad1•.
Elia pmlPl'Ú 1•spPcial111P11tP dl't'idir:
11 aug11H'llto do L'apilal st.wial. d" uma t1U por ,·al'ias ,.,.z""·
tll'la 1'l'Pat;ão d" aec;õ<'s pagan•is 1·m mrnw1·a1·io ou tL11'81110
11t1•diautl' 1·outing1•t1!Ps ou quotas i11 11at111·a;
a dií;·i,;ão ou l'l'ltLJião dP a1·i;1i1·,; em maior uu ttll'llO!' nn1111·1·11 de l'raL't;Õl's:
a pr1H·ogat;ão, a l'l'tlu1:~:ão ou a dissnlurão antecipada da
,,111·i,.dad1'. ou ainda a fusão. a l'Ptrnião. a allianc;a total ou
pa1·1·ial 1·orn qualquPr· 11utrn soeir•dade:
a rnmla111,:a da r<izão sol'ial " a lransfPrPncia lia st"d•· pal'a
l1i1·a 11P Paris;
o t rn.,;passP a qualquPr 1Julra slll:iPila1k contra espl'1;ie ou
eunt1·a titulos intPira11wnt1: lil11•1·arios, de partP ou uo conjundo
11<- li1•11,;. di1·Pilos "0JJ1·igai;1ips, tanto adivos 1·11mu passivos, d!'~ta
,,_;1wi1'lladP.
\s 1110di!'i!'at:Õl'S pOdl'J'âll llll'Slll() Vl'l'SaJ' soiJI'I' () fi111 da
,;111·i1·dad1', s1•1u al'f'1•1·tal-o. p11l'i'•111, l'lll ~ua l'fiS1't1t:ia.
E111 t11do' 1'"""" nt"º" a ª"""111JJl1;a gl'l'al 1·11mpn1·-~"-ha "
il1•lih1•1·a1·:i tta 1·1111l'ol'111idad<' do a1·l. :10 " ,,,..gui'ulc>~. slitt11'11t1:
1'111i.;id1•1·a11d11-s<' J'1•gula1·111,.11l1· 1·1111,;t iluida quando 11,; 111<'111llr11~
q111· a 1·11u1po11!ta1n l'Ppt'l'Sl't1larl'111 a 1111'fad1• cio fundo sol'ial .
. .\ assP1HIJ\1;a g1•1'_al_ pnd1·1·ú igualt11P11f1'. 1•m quail]Ul'r 1"p1ll'a
1• 1· 11·1·tlllt.'ta11na. dl'1' Hl 11· a 1· J'1•:u;ü11 dr· a1·c;1-11's p 1'Pf Pt'PJH'ial's 1111
d1• p1·i111·idad1'. ILllH!il'i1·:u1d11. l'OllSl';.!llilJfl'llll'l!Íí'. a distl'illllÍl'âO
1.l.1i,; llH·rn,; p1·\a,.; a1·1;1i1•s. tal 1·011111 r1 .. ti·rmi11atla pPlo ar!. º:rn,
l 11·:\lld11 l'stal11•!P1·1tlo q111· as 1·1•-:11lt11:ii<'s app1·0\ adas <'lll lal'.~
1·i1·1·11111,;la111·ia,; 1·a1·,.1·1·1·ã11 11" y11lai:ã11 qu1• 1·1·una a 1111'lad1· da.~
a1·1:11,.,, q111• 1·111t1pttZl'l"P111 1·11tiio 11 1•apilal s1wial .
.\ 1·1. :rn. llas dl'I illl'rni;<i<'.' da a.:-;spm!Jl1•a gPrnl ser:io la' rn.das adas, qu1~ SP!':\11 latt~:a1las 1·111 11m registro especial e
a"' 1g11adas pelos meml.Jrus da Mesa.
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As côpias ou extractos para apresentarem-se em juízo, tars
como de delilH·1·ações da assembléa grra\, serão assignadas pelo
presidenf>f• l)n COll~l'lllO administrativo Ol\ llOr dous aflminisfraclores.
TITULO YTI
í:ONT.\R .\NN{T.\ER.

INVENT.\RIOR. Fl'NDOS DE RESERV,\
\IDENCIA. DlY!llENDOR

E DE Pl\E-

.\rl. :11. () amw social t:ornrçar:í Plll l dr janeiro f' terminará Plll ;~ 1 r\f' dt>zPmhro. Exeeptuar-sP-ha o primriro rxPJ'r·icio, quP comp1·PhPlldPrú o tr111pn dPeorrido Pnt.rr a co11st it 11it:iío dl'finitiva ela ~ol'ÍPlladP P 31 de drZf'mbrn dP 1\111.
· .\rl. :rn. O t'Oll~l'lho administrativo aprPsentar~t no f'im
rJp <·.ada sPmPslrr> urn l'f'~umo da ~itna(;ãn activa " passiva da
SO<'.il'dar!P, quP fiear:í :í rlisposi1;ão do fiscal ou dns fiseaes.
Fi<·a, al1>m dis~n. PslabPlPl'ir\o q1w, 110 f'im de eada anuo
soeial, sP c·oprf'e('iirnarú um i11vPnla1·in dPmonstrando os valn1·ps movf'i~ ,. i1111nm·,.i~ da '1wi1•rlarl1• 1•. P111 µi>l'al, n Sf'll adin1
r passini.
:'\l'sli> i11v1•11lario 1!:' divi>rsn~ Plenw11to~ do act.ivn so1:ial
soffrPrão a rPdu1·i:ão dP ,·alrn· f' a rll'clue1:ão tlP amort.izaç.fles
quP fm·pm julgada' llPe<•s>;arias pPlo ·<·011,~Plho administratini.
O illVl'lllario. 11 l1ala111:0 P a 1·011ta d" h11·1·ns " pp1·das seriío
franquPados a11' fiscal',; 1·0111 a a11lP<'Pr\P1H'ia d1• 'iO dias, pelo
menos, do dia 11ia1·1·arln para a 1·p1wião da ass<'mhlla gp1·al,
;í qnal t.ivf't'Plll ns nwsnrns dP Sf'l' aprPsl'ntados.
15 dias df•pois da J'P1mião da assPmbl1\a gPral, qualquer
accionista poderá tomar cn11hecime11to, na séde social. da
lista d<' ac1·iouislas 1• mPmhrns da assPmbléa, obtPndo t\ sua
rusta uma 1·6pia do halançn inl'!uindo o inYPntario " do l'Platnrio do fis1·al 011 do., fisc:aPs .
.\ri. :rn. Os p1·1idt!l'lo~ liqu idos, ap1ís a ilPduc>ção (]p Indo~
os f'n1·argn,;. a111ort iza<J11•s df' 1·.apitaPs dP f'llIJll't•.'t imo~ " a111rn·t izacõr>s di• i ndu~l l'ias. 1·1mst i tuPm os luerns.
··nPs"'s h11'1'rH a1111ua,.s, ,;1•rão dPduziilos:
I", :í '>. pPl11 111l'11os. do.s lueros para n fundo r!P 1·psen·a
JWPs1·1·iptn pi> la lPi: "~ta dP1hl(•.çfín slÍ sPr:í. f'JI!.rPta11tn, olJl'Ígatnria si 11 1'1111do dr• l'PSPl'Ya ft'1r i11f'P1'io1· :í d"cirna par!P rio
r·apital .~ocial;
?n. a quantia 111 1· .. ~~aria para pagar a toda~ a~ ne1•õps n1n
j11rn d1• rí r;, 'lliil'f' 11 ,;l'u capital l'ntrado.
·'
Os hH'l'íH 1·1·sta11tf's, ap1ís as diYPl'sas dPilu1·çõPs I'PÍ<'I'idas,
.~alvo a quantia qw· a ass1•mlil1"a gl'r'al. por proposta do conselho adm in i'I rat i ,·11, 1•1it P11dP1· appl icar na rorrnai:ão 1IP rPserv~s PSpP1·ia1·~. f11ndn r!P a111ol'fizai;fín " fundos dP prP\"idencia, f Pnrlo f'l\I YI~la n l'Psgalf' Pv011t.ual do l'nnjundo nu de
partP drH titulo~ dP fundador nn para qualquPr nutl'o fim, mas,
quP P111 lodo 1·asn niio pndPrú PXCf'dPt' a 1!í % dos rPf Pridos
lucro.<; rPsfantP~. s<'r<lo altribuidos ú razão dP 15 % ao conselho admi11ist1·ativn, quP drtPrminartí por si prnprio a divisão
qnr Pnten1!Pr pPlos ;:;Pus membros.
1
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g o 1•x1·1'll1·1!11-, si 111111\•'I'. 1·n11slil1ili\11 do~ lncl'ns. s1·r:\
dh irlidn da 111:111,.ir:1 S<',l.!llillll':
flPd11zi1·--;1•--llii11 10 '1;. para 11s liq11idalari11-: 1•111 s<'1·vii:o, e
o 'ialdn S<'l«Í. :l'i'ii111 dislril111ido:
:w '/,. 111•!11.-; lil 1i111.~ iJ,. f1111t!ad111·Ps:
10:-; 'iO r;t, l"'·'l:uil<'s p1das :t1~1:õ1•s.
'rITfJLO TX
R11r:n:11 \Ili';

.\1·f.

dl' t11d11'i

r:f\'I f,

í:: _

fl<lS

'l'l'l'llLllS- 1rnN l·~Flt:l.llllllS

"' r

1rn

FPND.\Jll)ll

J. ~1·r:í r1111t!ada urna s1wi1•dad1• r.ivil 1·ornpnsla

º" 111·11pri1·l:u·i11s d:is (i.000 parf1·s 1111 lif11l11s 1k f1111-

1brl11r. 1·1·1·ad1,..; 11a ft'H'nrn st1p1·a 1·,.f1·1·irla.
.
11. F:sfa ,,,,.j,.,Jad<' f Plll p111· rim fnr11al' 1·11mm11111. 1·e11111r
" 1·"1ifralizar l11d11s
di1·pif11,; 1• :H'1:fío, pory1•11fu1·a i111l1•rr•11f Ps
a11·: f il11!11-: d1• r1111dadn1', p111· ln\ '"'>1·111n qu1• a p1·op1·ia s1wil'dad1• p111],.r:·1. p11:· si lll<'Slllfl, 1·11111 Px1·l11s:i11 d11 1:0111·111'so in:liYid1rnl d11s 1111rlarl111"'' d1•ssPs lil1J!11,;, 1•x1•r1·1•r fllll1ls n.-: di1·Pilns
" n1·1•1íPs i11lll'rr·11l1·s :'1s l'l'i'Prit!ns pal'f<'.'i, l'nzP11tlo com a srl('il'd:11J1.' ano11~·11ia q11a,.,;qur~1· ajusf1•s 1' ·1·01il!'ados Plll q11aesqune
cir1·11111sl:uwia.s. l'SJlf'1•.ialnwnfp qn:rn1Jn s<' l1·atar tia cr,.açfio de
ar'.t:ÔPs p1·"f"1·1•1wia1•s 1' rnodificar,.õ1•s 11ns Ps(afufm; da sociednde
annn~·ma t'1111d:11la na fórma supra. si frn·l'm pl'l'.iurlic::ulos os
di1·pif.os dn.s lit.11l1>s rlí' fundador.
,
.\s pl'l'SPlllí's disposições, torlavia. não ilal'fio :'t so-cierlade
civil rll' filnlns df' f11nrlnrlnr, dirf'itn ali:rum :í i11g;Prf'1wia 11ns
11P.g·111:ins da s1wi1~rladP a11nnyrna rJ,. qu" .si' trnl a, lll'm :11·1·Pssn
:'ts 1·psp1•1·I iYas assí'111Ji!1•as g-Praes.
llT. A sn1~if'dadP r!Pnl111ii11a1·-sp-Jia « ~r10i1~ti' r:iviJ,. d1's
Paris df' 1"011daf P11r ».da .-mr.iPilnd<' n111m,·111a « f:11111pa.ll11il' i"rn111·n
\1111"ri1·ai111• d'·Assai·11is;;;P1111~11I.».
l V . .'\ ,.:1'•dl' ria s111:i,.dad1• Sl'l':Í 1•111 J>aris, :l, rua l\ossi1ii.
Pnr!P1·:í.. P11fn•la11fo. por r\l'·r·.isi'ío do 1·1111s0lhn administrativo
da 1·1'1',.1·id11 s111•i1•darl" 1•ivil. Sl'J' t1·a11sfP1·ida para q11nlq11,.1· 111i11·a
Jr:t ri''.
V . . \ .sn1·ir•rlarl1• f11m:1'io11al':Í ili' plí'Jlo di1·pifo I' srnn mais
fr11·11rnlidad1•s. dPsdl' a rlata ria ro11sfil11i1:iio dPl'inifiya da snr·iPdadP a11m1Y111a s11p1·a rf'fl'rida, s<í finalizando rnm a PXI inrr·iio
dos di1·,.iln'> inliPr1'11i1•s aos fit11lns rfo fundador.
·
\ dl'l''ll.!:1í'rin rln art.. 1. P.lifí rln Crnli!:!n f:jyjJ a mnrl1• a
i11,:11h·aJ1ilid:1ilr'. n inf Prdicc:iin. a f'a!IPnria ou a vo'11tad1• 11'1• ;,,;1
r111 lll:Ji-' a.ss1windo~ 11iio :i1·a1'r1'fa1·iio n rli.ssnl11r:iir1 da ~rll'i<'dadn
n11tr·~ d1• t"1·111inarln 11 Sl'U prazn if,. rlurarfio.
.
Yf . . \ Jll'l"'l'lill' s<ll'i<'rlnrl<' não fl'r':Í lifulns PSflf'<'.ia,.s: os
f 1111111-1 d1• pa1·f1• rl" f'1111dnd111· r.1111sig-11n1·:i11 <JIJI' 1•sf<•s faz<'rn pni·tn

º'

1

rJ:tljl ! PlJ:l,

'' .1r1·n111·i1•dn_rl" ~li'. um f if1J!n dP pn1·tn rll' fundador irnp111·tara na a1·1·1~Jfn1::w. d" pll'JHl rlirnilo. rias dispusi1:õ1•s dos
p1·psr•11(<'8 Psi ai 11tos l' rias dí'd.s1í<'s <ln ns.s<'1111'l•'•a A'f'l'íll do 8 portadores ri esses tltulos.
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Os rlirrilos e acçõrs inhrrrntes ao titulo de pa1rtc de
f1mdador SP/!UPm-no por quaPsquP1' mãos que pass1~m. r~ a
1·1•spp1•I i\'a 1'Pssão comp1·ehelldf'l':'l si>mpre ns ,juros ou quaf'"'lUf'I'
pa l'f 1•s rlP lur1·1i,;; Y•'ncirlos ou a \"Pll!'Pr.
Fi1·a PxprPssamenlP ent.Pndido quP, apezar da romm1rnhão
do ..; dirPilns f' a1·çõi>s i11h1•rr11l!•s ús partes df' fundadnr dP quP
,,I' 1rata, 1·.ada 11111 dos pol'!ado1·ps dPSSPS tilulos consPr\'al':'t a
fl!'np1·iPdadl' pPssoal P l'xf'lusiYa dos 111Psmos, podendo alil'rial-us
"' 11·alar· r·om a sociedadP anon~·rria o l'!'R!WCt.i\'o resgatP.
O rr•sgale dP urna parte ff'ilo por e~;la ultima sociedadr
í'Xlillglll' o direito social desta partP assim 1·esgatada, salvo as
dispnsiçõPs do ar!. 15 supra. parn o raso dP 1·011snvac:fi,1 pP]a
1·1'!',.1·ida soriedadP.
YfT. A soeiPdadf' sí'r:í administrada por dous adminis1l'ador1•.s 11011wadns P J'('Yogavpis pí'la assemblra geral dos asso1· indns. podPnr!o aquPllf' af:ir co11.i1111rta ou sPparadalllP!lfi'.
O pl'azn dP dnrai:ãn da.:; f'u1H·1:õPs r!P arlrninistrarlc1!' ,-. illilllilarln.
Em 1•aso rlP rlPmissão. reYogac:ão ou fallPr.imPnto dl' qualrp!f•r· admi11istralln1·. a Yaga l'PSJH'rtiva sPrá prerrn·hida. dl'ntrn
rlo.s 1r'l'S rnezPs a cn11tar da data !'Ili quP orcorrPu n faf'lo que
dP11 por findo o sPu mandato. pPla assernhlr\a gPral dos portaclo1·1•s dP ti fulos dl' fundador.
\s dPlihrra1,;õPs r·ontPnclo l'l'Yogac:ão ou nornPa<,:ão dos arlministradorPs srriín appP11sas l'lll l'Xli'ar.tos ans prPSl'llfl's eslatr1fcH.
YTTJ,. Os administradores em l'Xen~icio sprão im1Pstidos
rl1• pndPrPs mais amplos para rPJWPsPntarPrn a sorirdadP !'ivil
1•m f'acP da sn6f'1Ja.dl' anon)·ma r!Pnominarla «Compagnie FranroArn1•ri1·r1 i11" cL\ssainissPlllf'llf ». Jwm como l'lll T'P]açãn a fp1·1·Pi1·os.
TP1·ão prinripalmPnfl' tndos ns por!PrPs I' farulrlarlrs 11P1·P""ill'i11-.; para o pffpifn r!P:
l'P!'l'iiPI' as 1·ommunicar:õPs P propostas ria rPfrrida snf'ic•rladl' anon)·ma P fio l'l'SJWdivn rnnsPlho administrativo:
rn!l\'Of'a1· as a.ss1'mh!1•as gPraPs rln;;; portadorPs clP titnlos:
tra!l.smitti1· as prnprias dP6sõPs :í srwiPdadP annn)·rna dP11omi11atla « nnmpagllil' F1·a11r·n-.\m1"rieail11• rl'.\ssainisSPllll'!l( ».
fa1.1•1ltl1J-as l'Xf'f'.utar:
P11tahnlar rnm P.sta nltirna soriPdadP qual'squPr Tll'g"Ol'iaçõPs
1p11• .inlg-al'Píll Yantn.insas ans intPl'PSSl's da soriPrladP 1•iYil dns
l"ll'fadnrP,., rl1• titnlos r!P fundador:
dai' P'\l'!'IH;iio a quapsq 1ur>1· 1·n11tra1•fns q11P forPrn anlnr·iz:1do-; pnr psfa assPm!iJ1•a.
Os arlministr·arlorPs fprfín a fa1•nlcladP dP r!PIPgar nl! Ruhsf nhl'!P1·P1' os sPus por!Pr'Ps, nn todo ou Plll partP. rrmst ilni11do
q11a1·•;ip1Pr malldalan·ins PspPoin:;•f; .
.\ asRP111hl1;a gPral podpr·:í rrmrPr!Pr-lhP a rPfrihuic:iín rp1P
C'l!fl'JH)Pl'.
T.\. SP1Hln nPrPssarin rPllllÍJ'l'lll-SP os assoriarlos. sPrão
PllPs 1·011Yocarlos Pm as;wmhJ1la g"Pral. 1rnr nrnposta rios arlmi11istrarlorPs, ou dP qnalquf'r dPl!Ps, P na falta dns rnPsmo!'l.
p1•J11-; a.s"'wiarlns qn" l'l'llllirPm pPln mPnos tn fifulns P111 ori-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

UH

ginal e autorizados por ordem, expedida a requerimento, d0
vresidentfl do ·Tribunal Civil do Sena.
A assembléa poderá ainda ser oonvocada pelo conselho
administrativo da sociedade anonyma denominada « Compagnie
Franco-Amfricaine d'Assainissement », dt>sde que a sociedade
civil não tenha administrndores, bem corno no caso de negligencia dos administr·adm·rs na convocação desta assembli'a
dentro de 15 dias da data em que lhes ltouvf't' :'.ido feito requPl'ÍlllPnto, nesse sentido, pelo conselho.
As carwocações far-se-hão por meio de publicação e-0m
a antecedencia, peJ.o menos, df' 15 dias, Plll jornal de publicações officiaes de Paris.
A fórma e os prnzos para deposito de títulos serão determinados pelos administradores da sociedade civil sendo indicados nos avisos de eunvocações; o praz.o de deposito dos títulos 1não poderá exeeder de 15 dias. antes da reunião, qualquer
que seja a data da convocação.
X. A assembh'a gf't'al dos podadores dP títulos de fundador oompôr-se-ha dos portadorrs desses títulos.
Será presidida pPlo maim· (H'Oprietario dt> títulos, si o
arceitar.
Os dous maiores possuidores de títulos que se acha!'em
presentes e acceitarem, df'pnis do presidPnte, preencherão as
fun~ões de nseru tadores,
1A Mesa designarú o secretario.
A assembléa deverá, para ser valida, reunir pelo meno"
tres quintos dos títulos existentes.
~i em uma prinwit'a t•onvocação a assembh\a n'lo reunir
tres quintos de titulos de fundador, serü convocada urna segunda reunião ·com um intervallo de 10 dias. que delibr1·ar~t.
então validamente, desde ·que reuna, pel{) menos, a :metade do.~
titulos de fundador Pxistentes.
Si esta sf'gunda assPmbléa, Pmfim, não reunir a metadr
dos títulos de fm1dador Axistentes, SPl'á convn1mda, com 11 rn
int.ervallo 1wlo menos de cinco dias, uma lt>l'l\Pit·a assP111hl•;a,
que l!PlibPran't validamPnte, qualquPt' quP se.ia o llll!llPI'o d!'
ti tu los representados.
:Em qualquer hypothese, as rPsoluçõns approvatlas, para
serem validas, deverão SPJ' votadas vor uma maioria dP dous
terços dos votos dos membros Jll'esr>ntes ú assemhlt;a.
·Cada portador tf'rá direito a tantos '\'Olos quantos títulos possuir nu reprl'sentar.
E' vedado, a quem quer que seja, representar títulos dn
funrlador desde quP não faça pa1·te df' uma assPmbl1;a.
f'erão lavradas al'tas da sessão na f!írma usual; Pstas
adas serão assignadas pela Mesa.
·A·s cópias nu exlrndn:;; das acta;; sPt'iin authPntic·ados pnr
um administrador.
XI. 1A assPmbléa dPlibp1·ará snlwranamentr snhre todos os
assumptns que pn;;sam i1n!P1·essa1· ú i\Ot'iedar!P i> quP 1·011slaJ'f'm cios avisos de convocaçã.n.
Elia nnmrarú e J"f'\·ngar:í. quarsquer adm in islradorPs, tomando l'Oll'heninwnln rins rrsprdivos rrlalol'ios P pas:;;andn-llH;s
quitação.
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Poderá autoriwr qnaesqucr r.onvenios, trarnmcçõcs, r.ompron1 issus n 111odifieaçõ11s nos rlil'(\ifos dos titulos de 1'1rnda1!01', P
, 1"1ilH\L'a1·:í. solt1\l':t1111111P11 f,, ~· il11·•· •111:wsq111'.t' a~s11rn 1d os uur d1·
q11ai11111•1· l'únua SP i'd:wio11a1·p111 1·11111 os pt1l'ladrn·t•s dcs(o>::; 1i-11 ilos.
Ella co11f'n1·il'ú aos admi11i~l 1wlorns q11arsrpier pudc1·p~ s11p1>l1·1111\11t.ares.
l'odrní dcciciil' a di\'isfío das pnrtr.s cm lanlas 011trns,
quaulas julgai· 11c·1·.1•,sa1·ias, l':ri.1'11iiP··" 1•111 11nia. ou pol' \ al'i:ts
1·1<zr.s.
A asscmbh'"ª geral 1·ep1'f\Srmla a totalidade dos portadoréf!
d" pa1·l.Ps de fu111ladol', as suas d1•1:isífos oll!'if!"arfío a t.nilos {1s
:1ssnciadns, q1w1· psl1·.i:1111 a11s1·11f1•s, lfll<'I' s0.iam ineapazr.s ""
ili ;,;id••nt.es.
XJT. O cust.ni11 parn. 11 fl11H'.i1111a11rn111.o da so1·.icda1k s1'.l·:'1
tl1·s1·1111l:id11 da p:il'f1'. d<" hH·rns 11111• 1·.111tl11\J' aos iif11i11s d" 1'1111 ..
d:1 tini'.
\Ili. Os ntl1LLi11isLradorl's d:1 s1wi•\dad1\ civil a rnpl'Ps1•11la1·:ill
\ :ilida1111·1il<' 1·1111111 s11pplica'lil1·s 1111 s11ppli1·adu,.;, pr:t·a111 .. a so'"i1•dad1· a111111~ 111a d1·11n111i11ndn « ~:1111111:1g11i1· i<l':111('u-.\1111··.J'i(':ii1fl'
o1·,\ssai11i,.;s1'.lllPJ1i.», 1• •IJ:' p1>l'laif.,1·1·s d•• lil11l11s df' 1'1111tlad<Jl' 11iio
p11d1·1·:l11 i11dividual111mil1" pl'l'Val1·1·n1·-s1', pci·a11k a soci1·dad . •
1"ivil, da 111nxi111n: ,, Ni11g111·111 p111kr;'1 lifif(al' 1111 Frn11ca por
111·n1'.lll'atl111· ».

TITULO X
(._,

flON'l'llOVl\RSIAS

A 1'1.. H. ()11a1~squ n1· crn1l1·m"' 1·~ias que so suscitarem enl rr
assnciaíllls 1•111 rclar:.fío :í 1•xP1'1H:fi11 doe; prc;:enfos r.staf.1110~.
s1·rií11 suhmi:l.f.ida.s :í..i11ri.sdi1·1'.ií11 d1· l1·ih1111ar•f' compl'l1•11f1•s do
d1•11al'la11wnfn do Rnna.
l'idas q111•slõ1:s q111· ,.,.,.,::11'f•111 s0Ji1·1· o iut.cr<'sSI' t.:cral "
1·11ll"1"liv11 da s111'.i<'tlatll' 11fio '""'"''fi" SPI' inl.n11f.ntlas a1:i:õ1:s
1·1111!1·:1 "1·1111s11l11n arl111i11isfl'ali1«>. 011 c.1111lrn q11nlrp11•1· il<' s .. 11s
11H·11il1rn". s(> podP111ln E<•·r· i11kiatlas 1'111 110111f: da 111assa d11s
:1·.,·i1111isf.as " r>1n 1·i1·!111lP d1• dPlil11\r:H:fio da assemhJ,;a.
'l'odo ncr.io11isfa que 11,.~•·.iar nppôr q1rnlqur>1' conf.r·oyp1·sia
d1·~fa 111nlnt'Pzn rfovl'J':í fazrl-n. com a anlrcrrl<'ncia de i1rn 1111•z.
i'''fll 111rnos, ú dala. tia assl'r11hl"·a g1•1·:1i proxima fut.nra. 1•11\' ia111ln uma eommunicação nesse scnfido ao presidente do rons•·llln arlministrafivn. fJllf> Sl'l':Í tlliricradn n inseril-a na ord1·r11
t/11 dia rla assr•mhléa.
Si a p1·11po."i<:.fio f't1r l'P.inilacla pnla assembltla, nrrnl111111
:11'f:i1111isfa. ferú o ilirrifo de l'"l'''nrl11zil-a aprcsenf.anrlo-n á .im•1.ir;a com interesse particnlal'; si fôr approvada, a assrrnJilr;a grral dnsignar:í nm 011 rnais fisrnr>s pn.ra acompan:lia1·1·111
" pll)ilo.
Quansqu<'l' r.itai:111's il01·llr·1·rnllr•s do pror1•sso serãn exclu~i1:1111f'r1fl) nndf'1'1•1:nrln.s aos fis1·:ws. Nfío podr>rfio s0r iliric>:idas
i11I i11iar;ões
a1'.cinnislafl irnli1·irlualmcnt.e.
~:m caso de v1·ur:1•sso, devnrú ser dado aviso aos tribunacs
tia asscmbléa e do proprio pedido inicial.
11~
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Em caso de li! igio, todo accionista litigante sr,rá obrigado
a 1dpgcr domicilio Plll Paris, t) quaesquel' notifica1;õ1:s e cita!:•)1·s sPl':io valida1111·11l1• 1'1·ilns 11a sala de a111li1·111·.i:1s do 'l'rihu11al
l:i1 il do Sena.
I1:s1 u d11111 i1'.il io l'u1·n1al ou impl icitau ll"JI LP elei Lo detcnninal':Í. a eompcl1_•1lf'.ia da .ittrisdicçfío dos tl'il111111aes do departa111P1il11 do H1•11a, q11 .. 1· .~•: :1prus1•11f1: corno autor, q1w1· corno
rl:Ío.

TITULO XI
RllNllll)ÕP.s nr. f:llNA'ITl'TTIÇÃO OA PHESEN'm sor:rnn.\DE E ATJílMtmTOA

Jm f:APITAJ,

Art. 45. A 1wrs!'11f.c srwirdadr s1ímP11f c cm1siderar-s<'- ltn
1"11nst.it11 iria, tlq1ois:
1." Qu1• as :1.11110 n1.,r,i\Ps 1·cp1·r·.,,.nfa1ivas d11 1·apital sn1.,ial
P111 P~pecir. csf1\ia111 suhcriptas 1: que a qua!'ta part.r,, p1·fo
J11<:11os, d11 vnl111· d•: cada uma rldlas se.ia paga. o que será
í'.1111slat:11!0 por u1ua drclarnção foila pelo l'undador, pm· acto
passado 1:m lnh<'llifí11. srondo appP11sa a rsla f]pr,Jarar,.ii.o ri lista
rJ1: suhscri pçiio I' pagamPnfo;
'!." Que nma p1·i11ll'il'a aRsnmhJ1la lenha:
a) verific:vJo a veracirlnrfo da declaração de snhscripção
r pagamento;
/1) ·nomeado 11m ou rnaiR fiscaes, para avaliar o ')OIDtingente com que entrou para a soc.iedacle o Sr . .Tosnph Augustn
rnauzrl, I' a 1•ausa da-; va1JfagP11~ PStipuladas nos p1·rsr"llÍl'R
l'slat1tllls a fa\-111· il" ~'" t:lauZl'I e dos ad111i11istradorros, fazf'ni111
solJre o assmnplo 11111 relalorio q1ir, sr.r:l apr1'.s<'ntarlo :l. se;:mnrl:i
assP111hltla gr·ral 1·1111slil11t.iva;
:l." (1111' a "'"~1111da ass1•111lil•"a g,.ral f.r.11ha. :í visfa dos 1·1·lat11!'ins do l'i.sf'al 1111 d11s l'is1°al'S. qrn• RPl'ÍÍO irnpl'l'SSfl' 1• 1111sl.11s :'1
di.sp11si1:fi11 do;.; a1•1•ifl11islas ..1•11111 a a·1!1P1°Pd1•111·ia iJ,. 1•i1wn dias:
a) apprmado 11s contingP11tP.s 011 P'nfrndns r<'nlizadas 1wl11
81-. Clnur,d:
li) nomearlo os primeirns :ulministiwlorr,s;
r·) nonwarlo o fiscal ou os fiscaes rlas contas.
f,>;fa~ as::;romlil1"as SPrfío compostas r as l'íl8poct.ivaR d111ilwrar:õrs ap provada" d1' rnn f.nrmirla rfo rom as prrfHWipr,fí<'s lr.gn.r'R.

f:nda assislrnt1~ dn rennifío frr:'t dirPito a fanfo::; votos
rpianln.s ar<:Õ<'R pnssnir, stl t.rnrlo, ientr11tantn. na 111fima rP1rnifí"
dirnifo n 10 votos.
r:omo já foi dito no art. 2fl supra, a prim11ira rlrslas llR·s1·111Jll1"as p11i1Pr;í ·"''' 1·1my111·ada ro111 11n1 ilia. ap1•11as. d" anf1•l'Pilronria, porl<'nrln ali' r<'al izar-R<' ri pós n dP11Jarar:.ii11 rll' s11hSl'l'ip1:iio I' pngnmPnfn. srom p1·azn alg-11m. 'nPm aviso p11hli1•.arln
<'111 jnrnal. rlr·sdP q11<' n ntmmia rrouna a unanimirlar]P rlos s11hscriptores; riu auto á segunda assemhléa, ella poderá ser c·Jnvocada com a antecedencia, apenas, de seis dias.
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Publicações
I

Para publicação dos prPsrntf's estatutos e os instrumentos
quc se lhe seguem, serão concPdidos os 1n.ecessarios podPres
ao pol'!ador de um tra:;Jado ou extracto dos mesmos instrunwnlns. Por nxtracto. - A11/n·o11.

II
Nos tPrmos de um i·nstru1mento lavrado em notas do
SI'. l\Uaxime Aubron, tabPllião rm Paris, em 1 de junho de 1910,
agindo na qualidadP de fundador da sociPdade supra referida,
o St·. Clauzel dPclat·ou quP as 3. 000 ar<;õrs de l 00 franros
cada uma da dita socir:dade, qur haviam sido postas á subs1·1·ipção Pm nHmf'rario, se acha<vam totalnwnlP subscriptas por
1 :l p•~ssoas 011 sociPdades, tendo sido paga rm especie pelos
su]Jsc1·ipton•,.; uma quantia 1·01·1·p"po11drntl' a 75.000 francos. que
foi df'JlO"if.ada l'fll 1·a~a do SI'. 1'a11l P1;q1tignol, hallf]llPiT'O f'll1
Pa l'is. ;i rua Rossini ·n. 3.
Fundado nPstas dl'1:la1w;iit•s. o Sr. ClanzPI. aprflsPntou a
foda aullwntiea, assignada JH)t' ellP e pelos subscriptor·Ps das
:1.000 a1~çik,.;, dl'lla 1·1111stando
unmPs, prPnonws, qualifiração
1• domil'ilio dos suh><el'ip!o1·ps da~ al'\:Õf'~, o numPro r)p al'.f;ÕPS
subscriptas, bem como o valor· dos pagami;1ntos qui; cada um
dos llH',>:'mos effectuou.
A rPfrrida lista foi appensa ao dik1 instrumento 1mblico.
1
Por cópia rPrtifirada. - Au.b1'm1.

º"

III
Das artas rias assi;rnbl{•as ron.stitutivas da .~oriPdadf' annnyma « GompagniP Franro-Am1•riraine d' ARsai.nissrmPnt. », rujas
côpias foram apresentadas a Maxime Aubron, tabellião em
Paris. f' quf' forrum rf'gistrndas Pm suas notas aos ô df' julho
rio 1910, consta:
Da primPil'U drssa's a<'fas, da fada df\ 1 de junho df' 1910:
Qui; a assf'mbJ:pa geral, dPpois df' tf'r Vf'rificado, rflcOnhPCPU Yf'rdarlPira a di;daração de suhsr.ripc;:ão P pagamPn!o,
ff'ila iwlo fundador da « CompagniP Frarwo-\mfrirai1w rl'Assaini,;sf'rnPnt », 1·.onfornw Ps1·1·ipt11ra Jayrarla Pm notas rio dito
A ubrnn, Pm 1 dP junho dP 19to, f' qui; a mesma assembl1'a
nomPou um fisral. P1iea1TPgado dP Plaborar um relatorio, na
conformidadP da lf'i, Pm rPla1:ão ao valor in natura dos f'Ont ingP1tlPs com f]Uf' mil 1·011 pa1·a a s1wiedadP o Sr. ClauzPI P sohrf'
as vanlagPns part.irularPs. porvf'nlura rPsnlta111.tf's dos f'.~tatnlof'.
F, ria sPgnnrla. dPssas actas. datada df' ?7 do :mP,mo mf'z
rir• junho:
Ern prinwiro Jogar, quí' a assi;mhl{•a grral, dPpois rlP tf'r
n11vido a leitnr·a do relatorio do fiscal, adoptou as conclusões
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do mesmo, lendo, ipsu j'actu, apJH'oYado us t.:onli11ge11Les i11 11at11'rn trnzidus ú Wl'iL·dade 1wlu Sr. Clauzt>l e as Ya11lageus parlit:ula!'es, eonw ludo eunsla dos estatutos.
Em segundo lugar, que a mesma 11onrnuu t.:01110 primeiros
adnii11bitradot·es. 110:; Lermos do art. 16 dos estatutos:
1", Dr. Jos(~ l'aes de Carvalho, senador, reside·nLc em l'aris.
rna ·Uustavc l•'laubert n. !.J;
:!", Sr. Paul l'•'quignot, banqueiro, residente em l'al'is, rua
llussini n. 3;
3", Sr . .Jost>pli .\uguste Clauzel. publii:ista, resideule em
Paris, rua H1'•gésippc :.\1-oreau;
í", Sr. Lumay d1• la Couperic, Uastou, engenheiro, residL•11te em Paris, rua Uounod, ü bis; tendo todos acecito os
n·spectiYos ·l'argos.
Em te1·e,.irn lugal'. LJUe a a~st>mbléa g1•.ral nomL·ou u Sr. Lueieu Pavard. sub-r hefe do almoxarifado da « Soeiét.é U(~né
rale », residente L'lll Asnifres, i:it•' Barat, '!, e o Sr. DonliiniLJUCLouis Bazelot, ad1uinislrndor delegado da sociedade anonyurn
franeeza da « :\la!'i1in1• ( •akmloli », 1·1•sidL•ntf' em Bois-ColnrnliL's, 1•strada Lat•'ral, í, na qualidade dl' fisl'aes, L'Otll a faL'tlldadt> d1• agi1·1•1n 1··1_w11junda ou st>paradamenlL', para apr1Jtie11tarem um rl'latorio <Í asscmbléa geral, das c.011tas do pl'inwiro cxcreieio sol'ial e L'lll relação ao estado da socié·clad•:,
J[()S ll'l'l!IOS da lei.
Todos aL"l~L'itan•111 us respl'divos l'argos.
Em quarto J.ogar, que a mes111a assembléa app1·n\·01 t o,;
L'slatutos da « 1~ornpagni1~ Frnncu-.\mi'•rit·aine LL\s,..ii11isscllll'llt », tal como L'onstaill de um instrumento passado sob a.,sig11alurns iudi\'idLrnl's, l'l!I i'al'is. datado em :!li de maio de l\J10,
1• dedarnu dl'l'hiilivaml'nte L'onstituida a refol'ida soeicdade,
lendo sido p1·p1•uchidas todas as formalidades JH"l'Seriptas pela
lei de 24 de julho de 1867.
1'01· traslado. conforme. - .4.ub1'on.

IV
Da deliberação do 1·0Hselho administrntivo da « Co111pa:,:11ie FntIIL'o-A1111;ricaitw d'Ass,aiI1issement », datada de ?!J de
.iunlto de l!)JO, L'll.io ll'I'iginal foi rl'gistrndo 1•111 11otas d1• l\laxi1llc .\ullrnu. lalwlliiío, 1·111 li de jul110 de 1\JIO, eo11sta:
Qu" os ad1ui11istradot·l's prl'se1llPs, ·resolvendo unm1i1111·llll'llll' eon1pll'la1· o sPu 11unw1·0, <'lll obse1·vaucia ao art. 18 dn~
L',;(alulos, 1·011\·idaram a l)UP 1)1·1·upasscm n•specti\ a mente u111a
1·adl'il'a n1J 1:ousPll111, 11.~ sm11Im·1•s:
.\lt•xis Bricc, 1·1111slnu:lor, 1·1•sid1•11li' Plll Paris. Pra1·a i'aul\'L•rlaine, 3;
·
Edmond ~l•Jl'k, adt11i11islntdo!' da « C:o.1upag11ie l11dusll'il'ili•
i1· \ssaiuis~P1111~11t ». l'l'SidPttlP l'lll J>al'is, rua ClairnnL Jü, p
Li"·on Bil'hal, !'apilalista, 1·1•sid1~ntc l'!Il Paris, rua AJ.fredde-Vigny, 11.
Tt>ndo os 111,.~11w,; al're i tu as n•spcd.i \·as func1;õcs.
Por cópia, eonfurme, - Aubl'On.
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V
li111 ori 0 i11al dos cstalntos, um traslado da rlcclarw:iio rlc

e paganwulo, ·ehriia da lista a l'ila anuexa, uma
publica t'órnia do rogistrn das deliberações das assernbh'as
c:on~LiluliYas e da Lleliberaçiio do eonsellw adminislralivo, fo1arn 1kpo~ilad<>s, cuufor11w a lt-i, no eartorio do Tribunal do
Commercio du :-lena. ldeulieos documentos Joram depqsitados
uo eartorio do juiz de Pa;. do \J" Jistl'iclu de Paris, na mesma
data, 20 de julho de 1!!10.
Para constar. -1'1. Auúl'on. - l'aul Péquiynot. - l'aes de
.~ult.~c·rip~·ão

Canialho. -A. Brice. rle la Cvuperic.

Lé.on llíchat. -- E. Stoch. -

G. Lumay

Certifica-se verdadeira a publicação sob n. 3.00 ;'. H. \Folff (assignado illegivol) . .Estava uma chancella.
Visto por nós, maire do

~lº

Por

districto de Paris, legalização

ela assignatura do 8r. 'Yoli'f, supra. Paris, 21 de julho do 1\J10.
--· JJouranon. !Eslava a chancella respectiva.

Vi~~'º por nós, maire do Dº districto de Paris, para legali:rnr:iio rias assignaturas dos Srs. Péquignot, Bichat e Stock, supra.
Paris, 9 de agosto de 191 L - A assignatura do maire estava
illl'givel. Estava a chancella rcspectiv~.

Visto por nós, malre do 13" districto de Paris, parn lcµ-aIizacfío da assignatura do Sr. A. J3rice. PariR, 10 de a.é('osto de
l !H 1. - Ch. Gur!rinean. Rs!ava a chancella respectiva.
Hcconhec;o \'Prdac!Pil'a~ as as~ig-na!.uras supra dos ~1·s. maidoR W e 18º distric!os rir' Paris. Consulado GPral dos E~
tarlos l1nidos do P.razil cm Pal'is. 1iO de a.!!osto de 1flll.---O
vil'r~-1:011sul, Firuilio lla111os aordilho. Certifico que a lettra
'°' do proprio punho rios Srs. Dr. Paes dP Carva1'ho .Jos1\). r~
<'. Lumay dr, la ConperiP, ·1·11.ias firmas aqui PXal'ai!as r1•r:o11l1r~c:r>.
Consulado <;PJ'a\ doe; .f•>larlns l'niilos rio Brazil r•111
l'a1·is. 10 de agosto do l!ll I. - O consul, Vfrgilio II.amos fJortli/lw. F,stavam quatro 1•starnpilhas do sollo consular brnziJi>i ro valendo collcdivamentc 8$ rlr,viclrumentc inutilizarias 1wla
r· hanrPlla do Consularlo Brazilciro em Paris.
1·1"~
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- Estavam tambem tres estampilhas federaes valendo em
H800 devidamente inutilizadas pela chancella da
Hecdrndoria do Dist.ricto l<'ederal.
cm~junclo

Heconheç.u Yenladefra a firma do Sr. V. Ramos Gordilho,
vico-consul cm Paris. Sobre duas estampilhas federaes valP<ndo oollcctivamcnte G50 réis. Rio de Janeiro, 22 de setembro
de l!H 1.- Pelo dil'Pt:for geral, L. L. Fernandes Pinheiro. Eslava a chancella rio l\Iinisterio das Relações Exteriores.
Nada mais continha o referido documento, que bem e
fielmente ver! i do proprio original, ao qual me reporto.
Em fé do que pa~sPi o presente que scllei com o sello do
meu officio e ass igno nesta cidade d.o Rio de Janeiro. 2ª via
e 1 ª via selladas. ·füo, :!G de setembro de 1911. -· L. Guaraná.
Edwin Douglas l\lurray, traductor publico e interprete
1·ornmercial j u ratll"U latlo, rua Lla Call(Jelaria n. 28:
Cerl ifico pelo presente LJUe me foi apresentado um doeumento exarado em idioma francez afim de o traduzir para
a lingua vernacula, o que assim cumpri em razão do meu officio e ou.ia tradurção (~ a seguinte:
TRADUCÇÃ:O
Perante o Sr. l\Iaxime Aubron, tabellião em Paris abaixo
assignado, compar1:ceu o Sr. Joseph Augusto Clauzel, r~sidento
em Paris, á rua Hégésippe Moreau n. 4, agindo na qualidade
de fundador da sor·iodade que s0r:í adeanto referida, o qual,
depois de ter declarad-o que por instrumeinto passado sob assignaturas individuaos, lavrado em quatro originaes, datado em
Paris em 26 de maio do 1910, foram elaborados os estatutos
d0 uma socierladt\ anonyma que se propõe a fundar, sob a
drnominação « Cnmpagn ie Franco-.\mérlcaint\ d'Assain isscment ». com sede cm Paris, á rua Rossini n. 3, tendo por
fim, ·especial:mrntP. a explor!Ução, d irccta ou indirecta, em
todos os paizes ela America do Sul, de quacsquer privilegios,
s:vstrruas e proces~os quo tenham por fim a depuraçãio completa das matcrias dos rsgotos r aguas impregnadas ele residuns. por via bio!ngira: ton1ar a si, obter 1.~ adquirir qnaesquel'
pr·i\"ilcgios, licr·nr:n-<. r1•Jal in1s ao lllf'rn111 fi1n e q1iac·squf'1' oul1·as
opcra~õrs, movf'iS nu inmmnYeis, cornmrrciaes, industriars ou
fi11:111c1·iras q111• pn"am rPlar.ionar-sc rlirrcf a ou inclirecla:mente
com o rlito fim. n cap i 1.al foi l'ixado 1•rn lül). 01)1) francos. rl iviclirlo em '1.000 acr:ões de 100 frarwns r,arla uma, tendo sido
1.000 rlesfas a1·1:õf's arljudicar!as ao fundador, como 11onificação
por tudo qua11lo 11 !Tlf'·rnrn trouxe para a soriodarfo, e as :1.000
rrstanlrs deverão sf'r subscriptas em nurnf'rario e liberadas
11a 11uarla pa1·(1•, JlflJ' nr·1·asiiín da s111Jscripi::1n.
Pelo presr11 t.n d1·clara que as 3.000 acções do 100 fraincos
r·ada uma, da rrf1'l'ida sociedade, que rstavam a descoberto
foram completamrnte subscriptas por 13 pessoas e sociedades.
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E íflH' cada subscriptor e11\1·ou, em di.nlieil'O, L'Om a quantia
L'111·1 .. ·spn11drul<• :í quarta parti' das aei;õrs subscriptas, exist i11do adualuw11t1: 1•m 1:aixa 15.000 francos. depositados ua
L'a~a ha11ca1·ia d1• Paul P:úquiguot, :í rua Rossini n. 3, Paris.
E. l'lll :-wg·uida, o eomparcccnti> "xhibiu:
I ." Um tios originars dos Pstalutos soda1•s, esr.l'ipl.u 1·m
""is !'olhas de papPI, sup1w:itatlos, l'.Ulll sellos 110 Yalor coll!'cli\'o
d1• 11111 l'1·auL'O 1• 80 l'l'Hlimos, 1·01itr1Hlo sl'is l'l1amadas f' o
1·a·111\Plla111P1tlo d1• I:! pala\Ta.s ·1·n11si1krada:; 11ullas; o n•l'1·1·ido
instn1m1•11tu não t>slaYa aiuda 1· .. ghil1·adu, ma;.; pas><at«'t por
L'Sla l'ormalidade ao llll'Slllü tempo qul' a presente.
:!." Lista auth1•nlica e po!' Pll() assignada dos subscl'iptoi·ei;
tias :l.000 a1·;:õr•s; a rel'Pt·ida lista aeiha-s1• l'Scripta i-1n uma
folha dP pavel. co111 sPllos uo valor de 60 ccnti111os, rontendo
os uoml's, appl'llido,.;, qualidad1•s 1· domil'ilins dos stÜJSL'l'iptor1•s
d1· ar1;ÕP:5, o nume1·0 de aci:õrs subscriptas, assim eomo a
qua11t ia total dos pagauwntos l'fl'eduados por cada um <\(~Jlcs.
No:-; lermos da ll'i estes dous doL·m111•J11 los farão pa rtP da
p1·1•,;i•nti-, depois dt> t·r1\onnedllos vl'rdadPiros 1wlo Sr. Clauzel,
co111 pal'l'L'eut1', pt'P1mch idas a,; ronnalidad1•s usua1 ..~.
Fa1·-s1~-ha llll'llt;ão da p1·cs1•nll' onde l' quando c.om iPI'.
no qup foi lavrada a prnSl'llll' ('1!1 Pari,.;, l'lll 1 de ,junho de
1\110, ;'1 rua Hos::;ini 1i. 3, si'de do Banco de Paul i'équignot.
I~ ·procpdida a IPilura, n Sr. Clauzel assignou com o laJwlliiio.
(Sq.(m•m-sn a.-: assignat.uras • .
Cnnsta mais o seguinte:
-ll<'r'slrndo nm Paris (8" ol't'il'io uolaril), ~ dn .i11nlio de
1!110. Vnl. \Hl. Foi. 'lü, llcgi1:1tro 15. lleccbidos: frs. 3,15./ka11doü1.
Segu1•-s1• 11 a11111•x11 dn 11•1\1· ""µ·uintc:
«
SIJt

Compagnie Franco-Américaine d' Assainissement »

:11-:ll . \llE

.\NON Yl\L\ t:Ol\I .'100. 0(1() FIL\NCOK DE t:Al'LT . \L. ll!\'lf)lDOl'I
lc:\1 1 . ()()() ,\q,:ÕES <I>lc 100 Flt\Nt:OS !!.\DA UM:\, ll.\S iJll.\lôS
:'l.O(lil EST.\\'.\.\I .\ Sl'!3S1:1111>1..:.\11 l·;~\1 Nl'.l\IEll.\HIU.

f,,ista dos snbsn·i1Jlo'1'1(.'S das 1·ef1•1·i1hu; 3.000 acçüe::; 1• 1•s111•ci{icu\·ão elas 1•11 tmdas e 111 ri i11lu:il'o e {/'e e tu adas pelos me::; 11ws,
n.·s111•ct 1:t•a11w 11 te.

;;

~
~

i""

N1>m~R.

appf'11irlos e tlomicilios

do~ snli~c.l'iptores

1. 111·. l'a1·~ d1• <:a1·,·allt11, .l11s1". "t'nadol', !1, rua nusla ,.,. L<'\1•ulwl'l.,
Paris ...................... .
:2. Everanlo Backeu~Pt', 1profe,.;sor da
J<:seola l'olyl<'ehnil'a, Hio de Janeiro ...........•..•••.•..•.

iGO

15. ()()()

~l.

15-0

15.000

3.750

750

12•.1
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:: . Jlr. f<'PmatHl11 ele l\lagalhães, 33 rua

1:01ll'alY<'S l>ias. flio de Jarnoirn.

í. ( :aslo1i L11111a~· de la Coupcrie. cng,•11lll'irn, n1a Clounod n. ti bis.
l'nl"is ............... · ...... .
!J . .fp;lJ1 Hapfi~t" 1k Bl'ilo Pereira, 1rng·oeia11fi'. l1111il1•\ anl lfaussmann.

l'a l'iS

............. · · . · ..... .

(',. Jofio J,uiz dr la lloques. capitalista. l'Ua d1• '\liromrsnil n. JO!,

,.
:-: .
!l
111.

11.
J ·•

J:l.

1()()

100

JU.000
:t..'. 300

8. 1:.':J

J(),llilO

:.'.:JOO

100 Jil .ilO()
...................... .
<hH11.:aln•s til' Brito, ncgo1,ia11l<'. ,\yp111w "\l1lliaud, n. l,
:.'. !>UO
l'a ris ...................... .
Vi•rna11do ,\danwz)·ek, capitalista,
l'lJa dn Jlnsario ll. l '20. n io ilr
GO
rí.000
.J aneircl .................... .
William Jorg1·s Pan·nter, fiinan.:.' .ríOll
100 10.000
l'f'il'o, rua La!'rittc n. l O, Paris.
« :-;1wii"•t<'· Fra111·11 Br1'•;;ilil'Illli' » (soci1'da1ii' annn~·rna\. r11a flp.au:.' ,31111
100 10.000
m111·. ll:l. l'a1·is .............. .
Bal'ãn dr (~uama, FlaYio. magis1l'ndo, Par•;í. Brazil. a1·tualmPnte
:>.111111
:?00 :.'ll.flOO
'1'/, .\ve11ida l'r·ierlland, 1'111 Paris.
J>a11I P1•quig111d, Jian11111•i1.·11. r11a
ton 10. ()()li~ :.'. !)()()
ll11ssi1ti 11. ::. Pai' is ........... .
«l:11111pag-11i1· l11dusf1·i1•ll1· d'Assai11i~~1·11H•11f))
\SOCÍl'darln a11011~·11w'. rua ck la <:rangi' Batrli<'•rc
n. J:l. J>;ni' ................. . J . ;;uo rno. ono :: ; .;,()()
l'Út'is

~la1101·l

Total:
Ul'('.lll'S S1JJiB1Tip(as .............. 3.0()()
capital drR(as a1:<;Õrs.............
:100 .0(111
1'111' pag«llll•'ll tos I' ff'f'1•.f.uados. . . . . . . . .
'i ri. ono
~\11l11rnl i1·arla 1H1 dia J dP junhn dP 1\1 I il.
l'l1111:.1·f .

Da,;
J)o

.\' 111:u·;.:1•111 1·n11.;I;\\ arn as Rl';.:·11i11il's

1li•1·larni;i'í1·~:

1: .\11ll11•nl ir·ada p1·lo Sr·. Cla11z1'I P a11111•xada á P,wripl ""ª
"" d1•1'la1·acií(I ili' .s11hs1'1·ip1;ií11 1• <'lllrada 11" 1'apital. rrn 11r1i:is dn

l:1hl'lliií11 .\11i1!'fl11. lal1Plliií11 1•111 Paris, abaixo ass1;.:11arln. 1•111 1
il•· .i111il10 ili' l!llO. ,'S1';.:u<·111-RP as assig1nnluras.)
'!." JIP;.:istl'arin l'Jll Par·is (8" offirin nolal'il". aos 2 dr .i1111l1•1
d•" HllO. Ynl. !líl. f11l. Hi. regisll'adn f<i. lk1·Pbidns: ,,., ..,
1'1·:111""·' ,, 1:-1 1·1·111 i11111..:. --- l/i1111lni11. . J/ .. \ 11ln·n11. lalirllifín p11-Jili1·0.
l']xpPr!irln rm 11nal ro {nllrn:.;, sPm ohsrrvar:ões nem 1·ancl'l-la111<'nfos. __ Jf. A11!J1·m1. fal11•1liãn publiro. !Estava o sclln ofl'if'ial do l'rfrrirlo notaria.)

Poder

Ex0~11tivu

--

jgti

(Vol. Ill)

11~·,--.. ·;-:1·. ,·,,1·µ1'l1d . . i11i1.. 11:11·;1 a l1·.~:1li;,:11:;111 da
\ 11 i.1·1111. li il ., ili li'. 1:il11'1 I i;'111, 1111 i11q 11·il i 111<·11l11 ""
:-;, .. )11·1·si11'-11ln •.liJ '.l'l'ili11.11al 111• l'1·i1w·irn l11.~la11eia tl11 :-;1·11;1.
l'a1·1-, L' tl,,_julliu ri•~ l!ll0 .... \1·rr1clnl. 1Est.a,·a a 1:l1;11wl'!la
,.,..;111·1;[ iva.)

\ i-!11

11111·

111 111·1 il11 :~.,

\ i.~IP 11ara a l1~c:ali:rnr:l11 tia assiµ11al 111':1 tl1J :-;, .. \ ,.1·µ1·1111,
c;11l'1·a.. l'aris, 1:: d1~ jullw tl1· l!llO. 1101· tl1•!1•µa1:ii.11 rl11 c:11:ll'lla
tl11s sl'llus, 111i11ist1·1J da .)11,;li!:a.---U s11h-d1PJ'e da :-;1•1T1·l:11·ia,
.\1/11111. 1 J<~sla\·a a 1:1ia1wPlla tl11 :\li11i.;l1·1·io tia .Ju.~ti~·a.

(l 111iui~ll'll ""' :-li•µ111·i11s l1:,.;l1·a11t:1·i1·11,.; 1·.1·1·Lil'i1·a \·1·1·1l:11!1•i1·:1
:1 :1..;.~i;.;11al11ra d11 :-;1" ,\tla111. l'aris. 1:: 111'. j111!111 tl1• f\1111.
!'<·l.1
111i11isl r11, l'''lo 1·.l1P1'1• tia ~1·1·1·,.l:11·i:1 tl1•l1·.c:atl11. :·>··/1111·i1/,·r. , J•:.;[a\ a
:1 1·l1:1111:1•lla d11 tlilu 1\li11isl1:1·i1.>.)
l:1'1'1Htliq:u \1•1·tlad(•il'a n ;1ssi;,11alu1·a a1·i111a tl11 i'I. :-;1·11111 1tl,.1·. tl11 .\linisl1·1·i11 d11s i\1·~11ci11s .1<:sl1·a11;.:1·i1·11s. Cp11s1ilarl11 tl11.;
l-'.,l:1tl11s U1uido;; do Bra~il. 1·111 l 1 a1·is. 1:: dt• .iull11J d1· 1!1111.
()
l•>·d:1\:t
\ i1·1• ··1111,;til 1'111 1•:;1'l'l'i1•i11. \'1'111ifi11 /11111111.I' (,'11/'l/Íl/111.
11111a 1•.;la111pill1a tl11 s1•1l11 1·1111s1ilal' ii1·a1il1·i1·11 d11 \·al111· tl1• ~.;r111111.
111·\ i11:1i;w1il1• i1111lili1.a1!:1 111·la 1·!1a111·1·lla 1!11 1·í'f1•J'id11 1:1>11"11l;itl11
l\rnzi!Piro.)

·~

:-;,·guia-,;1· a 11·:.:alizai;i'io da l'il'll1a supra l'Pila 11a ~1·1·1·,.la1·ia
tl1· l~slad11
ll1·l:11·il1•s l1:\ll'l'i111·1·,.;. 1f1;sla\a111 Ps ...:1·!10" da ll'i
,. :1 1·l1:i111'1·Jla r1·spP1;:1.iva.

"ª"

Nada 111nis ('.011l.i11lia 11 1·1'/'1;1·id11 d111~u1111·nl11. 1p11· 111·111 1·.
1·11'11111•11!1: \1•1·1.i du p1·1.1p1·io 111·i:.:i11al. ao 1~·1!al l\W ri:p111·ln.
l•:rn 1'1·~ du ljlll' pass1•i li [ll'l'SClllt', que :·wliei e11111 11 s1•l111 d11
1111•11 11ITi1·io ,. assi:.:rto na 1·itla1k do Hio dl' .1a11,.iro. a11s ilezi,1111\i:
i1·1:i.-< dn 111e:r, 1lc 1-;f'\1·111hr11 d1· 111il 111•JVt'1'1>11lo~ e 0111.1" ·~~ /\'1/1l'in
/)111111lns

JTw·1·ay.

111: ! li 111··
,\l11·1,

:10

:\li1ii--lcri,, da F<t/1•11d:t o
de ~1111/;~ :\Jot1:t,

[•'r~l!ll'i:-.cq

1·n·ditn
('Ili

1lc

Yir!11rlC

:\11\

1·'.\lllli11 111-: l\1 l I

l:....':!io;~~H:n

dt'

l :q.::{11n1 11(11 a
j11di1·i;\ri:1

lJ:11:1

:-,1•nf('l\•:a

( 1 l'r1·.-i•l1·1il1· ti:. l:1•p11lili··:1 """ l•:sl:11\11.~ li11iil1H tl11 l\1·:1~il,
11°::111tl11 da ;11il11riz:t1•fit1 1·11iil ida 11n arl. W!. r1. VI 1. d:1 lei
11. '!.:l;)(i. d1• ::1 1IP i!Pz1•111lirn ili· l!lltl. 1• l1:ndo 011\itlo 11 'l'ri111111:11 ili· !:nnl:1~. d1· 1·11111'11n11i1!:1ilP rnin n nrt. 2".
.'!", 11. '!,
!1·11 r:i 1·. do d1·1·r1•ln !1•i.!'isl:1I i\ n 11. :m?. tl1'. R de outnlirn d1· 1R~Hi.
1·''"1h1• :tl11·i1· :111 :\li11ic:l1·1·i11 rl:i 1··:1z1·nil:i 11 1·1·1·dil11 rl1• 1 ':\111:::' 11::7
para Ol:en1T1·1· ao paganH•11t.o de 'encimenlos do aj111Jnnh' do
µ1iarda-múr da Alfandega do nio de .Janeiro, no pel'iodo do

*

1 de setembro do anno pr0ximo passadJ a 31 de julho ultimo,
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dcvidrn; a l•1 rm1eis1·11 de i'.'0117.a Motla. em vil'f11d1· de scnli>11<;:t
.i11dieial'ia.
Hio de Janeiro, rn de novembro de 1Dll, DO" da lnd~pc11de1rnia e :23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.

!'rnncísco Antonio de Salles.
Dl!:CH!!-;'J'O N.
.L\pprov<1

t>~

\!.O-.'l---111~

Pstut1Jfns

li ll1•:íll"l'l"Rl\O.DE 19Jf

da « lli11t•hrnnd Brnzil Con.1 Cornpany »

O 1'1·<'-'id1•1Jl1• rl;1 l1Pp1J/ilil'a doi' !•:~lados lfnidns do Hra1.il.
all1•111!1·111lo ao q111• 1·1•q111•r1•11 a « ITilldJraml Bi·azil Coai C:orr1pa11y ». a11Lrn·izarfn a 1'1111r1·in11:u· 11a H1)pt11llira Jil'lo drr1·P1o
11. 8.001. de tli il" a_'.!;11sl11 dP 1\111. ,. d1'\·idan1,.11l1· l"'Ill'1•sP1tl;1rl;1.
""'·1·rda:
.\l'l.igo 1mi1·0. l.-i1·a111 app1·1n-ados º"' 1·sla111los da « líiJ-l1•/11·a11rl Hrnzil 1:0~11 C1111111aq1~- ». 111Pdia11fl' as l'ia11sulas q11P 1•s/1~
al'11111panl1a111 ;1-.;,..;ig11ada.s p1·lo 111inisfr11 r!P Estado dos 0!Pgrw.i11s
da .\g1·i1~u1Lurn, Jnd11sf 1·ia 1· C11mr111•1·1'it1. fkando a mesma r·o111pa11l1ia 11]11·igada a 1·111npl'il' as 1'11r111alidadPs r•xigidas pr•la
k.c: i '-'la1:ii11 1•m ' ig111'.
fiio de .TanPit·o. 1 f d1~ ou!uht·o <11· t \111. \10" da I11iT'PfH'lldl'1tl'ia r· '..'J" da H1·r111hlica.
HEP.MER

H.

IJA F1JNSEC.\.

l'Pdm 1le Tolerln.

Clausulas que acompanham o decreto n. 9.021, desta data

T
A « Hil!Phrand ll1'a1,il r:nal l'.n111pan>· » r; nhl'igada a 11•1·
11111 1·1•p1·,.sr•11fn11f1' nn R1·nzil 1·0111 p/1•nos ,. illimilad11s prnl1·1·1•s
pal'a ll'alal' P dPfi11iliYanw1Jf P l'l'S<Jl\'l'I' as l]uí'.slõrs q11P sr
:-:11s1·ifal'1·111 q11r1· nnm o novi>r·no. quer com partfoularPs, p11t!1·11rl11 ,,.,. r!1·111a11dndn r r0rPhl'1' 1~ilarãn inicial prla rnmpanhia.

TI
Todos 11s ac( ns q1w prat.i1·al' 110 Brnzil fi.1>.al'i[r, s1i.i<' if ""
1111i1·:11111•1dl' :'t~ f'l'SJll'divns !ris " T'Pg-11lanir11fns 1· :í inri:-:dir·c:iín
d1• "''"" l1·il11111:11•s .irnlii'iarios nu adminisl1·af.i\·11s, sP111 fJlt1'.
1·111 l1•111p11 alg11m. pn.,sa n r·nfp1·ida c11mpn,nhia 1·1_'cla1t1al' 11wtlrpt<'I'
1•x1·,.111:iío l'1111dada 1·rn Nl'llS rsfafutos. cujat< rlispnsiçõ"s nfío
pndP1·i\n s1•1·vir 1fo base para qualqtt(•r rrela111a1:ft0 1:oncerrw1J!I'
:í 1•\1'euc;ão das ob1·as 011 serviços a que elles se referem.

At~

!'OS DO l'OIJEH .EXECLl'l'l\'O

111
l"ir:1 i/1•111•11d1·1il" d1· at1l111·izal':iu d11!;11\1.·1·1111 q11:tlqu1·1· :tlf<'1·:w:111 11111· a 1·1111q1;111liia 11·11\Ja 11<- l'az1·1· 1111,.; 1·•·~111·1·1 i\·11,; ,.,.;fa-111111-;_ c; .. r-1111'-lia 1·as..;atfa a a1tiul'iz:ll'il11 11a1·a 1'111H·1·i1111;i1· 11:1
1:1·1qiJJli1·a ..;i i11fri11.'-'il' '"'la 1·la11..;iila. ·

IV
l•'i1·a 1•11l1•11didu q111• a a11l1Jr11.a1.Ji1J 1'. datl:1 s1·111 p1·1.,ju11.11 do
111·i1lt'ipi11 d1· :u·lia1·--:-;1· a 1·11111\1:\llltia ..;11.i1·ila :·1, di..;p11,,ir,1-11""' du
il11·1·il1.1

ip11·

1·1"~Plll a~ ~(l('i1 1 rl~id1•:--: a111111~JllH.-.:.

\'
\ i111'1·n1·1::"l11 d1· q11alqt11·1· da ...; 1·!:111-qila..; 11a1-;1 a 1111:1' 11:\11
1"1•'.ia 1'()111111i11ada 111•11a ""l"''·i:i! . ..;1·1·:i l'1111ida 1·11111 a 1111illa d1•
11111 1'111!10 ili' n:is '· 1 :illHl'f · a 1·i111·0 1·1111\11,; "" ,.,:is :, :llllO'!i ,.
1H1 ~·a-..:11

di·

1·1·i1H·id1'11t·ia. t·11111 :\ 1·a-..:~a1~f1()

da

alll11rizat«-111 1·111\1'1'-

dida 111•111 d1•1·1"·l11 1•111 1 i1·i11d1• d11 q11al l1ai,a111 ª' l'l""'1•1d1·~
,.\a11..;11l;i..;.
1: i11 d" .l:1111·i1·"· 11 11'- "·"'"'I" if,. 1\1 I 1.
t•,.,;,.,, 1/·.· '/'11/,.1/0.
IO:t1. :l11ai\11 a..;..;i~11:1d11. l1·ad111·l111· 1111J1li1·u I'. i11[1·1·111·1·I" 1·11111111•·11·ial .i111·:1111,.1il:1d11 da 111·a1:a <111 lti" d1• .Ja111·i1·11. 11111· 11111111·:11.::-111
ol:1 \J,.ril i,.;..;i111:1 .l1111la !:111111n<'1Ti;d d:1 1::111ilnl l·'1•1le1·al:

!:1~;·lil'il'11 p1•l11 p1·1·..;,.11I" q11r· 1111· 1'11i :q11·1·,.;,..1J1ail" 11111 d111·11111,.11J.-, '""'l'l'i!'i() 1111 idin111:1 i1q::l<·z aii111 "" 'l l1·ad11'l,il' l'at·a 11
11·1·11:11'1!111, 11 q11" a~-'i111 1·11111pri 1·111 ra1.J" du llli'U 11fl'i1·i11 1·
1·1_1ja l 1·a1hll'~·üo ,~ a ~P}.!ll i11(1·:
TRADUCÇÃO
« Hillebrand Brazil Coai Comp<.:ny »

\1:1:J·\Tt1-...:

1ii.1,11~

\1:1:\(J;\\:--;T\:-i
Ili'. l 1111

ili 111· ,11·,111>

l.

:1.---.-.:1'11ll1l1·;1

:11111t1:1I

il11~

\--'

tte(·,i1i11i:..:laq

lllliD'.Tlllil·'·~

d:1

1 .\1

t'•ll1q1;111111a

,,._ Ji:1 11" ""·1·ipl111·i11 il:• 1'<111q1m11iia na l'idail1• d1• i'\11\ a
\111·!,, 11:l l1·1·t·1·i1·;1 ..;1•\.l:1--\·1·ira di.· .i11·1ll10 d1: 1•ada ;11111i1 d1'p11i~
<111 :1111111 tf,. 1\l1 1. ;'1..; 1 1 11111·:1...; da 111a1i11:-1 1111 :í l11ll'a. i1 .. ,·la1·aila
1111 ;1\ \.'-'» da ª""''11ilil•"a. q111· :1 tli1·1·1·i111·ia il1•l1•1'111i11a1-.
\-.: a . .;..:1•111\i/1'·a~ 1>:-.;\H'1·i;11•...; do:-:, a1·(·i1111i~la~ da t·u11q1a1J\1ia
1·,.:1l11a1

\H11l~,1·:-111

1·1·:1li:1,:ir·--.:p

111i'di:11l\1·

i·1~11\·1w:11;i"it1

da di1·1·1·!1H·ia

1111

d(\:--:

:li'l'Í111Ji.;i:1.; \111:-':-'llÍl!dll 11111 IJll:tl'i11 d11 l'apÍia[ :l1'1:l1p.; I\;\ 1"Jllll'i\
1• lc1.!.!ar· t\llP ['p1·1·111 dl'1·l:1r·;u/n~ lli\ 1·1~11\ (l\_·a1'.:lo 1' nn :'\ i:--;~1.
::. () :t\ i..;,o da :11~11·a t' Jqµal' d1· ,1·:1d:t a..;,...:~·111l•l~··a d1· :t(Ti1111i>l;1..; ,.;1·1·;'1 1·11\!'>'µ111· 1111 1·1·11\l'I\ iil11 tll•]11 1:u1·1·Pi11 1·11111 l!l di:t.'
ili· a11l1_.,.,.d1·111·ia. 111) 111i1ti1llo. a cada an·i1111ida 1·1·~i..;l 1·;1d1> qu•_;

u:i

AC'ros DO PODER EXECUTIVO

lt1111\·Pr rladn

1•11d1·1·1·1:n

í'Se1·ipfn an

RPrr1·la1·in

tia <'nmprwhia

para "'s" fi11J. :-;,·1·;í dadn nulr11 n.Yiso ull1•1·i111· quP p111l1·1· s1·1:
1•\ iµ-id11

:1\ i:--;n

:--;1_~

lllll' l1·i.
lod11~ 11...:

IJ111·1;1n

pntlf•rií11 1·Paliza1·-"" nssPmlil1'•as s1·m

a1·1·inni,.;;.las ~1~. a1·.llnn·111

1111

pl'P~<·1dP:-'

:·..;1·

1~

ayi-:11 f1'or 1·1•jr·il:1il11 i1111· ''"l'riplo p11r aq111·l11•s q111• 11ií11 ,,.
:!1'11:11'1'1\I 111·r•s1•1l11•'.
". ( ,, ""~'t1iil11r1·s ili' 11iai111·ia tlP tifi1l11s da 1·r1rnp:llll1i:t
1·111u di1·1·il,n d1• \ 1il:11· d1•\-.·111 :-;1• aella1· pl'PSl'llil's 11111· pPss11a 111t
11111· p1·111·111·ad111· 1·111 1·:1d:1 il''""dil1;a d11:;; a1·1·io11i'-'l:1s pa1·:1 1·11usl il11i1·1·111 1/1/11/'//1//: llll'llllS d1'S'I' 1/11111'/1//I. l'lllllit1iJ11. l1•11iJ11 \"11"'1'1'.'
11:11·a :1ilia1· a ª'"'·11ilil1··a.
:>. Ln:-:11 0110 1·1·11· 111•s~i\1'l. a di1·1·1·l1ll'ia '-'''IHJis d1• r·l1·il:1
a11111ial1111·1il1·. il1·1 ,. 1111111<•:11· tln11" il1sp1•1•(1J1'1''' 1!11s y1d11s dr>'
:tl'l'ilJlli,j;is I' dil-' 1•il'i1.:ii1•" jlJll':t rlJl\f'l.'j(ll\Jll'l'l\I :d1'• (\ t1Jliillll
adia1111·nl11 da :1,,1•11il•li'·a d1• a1·1·innislas. :1111111al. R<':-:11i11l1•. :-;,.

1l1•i\a1·

11 ..

l"nz1·1' 11~...;a~ 1111111('t1l.'cl1·."'· 1n1 s" a.~

111'...; ..... na.~

1\111111·a~l:i."'

1111 qt1alq11f'r 1lr·llris rl1•i\n1·1·111 <10 rnn1p:11·1·1·1•1· 1•111 1111:tl1p11·1·
ª'""111hl1;a tl1• a1·1·i1111islris. " pr1•.,id1·11l1• tia n.,.s, 1ul1l1"a p111ll'r:í
111111w:11· i11."Jl'''·l111-,·.; 1111 11111 i11~pl'f'!1>r pa1«1 a:-:i1· 111·,sa ª~""11il>l1'•a.
li. !\:-: :i-..: ....:1·r11ltl1'•n..:. 1111.-:: a1Ti11ni.-.;fa-.; ~1·ril1' p1·P:-.;iditl:L..:. 111•\Jl
\ll'1".;jtl1·1li1'. 1111 ll:J llll"'llt'i:l tl1•;.;l1>, jll'lll \ i1•1•-j1J'1•sitil'1Jf1• 1111 '"
111·111 11 lll'1'...;itl1•1Jt1· 111•111 11 \ i1'1'-Jll't'SidP1Jf1• ""I iy1•t'f'lll jll't'..;1•1111•,:,
11111' 11111 Jll'l'Sitll•J\l1• 1•l1•iill 111•Ja ~l~..;1•Jli1i\(•a. () ~l't'J'l'fal'itl da 1'11111p:l!Jliiil

ngir:í

1·ti11111

...:p1·1·1•tn1·i11

dr•s....;ns

a~si•111ld1~a;-;.

~i·

t"·di\·1>1'

]' l'!'Sl'll f ('.
7. Os dir1·1·l111·1·..; o;1·r i111 1•li·i!11s 11a ass<'11ii1\1:a a11n11al tl11:<
a1·1·i"11islas. n11 111.'-'11 tl1•p11i' d1·sf:1. q11a11tl" 1'111· 1111_-;_,;j,,.I, ,, P\l'l'('(~l'ãn Sf'IJS 1'rt1:µ1i...; ~lf,', ....;1•11:-; s1w1·1""':-:111·1·s :-:r•r1•r11 i' 1Pil11:-.:.1• qunli'i'Ít'adns.
8. ;\s \·aµ:1..; 11:1 di1·1•,.l11rin. pwlr·1·i111 ..;,·1· 111·1·1·111·liida' 111·!:1
tli1.,•1•l111·ia 1•111 q11alq111·1· ª""1•11l11li'•a.
ti . . \s a..;s1•111hl1'·:1' tia di1·1·,.l11ria ,;1·1·:1" 1·1•:1lizada~ 1·111 1"11111-:1..;
H1a1·1·atl:1..; p1•la di1·1·1·l1>1·i:1 1111 1111•rfia11l1• r·"11' 111-:1l'iin ti" 1•r·1·..;id1•1il1·: 1• 11 s1·1·1·1·f:11·i., 1111 11 1·11111'1'i11-11:11·i., q111· 1·i11·1·a, "11:1, 1·1·z1·.s
tl:11·ií11 :11 is11 ""1111•11i1·11l1· d:1..; as,1•111hl1":1..; d:1 di1·1·1·l111·i:1. 1'"1·1··111
11111:1 :1S"'llii1Ji'·:1 11111!1•1·(1 1'1.':JI Íl:tl'-"'' ..;1•111 :ti j,11 1 •:-:ll d1•1111Í..; tl:t
1·l1•i1:ií11 :1111111:11. 1111 1111·,11111 l1wal. \..; :i..; ...;1•11il>i1":1..; 11111l1·1·i111 1·1·:1li-znr~:-;1• 1·1n qu:1lq111·1· 1»p1w:1 ..;1·111 :l\ i...;o ...:.(' lndn...: 1!·~ di1·1·i·l111·1·:--; ,...;1
1

~u·l1a1·1·1n p1·f'~i>1il1'"'· 1111 ~í' 11 :l\ i~o 1'1\1· r·1•.i1•ilad11 IH)!' l':--;(·1·i1dn
p1•!1J~ 1111" 11ií11 1·1111q1:11·1·1·1·1·1·111.
\s :1.;..;1•11ll>i1"as da tlir1•1·l111·ia
J1ntl1•1-;i11 11'1' ]11:-::11· 1111 Hr·azil ;:1· l11tl11s 11..: ili1·1•1·!111·1·~ 1•,li1·1·1'1•111
Jll'i':O-:Pllft'~, jl\I ~I' ll :l\ j~q r1\t· t·i>jPil:1d1 1 pti!' l"-:i't'iplo JH'J11..; fl1H\
1ulo l"·di\i·1·:11n 1f1·1·:-.:1·1l11•...;.

Ili . . \ tli1·1•el111·i:1. I''"" q111• 1'1'11· p11;-;..;i,1·l. d1·1111is tl1• 1·l1·ila
a111111al111,.11l1'. 11111111·:11·:i i.1111 d11 s1•11 ~··i11. p1·r·-iil1•11l1· tl:1 t'llt111•:111llia. 1• 11111111·:11·:1 l:1111l1r>111 11111 \ i1·r·-111·1·_,jrJ,.11l1•. lllll ;<1'1'1·1·f:11·i"
1• um tl11·sn111'<·i1·11. 1• ''" d1·111ai.' ll1111·1·i"11:11·i11.~ q111· :ll'l1ar 1·111111·11i1•1Jf1•. :'\i\11 s1·1·;'i p11·1·i·"' ..:1•1· 1111·111111·11 da di1·1·1·!111·i:1 11n1·a ~1·1·
\"i1·1•-111·1·,itl1·11l1'. ·""·1·1·la1·i11 1111 ll1"""lll'l'i1·11. <,111alq111·1· l11111·1·i1J11a1·i11 11111),.1·(1 .'<·1· '''11111·1·atl11 1•111 1111nlrp11·r l<'111J11•. 11111· 1.,f:w:íq
<'111 la1·"1' "''"'"'ª 1•x11111·1·a1::í". 1•111 1111rn n..;s\'11llil"·a tln tli1·1•1·l111·in.
tl1" itla1111·1il1• 1'<1•1111w:1ila. 11u 11111· mai1ll'i:1 tl1• l11tl11o; "" ili1·1.,.l111·1·,;
PJU

1:x1 1 f'!·i~·in

11n tw1·:1sifín.
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ACTOS DO PODER EXECU'l'IVO

1 l. Os a Iludidos funccional'ios exercerão as func1.·.ões q1rn
iliallil11ril1111•nlP c11111pf'f Prn aos sr~11s 1·a1·gos, r·espPctiva111i>111P,
1"·111 1"11110 aquellris quP a di1·1·doria dl'f.ermi11ar.
l l. Os litulos (acções da 1:1J1npanhia serão lrnnsfrri\ Pis
1111 1 rnnsmissiveis sürnenl1• nos livros da co111j1anhia pelos
J!"s,,;11 idores, em pPssoa o\l 1·1·rH·1~sm1lados por procurad01', medianf p eulrnga do res1wcfivo Cl'J'!ificado. Nenhuma transfo1·1•111\ia o\l lransmissfín de acçii1>s por integralizar exonerará 011
dinünuir<'t qualqul'r ohriµaefín do ,;11l1s1Tipfnl' primitivo com
1·,,speito ás mesmas.
1 :~. Estr•s 1•st ai u f os podr~rãu ser r~rw•ndados ou ampliados
e111 qualquPr assPmlil1;a da direcloria por· vof.o affirmalivo de
1111ia maioria de lodos os rlirPí'fol'Ps, se o a\ iso da modifica1:ão
q11P se pretende 1fazp1· ihouvPr sido entreg\H' ou reawllidll pdo
1:n1·1·f'in a todos º' di1·pcforPs, 1:ineo dias antes da assPllllil1~a,
1111 sr: todos os din"clol'es sP H1'.hH1'11m pl'ese·nLcs. ou sn lodos
aq 11Plles l!Uf' 11ãn eo111pa r1•1·1•1·1•rn 1·1n11·11rcü\ 1·Prr1 r·o111 Pss;1 1111HI if'i1~af;ão, por 1•se1·ipto.
'li.:u. 1Alvaeo ll. C:rn1·a. s1•1·.r1•la1·io da « flillehrantl Rrazil
1:ilnl Cornpr111~ ». p1·lo p1·1·:sP1Jl1· 1·111·iif'i1:il quP os eslatutus supr·a
,.;iío 1:<Ípia f'i1•l "<'X:tl'fa d11s 1•sfat11ln.s da« TTilli•liraml llrnzil Cllal
i:ompan>· », 1:m·pn1·a1:f111 dP\ itla11H•11f1· 111·;.:anizada na 1·onf'm·111idad1~ das lf'is tio l~sfadn tl1· N1l\a Yrn·k. 1• lfllí' os rl'ff'l'ido::;
1•sfal11Lns f'Ul'Ulll d1•yitlamP1l11• app1·11\·ados pl'la di1·p1•.f11J'ia da
n11•s11rn « HilJPhl'and Bl'az i 1 1 :oal Cn1npa11~· », i>111 11ma ª'si;mlili'•a
r1~g11larnrnnt1• i:nnyrn·ada " 1·pa]izada n11 n. l<\G B1·1iadwaY. 1111
Hai1To <111 J"a11l1afla11, Cidatl1'. 1:1111tlad11 1· J<:stadn i!P No\rt \'ork,
ª"" lti 1J'ias dP .i11nl11J dP IH! 1, d1~pnis d1• lraverem ~ido mia11i1111'1n1·11fl· rtpp1·11\·;11!11s 1' arlnplados fll'llls aecionisfas da 1·nmp:lllli ia. 1• q111• l'SfPS 1•sfal11fos lliÍO fo1·;1111 l'PYO/:rndos llPJll J'l':il' i Ili! idos.
Datado <111 Nn\·rt Ynl'k
f; ;·111:11. ~p1·r·l'fal'in.

all~

:w d1• agosf o dP 1fl11, -- A. ll,

fi:11. (ll'm·~p .\. J<~llis. f:l111·lliã11 p11hli1·q d11 Co11dridn d11
:\'11\'a Yrn·k í' 'l~sfaolo d1· !\'o\a York. 1wlo p1·r·snnlP l'l'f'iifi1~n
1p11· 11 lflll' acima si· 1·011'1"rn 1" .1•1ípia i'i1•l "1•1J1·1·1•f'la dns l'sfalnfos
da « 11 ilkhrn11d B1·azil Coai l'.11mpa11~ ». 1·m·p:11w:fin m·grrniznda
11a 1·.1111 f'rn·111 itl:uli· tias lPis <ln J1~statl11 dr• .\To\·a Y1ll'k. 1·onfn1·mp
-;1• 1·011!1"111 fl() li\T11 111·igi11al d1· a1·fa~ da 1•nJllprt11hia rill11ilida.
f•; l'f'f'(ifi1·n lllfliS lflH' 111•sf1• dia '.li d1• agnsf,o <fp jf)Jf,
p1•1·a11l1• 111im Jl'"'·"1al1111•11I" 1·0111pa1·1·1·1•u 1• \'l'ill AJyaro H. Graca
lfll<'. Sl'lldll 11111· rnir11 d11\·ida1n1·11f1• f'.11111p1·nmissado, rie.pm: n di~
nlar1111 que 1" ll s1•1·1·l'f:11·in tia « llilli•hrarnl Brazil Coai Cn!llp<lll~· », r• a iwssoa q1111 fi1·n11n1 11 1\PJ'fifi1·adu supl'a P fllll' ·sahP
1• cmil1Pr·1• q1111 as df'1·larai:õl's 1·1Hll idas 1111 m1·s1nn são a ,.,_
pl'Pssi\n da YPl'd:tdP. - r:1•m•111' ;\. Hllís. f rilwll i:lo 1rnlil i1·11 - l:11ft·d;1d1> dl' Nova York.

!<:si arn a .chance lia rlo allmli<lo tabellii'io.
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AC'l'OS DO PODER F.XF'..CUTIVO

Estado dP Nma York-Condado de Nova York. RS.N . .'!8.8:?1.
1·:11, \Villia111 I'. Schncid(~I', c~l'r1Yao do Condado de Noya
YPl'k, " tamlH~111 <'scridio du S11p1·1~mo 'l'l'ibunal do mesmo
Crrndatl11 r1111~ (• !l'il1unal de regist.rn. pdo presente certifieo
que ( h•1l!·g1~ .\. F:lli-<. cu.io nome firma o t:f~rtificarlo de prova on
l'f'l'<Jll !1P1· i 1111'11! u d11 iu~t n1ment.o junto era, por 01'.casião 1k
1·1·1·1·lwl' 1·ssa p1·u, a on r0conllf•cimnnl.o, · d1•vidar1rnllf P cor11pe11'.1il1• parn o faZPr. " Pxercia o ca1·go de talwlliã•i publi1'.o rio
Crindadfl d1~ i\'11\·a York. oml1'. mol'a. Certifico mais qu1'. coril11•1:t1
l11•Jl1 a Jpffra du 1111•sm11 falwllião e rrcin siucernnwnte SPJ' a
a ss i.~11rn t 11 r·a dn 11ws11111 1·r>1·tifi1·arln ri<· !H'nva 011 J'P1·.011!1P1'.i 11w11 lo
:111 f li Pll f i1:a.
·
'1•:111 ti;sl1•11Jt1111ifl rio que firmei o p1·nsenfe que sr•ll1d 1·n1!•
o s1d lo d11" Tlll'lll' i11uad11s 1 jondad11 •) C()rf.I' nn d ia :!1 d1'. agosL J
i],. 1!li f. 11'. P. Schw~ider.
~stava a 1·.llr111f'r•lla i!ns alli1rlirlos Contlar!n 1• (:t11'ff' tl1• '\nva
York.
H1·1·1111 lt1·1:0 v1•1·dad1•i rn a assignaf u ra rxa !'ada no 1\1•1·f.i l'i1•ado
1·,.11·11 ap111·11·rn 1k \\-lll. F. ~chnPi(l<'r. SP1'.!'Pfal'io do Colldatlo
rJ,. Nllva Yol'k 1•. parn <'1111sfar on1k r·.011virr, a pcrlitlo dn
i11f P1'<·~,.;ad11. passo 11 p1·1·s1•1Jf1· IJlll' as,.;i;..:110 ,. \·:w s1•llatlo 1·orn o
"'"" d1·-<I" C1111s1iladn (~!'ral.
llr•clal'o qut" 1•sl1· ilo1·urn1·11tn sr· 1·umpik rle >;1•is folha,.; q111'.
vi'ío 1111111P1·adas ,. 1·ul11·i1·arlas pn1· mim •' s••llarla:-: 1·11Jll•" ,.;l']ln
d1•,.;l 1· C1111sulado ( :1•nll.
Nova York. a11s :H d" aµn,fo d1· l\lll.---.l/1111111'/ .lrrl'i11lho
P. 1/11 ('unho. 1·1111 . n1l gPral.
l~stava a 1·ha1Ji'1•lla rio Consulado CJPral rln Bl'nzil r•Jll '\ova
Y111·k i1111filizando 11111 "'"llfl rl11 :-:Prvi•·11 ·r·nJl:-:11!al' d11 11ws11111 pai~..
d11 1:1]111· dr J!j;OOO.
.
r:11lladas ,. imlfilizadas lla HPf'l']H•dnria rln J)i"'l1·il'fll F1•il1•1'al
li11:is Psfampillias fr1kraPs iln valor 1·nllPl'iiyn d•• ':':l;JOO.
Tlr•c·milw1:0 '"1·darlPi1·a a assiµnatura do ~t'. 1\1 ..T. F'Pl'l'l'il':t
da 1:1111ha. '1\11lh11l gl'l'al 1'111 N11\'a Ynrk !sollJ'r• ilua-< l'sta111pilha,.;
do Sl'!lfl frdPral d11 Bnizil dn val111' r,11Jlpef ivn d0 qui11lll'11f11s 1•
ei111·111•11fa n\is).
llin dr· .Ta11Pi1·11. '!!í rll' sl'ff'rnhrn r],. H11 I.-- 1'1•]11 rli1·1·1·f111·
!-'"l':I 1. f,. {,. F'l'n111111/rs Pinhril'o.
'E><fa1·a
rln H1·azil.

:i

"liª"'"'·ll:i da s,.1'.J"l'f:i1·ia rias l1Pla1:i"ír•s l•:xf1·1·in1·1· 0

Nnda m:iis r·1111I inlw 011 rl<'rlaray:i n r1•fPrirln d11.:•1mwnf11 q11f'
fi1•l1111·1if,. \ 1·1·f i d11 p1·11p1·iri rn·it.rinal 1•s1:ripln Pfll i11:.:ll'~.
q11:i1
1111' l'l')IOl'f.n.
1~111 fr" " !Psl1•111n11l111 rl11 •PH' pnssf'i " pr·1•sr•11I<' lflll' sr•ll1•i
1:11111 11 ~l'llu dn 1111•11 .. rri·r·i11 1· as~ic:1111 lll'~fa 1·.idad1• rlo llio rl1'.
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Jarwiro aos vinte e seis dias do rnez de setembro de mil nove1···1llus e onze.
:-;u1J1·c eslampill1as fcderncs do Yalor L'.ulledivo J.,; :!$000.
llin de Jaueirn, ;.'(i rlc sclernb1·0 du IHll.-Ma11o<'l de
J/111/ui;

f.'011scca .

.i\h1·e :10 J\.1inistPrio da 'F azend;i o rretlito de 10:572~7Rl para pn.gnmrnlo :i.o
nr. ~\11tonio Carlos Ribeiro dr J\ndrada J\.fachado e Silva ~Tnnior e ontro~,
1lc juros da mlira a que foi cond •mnada a Fazcn1la J1 edrral 11or Sf'nfP1H_:a
j ttd iciroria
1

1

O PresidPnlP da Republica dos E.~tados Unitlcs tio Hr:J':il,
nns termos do dccrnto legislativo n. 2. ·'i:!O, de :.?:~ de agosl o do
1·111·1·cnlc anno, reRo!Ye ahrir an 1\1 iniRl0rio da Fazenda o 1•1·cdil 11 de tn:;>/:!ifi8l parn pagai· ao ll1·. ~\nlonio (:arlos l\il11·irn
d,. Andrndn l\lnehado e ~ilva .Tlt11ior e out1·ns, filhos e unieos
li1·1·d0im,; do nr·. ,\ntnnin Cario::; l\ihcirn de Antlrnrla l\laelladn
,. :-;ilvn. os j11rns d;i múra 11 f!llí' l'oi 1:nntl0nrnarla a FazPnda l<'pdn:tl por sf'IilPll(:a da .iusl i-ça fprlcnil df' f'. l'm1lo, tlP ~H dn
j:1111·i1·11 tlP 1\10\, 1'1111l'irn1:1ila plll' r11·1•.1'11·diio illl :-;up1·011111 T1·il11rn:1l
.1<'1•t\,.1·al dn ri d1• n11L1tl1t·n dn nw,:1110 a11nn.
llio de .Ja1wÍ1'0, Ili d,. 11t1YPtnln·o dn l 01 l, !lü'' tla lud1q1n11tl1'.rH·iaé".• :!:;" da Il·~1H1blica.
lIEllMES Jl. DA FONSECA.

F1·a11risco Antonio 1lt Sallcs.

DECflF-1'0 N. g. 02.2 .A hrr, no

~Tini~·drrio

DE

11

IJE OlJTUBHO llE

l (l f l

ela Fazenda o rrcdito de 80 :000$, snpplPmr11t1n :'i vrrhn. G•
.\11osPntndoR -- do ext~rcirio tl(' 1911

O Pn•sidP1il.0 da HPpnlilica do~ E;;lritl11s Unidos d" llrnzil,
a11!111·izai.:iio l'Oll·da11if' do t!Pl'l'<'ln IPgislril i\·o 11. :! . í!lli,
dni<l.a da la, 1·psol\·f~ ahrit' ao 1\1 inislcrill rl:i Faz0nda o 1•1'<'dit11
de RO :!!00$, st1pplt'mr-11la1· :í. yp1·ha (i' Aposenl:1dos -- tlo
a1·I. H5 da ]pi TI. :>.:l!l(i, dt•' :11 dP df'ZP11lh!'O do l!)JO,
llio 1fo .l;innit·u, l l dl' 111tlllli1·11 dP l!Jli, GO" da llld1•]l•'lltl1·11"i:t u '!:l" tl:i l11·p11lili1·a.

11~:111d11 da

Tltcn1\IER

n.

n.\ FnNRICI!·\.

P1'm1r·is1·0 A11to11io de Salff's.

ACTOS

no
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DEGfiETO :'/. !1. 023 -

DE 1 G DE NOVEMDHO DE 1!111

AJ11 r ao Minislrrio <la V<ação e Obros Pnblirns o credito de 2;;0 :000$, 11:t":t
hnxiliar o govm-no elo ltio Grand'e do Sul ·no Rrrv,içn df' df>soh~tn11·ç;\o tl1Fi
h;dxioR elo Tin (;l1:1h~·hn, ln~í'>n do~ Pn1o~, rio R. Gon<;alo, fa,~ôa 1\Iirim " rio
.f :-q!,'rn:l.TTlO.

O Prr~idPnf1• da Rqrnblica dos Estados Unidus do Brnzil,
11:<r111tlo da r111tor·izat[ío qur lhr confrrP o n. XV do ar!. :;;?
dn l"i n. '..'. :;rrn. d" :n de drwmhro de HHO, d1·creta:
.\rtigo unico. Firn abrl'to ao l\Tinistrrio ria Viai;ão r Olm:is
l'uhliea;;, por ronla da quantia de 1.000 :OOOlj:, o rrrdito de
'.'!íO :OOOlj: para auxiliar o g-onm10 do llio Grande do f'11! no
;;PrYiço dP dP~oh;:;frurr:ão dos baixios do rio Guahyba, lagi"1a
do~ Paios, 1·io S. Gnni.:alo. lagi\a l\lirim r rio .Taguarão.
Hio dP .Tarn•iro, lti de novembro de 1911, !10º ria Titd1·1w11d1•111•in P '.':1" rla H1·p11hlicn. ·
HEnl\rns

n.

.T • .T.

J)P,í:HF.TO N. !1. O'..' í -

DE

1 1 DE

1u F0Ns1·:1:.1 .
S1·11l11'0.

Oll'l'fTTIIHl

ng 1!)l1

Ahro no 1"fi11isff'rio da J.l,azr-ndn. o rr('•clito dr 451*040 par:t pngn.nti,nto~ df\VÍ<log
n. José 1i-Iartiirn TiPil<' P n. Jo~P Tnpiii. Alon:-.o, ~m virtndc ele RPnt1'n~:1 jn·
diciaria

O PresidenlP da Republica drn; Estados Unidos do Rrnzil,
usando da autorização contida no art. 82, alinea VTT. da J0i
n. 2. :v:;ri, de ::i f de rfozemhro de 1!H O, 11 tendo n11Yidn o Trih11 nal dP Gontns. na ronformidade do art.. 2º, li ?º. 11. '..'. lPtl rn r,
do !lerrpfo legislat.iYo n. 392, de 8 de ouf.11bro <lP 18!10
Rt>solw ahrir ao l\Iinist11rin ela Fazenda o rr0o!ifo de 151$!110
para nt'rorrer aos pagamentos deYidos. P.lll virt1.Hlr de spntrnc:.a
.iuili1·iaria. a .Tn~1; 1\Tartin.~ LrilP. na i111porlanr.ia dP ?l!í~t !O,
cn11forrne preratorio expedido 1wlo Jnizo de Direito dos Fr~ito~
ria Sande Puhlica em 20 de junho do corrente anno, e a ,José
'l'ap i:í A lonso. na importanria de 236$800, conforme prpca t.01·io
daqlll•lle J11izo e:qwdido na mesma data.
Hio d(• .fa1rnirn. l 1 dr outuhro de 1!1i1, 90º da Jndeprnclí·ncia
r '..':l" da flep11lilirn.
HEnMES fi. DA FONSECA.
Fí'flnciscn Antonio 11'? .Sofl,.s.

AC'J'OS Dd PODER EXECUTIVO

1mrmETO N .. g. 024
l'1·01n

1A -

DE

1 (i

DE NOVEl\fflR() DE

1!111

q11:1jro nwzcs o prazo fi:-.::1,lo 11a ('lau:--.ula II do llc('r('f-0 11. 7.9!)'),
tJ,, lllilÍO de 19JQ, JlUl':l. Ll[l/'·1':--.t•Ut:ll'.ÜO d08 ('Sill<lOS defii,ifi,11-.: rtr)
d· Tiha~. :::y, dia 1·~islrada. (le \1"prro Rort1cabana.

]ot11

J:'

f\,

l':1111:il

o f'1·esiuPllf<' ria l\cpuhliea dos Esladns Unidos do Braz:i.
:1ll1·1J1k11d11 ao qu,. r1·cp1p1·1•11 n µ·oYl'l'I10 cio 1 1 :~tado dP R. 1':111lo1.
,\ri ig11 u11i1·u . .Fi1·a Jll'•ll'11.tu1do. po1· quatro nwzes. " pr:11::1
li\ad11 11a cla11~1tla li rlo tkc1·..to n. 1 .!l!J5, de 12 dP J•t:tio .i.~
·t!llO. 1•al':I ap1·1·.~Pnfa,:fío d11~ ,.,,fud1i,.; dcfinifi\·o~ do 1·:1111al "''
Tilo:1µ.', da Ji:.•:trarla de Fi>1·1·0 ~01·ocaha11a.

lli11 d" .Ta111·irn, !li d" 1111\1•111hl'll tfp 1!11 f. !lfl" da l11dl'111·11il1·11r·i:1 ,. '!1" ria Hqmhlka.
lf1mMFR

R.

111 J1'0Nf'JJ<:C.1 .

.l . .T. Senlim.

1m1:nf<:T() N. 0.fl?rí- ..

nE

11

DE ()[J'!'lJRHO rm

i!Hf

..\l~rP ~10 "\fini~t .. rio <la Fazrncla o rrrclito rle !>8:4'29$000 vara T•~ga111ent0 á
í'ornp:i.nliia Ft 1Tn-(';1rril .Tanli111 Hotanien, 1•m ·drl1HlP. <1<• srnfpnr:a j111

() i1·i:1 ri:1

n 1'1"·~i1J.·nf1• rln H0p11hlic:i dns Bstndns TTnirlos rln n1·;11.il,
i1-:111d11 d?:. :rnfrn·iz:H:iin cnnfp1·irla no art. 82. n. VTf, d:1 !Pi
11. ~·.:l:íil, rir• :li 1/1' dPzr•mhro d0 1!110. P tendo onvido o Tril111H:tl
d1• <:"11f:is. na !'OnforrnidadP do ;11'1. 2º, ~ 2º, n. 2. let.trn '" dn
1],.,.,.,.1,1 ff'µ;islatiYn n. :102, rfp 8 rl0 n11t11hro de 18\'!6
·
n.·~nlv1• :i)Jrir an l\lini~fPrio da Fazenda o t'l'Plfifn r]p
:,:-i: 1:.'!J~(iOO 11a1·n 111·1·n1·1·•·1· an p:l.l!<llllf'llin dl'Yicln . .-.m Yil'l11rl1'
"" ~1·11il'Ilf'.·<l .i11dir·.iarin. :í C11rnp:mhia Fr-rrn-Carril Jardim J\of:11ri1·11. 1·nllfnrn11' a pr1•c:1ln1·in r•xprrlida prln .T11izn F1•d1·1·:1l
rl:r f" V;11·:1 1•rn "''! d" .i11lhn do conent.:-1 armu.
H io "" .Ja11Pi1·0. 11 de ouf.nhrn de j n11, !lílº rln. TnrlP]lí'f 1k1H'ia
,. ":~" da ll1•pnhli1·a.
HERMER

R.

nA

FoNRE<oA.

Prnnf'igrn Antonin ti!'

1lJ~('.ílF,TO N. 0.02'í \.
\1•Pl'1~1 ~1

rn:

1(i OE ''fflVF:~rnno

mo<lifi1•arfíPR llO pl:in0 !!f'rfll
qtH' SP rPfp1·p o 1lP1'r<'to n . .~. 7:10. 1lP
:d~nrna~

<l::if':

~!)

Snlfr.~.

nE 1\111

dP mPlhor:inwnfo a
(lr m:iio <lf' 1 fl11
ohra~

ll P1·p~idP11f P dri lll'J>1thli1·:1 rlns F,~fridns TTnidns do n1·n7il.
:r 1!1•11tl,.nrl" :í 111••'l'~~irlndr' d•• f':iz1•1· :ll~11111ris a lf l'J'rlt'ii"~ 11<1 ·1./:111n
d:1~ 11]11·ri~ 1ksfi11f11Ja-; n fr11·ilif:tl' n Sf'J'\'Íf'.ll do f''.Íl's dn p111·ln da
1::1lri:i. i]pn1·0ta:
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Artigo unico. Ficam ap·provadas as modificações !'citas no
projer,Lo approvado pelo decreto n. 8.750, de 2U de maio do
corrente anno, d1~ c01nformidade com a planta que a cst.e aco1111mnha, devida11H~nte rubricada, para as obras dest i11ada.~ a
1':11·ilii:11' 11 s1•1·\·i1:11 do cúl's do porto da Bahia.
Ilio de Janeiro, 1G de novembro de 1\l1 L \10º da J 11iie1"·ndencia e 2:3" da nepublica.
HERMES R. DA FONSEI: \
J. J. Seabra.
DECRETO N.

!) .

026 -

DE

11

OE LU'I'UDHO DE

1911

A hrn ~o Ministerio da Fazenda o credito de 17.:430$160 para pagamento •le
vm1cimentos de chefe tle SPerfio da Alfandega de Porto J\ legre a ]i'ranw
rii;:r·o <lf~ Srt Brito, em virtrnk de sentença judiciaria

O P1·psid1'11tP da IlPp11Jilica dos Estados Unidt.s do Brazil,

da autorização contida no art. 82, n. VII, da. lei
11. 2. :irí(i, de :11 de df'zembro de Hl10, e 1cndo ouvirlo o Triln111:il
de Cn111.us, de conformidade com o art. !.'º, § 2º, n. 2, !PlJra 1:,
do decreto lPgislat.iYo ll. :·rn?, de 8 rio outubro de 1896 :
Resolve. abrir ao Ministerio da FazPnda o credito de
11: \:lOlf;lfiO par:i 111·r·o1TPr ao pagamentn dr• VPllcimP11los de
r·l1P1'1• d1• src1:ãn da \lf'andPga d<' Porto .\!Pgl'f', rclali\'11s UllS
ª!lllll~ "" 100\l I' 1!110. rlPYidns r·m Yil'llldP r!P SPnlern:a .i1Hlic:1a1·ia, a F1·a111·is1'" df' ~:í B1·itn. ronfnrm<' a pri:r:iforia 1•\'"Jll'dida p1•l11 .l11irn F1•dPral da :.'" Yarn dll nist.ri1:to•I•'1•dP1:1'
1•111 l<i d1· .i11llH1 dn erirTi>ntc anno.
11.~rirnlo

nio di' .faneiro. l l de 011h1hro de 1911. 90º tia Independmwia
1• :?:.l" da llep111Jlica.
HERMES R. DA FoNREL!\.

Francisco Antonio

llEt:AETO N. 'l. ll2ô :\ -

111: 1r,

1>F NllVl'~rnr.n

rJ~ SoU1·0

m: 1 \IH

O l'1'.1:,id1•11l.1• 11;1 ll1•p11lilica do~ E'ladrn; TT11ido,: do lll':izil, 11,a11d 11

d:i :1.11f.11r1z:ic~o q111: 1111• 1·11111'1•n• o arl. :lº, 11. J, d:1 ]('i 11. :>.:::·;1;, di:
:11. d1·.dPz1•111llJ'o "" l\1111. !'l'-o]\·p :i)>Jll'll\:ll', p:11·a o Jrn;lit11f11 ll1: 11 j:i-

tn~11. Lol!'-'f,;1111:"

1·1·g:t1L11n1·11:11 4111t~ a <':...;lt• :i<·o111p:111J1a, ;1..::-:ignado p<·lo

llllfll>;f1·0 d1• l<,,;iadn d:1 .lm:1it::1 ,. N1•!!·1·1·i11,: li1l1•ri11rP,:.

Hio dn .Ta111•iro, lfi d1• 1111n•111lJ1'0 d1: J\H f, '.10° d:i l11d1•p:-11dP111·i:1

":>:J" da Hnp11hli1·:1.

llJ.:11111:- H. ll.'.

FoN,F<:I.

Rfoad1ni11 d1t f:1111lu1.

Cm·,.,1,,.

f.\U
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J l p~· 11 Ia

llH'll

t.o <lo

( :o

l

11 ,.:

~X

""º'l'IVO

11'"1ti (, 11

t a n (.

(o

l

~<~n.ja 111

ili

(CEGOS)

l'l'i':

"º

l'iSTIT\TTtl 1: "'' 1 onr:.l'ilZ l<:io

1. .\ i1isl.r1te<:;·111 pt·i111aria;
li . . \ i11-:l 1·1w1·;lo ,,.,·11111l:i l'ia
Ili. () <'11.-:i110 da 1111J-:i1·a U1Clll'i<•;1, Y1wal <' i11..;l1'1111w11tal;
IV. O Pll-<i110 d:1-< a1·t,•.-: 1' 1>llii-i<h q111• <'<l1',ja111
..;1)11 al1·;1111·<' <' llit>s
f'1•ja 111 d1• 1·<•1·011lw<'iilo, 111 ilidad1'.

ª"

A1·1. ~." () [>f"'"ºªI dn l11<lil11l11 1·111np1·r·h0nilt•:
1. .\ ;\1ltni11i,;l.1·a<:;·111:
li. O ,;1•1'\'i1:n sa11ital'i1i;
Ili. O 1·orpn dn<'<'Ltt":
!\'. 11 P"'"11;1 l s11lia11 r.1·110.
•\ l'I . : \ . " :\ ad111i11i..;I 1·;11·;'1n 1·11111pl11'-'f'. tiP.:
1
dil·('('fl)l';
i11spcl'lo1· d<• ;1!111111111:;:
i11-:pect< w;i. d" a li 111111a.,;;
t 1 t1)ltt)n10;

1\..;1·1·ipl 11ra ri11 a.r1·1ii1•i,;L1.

A 1·1. •,." O ·"'l'l'i•:" -:a 11il a "i" 1·11111p1·1•1i<'11il1•
111mlico dini('n:
""" li1·" 111·<'.nlista:
<\111'm·111<'il'o i,;1il>-i11sp<'1·l111· .i,. ;i\11111110"):
<\111'm·1n<'ira -<11li-i11:;p,.cl111'a ili• al1111111a-:);
ii<n1l.i,;la.
tb dll11-: <\11fPL'lll<'i1·11" ..;01·1i1·i111 ti<' ;1j11da11te.; d11 i11.-<p1•1·!111· "
i11,;p('('ill1':1 d11,; ;il\111\ll<l'i .

da

.\ri . .'i." O <·m·po dÜ('<'11i1• 1·ornpc11\-."<' d<•:
.) 1n·11ft\:iSOl'l''i d1• i1Ht.l'llC<:~11 pl'i111;11·ia;
prnfe,;,;"r rle p11l'l 11g111•z;
\H'<1f1\..;sor d<' l't'<llh'I'/.;
p1•1d'('~:-.;01· de co:-:1nogTapl1ia (1 lP1nP1Jt11..;1, d'' g(~ngr;1p1li;1 ~1T;d:
1''l"'"i:1!11wnl.P d" ~i\11g1·apl1i.1 do lll'azil:
1 pr11f1\s-:01· d<\ 1'111·,11111l11!!ia 1• ili• hi-;!1wi;i 1111i1·1'1·-;i1, P-'p»1·i;il1111•11l<'
d1• lti,;1.nria d11 lfrazil;
1

1

prol'(~S~or

dP aritlt1Hütiea, n.Jgnht·a fl gP11111PLl'ia
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1 pt'll1'1)'"'JL' d1· i11-11·11111.,11l"" 1le sopru "de p<'t'l't1.;<í11;
:1 l'!'[H'.I i1l1>1'1.l" do 1'111"'1) <\1) lll\l"Íl.';t;
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.\ri. t>." O l''~"'11;il .;11i>alt•.W11<1 1: "d1: s,•1·1 e11t•:-: p11d,.1·(t ·""'' ;1H11111111'1' llt'<'l''>'id<1d<'. il"I' prn]""l;1. do ilTel'l"1· 1•. ;1ppr111;1··:111 tl11 mi11i-11·11.
·
\ri. /." l1<11Pri1 11" !11.~1i111111 11111;1 •·I""'' d1• ;1,pil';111l1•, ;1" 111a~isl•~ri11 qnc . . t~rú {"11r111atli.1 co111 o:--: al1t1n11u:--: q11t' :'1-' l11111\i•t·1•111 di:-.;li11µ:11itl11
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i11lclli!!·1:11t'i<1, t·1111q11wL111w11I•>. <tppli .. :ic.111 ,. ;1111·,,11•ita,~111•·11l.ad11. ,j

'"ª

1111•11to.

,\1'1. S.n ~l'IHlu o 1•:..:l1tt\11 da \llll-...j(·;_1, d1•. t1HIO n 1\r1:..:i1111 pt 0 Dfi-::~io11al,
;1.q1tl'.l1P q111• 111ai, ;ip1'0\'l'ita ;1"" 1·eµ.·1h, i·r,•ar-...:.(~-;\n, /1 1netli1la q11n o~ rr.1·11t•...:1, ....

do

l.11...;1it11t11 11 IH'l'lllillil't~lll, 110\·o" 1·ur:-:11-..:~

dt•

111a11eil'a a p1·1•e11-

•·l1er 11111 pr11µ:ra111111;1 •·11111pi<•t.11 d1:-:t;t ;11·le.
!),..; 11111 "" 1·11t'"'" "': i11-:tit.Hir;-111 pela s11hdi1 bit11 """ j;'1 c.\i-:leul.u.-:,
tllt pl•.la 1·rea(;;u1 de~ uova:-; t·ad1•iras.

Am'Os no 1•ntrnn llX ttclJ'rrvo
CAPITULO li
DO ENSl'.'HI

Arl. ~1." A in-;trw-.(:~o th1)ol'il'a. 1•. pt'<tLi1-.a profis-ional cla.J~ li•>
ln;-;titul.o, ;-;e clivicl1• 0111 cln11s c11r,;o,.; pri11cip;1ps: o litterarin P o p1·0fi.;-;,i1111a 1.
l'arngrapho nnico. O 1-.111·so lil.tnrario q) snbdiride em primario e
s1w1111rlariu, 1\ s1'r(1. f1:it.o Plll oilll :1111111s, sendo tres para o primado n
1·.i1w.o para. o ,;e1·11ndario.
:\ rt. 10. O c111·,;i 1 pri111ario l'Olll[ll'<'h<'111!1: o 1·011hecirne11 to do
:1.lpl1alH\lo () du,; cJprn:1 i,; sym ho\us do ,;y,.;I i:111a dn pontos ( methodo L11i1,
llr:i.ilk). 1·011hnd11wn lo 1lo,; alµ:a ri..;1111"' 01·di11a.rios P.111 typos m;i iun:s,
l1\il 11r:1 e cseripla. 1111 "Y'ttm1a Brail11:, ari!hnrntica a.t.é frac1/1es d1\('Í11w n. . (~ sy~tu1na n11~LL'i('o, (~l1•1t1P11tos rh~ ÇJ'<l tnnw. l.it·.a portugnnza, li1:(-H
d1: 1·011sa.s do "'"1 do1111"<I ie11 <' 1111n·ll's d'· ltisloria 11at11ral.
:\rt. J 1. O cu1·s11 <1•c11111lari11 1·01nprl'tw111le li11g·11as portw.;111•1,a. n
lralll'<'.7.:t, arit.ltnrntie:1 tlwnril'a 1· pralica, alµ;uhra atú eqna1/1p,; 110 p1·i1

1neiro grú,o, i111·l11~iv~~, !!.,'(~t)fltt~tria

l'lt•11H 1 11tar.

:--:

pl11n:i n no e~pa1:0, ,geo-

gra.phia pltysi(·;t 1: p11lilil'a. ~.\1·al. l''l""'i;tl11w11(.(• do lli'azil, hi,t.11ria
11J1iv1,1'.-;;d ''· "'fl!'('.ia!n11•11t1• d11 J:1·a1.il.
:\ri .. Ll. ,\-; m:t1<•1·i:1-; do <'11:.;i1111 prima.1·io -<u1·;lo disl.l'ilrnidas pdos
1r1•-< a11111>' d1• 1·111·-;o, grad11:1\ 1• 11rdt:11a.da111t:11t1>, l'1111forme o art.. to.
Art. Ll. :\,; rnaf.1•1·i:1.,; do <·111·,11 s1•,·1111d:1 ri11 -<<:r~o distl'ilrnidas pdo-;
(·i11· •) ;111no~, tl1> 1n1Hl11

:'Pr!11i11te:

t~l'a1111natka p11t'ft1!.!'.llP/.a (lt~xi<~ologia), lingtta f1·a1weza.,
arithlll(\li('.:l. llH'oric:t <' p1·atiea, ai/) pot.(:ncia..; e raizes, '.rste111:t

'Ln ann,, - -

(id1:111),
111i·tri1·11 e111nplct.1>, ge11graphia 11hysit'.a. gural.
:0" :umo - Gra1111uat.i<'a 111n·L11g11en (-;y11t..1xc), lingua l'rarn·eza
(Ioda. a lr)xicolugia), :1.rit.hmP.I :,·a (pl'11p111·1/H'', 1.m>gt'(:ssõcs n loga ril lt111os, com :.;uas divL:i·,,:as app\i1·a.(:1-1()S), gl:ographia politica g1•.ral,
l'1111rngraphia tio l3raúl.
(i" armo -- Grammatic:i. l'r:111c1•za (syntaxe), :i\gebra até nq1w1:11ns
d11 primeiro gl'Ú.n inclnsivu, 111w1-11•s d1· 1ti-t11ria antiga (1:11m a cltr111111l11g·ia historh:a).
/" a11no - Estudo c11111p\d11 da \ingna franceza, ll()(;ões d!: ltistl)ria
111édia (1·0111 d1ru1wl11g·ia 1·111·1·esp11111l1•11t<:), gnometria. e\Prnentar, plana
" 1111 e-;par;o.
S" :tllllO -- No1·õps d('. hi;-;t.111·ia 1n1111!:1·na (<'Ollt a 1'111·011t1l11~ia .-.111111'i1·L:1.J, hisl.ol'ia d1i'Brazil.
Arl .. H-. O est;11,!o d:t mu,;iea, q110 s()r;'1. ohrigatorin para todos <J~
:d11m1111s, d1:1e c111111)(;:tr n11 2° a111w do 1·11rs11 gi:ral, e cn111p1·oh,:11dr:r:'1. :
1." Nol.a.!Ji.o, ldt.111·a, oscripl.:1. da 11111si<':t 1111 syst.Pma rfo pontos.
2." TIH•oria nkm1:11La.1· ela 11111'<i1·.a. "· .-;11lft:jo.
::." Cursu d1: pia110, deor~:111" di: hannrniinm.
'1." Esl.1Hlo d1• i1Jsl.1·111111:11to" d1• sopr11, d1• .-orda e d<• p1·n·11-;,;i11,
:;." ll:1.1·111011ia o 1'[1•1111'nl.11s d'1 1·01111·apn11tn.
\t'I .. [;), Ü~ a!lllllllOS <(1111 111Jt.il't'!'em approva1;.frn 110 1° <l.llllfl do
11111<i!·a, 1·11rn1:1:a.rãn a a1H·c11diz:ig1•111 dos 01111·os rarn11s do !'11si1111 pr;1f.i('11
pn >1i.--i1111al.

M:fos bO Nibtn léX ~ciJTJVÓ

O 1,11si110 pra tko prolissio11al <'Orlstar;\, de: estmlo cmnplnt.n 'la
11111si1·a vocal 1· i11str111nental, art.<~ t.ypogr:i.phi<';t (syst.<>ma l3rail11' o
t.rpo 1·011111111111 em rclnvo), e1ieatler11a1:ão, fahri<"_<tçf10 de va.sso11ra.s, do
m;p:1.11adp1·es, d1\ 1·senvas ; Pll1Jlalha•:ã.o de 11wrn1s, a.fina</10 1fo piano,
do •11·µ;ã.o e df' har111011i11111; t.rnhalhos de agulha e :1rtefactns rlc missa 11gas.
.
Art. Ili. O c11r.<o pratien-pl'Otissio11al, inclusive a musica, será disl.rib11ido grad11al I' s111·c1•ssirn11w11ln polos nit.o armos do curso littnrario, lliio pndelldo 1rllrapassar csl.n JH'riodo si11ão <'0111 lit·4'111:a do no1 er110, o sob prop11.<ta do dii'el'tol'.
Arl .. li. E' <T•'ada uma orcl11•str a, da q11a,J far;lo parte todns ris
al11111110< do< dilf'I'"'' 1·11rsos d\'. mrrsi<'a, IH'lll como os re1mtidor·1,s, os
aspira11l.l'S ao m;1gist1wio, os mnstn~s <' 1·011tra-mestr('s, que, pelos sn11s
1·011hoe,i111e11to:< mnsican,-, estnjam em 1·011di<:l•c•s de 11ella tomar pari.e•.
O reµ;e11t1• dc•,l.a nrd1Pstra scri1, dentr1' º·" fll'Of1•,sorns de 11111;;i1·a,
:rq1101ll' a q111,111 " direclo1· <fpsiguar, seni11d1>-llw de i111111edi;1l.o 11111
"''fl('tidor e' de ar1xiliare.< do11s aspirantes.
Arl. 18. O a11110 '"'<'t>la.r t•onrn•:ará no pri111eiro dia 11lil d" 111nz dll
;rl>l'il e l!T111i11arú 110 dia J:i !11• dezeinb1·0.
Jl111';ll1I" "si.•· lr\lllP" Sl'l';io fpf'iado' os dias lk f1•st.a ual'ioual, os
do111i111!"" '' o di;r 11 dl' s1•te111bru, a1111irersario da f'rmda1:;10 do I11slil 11l.u.
A rt. 1\1. A di,;f l'il>11ido d;is 11i;ttr·1·ia.,; do e1bi11!1, pd1 rs diynrs1>.< a1111"~
""' r11rsus pri111;1.ri" 1·. si·1:1111dari1>, p1>derá 'l'I' alterada pelo di1·ecl1>r,
de·. a1Tú1·do e·o1n <h Jll'1>1't"'son•s e ,.;pg1111do as 1·011v<'11i1•1wias do ew;i110.
1\ ri .. :W. O hol'al'i1> das ;i nlas, assi111 <'Om1> a d11ra1·fi.11 "" .,i.:a.da urna
ddlas, '''!';lo dc11'1·111i11ad"s pdo dinTl.or, "'·' ael'úr·i'ln coil'I' ns pr"fl \:-;:-: ( ) t •l ~ :-; .
Ar·I.. ~1. A 1·111rada 11a.< aulas, d111·a11t1' as horas de li1Jw, .sl•1·;'1 v1'.dada ;b pe'""ª' u,011·a11h;i.' ª" l11s1itulo, salvo l'Ol!I lkcm;a do dirnl'for.
CA l' ITlJ LO Ili

nos

ALUMNOS

Art .. L~. O 11111111~1·0 do" al1111111os <'1Hill'ili1ri11l1•.s .<1•r:'1 illimila.d" 1·."
dns gral.llit.os st'r:'1 limitado pd"s r1•c11rs"s "" on:a11ie11to dn [11sl.il.ul.11.
Al't.. 2:1. Aos a.I11n.111<>' g;rat.11ilo", '' ln<l.il.r1l.ll lírl'IH:r1'.1'Ú s11>l.1•11f.ll,
vnsl.11ario e f.ntl.;11111•111" 1nodico.
Arl. 2-í-. Aq111°ll<'s q111• 11ão foru111 reco11he1·ida111entu pob1·1,s pag;1rã.11
11111<1. pm1são a111111al rl1, mos, divirlit!;r. por trimestres a.dianl.ado.>, e
11111a. joi;r. d<'. 21lll~OllO.
Arl. ::n. O J11sl.il.r1lo 111i11isl.ra1·:'t ;r. l.ndo.< '" al1111111rlS os livr"' o 1>s
illslr1111w.11lns 111•<'il'"'I'i1>s ao rn1si110.
Al't. 2!\. A ;1d111i<,;;lo 110 l11sl.it.11l.o d1•p1•.11ded. de ;u1l.1>1·iza1·.Jo dn 111i11ist.1•0 do f11teri1>I', 11wdia11t1' i11for111a•:•l1> do dil'lJl'.tor.
Ar!. 27. O pr..t1·11d1•.11t1• dever{1. jr111tar ao reqm•1·irnent.11:
l." Cm·tidiio <' .i 11st ifi1·ac~" d1~ idade.
2." Attestadn 1111)di<'ll do qual conste qrw" 111c1tino solfre doce-~
guoira. total e incuravel, <Jlll' gosa de todas as suas faculdades intel-
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11~4

h:d11acs, q11e 11flo ,:oll't·e •k q>ikp.;ia., ucm 1k C"<:l'ol"ula-; n11 s••µ;1111dn
g1·:,.., 1u:111 de 111ol1:sli;t •·0111.agio-<a 011 tl" q11;dq11ul' rn1tl';t 0111'.'1'111idad1•.
q11e" tn1·1w i11ha.hil para os L1·;iliallt11;; do q1H: 11s 1·ég11> ·"'''" 1·apaw.;.
:: ." AU••slado dtl 1a1·ci11a•Ji11 c11111 p1·111<•it.11, ou ilt: q1w !••11:
\ ;1ri11la..

í·." O aspira11le ;, µ;1·;tl11idad•• da admi.;.;;111 dt•\u1·:, j1111ta1· 11111
1·1•1·lili1·;1<lo 1le q11a\q111•.1· a.utorid;ul". do loµ:ar de s11a l'Psid1•1lt'ia, q111:
a itll\H>ssihilid;ult• ti•: pagar a j1t:11'-i111 <' j11iil a q1u: so 1·••1'•·1·,1 11
;i rt. :l 'i-.
.\t·t. :2H. A:-; ;ul1ui-.::---ü1·~ dos al1111t11!1:-; grat11iLo...; ;-;1'> p11d11n1 Ll 1· lngaL'
d,•. I" d1• 111;u·1·0 a :w tlt• Sl'l.1•111hr11 .
.'\1·t. :l!l. Na 1·nlrada d11 altt11111t1, '"'1·;11).,I<' 1·~;imi11ad11 p• lo 111<•dico
il11 1•,lalw\ecinH:nt.u, q11n Sl' JH'•Hlllll<'iar:1 s11hr1• ,11;1 iut.1·~ritlad•• pli.1-;i\'a
,. i11t1•lll:t'l.11al, declara.mlo si o p1'dl'1tde11tl' d1·1•·· S<'l' d1.•sdl: log11 d1·11il1 ido ;Í. s11a familia rnt si d1•1"<' Sl'I' ad111iltido Jll'111isol'ia11u•11ill.
J';i ragrapho uni1·0. lk!"OlTido 1> prazo d1• l.1·1"i 111P;-:ios, º" a lt11111ll•'
J•l"•li>oriainent.P ad111it1id11s S<'r~n <'\a111i11a.d11.; Jllll' u111 j11L'.\~ 1·1111qHisl11
d11 dir1••·t.nr, dll m<'di<·11 diuico, d" i11sr><.~d11r 1111 da i11.sp:•1 lllra 1• dt:
t.r1·,; prol'l's,;01·n.;, q11ede,.;ig11a1·;'1 ••s :1!1111111"' d••li11it.i1a111c111e ;id111iltid11s,

l"'"'"

1

1h q11i'

1h~verão sc•r

i11111u•di;1ta1111 1 11tt~

1lc•\oh iil1i:-;

a

,11;1~

,·a111ilia~

1•

ti11;d11wnt•·· a<p1dles s11hr1• "' quat'" J11111v1·1· 111oti111 para 1n·11r11g;11:r1" d"
p1·az11 de olisí'n-.u:;lo, ti11rl"" qn;d, 11111 111110 <'xaml', 11a,; 111!'s111as
""11di"1-"'' 1lt~('idiril d1>fi11it.iva 11H 11I" :•ohr" a ;id111issii11 "11 d<•111l1ll';-1" do,;
111·1·t.1•1Íd•·1;[.,~,; ;Í 111at1·i;·1da.
·
.\ri.. :rn. Tod"" 11...; do•:1111l!~11i.1i-; a q11" ~1· n~1·,·n~ <l al'I. :2~ sei·~" .-:l'l0

L1d11...:

t'.

;;1~ lir1nas r1•t·ouh1~t~ida'-' .
iilad•~ 1/00-; pn•l.l:11dt•nt.1•,.; ;°\

.\ri. "l. :\

111atrit·1ila ,;;:L';i d\' 1iil1• a

1 '1 a1111t1:-: .

.\ri. :::2. A maL1·intla dt• ('ada al1111111" <k11• <·ont.<:1·" >1•11 1111111\:ro
dt• "rd•·111, a dala da. •·nl.L'ada, seu 1101111• e soh1·•·110111•',
d;11;1. 1·"
111µ:;1 r de '."eu Ita:-:(·i1nP11to, d..; ca11:-;a:-; dt• s11;1 ceg·ueil'a, o dotni('ilin e
[ll'<lii~s:-10 dt' srn1,; pa<'s, m; 1111111e,.; <' do111kili11 d1•. S<'llS 1·01·1·es1><H1di•11l<"'• a
dai.a. d<•. sua sahida, a i11di1·ad11 d11 ollki11 nu da a1·t1: qw· ;qi1·1·11d•·11
1111 l 11sl itu t 11.
:\f'I .. :1:1. (1' al1111111"" -rn·;\u l"la>sili(';id"":

! . 1<:111 n•l;11:;lu ao S<'ll 1•slad11, <:111 1·1111l.rih11i11l.<•s

l'

gl'al 11il11-:;

li. 1·:111 1·1•J;1<:ií11 ,·, ida1h•, <'111 d1t:1" da"·''''"" l11n11a-:, ,1•11il11 a pri-1111·i!'a. 1·11t\lpo...:.1;1 tli· ;d1111111oi...: d1• oito ;i .1:2 a1111n..:.. 1~ ;i ~1·µ:1111!1:1 do...;
111;1 i1 ll'l'~ dl~ 1:! :
Ili. J-:111 n•J;i('f\n ;111 <'11.'ill", <•111 dn:1< 1·l:1s.;i•<: a do .-111·<,, 111·i111;11'in
l~

a du

1·11r;-.:o ~1 1 e1111d;1rio

.

.\1·1. :lí .. \-: al111n11a", spj;1 q11al l'ór ;1. ''"1. iiladt:, "'"';"111 '"'111plel.a1111·11l1• "<'.p;1r;1d;1,; d11s ;d111111w.;, e kl'~ll :'i p:t.l'I<': ''"ª' dt•. '''l11d11,
(';1-..;1:-. dt• t1·;\11allt11, ln,~a L' de~ n}1'l'l~in <~ pa...;-..(~io, J't'l'l~itut·i!i, di 11·111il !Win-..,
<'lll"'l'llta l'ias, sal;i. dt: lia11lt11,; e la.1 ri11;1.' .
.\ri..

:r• . .\-..:

a 11111111;1~ ~(lrJo ~<'.1np1'l 1• aen111pa11ha.da~, o Ji.·;tr;l11 snli ;1

\ iµ;il;i1wia i11111H•dia.la e ao,; •·11i•bd"s d;1 itl"JH)l'tol'a. '' d1: s11;1. a.i11ila11l.1'.
.\1·t. :\li. O a.lu1111111 l'l'<·o11h••1·ida111l'11t•· de li11;l i11d11lo, q111•, 1i11d••"
1·111·,n li11.t:1·ari", tiv••1· J'<'l<'iad11 a.ptid:1" o \"lwa1:il<l para lllll 011 m;ii,;
d11" l'amos du estmlos do ei1Si1111 prolissio11al " pratico, podt•rú. <'lllll.i1111;11· j\(l Jnstil.nt.u, 11a qualiiladc• d1c: 11pm·at'i11 de ufliei11a, () q111• "l) rar:l
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pCl<l J'r'>rma inrlicada 110 al't. 1;;, até o maximo de seis alumnos para
('ada olliri11a.
Art. :n. U8 <il1rnrnns dPsvalidos, que completarem seus e~tudos e
11;10 pudc>r('lll cn11ti1111ar 11n I11stitut.o, nem ('Orno aspi1·a11tes, 11em como
"l'l'l'arios, tcriín o dPsti110 qUl' o Governo julgar couvenieute. O mes11rn Sl' pratieari1 ('0111 aqnl'lll's que, tendo attingido aos 22 annos de
idarle, uiío tin~l'('lll t1•r1ni11ado o ('tll'so litterarin, saho si ob1iyerem Jicer11:a do Gon•1·11n para '"'11tin11ar 1111 Instituto até a condusão do
dito CUl'SO.
Art. :l8. O Go1 l'l'llo prnvidt,l]('iará de maneira que os a!unmos de
que trata o artigo precr•dent.c 11fin fiquem t>xpostos i1 miscria, l'l'eando
para essl' lim casas dl' trabalho, fundando asylos para os invalidos,
ou auxiliando as ª'"H'ia•:fles q1w se destinarem a \dar pela sorte

dclh-s.

Art. :rn. O alu111110 que durante dous annos con$eetitirns deixar
prestar exanw das matPrias do !'PSpt•ctiYo curso, sem motivo
justilkado, S('f'{l d('Yohido a seu pae ou tutor, e, na falta destes,
'"'J poderá ('on1 i1111a r 110 Instituto, na d;isse de operario de 01:.
tidna.
A rt. !;O. Alu111 uos lidl•nü•s, escolhidos pelo din•ctrn· l' nomeados
pelo ministrn, dt'[H>is dP um período de ensaio qun não dere t'xceder
dl: seis mt•zes, s1:r;10 ad111itt.id11s no Instituto, nadasse dos gratuitos.
El!Ps de\('111 ser d(• familia de uma honorabilidad(• notoria, de hna
l'm1stitui•J10, Lt~I' I~ au11os pelo llll'nos, saber ler, l'Scrm·l'I' e
('onhecur os r11cli11wut.os de aritlnm\tic·a.
O 1111mero maxiuw dt·stcs alumnos será de cinco. Ellps su 1•111pnlgarão l'lll t ra halhos rla t.1 pographia, da e11caderna1;ão, da bihliotheca e em outros 111istercs que não podem sei· confiados aos tegos.
Servirão <IP g11ias aos alumnos cegos, nas sahidas ':scolares,
rnalizadas sob a guarrla do i11spcctor. Os alumnos videntes tomarão
parte nas liçfil'S dadas aos meninos cegos, dispondo de quatro horas
por dia para sua iustrueçiío. Os alunmos videntes que se distin··
guirem pela sua IJoa conducta e pelas aptidões exigidas poderiío
exeJ'l·er as ft111('1:t1es de inspectores adjunctos q 11a 11do a t tingir·l:m
{t idade de 1:-l an1111s, e as dt• inspector, quando dH•garcm ;'l 111aioridade.
Art. 41. Os alunnms se\ poderão receber Yisitas de seus pat·s, ou de
q11u111 suas v1·zes tizer, co111 prévia licença do dir·cl·tor.
Pa1·agraplio 1111i1·0. Estas 1 isitas sú terão Jogar
doming:os e dias
l'\'l'iados e em sala dl)sliuada para lot:utorio.
Art . .\.2. IJura.ntl• as f!'.:rias, que começarão log" q11e terrni11an•n1 os
1•xame.s e d11rariíll at•~ o primeiro dia util de abril, de\'erão os
al111mw.s que ti\'('f'\'111 paes, tutores 011 cmTcspowknt.e' pl:rma11cctn>
c111 l'aS<l dl»;t.ps, t:u1to em proYl'ito ddlcs alum11os, como cm hu11nti('io d~i l 11sti t 11 Io, onde Cl~1·t os tra halhos de rcpar a (;ão, de <1'suio,
u1.l·., s11 plldem sei· ('X('('Ufados nesf.t• puriod11 pulo pt!ssoal subaltôrnn.
Art ..í:~. Os al1111111os q1w durantn a st•111a11a nào tiverem t.ido má
llllta, nc111 de a.pplil'<H:iío, IH'lll dl' ('Omporta llH~nto, pnderiío tl:r sahida
ª"s s:ilibado.s, d•~pois das a11las, devendo \'ll]tar par:t o I11stit11tn na
Sl~g1111da-t'eira Jll'llxin1a, a11tcs da l1ora do almol'o.
l'ara~raplill 111rico. Os alumnos sú poderiío 'ter sahida um companhia de pessoas da l'ontiarn;a do director, que se obriguem a conduzil-os e a rccouduzil-os ao Instituto.
dl~
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r.A l'ITIJLO IV
!>AS PE:'iAS

ll!SCIPLINAllES E llAS UECmH•~;NSAS APPl.ICAVEIS
AOS ASrillANTES E AOS OPEllAlllOS

AOS

Al·UAINOS 1

Al't, 4L Incorre um falta :
I. O alumno que 11ão comparecer á aula ú. hum da d1;u11atla;
ll. O que não tiver prnparado a li<;fío;
UI. O que por uü \'Ondnt'la fú1· compellido a rdirar-se da
aula.
Art. 45. Serão faltas justificadas parn º' alunmos q1w ralt.armn ;'l
hora a11uellas que t'ornm dadas por motivo de molestia ou de morte
de parente proximo.
Art. '16. Perder;'t o anno o qnc 00111111ctter 10 faltas 11;10 justificadas, ou 30 justificadas.
Art ..n. Os alumnos estrw '-njl'itos ;\s [lt)llas seguint<~~ :
1. Admoestaçfw ;
II. Reprehensão ;
Ili. fl,etir<tda da aula rom ponto marr•ado;
IV. Prohibição de sahir ;
V. E~clusão do lnstitntn.
Paragraphu uniou. Os membros do corpo docente o os inspcctorns
de alnmnos poderão impôr a estes, po1· faltas oommettida-;, as trcs
primeiras penas, participando ao director, qua11do houvm·cm a pplicado
a terceira.
Art. 48. Todas as penas poderão ;;er impostas, por falta~ cornmct.tidas 'ho r.stabelecimento, e segundo a gravidade dcllas, pelo
c!ircetor e a jnii10 dt>lle.
Par~grii.pho un~c'.'· Quando o directur app!icar a po11a quinta,
commurncar1'. ao mm1stro.
Art. 49. Os a~pirantes ao 1nagisterio n os operarius ficarão sujeitos ás penas 11s. 1, li, III, IV e V do art. 47.
Art. !iO. O al11111110 qtw do 4. 0 a11110 indusive, em dia11te, não
tiver nenhuma rcprovar;ão 110 cm·so litterariu, e que nos Gº, 7° e 8°
annos do me~mo curso, tiver obtido lt'"' distincçõos !.llll cada anno,
poderá. depois de torminado o curso, pennatH)Cll!' 110 In~titut.o, 1.;omo
candidato á. primeira vaga 1le aspirante ao magisterio, que houver.
Quando houver mais de um candi<iato ao aspirantado nestas l'nndi·
t;ües, Berá preferido o mais velho.
t~APITULO

nos

V

EXAMES

Art. !ii. Depois dn e11ce1Tadas as aula-; ( t:i 1ln dezembro) o director mandará organizar uma relação g()ral dos alnm110,; 'l'll~ cstivermn ltahilil.ados par·a fazerem ('xa.111e, ;'i, rist;t das re!a</iD~ tri11wnsa1\,;, a.prese,rtadas ptilos pr111'1~,;sore,, !'ortt'o1·1111~ dbpõe o al't. t7.
Art. !i2. Na 1·ei;u;.ão 111w 111a11dar 01·ga11i~at', o dlrectur terá muito
em consideração as notas dad;i.;; pdos pmfessores, durante o anno,
assim como o numero de faltas e o comportamento de cada alumno.
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Paragrapho unico. Nessa relação, se declarará, qua11to aos inhal1ilitados, o mo1ivo pelo qual não podem prestar exame.
Art. 5:L Não poder:'t entrar em exame o alumno, que, uos termos
do art ..,.46, tive!' perdido o a11uo, por faltas.
Art. ;;4. A re!ac;ãu de que trata o art. tí2 será registrada cm
li vru espedal, pdo sPcr·ctario.
Art. 55. Cinco dias depois de encerradas as aulas, os prolessores,
tauto do curso litterario, como do curso de musica, apresentarão ao
director uma lista dataua e assignaua, dos pontos para exame das
rnspectivas aulas.
Paragrapho 1111ico. Estes pontos serfw organizados de modo que
em ~ua totalidade abranjam toda a materia_üstudada na respectiva
aula, duraute o anno lcctiyo.
Art. i.iG. Os prot'essures de musica aprt~sentarão uma relação datada e assignada das peças de musica que deverão ser executadas
pelos exami11anuos, q11cr· a ;;úlo, quer t\111 co11ju11cto, em côro, ou na
orchestra.
Art. !i7. Os t!.rnmes sPrão publico.~ e conu\-;arão em dia marcado .
pel1J dirnctor, logo depois do euct~rramenlo das aulas, conforme o
anuuncio que se fariL 1111 lliario Official, 1·om autecedencia pelo menos
de 24 Iwrns.
Arf. i.i8. Os exa1ues serão feitos sob a superiutendencia do director, que nomeará as commissões examinadoras de cada anno do
curso escolar.
Paragraplw unico. Cada uma destas commissões se comporá de
tr(:ls membros, rlevendo fazer parte della o prnfessor e o repetidor de
•
uma das materias solJre que tiver de versai· o cxam(j.
Art. 59. O al11mno que fôr reprovado em um an110, poderá repetil-o, com licern;a do ministro, mas si, apesar dessa repetição, nenhum
progresso fizer, nDo poderá continuar no Instituto, ialvo si, a pai· de
irrepre!le11sivel <·11mportamento, tiver revelado grande aptidão mn
qualquer dos ramos do ensino profissional, e nesta hypothesc se lhe
applicará o disposto 110 a.rt. 36.
Art. 60. O alumno que deixar de fazer exame na época legal,
SÚ por motivo jnstificado poderá prestai-o llOS primeiros 1:) <lias do
müz de abril.
Art. 61. O directOt', de accôrdo com os professores, organizará
instrucções especiaes, cm quo serão regulados o processo dos exame»
.
e do julgamento dos alunmos.
Art. 62. O alurnno que fü1· reprovado 0111 mais de uma materia
de um an110, deverá rep1~tir todas as ma terias desse anno.
Paragrnpho unico. O que fôr reprovado sómente em uma das
materias de um an110, poderá matricular-se no anuo seguinte, mas
uito poderá prestar exame das materias desse anuo sem ter conseguido approvação ua matcria cm que l'ôra reprovado no anuo antecedeute.
·
CAPITULO Vl
DO DIRECTOR

Art. ü3. O director é a primeira autor·idade do I11stituto: a elle
são sulmrdi11a1los todos os empregados, aos quaes dará. as instru<'ções
e as ordens necessarias para o bom desempenho de suas funeções.

H8
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:\l't. fi·~. O dire('t•n· é o 11nit:o orgão ollidal e legal que piie o l11stit 11to lllll n»la•:ão imnn•diat.a •·u111 " ministro do 1111.erim·; 11u11huma
nut !'a ;uti(lridadll tul'it i11gm (•11ci;i. til> n•girnun du estallelel'inwnto.
Art. 1;:;. Ao clinwtor ('ompctc a dil'l'<'<:fío e s11pel'i11tende11l'ia gel'a}
de todo o c•.stabclel'irn<·1Jt(l, mn l'Pla•:iío ao S<•.11 pessoal, materinl, ª"'
t.rali".lho,, A tfowipli11a" ú 1•rn11omia.
O rlil·ec·t"I' d<'\'('., poi.;:
!. Distrilrnit· t) tis•·alizal', ,i... <'ottli11·midad<: •:om esl.c>. regulameutn,
tn•ln,: os >Cl'\ i<:11,.; •h1.' <lh<'r,:11,.; empregados, indusin~ n:; •lo ma~i-t<:rio ·
·
ll. R<:g11la1· e ti.,.:alizar <l cl••sp.·za d1: n11Hlo quu esta ,.;e fa<:a l'nm
;i. maio!' u•·.mwmia ;
Ili. Detcl'lni11ar L' 1·pg11lariza r P ,;p1·Yi1:0 da us<:l'iptura1JLO do 111:;lil uto:
IV: ;\'onwar e dmnittir º" l'.llljll'Cgado' :;11lialtl'l'llOS e todo.; a.qul'lle,;
,·11j;c 110111ea1;iío lúr dC'. ,:11a <'0111pel<'IH'ia ;
V. Hnln·if'ar os pPdido." para 1'01·11<.wime11to ao 111slitutu. 111·1le11al'
0

a uxt~('tH:fto
q111~1n:ia do

da~

de:-:.ppza~

autul'iz.:tda~, ª·"'·"'iguar tl~ atte~tadn~

th_

1

l'rP-

P""""ªl, ;1s !'olha;; 1l1Js •~mprngados, Pt<·., q11e .'it11 111t•11:-:al111l~11i.l' ••11viada;; ao miuist ro e ao Tlw.-;om·o N;wioual;
Yl. Impô!' p<'nac; aos al111111w,.; <»aos l'll1pn'gadt»', pl'l<I' !'altas
l'llllllllCttidas, "'~ a<·1·tll'do <ºPlll " di,;pll:-:t11 uo 1·<>gulame11to dn 111stiln to ;
Yll. lldiherar, ,;ulJ :-:n;l l'<'spo11~abilidatk', ill'l~rea du q11alqllt)I'
<HTLil'l'l'lll'ia 11Jll 1n·eYista neste rl'gulaml'11to, ou <tt'Cl'l'a dt• ('ª"º' u1·~·1•11l<J", q11e !lXij;un p1·11111pta solw:iío, pa1·tit'ipa11do ao mini~lrn o que
1Io11\'e1· stfo('edido.
A1t. l)fj. O directu1", que ú olirigado a murai· IH> est<tlmlecin1t·11tn,
llT!t 1·•·01101nia "'parada.
Art. ili. O dirpetm· ap1·cse11tará ao tiU\c~r1w at!• o dia 1:; de!'<~
\ 1·reir11, um relatorio daudo •·1111la de Ltlllu q11a11t.o tenha <Wl'l11Tido ""
a11110 tran~it<'lo, u1n reliuJ1n ao t'll'-'illo, :'ii Cl'OlHHnia, ao P~lado ~a11i·
ta i'Í11, el<'., u pl'Opo11d11 as medida' que j 11lg;u· 11eee~sal'i;1-.; para a
hoa mat'l'ha <• p1.,.ig:nl~siro nwll111raml'11to do 111,.:tit.utu.
l'arag1·aph11 1111it·1>. .\ '"'''' rdalorio a<·ompa11harã11 o liala111;0 do
;111110 de<'orrido l» u 0J'(:am1:11t1J d<L du..;pe;m do a11110 "l'guit11(~.
,\1·t. lj8, O dirl'elor, e111 ra"o d•• ausu1wi;i. 1111 de impedi11w11to, ~el',1
-11li,;tit11idn pelo prnl\•.;,.;ur \ idl'11tt' mais aulign 1.lll por quem o 1;on.:1·1111
11L:t ermiuar.
CAl'lIULO Vll

1-~.

AI't. ti\l.

hDt'<ts

1)-; pr11!i•s,.;01·•~' dt'll'lll •·nn1pan•t·-;r
de~iµ-11ado....: para ;1~ 1·t·~pcl·ti\·a:--: aula.'. u

110 l11"tit.11lo, 11ns rlias

n.=tn

:-:l~

J't'.tir:1r;lo

~Plll

q11e estPj<1 ti11do 11 l!·mpo 111areado para ª' li1:1·1(',,
Art. '/U. ,\n,; pr1il'1•ss111·••s i11•·11mli<':
1. En~i11a1· aos (llu1n1Hl~ a ....: 1natcria~ da~ re~pct·tiva~ aula-.:, t'\.1'li1·awlo-as e011ve11ic11temo11te;
li. l\lant.er 1·igornsa di>t·ipli11<L e1il sua:-: classe,.;, ohsena11d11 e
fazeudo obsonar os prel'.oitns de moral e t.:ivilidade, emprugaudo todo
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o esforço para o aproveitamento intellectual e aperfei\.oamento moral
dus alnm110.s ;
III. Lembrar aos "t)llS alumnos, <~m toda,; as opportunidades, os
~nus dcvet'í'S p;i1·a <'ollt s<'US iguacs, para com seus paes e mestrrs, e
p:t1·a com a pat1·ia ;
lV. Animal-o,; <'rn1sta11t••me1itc, sobre a elficacia do ensino especial que lhes ó dado, rnnfm·t.anrlo aos desa.te1\lados e reprimindo aos
1·ebeldes;
V. Cltama.1· ;'1 li<;iío o m;tior numero possível de alumnos de sna
aula, em cada dia. dt>sig;11ado. para a discipliua a seu cargo;
VI. Lan .. ar 110 lil'ro t•o111pl'f.1•1Jt.<' as 11otas rela.tivas ás licües e ao
l:omportame1!to <k seus disdp11los;
'
VII. Ministrar ao dircctor todas as inliJl'maçõEls quEl lhes forem
•:xigidas, a bem do ensino e da educação dos alurnnos;
VIII. l'rop<k ao di1·edor as medidas q11P julg-a1·em <"onvenicntcs
para o ensino e para a dis<·iplina das classes ;
IX. Rerpti,;itar do di1·n<·t.1n·
matPriaes necessarios ao <rnsino de
snas aulas;
X. 1lr"ganiza r º" prng1'i1.mmas dí' <:11,;i110 da.s mate rias dP suas ca-

º"

deira~;

XI. Dar an" '"'[ld.idot'e" as instt'llc<;ões qtw <'lle' <lfl1·em observai·
nas repeti<:<H•s d;h li•;f•e' e uas salas de estudo ;
Xll. Co111par•·<·t•t' aos <~xanws, ft, fosti1idactes, ú.s recepções e aos
acto ..;; solemnes dn Instituto;
Xlll. Impor aos alnmnos as pe11as ctisciplinares que forem 1le sua
at.tribuir,ão, <', qu;rndo a falta exigir ptma ll!ais riµ:nrosa, comrnuuicar
ao direct.01· para applical-a.
•
Art. 71. No fim cte cada trimestre os professores deverão apresentar ao dit·ectm· urna rela1;ão nominal de seus alumnos, com obs1•rYa<;ões solH'r o 1·omport.a111nnto, applieação e aproveitamento dr cada
11 m de lles .
Art. 12. 0-; prnfessor0s serào substitnidos em ,;cus impedimElntos
pelos repetidores, e na falta destes po1· quem o dit·er·tor designar, com
partiripaçào ao mi11istro dn Interior.
Art. 7:l. 0.-; professores que residirem 110 lnstitnto nào poderão
an.;entar-se ddle sem pat'ticipar, verbalmente, ao dirElctor.
Art. 74. Os togares de profes~oi'Ps das cadeiras que vagarem serão preenchidos por concurso.
CAPITULO Vlll
DOS llEPETIDORES

Art. 7;'í. Os log;arns de 1·e1wtidnrns ser;lo preenchido.q, de preferencia, P indepen<l•'nte de concurso, pelos aspirante~ ao ma1dstrrio.
:'lia fa.Ha destt's, se1·ào estes log·at't)S prcnnrhidns por JlP~soa" t>~tra
nltas ao estahelrcimrntn, mediante roncm•,;o.
l'arag1·aph" t11iirn. Na hypotheq~ d(' havei· na classP dos aspirantes ao map:istr'riu mais de um candidato ao Jogar vago, com igualdade do halii!ita•;üt'.S, ."erá elle preenchido por <'011c111",o, au qual só
porlerão co11co1T<'r os pretendentes da referida classe.

rno
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Art. 71.. Aos ri;pct.idores irwum hc :
1. Assbl.ir· ;'is ;1ulas dos prní<·ssot'l'S d;1 •·ad0ira a q11" ]'l't'l"n' .í! )'( ~li 1 ;

li. ll<•pPlil' ª"s al1111111os, llílS dias" horas q1w llws f'o1·r•111 dch•r111i11ados, as li1:i'1f's dadas p1•lo pr"lesslll', 110 dia a111.t·1·PdP11I•', 1·11111'or111a1Hlo-s1~ 1•111 t11d" ('11ni as i11sl1·1w1·i'1<''" 1T11•.lhod" dt• 1•.11si110 d" r1•sp1•l'li1·" Jll'ílf'l'SSOI';
.
llJ. A11xilia1· os al11r1111"s 11<1 1•sl11d" de .s11a.s li•:ücs, 1•xpli('a11do-ll1<'s
"' po11l.os diflict•is, e repel.i11do-lh<'s" q11n l1<11T\'<'l'l'Tll <'S<Jll<'('id" ;
IV. C11mprir para ''""' "' al111111111s
lll<''lllOS dP.v1w1•s Jll'CS<'.l'iplo~
;i " ' pr"f'essores ;
V. S11hsl.il11ir os rcsp1•1·l.i\'11s pro1'1"""''1~.s <'111 seus i1up1•di11w11t<is.
Art. T7. Os ropPt.idores l'Cg"<1,.;, IJIH'l' d" 1·111·so do 11111.<i1·a, q111'1' du
lil.l1•rario, são ohriµ;ados a to111ar pa.rto e111 1.odos os l.rahal1111s ordi11ari11s" oxl.1·;iordi11arios díls 1·úros í\ da <1l'l'.lll'sl.ra d11 l11sl.il.11t.o.
Art. 78. Os 1·1•pl'l.idures ('l)g11s anxiliar~o ao di1·la11IP-í'íll1isla,
'111a11do lhes l'ôr onlt·11ad" Jll'lo din·ct.ul'.
A ri .. í\I. Os !'epel idor·ps sm·f1n s11listiL11idos l'lll ,.;11as !'aliª·' <' i111 pod i111ur1l os pt•los aspil'a11ll•s ao 111a.!-('isl.cri11
11a !'alia dP,.;t1•.s pol' q111\111
o din•1·l.111· d1\siµ:11al', 1·.111111111111i,·a11du-S1'. Psi.<' 11lli1110 ª"'ºao 111i11i,;(.ro Jo
1111.Pl'ÍOI'.
A ri.. 80. Os rqiotidorcs qrni residirem no csta.lwlrl'Ílllf'll1.11 11:10 podPdo ~í' a11se11L;\I' delle sem pa.1·1.icipa1:fw ao din•1•ful'.

º'

e'"'

CAPITULO IX
DOS ASPIRANTES AO MAGISTERIO

A!'t. 81. Os alnmnos q11<' sn honvcrrm dislingnido pd" S<'ll 1·.u111porl.a 111<>11to, applica1:ão <' aprov1•it.anwnt.o, q1u• ti1·1~n'11l obl.itlo app1·"1 ;u:fw pl<'11a. Plll toda~ as matnria,.; do 1:11rso li!.LPra rio '' nm dou,; a 111 us,
pclu m1H1os, do curso prat.ico p1·ofü,sio11al, n r<'vc\an•m, ali'1m dbso,
apLidãu para o professorado, poder·fw 1·011l.i1111a.1· no Jnstit.111.o, passa11díl
I'" ra. a class<• dos aspil'autos a.o magistcrill.
Art. 82. Aos aspirantes ao m:•gistcrio incnrnhc:

1. l'rrli'tar '" SPrvi1.;os qne ll11•,; forr•m dr:<ig111ulos pelo dii·pdor, 11:1
qn:ilidade th~ coadj11ya11tes q111·r 110 1·11r'o liltt>rarill, q11r1· 110 pr111is,i1111<d, q11m· na :rnla do dicla11t1~--copista, quer"ª' "alas dP <'.<Indo;
II. Tomar pa.ri.l) em l.íldns os trahalho~ 11rdi11ario,.; <~ 1•xlraordi11al'io~, dos cúros e da orchcstra do I11stituto;
IJI. Substituir os rupl'tidon'" <'lll sna~ l'a.11as on irnpcdim1~11tos.
Art. 8il. Os aspirantes ao magistcrio Pstã.o sujdtos ao r1·gi11H•11
disciplinar e cconomil'o do cst.abel1•cimcnLo <·. emq11a11to l1Prn scrvir1·rn,
t.1•1·fw direito :í casa, alime11ta<J10, YPst.11ario, cal1:ado 1~ tra1<tme11l;i
11wdicu.
Art. 8·L O 11111111'1'" dl• <1spi1·a11l.1·s MJ magi.<l.t•rio, por "111q11a11to,
nfin 1'X('Pderá dP :12; pod<\rt't, port'~n1, :--:1~1· a11~1nP1itado, si lio11vi·1· IH'l'l'--:-

sidade, IHH' proposta do dirnclor í\ com a approv;u)o do mi11isl.r11.
Art. 8!i. Os aspira11tos 11iío podrr~o sahir du Instituto :<1.:111 1i1·1·111;a
do di1·ector.
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Art. 8!!. Os aspira111.P$ pmlc!'ão l'Psidir fóra do P.~tabeleciment.o,
com pPrmissã.o do dil'l~dor, 11in> Sf'l'fto (ILl'igados a cu111pa1·e('Pl' t.odus
11s dias, :'is horas dt>s t.rahalhos (\SColat'l\S.
Art.. :-1/. Us aspira11t.Ps q11e Sf' 11isti11g11irem pelo seu compol'tanwut.o "' assid11idad1• 11os trahalhos Pscolares, tPl'ào uma gratifica<;ão
11u:i1sal dt> \O,~ a :\OS, s1~g1111do o snnir:o pOI' l'lles pl'f'Stado P a juízo
do diredur '~ ªl'lll'OI ª'<ão do mi11ist1·0.
CAPITULO X
1•0 IHC1'ANTE-COPISTA

AI't. 88. A a11ht de dictado fnuccional'á, dn!'ante o anno lectivo,
Ires veze~ por sem:t11a, n111 dias alt.Pr11:ulos, e tt·c~ hu1·as c1111sP1·ut.ivas
•·m cada dia.
Art.. :-19 .• Ao didantn-copist.a i11c11111l>c :

1. llict.a r ªº" al1111111os, aos r1•petidorns e ao.~ aspirantes ao rnagi~
t.1•1·io, designados pdu dir1·1·tur, as obras iu1prt'ssas Plll tinta, rn1 rna1111scl'iptos dPst.inatlos á. hibliuth1wa do Inst.it.uto;
li. Copiar P f';p:er copiar pelos 1111·smos, 110 systema d!' pontos,
um 1111 mais 1•xemplarcs dos cornpendius, trat:~dns. etc.,() das fl<'<;as de
musica. dcstinad:ts ao ensino dos <:iegos ;
III. Passar vara o systema de ponios quaesquer csrriptos on impr<~ssos, taes r.:nmo circular<~s, cditaes e ordens relativos ao eiilino e á
administrar;ãu do Instituto, dos tjltaes, por ordem do director, sn dnva
dar conhecimento aos professores e alnm11os cegos;
1V. RPver os clictados de sua aula e corrigir-lhes os erros, eusi11a11do aos alnm11os as regras 1le orthographia e de redacção ;
V. Rever e cotTigir os trabalhos t.ypographicos, quando lhe fúr
pnlo dir<)dor urden:tdo este servh;o.
Art. 90. O di('.tantc-copista deverá compa.rncer prn1tual111c11te ao
I11stiL11tll, pa1·a o cxercicio de suas funcções, nos dias e l1oras dettmni11ados cm horario especial, organizado pelo direct"r, e c1n1serva r-se 110
1~xn1·cicio nffectivo dossas fm1cçõe~ rlurante todo 11 tompo aclrn;i doterminado.
Art. \l 1 . O dictante-copista só copiará. ou rlictará as ohra~ nn e~
criptos qm~ lhe forem indicados pelo dircctor do Instituto.
Art. \l2. Prompt.ificará, no rnenol' tempo possivel, todos os trabalhos a seu cargo, llsmerando-sc pela b•Ja execucão desses trabalho ..;.
Art. \l:l. N11merará em ambos os systemas (pontos e tintri) tod~s
as paginas das cúplas rPalizadas.
Art. \l4. Logo que tel'mirn' as cópias dos escripto:i que lhe foram
nncarregados, c11tr1'.gal-os-;'t ao director do 111,-tituto, ju11t.amPtlt1· com
o~ orignans, que lh1l foram confiados.
Art. \l:i. Escript.11ral'á, sog11ndo o plano indicado pelo dircctor,
11111 li1ro d<' r<icnhinwnt.o n dPvol111:ão, das obra-; ,. ••s1iriptog 11<• qun fúr
•·11carrcgadn.
Art.. % . l\Iauf.<'!'Ú. 1•111 s11a a111it a diseiplina n Loa ord!Jm, fazendo
rl'tira1· dclla o aspirantn ou alumno, q1u•, dnpois d<'. admoestado, rcind<lir na falta eommettida.
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Art. 97. Salvo detcrmina<:ão especial do dirPctor, o trabalho de
<'lipias s1) fa1·;i. na s1•guiute onfi>m :

I. Clipias destinadas (Ls aulas do curso litt.1•1·a1·io ;
11. Cópias d1~sti11adas ao curso mnsical;
III. Cópias dos livros 'kst.iuad1>' it bibliotlwca.
l'arag1·aplto uni1·0. E~ta tlistl'ilrniçfio 1lu tl'llljlü pmlnr;'t s1·1· altcr;ula pl'lo dil'1~ctor, conformt' as 1•xig1:11<'ias do servi<;o.
Art. 98. Dn1·aute o ex1•1·dcio de s11as f11uc1:ões na das"" iucumbe
ao dictaute-copbta os mesmos d1•v1·1·es dPte1'111iuado,; 110 att. 70, menos
o~ dos §§ X e Xl.

CAPITULO XI
DA G Y.\INAS'r!CA

Art. 99. Os l'Xnrcicios gymnastiem: siío ob1·igatorios p:tra todos
os a lumnos d1• ambos os sl'xos, nw1wr1•s d1• 22 a1111os.
~ 1." Esü•s l'X<'ITidos 1·unstarão dl' marchas, attit udl's, P\'ul11ções 1~ movimP1ltus do cm·pu, mais ou mt•1ws cadP11ciadus, sou o 1·0111ma11do cio ml'st1·1• dP gy111uasti"a, que• dará suas anlas, sPlllpl't' q11"
für possivPI, ao ar livr1•, Plll lugar dPtermi11ado JiPlo din'l·tor.
~ 2. 0 Nos <'XPt'cieio~ g~·mnasticos, q11<' t1•rão lugal' du;i,; \l'Zl'S
por semana, pela manhã, liwmarão, Plll grupos seti<u·adm;, de
um lact' da eira as meninas P de outro lado os rapazPs, obsm·vaudo-se para cada grupo a distribni<:ão dos alumnus eonforml~
os tamanhos.

CAPITULO XII
DAS OFFTCINAS,

nos

MESTRES E CONTRA-MESTRES

Art. 100. Haverá em cada oflit'iua um nwstre, nm contra-mestre
os operarios 8 aprcmdir.es q11n forem designados pelo dirl'ctor do
!11.;titnto, dentre os al11mnos e os aspirantes ao magisterio.
Art. 101 . Aos mestn1s e cm1t.ra-mestr1\;; se applica a mesma disposi<;ão do art. 70, destP reg111amento, l'Plativa aos professore.q, incnmbindo-lhes, du1·a.ntc o PX('rcicio de s11a.; f111H'(:f1es nas a11la~ e
officinas, os nrnsmos devore~.
Paragrapho unico. Os mestres são direetamente subordin:ulo~ ao
director, de quPm, unicamente, receberão ordens, e com qnmn se entenderão sohre tndo quanto für concernente an servic:o P á disciplina
das officinas <-' das aulas.
P.

Art. 102. Incumbe aos mestres:
1. Propôr ao dirnctor a acqnisição do material de que necessita.
rem nas officinas e nas aula~ ;
II. Informar ao direet.or sobre as necessidades das utlicinas (i so\Jr1
a conducta do respectivo pessoal.
Paragrapho unico. No exercido de sua~ func1;ües nas aulas e "ª'
officinas, os contra-mestr8s têm os mesmos dnveres que us repntidore~
(art. 76) em relação aos professores.
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Art. i03. Os contra-mestres e operarios ou aprendizes ficarão
debaixo da direccf'to e immediata fiscali7.ação dos respectivos mPst1·es.
Art.. iO·'L l1wumhe a11s nwsti·es de officina :
l. Exe(·ntar 1•. fazei· exe1·uta1· pelos contra-mestres, operarios e
aprendizc,;, e no 1111•11or p1·azn passivei, todos os tl'aba\hos de que
forem encan'('gadrn; plllo direetor ;
II. Con,;Prvar em Jioa ordem º" moveis, as machi11as P outros
materiaes perte111·P11tas à ollicina a seu cargo;
Ili. Execnta r na nflicina durante o tempo em que e\la fll1w(·ionar,
súmcntP os trabalhos de que fô1· encarregado pelo director.
Art. lll:i. O nwstrn da typ11gTaphia ensinará aos alumnos a
compôr, pagi11ar, imprimir e revPr os impresso,;, assim como tudo
quanto faz partti da arte typog1·aphica.
~ Lº O nrntra-mestre d1»;ta officina exer1·erá tambem as funcc:Cies
de revisor, pelo que indicarú 1·0111 a necessaria ante<"edencia as
correcções que se nevem l'aze1·.
~ 2. 0 De1Pr<'1, a11t.e,; t!1• ,;e fazer a impressão, rder os mPsmos trabalhos e corrigil-1\s afinal.
Os origi11aes das ohras 'l"e tivernm 1k sPr impressos, escriptos
110 systPma de pontos de Luiz Braille, devem sm· préviamente revistos
pelo dieta11tll-('opi,.ta e pelo professor a cuja cadeira se ctestinarem.
Sú então ser:-10 e11trt'g11es ao me.;trP da t.ypographia, para serem impresso;;, por ordPlll do direl'tnr.
Art. Iüti. O mestre da e11cach~rna1;ão em<iuará aos alumnos
aprendizes tudo quanto fór pertencente a c~sta arte e que se possa
ensinar aos ceg-os, i11struind1HJs sobre o manejo das ma~inas, dos
apparelhos e dth instrurncntos technicos que lhe são peculiarr,s.
FABRICAÇÃO DE VASSOURAS,

ESCOVAS E ESPANADORES

Art. i07. O mestre de vassouras, escovas e espanadores ensinar·á
a seus alumnos a fabricação de vassouras riP palha de qualquer especie, ele raiz, de libras e de <'abello; de escovas n espa11aclorPs dos
mesmos matPri:ws n 1lc· e.;panaclores de pe1111:ts, i11strui11do-os sol.ire
tudo q11a11to se rd;u·io11c 1·om a fahricaçfw destes artefactos.
\lESTI\.\ DE Tl\ABALHOS

DE

AC.ULHA E M!SSANGAS

Art.. 108. A rnestra de trabalhos de agulha ensinará ás meninas
cegas, cle,.;ignada,.; pAln dire!'t•H', a ('ostu1·ar <' fazer trabalhos de agulha
(tricot e crochet}, dP l'idriltw e (h~ missanga~, tae,; corno: nwias de
dive!'so~ tio', ba.rl'etes, hoti11s de lã e de linha branca, para criarn;as,
<·apotinho.', ('csl.inhas, porta-joruaes, porta-toalhas, tapL·tes e flores
de lã, de papel n de outras materias; emfim, todos os lavores e
trabalhos propri1" do "t~xo, n 11ue possam ,;er fa hric'ados sú pda
destreza do tacto.
§ 1. º A 1n<~stra de trabalhos de agulha terá um li1To dp entradas
e sahidas, no qual 1rn~w·iunará todo,; os materiae< que lhe furem
forneci1los " os t1·ahalh11s q1w dt~poi.; de tPrminariu~ entrng:;tl' ª" direl'tur.
·
§ :.l. º A mestra de trabalhos será substituiria, t~m s1rns !'altas
e impedimento', pela contra-mestra e esta pela aspira11t" q11<> fôr
designada pelo director.
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AFINA~:ÃO llE PIANOS, ETC.,

ETC.

Arl., 10\l. Ao 1111:sl.r1• de :tfi11:11:i'w i11<'lllllh•1:
1. l•:11si11ar a11s :d111111ws tl1•sig11ados pf\Jo dir<'<'tnr a arln dti
afi11a1Jto do pia.111>, du orgf111 1•. dtl ]1:u·111011i11111 e l.11du o 111ais q11n lik
1·11111·1:r111•11(.1\ a nsl.a a1·t•', d1• 11111d11 q11n os a.l1111111os liq111'111 lt:thilil.ados
a 1·\1•1Td-a 1·.:1.l>al11rn11l1>;
li. Fazo1· e P11si11ar :ws a l1111111os a l'azf'rn111 t.udos os <:1J11<:1:rl.os
q111· 1•.sl<•ja111 ao :dcat1t'.() d11~ n:go.s, t.a11s 1·111111>: <'llt'ol'doa•;ãu, snhstillli•::·w do 111artdlos, falwi1·a1.;:·w d:• bonil>Ps, d.1·.
Ili. .\tinar t.uih.: o.s pia11os d11 Instituto, todas as vrzes que
túr 11ecessariu <: qun 1110 f1'ir onit<11ado l'"I" dirPdur.

CAl'ITIJLO XIII
l>A 1.El'l'llHA EM

voz

AL'l'A F. nu:~:ÃO

Art.. ltO. A a11la dn loil111·a 11111 v11z ali.a s1• dará todo~ "" dias,
horas dotnnuiuadas pelo l1orario.
1\ ri.. 1 t t. A tl11ra1:;lo dt• cada aula s1\1·:'1 do duas huras, s1:11do :1/4
d" !tora. par:1. n\spost.as :'1.s co11s11lta,.; dos professores c11gus '' dos
al1111111os, :20 rninul.us para dus('a111:0, u o r<',t.11 do l.<~mpo p<isa lcit11ra
om \'OZ ali.a, peralli.l) todos os al111n11us dn amho~ os suxo~, a<'ompanha tios dn seus inspt>ctores ou ajndantPs.
Art. H2. A leitura pu<krá ser eutl'l!meada de explicacüPs <' digr<!sc;ões, r:uaudu estas se fizerem 1rncessarias para a intdligencia do
ª'"11rnpto.
Outrosim sn poderá suhst.it.1Jir a lcilnra por uma conrerern·ia ou
p:1 l1•st.1·a artist.ic;~, litt<•raria 011 scientilica, de reconhecida nt ilid:ul<'
p;1ra a instrucção •) divorsã11 dos alntnnos.
Esta ultima parte podm·á ser 1·,•alizada pelo proprio leitor, por
11111 tl11s professores do Instituto, ou por pessoa t!Xtranha ao cnrpo doc·••11t.•', devendo pr<!CPdcr o conse11tim1mto do dirt!cl.or, q111! !ornará
1·011hucimentu do assump1o ela confer<:twia 011 palPstra qtw 1.1.mha de
":r tra t.ada.
Arl.. 11:!. O leitor, aló111 <.lo 1·011heci1111!11l.u da língua 1nat.l:rna,
d1:v•·ri traduzir correctam1!nt.e " ft'anc<'z e o ingluz, prot1111wiar hn111
" italiano, tei· conheci1nunto 1·pg11):1.r ele µ:.•11graphia u de ltisloria f'•'I'al
1! d" litt,~ral.11ra.
a'

CAPITULO XIV
nos

INSPECTORES E SEUS AJUDAN!'ES

Art. H4. Havurá no lrn;tituto um iuspeetor de alnmnns
i11s1'f'eiora de a.lmnuas, L:ada um 1·om o respf'.-tivo aj11d:rnte.
Compete aos inspe1·ttn·e,.; de a.1111mws :

<'

uma

1. A,·0111p:u11tar aus alum1111,.; 1!111 1ot!11s "" :lt'lo,; tln sua. yit!:i ''"t:11lar,
la11lo deul.ru como J<'ira do l11slil.11to;
li. Velar pelo assnio delles, razendo-os tomar banho, l'S<:ova1· o.•
dentes e unhas, pentear o <'abello etc. logo qtH' se levantarem da cama;
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III. Verificai· diarianH'nte a limpr.za e o hom estado da vesti1111.,nta (', do cal•.;ad11;
IV. Com11111ni1o;u· :w dire('fo!' qnalqncr falta q11e sn faça mistór
r1•1111'.diar, no !'<'l'1•ilori11, IH> do1·111il.orio, nas a11las, f'l.C;
\'. 'L'PI' o maio1· •·11itl;1tlo 1·0111 '"' al111111ws, ma11l1'.11do-os en1 silP1]('io
t: l1ua 111·dn111 11a:-: :uila:', 11as sal;1s dn Pst.udo e 11os 1·nf1•ifori11~, 111a1'1·a11tlo ;1-; faltas ;'1q11f'.!le.' IJ'"" não 1·11111prir1'.111 os'"'" d"V""'"s;
eYI. Fazl'l' a r:ham:ula d1h al1.1111110-< q1111 dcra111 r·o111part>Cf'I' ;'1-; a idas,
;'1s .,tfici11a<, 011 s:tl;i.; de nsl.11do;
\'li. l'1·csidir ;'L' rl'l'1·ii:lu"' do.' ali11111ws, 1·1mw11do j1111t.am1.,11l.n 1·0111
Pll1's, '" v1'.rifka11do ,; '"' ali111e11l.os s~o "'" boa q11alidadn, hP111 J>l'"Jl:I··
ratlos o 11111 q11anl.idad1• s11flicientn ;
VIII. llonnir 1'.m aposentos que 1:om1111111iq111•111 l'."111 o dormitorio
tios aln11111ns, para. 'i!.';ial-os e dil'igi[-os;
1X. Dar· pa1·1e, logo p1ll<t manhã, ao dircct.01', das occmTem·ias
Ira l'itla.s á noitP nu nsl.utlo r'. nos dor111itorios ;
X. Não Sll deitar a11t<'s de ha Vl'.I' vnrifi1·.ado q111• todos os alnm1111~
P-;ljo ;u·1·0111rn1>elarlos 11os l'l'.SfHlCt.ivos kilos.
Ar·t.. fi:i. Os i11spr~1:l.1H'Os 1\evnrão J'l'.si1lir 1111 p,;lal1P\rwi111P1Jlo, d11
0111!1• não si: potl111·ão a11s1•11t.a.1· Sl'lll li1·1•1wa tio dinwtor.
Al'I. ttli. t:ada i11sJH'<'lo1· trlr:'i. 11111 aj11tla11f1', q11t>. l'Xl'l'l'<'rá
1:r1111>1•111 as 1'11111·1·1->1:s dn e111'ermlliru.
A1·t. 1 l'i. Os iuspecturns n snus ajrnlantes 11ão p11d1:rão ac1·eitar
rios alnnmus, nem dp sn11s pacs, tuto1·es, prot<11'torns 011 !'OITespondnutes, r!•l.rilrnifii'IO ou p1·1•.se11tfl de natu1·pza alguma, Jehaixo de
q11alqur1· pretexto, sob pe11a de demissão.
CAPITULO XV
no

F.SC:RJPTURARIO-ARCHIVISTA

A1't. H8. O csrriptnrario-ar!'hivisl.a dCV('.J';'t comparr~!'OI' 110 I11stit111.o, toúos o~ dias nteh•, ás 11ove horas <la 111a.11hft 11 11fw pod1•1·á
sn rntirar ant<'s da~ 1rcs horas da ta1·rln, salvo .'i flw 1•rn 0Jij ..1·t.11 dll
snrv iço 11 po1· orúem do dil'ector.
Ao escripturario-:ll'l:hivista 1:ompete :

1. Ter em ordmn a escriptm·acfw de todos os livros da secretaria ;
11. Escrevei· ou rngistrar toda a corrnspond<'n<'ia <lo Instituto;
Jil. Ter !élll boa ordem n asseio o archivo do Instituto;
IV. Tomar aponl.anwntos de todas as oi:c111·rn11cias que tiver<' Ili
1lfl sm· nwm·iouadas no relat.orio do dir1•ctor, n apresent.al--0s a est.e,
quando lhe l'or"m p1~d idos, ju11ta11d11 todos os esdarecimentos 111\1'1''sarios;
V. Ter em ilia o inventario dos objcct.os pertmwentes ao archivo;
VI. Eseripturar, s1•gu11do as instrucçõos dadas pelo director,
us livros, os mappas, as !olhas de pagame11t.o '" mais papuis rdat.i''""
:1 !'011tabili<lad1\ u á 1•.scripl.11raç:lo;
VII. n11arda1· os prngrammas (',as rnla</>OS 1k po11tt1s, organizado.;
I""'º" p1•01'nss1>1'Ps, para a pl't\Sl'.11 tal-os na rn:1·asiflo dos 11xam1!s ;
VIII. Col!igir n archiva1· em boa ordnrn todas as l1lis, d1'.cretos,
1·1!gulame11tos, instrucl;ües, portarias, rolativos ao Instituto;
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IX. A1·chivar e ordm1ar por nwio clt~ um indice, ü·da :t co1Te"P"'1dmwia n~C't'\.1ida ;
X. Collcecio11;u-, pol' orcle111 t'11ronologiea, as minuta,; original'<
do c:-..pcdientc.
CAPITULO XVI
110 ECONOMO

Art. 11\1. A superi11t1'11de11c·ia da ele>'[H'nsa, da cozinha, da 1·opa,
dus r<'fPitorio,;, da charara, ela limpeza intl'rna e• extern:l do Pditicio
-- espedal111m1t1• da.< ollic·ina' -- elo pl1<,;oa\ de> salar:ci, da a1T11c·adacão
do matP.rial, c~tc:., tic'a a c·;1.1·go dc 11111 1'C'<111011w q11t1 clc1·p l'C',ielil' llO
111,;I itnto.
A1t. t:w. O c1co11omo \~ e11carr!lgado da gnarda, as,!1io e co11scrva1·ão ela mobilia e mais maltll'iae-; que 11ão forPm de5igrnttla11H\1tt.l'
C'om11H•tlidos a onti·os emp1·pgaclos ; do ren~hime11to do,; gc>1H'ros e
111a is artigp< elll c·nn,;11mo ; ela clist.rilmil;fío n fiscalizac:ãu do servii;o
do-; sm·ve111ns 1· mais pe..;-;oa.1 a sn11 cargo, aos quar.s tram<mittirá
as onlcns elo diredol', ca hP11d<1-llw a i"f'.'ponsahilidade pt'la til'\ exc1·111·ão das mesmas .
., AI't. 121. São-Ih!• i111m1~diat;une11te s11!11wdi11ados todos os cmpl'egado,; cio ,;cn ic;o i111tH·1w, com excqwfw dos iw.;pe1·tot"es dos
al11n11ws !'. seus aj11clant•·', d" porteiro e do pesssoal da rouparia.
Art. 122 .• Hep1'\'.Sl'11ta rá ª" rli1·1lctor nmtt"a as faltas eommettidas
pnlu pe,;soal a. sen c:arg:o, q11a11do não c'.11mpri1· bem os seus do veres.
Al'.t. 12:1. VPrificar!i a q11alidadP e q11a11tidadP do,; g:rn1ems enll'ados para a cl1•spe11sa. dando parle ao clil'l'c'tnr do •111alq11er falta
CJIH'- oncont.ra 1·.
Art. 12L :bsistirú "dirigir:'i e• 't'rvi1:0 do rel"eitoriu, providen1·ia11do para que. :.;ejam todos hum senirlus, verificando si os alimentos
são de boa qualidade, hP111 preparados l'- cm quantidade snftkiente.
A1t. 12:;. D1~\'era ao tomar pos.~11 do luga.1·, rncebet• por i11v1111~
tario todos os matE>.riaes l' object.os existentes no est.ahl'!<'!"ÍlllCIIt.o 1•
que srw pelo art. 120 1·ontia1lo,; á sua g11a1·da.
Art. Uii. Ale111 d<1s ;.;1•ni1;os a1·ima "'lll"Citicaclos c11m[H'e-lhe
mais :

I. Fazer os pedidos do,; gcnero'-' pr<ll"isos para 1) l(11·11ecimento
da despens;t n de ou t1·as l"Upa rlic:fles a sen c:argn, pedidos que devem
s1'r apresentados ao dirc·1·to1· para sua approvação 1• rubric-a;
II. Autorizar com seu listo ou rubrica;; os 1·óe,; das compras
miudas para o co11wrrw diario da cozinha;
Ili. Mandar JH'cwr.der no mez de dezembro ao inventario de todos
os moveis e ut•>.11silins d" est.alw\ec,imento;
IV. T(~I' sc)mpn) l)ltl dia o li\'l"O cfo inventario dos mat1)riaes a se11
cargo, 111e11ciona!l(IO 11e\li> 1" nhjec·to'-' <'lltradns, ('. º" claclos em
consumo 011 extraviarlos.
Art. 121. Apr11s1•11t;u·á ª'' escript11r;trio-archivista, 110 fim dP
cada lll!'.Z, a relac;ãu tlos 1•1n[H'•'!!:adns que illl'. são snborclinaclo.~, meuc·ionando os dias cic• ..;ervic" de l':tda um.
Art. 128. T!'.rá a sP'n cargo a arrPcadação geral do Instituto,
onde conservará os objectos arrecadados, bem acondicionados.
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AL't. l:!\1. Aj11,-;larú, q11a11dn llH\ ffir ordenado pele• diJ'(•ctm·, todo
pl•s,;na 1 do servi•:" i11ter11n P hrac;al.
i\l'I.. t:HJ. Arrhi\<11';'1 t11das ;1s nrdc•1i", q11e, por 1•scripto, lhe forem
dacl;u;.
Art. J :11. O c'c'C1110111n dcn•.rá morar 110 estaliekl'imento, d!• 011de
11;\" poderA se ause11tar sem Iieern;a do director.

11

1:APITULO XVll
llO

srmn~:o

SA:'l!TARIO

Art. 1:i2. Ilan)l';'t 110 l11,;tit11to, junt" de cada serc;iin dns alun111ns
de u111 e de 011tr" s<'.\o, 11111 c·ompartimcnt" dPstinado, provisoriamcnt<',
A 1\111'er111aria, <'li.ia acl111i11istrac:ã" tkar;'t a. l'al'g" dP medi"" clinico
dn Instituto.
Art. 1:n. :\ cad;1 11111a ck,ta,; c)11ferrnarias, sl'nirão de c11f1•r111e•.i1·c"' "' !'C>p<'c·ti11Js aj11da11ll's do ill>'Jl<'l'lot· e da im;p1·cll1ra .
.\ri. t:\'>.
11wdi1·a111e11tos pt'c)s,.1·ipt.os pdo 111edico cli11ic·" ;'t'
pu,,o;i,; q11e tt'·111 di1·l'ilC1 a tralallH\111" 1111 Instituto s!'rão li1r11c1·iclns
JHll' <'Clllla d" l'slalwle•ci111"11to .
.\rt. n:;. O 1111•dic·11 di11ku do lw;tituto <"" respo11,;;nel pda rcgularidarlP. d11 senic:n ela e11fc•1·111aria.

º·"

Art. t:lii. E' clc•1t'I' "" nwdico :
1. l'J'e,;tal' "" '"'""ll'l'<ls de sua pl'otiss;lo at1s alm111rn" L''º~ !'tnpr<•gados i11t1·nws cio Instituto:
li. Co1npa rel·L'I' !()(lm< "" dia,; 11t1 c'.,;taheleci111entn, e todas as
Vl:Z('S q llU fi'il' 1'11a 111ad<l ;
Ili. Examinai'" <'stado de'. saudc'. dos ea11<1idalos á ad111issün no
Instituto, SC!llJll'I' qllt" ('S,;t' exa1110 lhe rór requi:;itado Jll'l<l din•t•lor;
IV. Visitar t"cl"" 11s dias"" drn~11t1·s, e tantas Vt'.ZL" 1•m !'ada dia,
cp1a11ta,; o exigir a µ:ra1 idade da molcst.ia;
\". Examinai'. q11a11do foi' requisitado pelo di1·1~ct.cw, "' ge1H·1·0,
a.linH•,nt.ic.io,; fornl'cido,; a11 l11st.it11to, t' dar ,.;11a 11piuii1" !11nda1111•11t.ada,
Slll>J'e" a qualidade• tlell1•-;;
VI. Em cas" de" 111ul1·stia gra\t', a\isa1· a11 dirc•ctfH· para qnt• !'St.L"
C'Olllllllllliq1H: ú l'a111ilia do doente <ltt a q11em suas VCZl'S fizer;
VII. l'arl.idpar ;10 dit'l~d,rn· qual11ue1· indicio d<' 111olestia eontagio,;a., q1w Se'. 1na11it'r•s1 ai' em individuo pcl'l<'ncenll\ an lnst ituto, indir·a 11do o 111l'io de' rnalizar-sL'. a sua sq>ara<Jw it11111edi;1ta;
VIII. Dar pane· ao dirPct.01· das <lC!'.lll'r<>ncias !Jalidas na
'"111'1•r111ari;1 ou 1111 li11'11<Ti11ie11ln dos nwdic:am<•ntos e prepar;1c:;lo das
did.as, l'Oll l ra1·ia s ª"" p1·<·cni 1os da hyµ;ie>11e e da llwra pe ·11 t.ica, propn11do as JIH•dida~ qlll' julgar 11ct·essaria';
'í. Apt·esl'nlar ;1" cli1'<'1:t.or, 110 tii11 de cada a11110, 11111 rda.torio
1·irc.'.l1111sta11l'iado do "l'.ni1;0 sa11itario n 11111 111appa <)stati,li1·1> p;ithol"µ;i«o dos doc1 li l'' l rata dos d 11 ra11 te u a11110 ;
'í.ll. Propc'ir ao dir1Ttor, e111 t.rn11pt1 de upidc111ia, as medidas que
c11t.uuder co11ve.11ieutes, p;tra preveuit• o sc.•u duse11volrimc11to nu lustiLuto.

USA
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Art. 1:17. Si as familias dos al11m110~ 011 dos empregados dorn1te,;,
JH'.,JiWlr<!m qnr. sej<LITI dl<·s t.ratado8 11or 011!.ro facultativo q11c não o
do (11st.it.11to, <·111T1•rão i""' f'011!.a til~ les as d<•$pm:a.s d11 l.1-;t1a1111•11t.o
111cdico.
Art. 1:rn. Os ajudantes dos inspectorcs,-- qnaudo descmpenharnlo
<LS suas funcções do c11f'p.rmei1·0,; - ,;erão subordinados aos mcdicos,
o delles roccberfto directa11w11t.<· as or<k11s <' instrucçõcs relativas
ao se1·viço da enfermaria.
Elles têm por ol.Jriga<)l.o:
l. Acompanhar o mcdir·o, nas ~nas visitas diarias aos doentes
de suas respectivas seeções;
II. Cumprir as prescripc,:ücs do medico, a respeito dos medicamentos, do regime11 alim<~ntar dos doentes, da hygiene <) da administração da e11 fermaria ;
Ili. Velar pelo asseio e IJ11a ordem da s•,c<:ii<> a seu cargo ;
IV. Escrever
lWdidus de di<'tas n d1! ntn11silios 11ara a onl(,rrnaria, fazei-os ruhriear rwlo medi<·o e u11tregal-os ao dirncto1·.
Art. Ll\l. O regime11 ~Llimcritar dos doentes será reg11larlo pelo
urndico que o registrará um lil!'o especial, pa.ra esse fim existe11 te 110
gabinete clinico do lnstit11L11.

º'

CAPITULO

xvm

nA IIOUPARIA E J,AVANDERIA

"..

Art.. Hü. ToJa ~L ronpa d<) ('<H"J"" de cama, rfo mesa e 11\> cozinha
será guardada nos armaritJs da rnnparia e ficará o;11b a g11;Lrda 1·
responsabilidade du uma t"Oll[ll'ira.
Art. 141. Na uru111a<Jio 1fa 1·011paria devem 1icar cm S(:c<:<"i<)~
separadas as nmpas dos al111111111s <! das alumnas, devendo-se mais, cm
cada uma destas sec1:f>es, guardar süparadus a rnnpa de cama, a
roupa branl'.a, o l"ardame11to de lã. tios alnmuu~, etc·.. e 1~111 grupo
separado as roupas dos al111n11os co11tril.Juintes.
Art. ilt2. Os servi<;os d<' lava.g<'m de roupas do engommado, de concertos serão l"eitos, dentr11 d11 <:sl.abdecimento, pelo p1~ssoal de ser-ventes ou de salario mensal.
Art. f43. Haver;\. na rouparia um livro de entra.da <' sahida em
que se lançari a roupa. q11<: existir, a que entrar e a q11e se coi1sumir e sahir.
Art. 144. O dirnctor nomear{L pt•ssoa zelosa, diligente e d() sua
confiarn;a, para exeree1· o logar de rnupeira.
Art. !45. A' roupeira iucumLe:
I. Receber e conservar convenieutemente as roupas que lhe forem
entregues ;
II. Fazer e mandar fazer pelas serventes os concertos da roupa
estragada;
III. Dirigir e fiscalizar o "ervi•;o de lavagem e de eugomma<lo da
roupa que, por ordem do dirnctor, lhe fôr entregue;
IV. Mandar lavar, ~eparadamente, a roupa da unrern1aria,
quando o recummendar o medico clinico do Instituto ;

AC:'l'OS DO PUDEll EXECUTIVO

f!S9

V. Esi:ripturnr o livro da entrada. e sabida de roupa.
Art. H6. A r1111peira é immrnliatarnentc ~11linrdi11ada ao director,'
de quem, 11nkame11te, receberá ordens.
Art.. i47. A ro11peira deve residir no Instituto, <le ornk 11ão se
poderá ausentar sem licença do dire<'tor.

CAPITULO XIX
DA PORTARIA E DO PORTEIRO

Art. 148. As portas do Iustituto serão abertas ás dneo horas da
m;whã, 110 verií.o, t' {1s seis horas no invemo e serão fechadas ás 11ove
horas da uoite.
Art. 149. Fúra cl1•ssas horas, ningm•m poderá <•ntrar ou sal1it· do
Instituto, sem Jicern:a do <lirector.
Art. 150. Nos dias feriados, a cn trada do Instituto poderá ser
franqueada ás visitas de p11ssoas de«ent11s, mas em nutro qualqm•r
dia essa visita d<'penderá de permiss5.o especial do director.
Art. 1!if. O dire.-tor nomeará pes,;oa idonea e de sua contlaw;a
para exercer as funcções de porteiro.
Art. Hi2. O portr>iro deverá residir no estabelecimento, onde sera
alimentado.
Art. f 53. O pcll'tdro tfll'ÍI por obriga<;ão :
1. Permanecer junto da porta principal do edifici< · do Instituto;
II. Tkceber toda a !'orrespondencia endereçada ;w lnstlt~o e entregai-a primeiramP11le na direetoria, para depois ser distrib1ilda aos
d0stinatarios ;
III. Não expedir corrc•spo11d1:ncia de qne111 quer qm: seja "em primeiro dar parte ao dircctor ;
IV. Dar, pela sineta da entrada, todos o~ signaes correspondentes
ao hora rio do Inst.it11t.o (entradas e sahidas das aulas, refei<;ões, ete. );
V. Impedir a ~ahida dos alumnos e dos empregados i11ternos do
l11~titut.o, qne 11ão tivm·em permissão do director.
Art. Hi4. O porteiro não se podnrá ausentar do estabelecimento
sem licença do director.

CAPITULO XX
DA

ESCRIPTURAÇÃO

Art. 155. Haverá na secreta.ria do Instituto os seguintes livros :
1. Matricula do,; ;tlumnos, em que se farão as declarações co11sta11tes do art. 32;
II. Rec:eita e despeza, em que se registrarão as \'1~rba,.; votadas
pelo m«;amento annual u a dcspeza correspondente a cada mcz, ck
accôrdo com as folha.s 11 com as contas dos fornecedores, enviada,;; ao
ministro para scn:m pagas pelo Thesouro Nacioual ;
III. Renda das ollkinas do Instituto; a qual reverterá para o
patrimonio do mesmo ;
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IV. Rcp:i.,t.ro do' attc,tado" eh» frcrp1e11ria. (folhas) <ln pessoal;
V. "º""º do.-; cmprrgadns, r<'gist1·n rlns titulns <lo 11onwa•:ãn e
da,; li1·1 . 1H:<1." '" ,;11hstitui1:fJCs;
\'I. l11s1Tip1:ão '' nota., do." t·o1H·111·so,, p;t1·a p1·t~encl1iml'11to de
,·;1d1•iras do prnli•-;so1·ado;
\"li. T('J'lllOS dt'. ;idmm•,f;1tJ111 e 011tra." pl'llª" impnsta' ;10,; ru11ccio11a1·ioo.; do l11stit11t11.
Paraµ:ra.phn 111lil'o. llaver;'1. ainda lla. >'l'.l'l'etal'ia os livro,; quo os
fado~ e a uxperit•nci<t exigirem, par;1. o regist1·0 e escripturat;f10 de
turlo qua11to ,;t•ja digno dt' nota.

CAPITULO XXI
DAS :'W~n:.\1,:<)ES, VANTA(;t~'IS, Llf:E'H.:As, FALTAS E PEN AS

.\ri. I:i6. ~erão n11mcatfu, pn1· d1'l'rnl11 do Uon•1·1111 da llqrnhlica,
" ilire1·tor, ns 1n·oressm't'" '" n mt•.dko; e p11r portaria do 111i11i,;t1·0,

n-..; reput.idorc ...;, o P:--:tTipt.lt l'al'iu-archiY i~ta, o-.:.

JHl'~t I'l 1.~,

1)

dieta nt.e ...

ropista, 11 leitor em voz alta, o,; i11speet<H'l>.S 1• o dc11tista.
A1·t. 1:;7. Os dt~mai" t•mpn•g·:ido~, 11ãn 1·n111prd1t•mlidos 1io artigo
;1.11terior, s,•rfí.o dt'. 11om1>.;1t:;l11 d11 dire1:t.cll', i11dusive 11' ao.;pira11t.es ao
niaµ:ist (~ri11 '..
Art.. L1K. l•1c:ara. ;;1>.m l'ffl'it.o a 110111ead11 do empreg-ado qne
r\,•11tro de>. ln'.;; mcr.c•s 11;-10 l.iY<T tomado
d11 su11 ea.t'go, sem motirn j11slitirad11.
Al't. b\J. Os Vl'llcinwntus cio pc'.SSoal ;oãn '"'que eu11sta111 da talidla a\,m•xa.
~ l." t)ua11do i'úra dos exm'c'icio,; de seus l'argo,.;, os membros do
'I·

,

\lº'"·"

1nag-i~tPriD

l'asos:

~«1

pet't'l'iH~rtH1

~eu.-.: 'l~11ei1nc11tDs

integraes 110~ :-:egnintes

l. l111pedi111l'11to por o<CJ'\ ic:n publie11 e ohrigatorio por lei;
ll. Desc•111pu11iio ele t•1111111Jis,;w s!'it•11titiea 011 pr11tiso;io11al, t:m he·
11ctido do Instituto;
Ili. Tn>.s faltas p111' 111cz, a j 11izn do diredor.
~ :.>.." t)11arnl11 o dirm;l.111· l\'i1· pr111'c,; ..;or du lt1stitut.11 lt:r:'L, além cios
\l'lll'imc•11tos de prot\•,sm', ;1. gT;ilitil'<u;ã11 dP eargo de din·c·lor.
Art .. 11;11. ,\, lieL·1wa' 1·0111 orde11a.do por i11teirn, l'c'ira do tempo
d:is l'l:rias, s1'i '"lt'f111 1·011et•dida;; por motivo dc 111olt~st.ia, 11;-IO o.\c·uclc11du
de o-ui ..; 111<•zcs; ª' lie1>.11<:as pc11· outro qualquer motil'o, podc•rii.o ;;01·
co11ccdida ..; tamh1·111 por st>.is 111ezcs, cle11lro de um a111111, 111;t.; 1·11m
111l'i.ad<: do 111·dl)11ado, e ,;i o 11111ti1n lúr jtbti!it·aye\.
l 1ara;,;·1·aph11 1111it·11. t)u;1.11d11 ;1. lil'e111;;L c·o11cl•dida pdo p1·ar.o de
'"is 11wr.e,, o <ll'ch•11ado \Hll' i11tl'il'll, n;"io bastar pa.ra o rcstabl'.\t)1·iml'11to
d11 i111p<'ll'alllt>., o i:ovc·1·1111 pocl1·rit amplial-;1. put· 111;1is """' lllt'Z<'.>', t'Olll
meta.d" do ordl•11:1do, <'. d1• 11111 a11110 \Hll'a dia11tt'., st•m ordcnado, n;"io
dev<'ml11 1·x1·edc•r dt: d11us a1111ns a ""tn111a do tempu da primeira li('l1.n1~a cotn o da-.: pt'1H'ng:a1/H'....:..
Art. liil. Us 1m1111hro,; d11 111agi,l.t>rio u todo" os dernai.~ c111p1·egado,; do 111,;tituto, <]UC 11f111 estiverem 110 estabelecimento (1. hm·a determinada, ou se retirarem antes de ti11do o seu trabalho - inconem
em falta.
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l'aragrapho 111111·11. \, f;~lta" C•>'n111.~ttida~ ('Jl~ 11111 _111,•z só poderão
S<'I' j11stifirad,1' pCl'<1nlc o d11'<~1·tor, ate n pr1mmrn dr 1 util do mez
;;q~nintP.

~ Art. li\:!. Os n11•111li1'0S do ma~isterio e todos os cmpl'('gadns do
scrviro admi11i,;tr<1t.i1n 1• <'.1·onornico~ q11e faltarem ao~ seus <h~rnres
u11 C'~mmcttm·i>m adns 1·nntral'ins ;\, dbciplin;1 do l11stit11to, ficarão

sujl·itos ú.s :Scg11i11t.P.' fH~11a~
1. Adnwcsl a1:ão;

li. Rnprnhc11,-ão;
III. SllSIH'll'il" :
1V. Dem iss;·w •
~ J.º 1b d11;1-> lll'ir11cir;1s p.·uas sel'ão impostas polo director.
~ :!.'' A <11,;pl~ll'<i11 do (•xnrcido de 11m a oit.n dias, poderá, sei· intJH•"L~ peln dirl'rt1il'. rn111 participação ao ministro, q11e poderá ampli<Ll-a, conforme a ~r;ni<!ad•• do<'~"?·
~ :l.º .\ plma "" dPm1s-;ão sera imposta pelo (ioverno, pol' proJl("t~ do dit'!'dnr, e trata11d11-se de (H'ofessore", só terá logar:
l. No 1·aso dl' 1·rn1de111na1;ã.o ;Í, p1-b,ão com trabalho, ou por 1Ti11w
('011tra a. moral <' os hons 1·0.;t11m1~s;
li. ()1ia11do n prol'e.;sor, pol' ft'Ps mezes se11.'!1idos, deixar d(" comparct:e1· ao l11:;tit11lo, -<e111 ca11sa j11stifkada;
III. Q11and11 fo11wntar i111m111·alidadc entrn os alum110s ;
IV. (J11a11do j;í, te11ha sido s11sppnso por tres vez<'s.
Art. rn:i. Aos PllliJl'Pgados íle llOllll'a<;ão do di1·ecto1· S!)f'ãn (!.ÜUll,i\as todas as pena' dt• q1H! trata o al'f. 111~, i11dl'JW11dente d1• participa1;~LO 011 propost;1 ao mi11islrn.
•

CAPITULO XXII
IH DESl'EZ.\ (FOLHAS, CO:'iTAS E OR\:.\ME:-iTO}

Art. ltH. O dir1•<:t.01', no 11Iti1110 dia du cada 11wz, fa rú 01',u.«111iza r
pdo C>cript.11ra1·io, 11 att1•,t.ad11 d1• fn•qtH•neia do,- <'mp1·,.g-ados da adrninistraçã.o, R'l'l'i1:0 ;.;;1nital'io !' ro1·pn doc·e11tP do Iw,t.it11to \'a folha do
pc•ssoal s11halt1TJ10, aq11<'llP <' l'sta rl'!atirn..; ao m1•z dcemTidn, os
q11a!'s s1~l'~o t'll\ iado,; ao 111i11isfrn do /11t1!rinr para n> n'spPcti\o,- pagam1•11tos.
Art. 11i:i. No d1•eu1·,.;o de 1·ada nwz, o dir1•l'tor rad <'olligir aso
contas do..; fê11·11C<'i11w11tns fl'itn,; ao !'slalwkd1111•nto a11·) o fim rio mi•z
;llll.Prior, as q11;w", dPpois de 1·<•lacionadas <' dassitieadas, co11fo1·11w a
!'S(lt)cie dos genPrns fnl'11(•1·ido,_, 1111 dos trahalhos realizados, sp1·;io
J'llYiadas ao mi11i,;tr", afim d1• S<'l'l'lll pag-o,; os n""JH'<'firos ('l'l'don•,- 110
Tl11•so11ro :'l'a1·i11nal.
Art.. 11\(\. ?\o ti111 d,• cada nwz, o dirPdor, à vista (los r1•1'ihos n
das contas da,; dc,;ppzas meudas e de prornpto pagamento, P11viará ao
~i11istm "'!ia. folh;1 1·sp<'cia 1, do1;11m1•11tada, afim _de Ih~· s<'r paga 110
lht>souro .'iac1U11al a 1mpo1'ta1wm qnP ho111·1·1· d1s1H•111hd11 d111·antP o
1111•z, 1·onfo1·11w o <1rt. il:i dpstl' n•g11l;11111·nto.
A1·t. 1til. Findo o a11110, º. di1:P1'Ü)I' farú org:a11iza r o lia lanço
geral das dn>peza, 1·,~alizadas, d1scr1mmadamente para cada Yerba.
autorizada, qne serú remettido ao Governo ate o dia 15 de fevei·eiro
acompanhado do 1m;amento da despeza para o armo seguinte.
'
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CAPITULO
nos

xxm

r;oNCU!ISOS

Art.. 168. Quando se ti rer rle pl'oceder a concurso pJra o proYitnento de q11alq11e1· togar do magisterio rlo curso de sciencias e
lettras, o director m;111darú, arn1,111ciar 110 Diario n(/irial, !O riias
depois de occorrida a vaga, que na. secretaria do Instituto se acha
aberta a inscripção para n cnnc111·,,n, pelo 1wazo rfo 60 dias, declarando as materias <la cadeira cm concurso, a natureza rias provas
exigidas e as condições que devam possuir os pretendente..:.
§ 1. 0 A publicação do edital será renovada e pelo mesmo modo
repetida em cada um dos ultimos oito dias do prazo da inscripção.
!l 2.º A inscripção se fará em qualquer dia util do prazo marcado no edital, das 11 horas da manhã ás tres da tarde.
Art. 169. No caso de haver duas ou mais vagas, o ministro,
ouvindo o director, resolverá qual a ordem em que deverão ser
postas a concurso.
, O prazo da inscripção para o segundo concurso começará a correr dous mezes depois da inscripção do primeiro, e assim por diante,
de sorte que haja um concurso especial para cada vaga.
Art. 170. Para que possa inscrever-se, deverá apresentar o candidato documento que prove ser cidadão brazileiro no goso dos direitos
civis e politicos e folha corrida.
~ 1 {° O candidato que qnizer inscrever-se irá á secretaria assignar o seu nome no livro apropriado. Neste livro o secretario
laHa1·á, para cada concurso, um Ü)l'mo de abertura e outrn de encerramento, que serão assignaclos pelo director.
8 2." Na occasião de se insc!'cvel'em, poderão os candidatos,
além cios documentos especificados no al't. 27, apresentar outros
quaesquer que julgarem comenientes, como titulo de idoneidade, ou
provas de seniços prestados ás lettras e ao Estado, passando-lhes o
secretario um recibo, 110 qual d oda rará o numero e a natureza de
ta e8 docurnen tos.
~ 3. º A inscrip•;ão poderá fazer-se por prucuração.
Art. 171. A cornmissão exarnirntdo1·a se •·omporá rie professores
do curso a que pertencer a cadeira, e será presidida pelo rlirector,
qiw nomeará, dentre os mcmhros do magist.,rio, dons para examinadores. Si dentre o;; mcmhrns do magisterio não houver •1uem possa
servir de examinador, o dircctm· proporá opportnnamcnte an ministro a nonwaçãCl de rlons cidadãos estranhos ao Instituto, e quo
tm1ham as habilitaçü1)S necessari;ts pa.ra tal fim.
Art. 172. No dia seguinte ao do encerramento da inscripçiin, o
dirccto1· reunirá a commissão examinadora e marcará o dia, a hora o
logar cm que deverá elfectuar-se a primeira prova, o que fará puhlica1· pela imprens,1, juntamente com os nomes dos candidatos
inscriptos.
Art. 173. As provas dos concm·sos consistirão em :
1. Prova escripta ;
II . Prova oral,

ACTOS 00 PODER EXECUTIVO

!63

Art. i74. Para a prova escripta, o candidato terá tres horas, si
a cadeira comprehender uma só materia ; si abranger mais de uma,
poderá a commissão examinadora prorogar aquelle tempo.
Art. 175. A prova oral consistirá em uma exposição do ponto.
sorteado e em uma arguição feita pelos examinadores aos candidatos. i
Para a exposição se concederá mei~ hora para ca~a materia da
cadeira em concurso ; para a argtução cada examinador terá 20
minutos.
Art. 176. A com missão examinadora determinará o processo da
prova pratica.
Art. 177. No dia designado para a primeira prova, serão pelos
examinadores organizados os pontos, que não excederão de 2!1 e deverão abranger cada um uma parte de cada materia da cadeira em
concurso.
Art. 178. Organizados os pontos, serão elles transcriptos na acta.
do dia, o secretario escreverá os numeros correspondentes em pequenas tiras de papel, iguaes em tudo, as quaes, depois de dobradas,
serão encerradas em uma urna.
Art. 179. Serão logo depois admittidos os candidatos e, feita a
chamada pelo secretario, o presidente da commissão examinadora convidará o concurre11te inscripto em primeiro Jogar a tirar um numero
da urna dos pontos; e lido pelo mesmo presidente, em voz alta, o ponto
correspondente. o secretario dará urna cópia delle a cada candidato.
Art. 180. A prorn escripta só poderá ser feita em papel fornecido
na occasião da prova e rubricado pelos examinadores.
.
Não será permittido aos candidatos consultar livro ou 11otas. Na
sala em que se fizer essa prova só estarão os candidatos, & mesas
distinctas e a commissão examinadora, que fiscalizará a execução da
dita prova.
Art. 181. Terminado o tempo concedido para a prova escripta,
será fechada e lacrada cada uma das provas, depois de rubricadas
reciprocamente pelos candidatos e escripto no envoltorio o nome do
seu autor, e serão todas encerradas pelo presidente da commissão em
uma urna de tres chaves, uma das quaes será guardada pelo mesmo
presidente e as outras duas pelos dous examinadores.
Art. i82. A urna será tambem cerrada com o sello do Instituto,
impresso em lacre, sobre uma tira de papel rubricada pelo presidente
e pelos dous examinadores.
Art. 183. Tres dias depois da prova escripta se eft'ectuará a prova
oral, que será publica.
Art. i84. Feita pelo secretario a chamada dos candidatos, o presidente da commissfw examinadora convidará de entre os candidatos
presentes o primeiro iuscripto para tirar um numero da urna dos
pontos, e, lido pelo presidente, em voz alta, o ponto correspondente,
o secretario dará copia delle ao candidato.
§ i. 0 Terminada a exposição, o presidente dará a palavra aos
examinadores, e cada um dos quaes arguirá o concurrente, durante o
tempo estabelecido no a rt. 175.
§ 2. 0 A exposic:ão do ponto, feita pelo candidato, não deverá ser
interrompida pelos nxaminadores, podendo esses objectar, si o qui-.
zerem, por occasião da arguição.
§ 3. 0 Emquanto fallar um candidato e durante a arguição, os
que lhe seguirem não o poderão ouvir e estarão incommunicaveis.
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l'io me,-1110 dia poder~o pt'P"I ar a prora oral tanto' ca11didatos
·g11;111lc>!' o lc~ntpo" l"'rrnitli1', a j11izn da c·ommi;;,;;to Pxa111i11;1clc>ra; SPl'\i11clo" mu~nw po11tc> para os ea11clicl;1tosq11u "'' SllC('c'cl''r<'llt li<'"·"'' dia.
Art. tH:;. l)11a11clo o 111111wrc> clec·andidalos 11<10 [ll't'mittir que» pos;;;1111 todos pt'c>.star il prova !)["a[ no nwsmo dia, scwào ellc" cliviclidos
l~IH t11r11Ht~, q1tü t 1n dia:-; SU('<'e.-.....;ivn....:, :..:alnJ f'orc:a n1aior, sprfio ('ha1na1

d;1....: a ~ati~faztll-a. d1'\eucln :--1

1

1'

'"l'l!';uln 11n\n po11t.o para a t11rn1a de

cacla di;t.
Art. 181i. ~os c·c>1H:t1t''"" c'.111 q1H' ltcm\"l'I' prova pt·atic·a, c•,;ta ~o
effectuaní Ires dias dqioi> ela oral. oiJs<'nanclo 1w qcw llw fôr applic·a,·Pl, o di,po,;to 11ns att>. lifi, 177, 178 e• 170.
Arl. 181. O po1110 11ma 1l'z SCJrtc~adn pa1·;1 a pt'oYa •'ScTipta 11flo
~e1·1·ir;'1 par;t a jll'"' a <ll'al .. \ lll•'S!lla clispo>'ic:;ln ,p olN•t'I ,11·;'1 quanto
ª"ponto so!'IPado para a prllla "l"al. "" ''ª"' cl1• di1i<1" """ rancliclalll" c'lll duas 1>11 111ai" l11rlllil" .
.\1·t. J8N. ~i al.g11111 c·a11did;1cl<1 que• ti1c•1· f'c•ilo a pP>lil <'"<"t"ipla 11;-10
p11dc•r ,-.,111par1'!"\'I'. l'"r 111111i111 clc: tll•>lc-"tia, a q11alqup1· da' 11111l"a5
pro1a". e 1lo111t'r j11,tilkad11 a falta. l""lc•1-;'1 a 1·11111111i,<111 l'\a111i11;1<l111·;1 t•:--p<H:ar 1•:-::...:a pro\ a a1{• nitn dia...:.
,\f'I. JN\l. O 1·;lllclid;11" q111', ;ii11da ('>CJr ll!C1ti11> dl'. 11111lc•,tia, n•lira1·,,. cl<• q11alcpll:1· ela" p1·.,1as, "" 11;-111 c·11111pl1•f;11· " 11•111pC1 111,11Tad11 parn a
llf";i[, tic·a1·;í. Pxd11iclll cio COIH'lli"""·
:\1·t. l\lil. T1•n11i11acla> ª" 111·0\a:' cl" ''"IH'lll',.;o, p1·cwe1h:l'-:'l'-:1, 11n
1111•s111" dia, c-i lúl' pos"il'l'l. ;'1 l<·it111·a da-; p1·01as 1:s1Tiplac-.
Art.. J\11. AIH:1·la a 111·11a
pro\a,; C'"ITipl.a:', cada. 1·;111didato,
~nµ;11ndo a

"ª"

Ol'(l<'lll d;1 i11:·wrip1J10. rp1·ehPrú a. :-;11a P a

ler;t t!Jll yoz alta,

lis1·a\i1,a'.,;a a kit111·a d" pl"i11wi1·11 lll'lo "l't,!'1111d11 1• a do 11ltimo p\'111 prillll'iro.
lla1c11cl" 11111 ,,', C"il!ldicla111. a li--1-;tliz;ll";I" C"aiied a 11111 dn" e;.;arni11;Hlore,.:, cle.,ig·11ad11 pl'I" p1·1•sid,.11tc• cio 1·11iw11r"'"
Art. UI~. Lof;"O deplli" cL1 lcil.11ra da.; prll1a:' 1•s1Tip1as, S\'r;-ICJ os
l'<11ididatos" "' as.;isln111e, com icl;1d11s a clc•ix;11· o n•c·int.ll, e· a 1·111n111is<ío c•xa111i11adol'a pro1·••clc•f'Ú ª" j1ilg;1111<•11lo elas pr111<1".
~ t. ° Cada c•\;u11i11;1elor 1t·r;'1 11 cli1·•·it" d1• C"1111:'i!.:·11;11-, 11a p1·.,1;1 ,.,_
('l'ipla. n ~eu j11i1.o, ll<-11> ~1'1 :--:oliL'l~ 11 111c 1'i1o d1•,!11 P da ot'ill, n1;1~ 1a111lwm sohn: a capadclad1· pr11li--iu11;d d" •~01w11r1·1·11tc:.
~ 2. 0 O jul~a111rn11.., f;1r-,.;c•-;'1 por 1"t;i1:;!0 11.,mi11al, 1•111 q11e t.11111;11-.111 parle :-;ú111c•11lc os 1'.\a111ill:1do1·1·s.
~ :1.° CCJ!'l'c'l"fto """" 1'Sc'l"Ufi11ill>: "pri1111•i1·0 para a ltahilitai:<lu cl11s
1·a11clida.ln-: e•" sc•g·u111lo pa1·;i ;i C"l;1;<'ifü·;1<)0.
~ \.." N" l"ilSll "" c•111pai<'." prc,.;i<il'11te doc·1mcur,.;" ll·1·;'1"11>10 de
c111alidacl<' .
.\tt. l\l:l.Du tudo q11;111t.o "c1·q1Tl'I" c•111 1·;ida di;i de lralialho !'dali\o ao t'Oll<'lll':..:o, la\T<ll'-...:(•-;'1 a l't"..:pn('l.i\;1 a1·ta. q11n ~ur;'t a...::--:ig-11ada
1

pela <'01nn1i:-::..:;lo e,\a111inatlo1·a, 11a 1·p1111i:ln :'('g11intt'.

Ar!.. rní .. ,\ ac·l;t do j11lga11H'.lllO dll ('(llil'lll"S•l ,.;1•rú il"Sig·11;1cla j.,~.,
clqiois de 1·011d11iclo:' º" '"''P•'<'I iro" l.ra lialh"" .
. \1·1;. l~l:i. C111n a-.: at't.11~ do 1·01H·111·:-;o ~1 1 1'll11 t~H\'iada..: ;10 1nini-...ít·o c1:-;
Jll'"'"ª" l'SC"ripl.as """ ca11didat""· ;i Ji-1;1 """ 1"\;1S!'ifi1·aclo,, c• a p1·npo,.;f;1
elc> di redor do ltl"I il 11to, pa 1·a a 11011tl'.<tc:Jo 'lo 1·a 1tclida l.11 'i"'" l.i1 c1· t'l'.ll11ido maim·ia de• votlls, ;u:o111pa11ha udo l'''ª propus ta a ..; i11l"ormac/H)S
qne o mesmo dil'ector j 11lg:11C.J dC.J\ e1· p1·estar ª" mi11istrn, a respoito du
\"llllC\ll'S\I,
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l>O P.\TRDIO'.'llO llO INSTITPTO

"º

Al't. Hl!l. () 111od1l pol' q11e
dcvr, c·on,;:liinir o patl'imonio do ln-·
stituio Benjamin c.. 11,ia11i, l\ a sua adniini-;tl'a<;~o !'oram regulados
pelo diwrntu 11. 1 ~; 1, de :11 de dczemlJl'o dn t \108, que c·1·Po11 o Co11s3lho admini,trativo tios patl'i111011io,; dos estalil'le<'inH111tos a t'ar~n do
J\li11isiPrin da .l11,;ti1.:a n Negn<'ins ln1el'im·p,;.
A rt. Hl/. llc• a1·t·1kclo c·0111 o art. 2\l do dP1Tr•(o <'itado 110 al'ligo
anti~riol', o 1;011•1·11,., 0111 iwh) o Conselho ac\111i11isil'ati10, poderá mandar applicar pari<' da r<'mla do palrimonio do Instituto, em o\Jras do
<lditicio ao mP-;mo pert1•1H·ente, q11a11do 11~0 l'orr,111 cm1sig11adas no
un:amento do :\linistrn'iu da J11sti<;:t n Nego<'iu' Jnt<:riorcs, n•rhas <"<pe<'ian-; a l'>•se tiln tl1•,;ii11ad;rs.

DI:-;Pl1S!ÇCIES GERAE.'3 E TBA'l:-l!TORIAS
A.ri.
1·p,;idir,
dirndt>I'.
Art.
p11dnrfw,

1(18. N1•11l111m 1'111tr'<·irn1ario i11il'1·11n tio l11siil.11tn, 011 q1H' 11dlr
pítd1•r;'1 ,,. a11-;i•11i;1r do 0siali<'l1•1·it1H'llÍít, >Plll lif'1•11t:a llO

1q:1. ( )..; prul\ 1 ,..;;01·1 1 ~, rr~pt•t ido1·p~ n 1n0~t l'P~ <·1•µ:0:-;, (' ~olt1)il'oS,
c·11111 a1111111•1wia d11 tli1·<'1·tm·, n•,;idir 1111 r'talinl1•('i11w11io, <' l1•1·ão
11n~ll~ 1·a~o, dirPilt) ú t';ha, alinu~uta(:ã11 <' a,.;,sj...;,t,(\111·ia nu~ica, 11tedi:111IP 11111a. c'o11trih11i1::i11 a111111al q1tn ,;1;rú: para '" p1·0H\,;,;orHS tio
1·11r.<o liiil'1':11·i11 t' tl1• 11111<ic·a, tln üOUS, 1• para 11-< rn11t•titlo1·1•.; P 1w•;;t1·rs,
d1• >uusuoo.
~ 1." Fi<';1 riio, p11rt'•1n, :'11jt 1 ito~ ao 1·e:..;i111P11 di··wipli11a1· ~ 1 11 <·11110111ico

do l11stit11tu.
~ 2.º O Thl's11111·0 \Tac·iona 1 drn;crn1la l'-lh1;;;-;'t, para sa lisl':u:~" da
n·f1·1·ida c·o11tril11tido, 11111a quota mPnsal P111 "l'llS n•11l'i111P11ln".
A.ri. :!Oll. E' 1•\p1·c•,;sa111e11te prohibida :t l'l~<idc•nria 110 e:<iabrlt>1·i1111•11i11 dn l'a111ilia 1p1t' 11f111 srja. a, do di1·p('(or, 1• IH'lll ser;'1 pe1·111iiiida
a atl111i,;sfw d1• 1Ti;1d1i-; para o ,;Pt'Vi1;0 parii1•11lar dtl" 1•111pl'ng:ulos.
A1·t. :!IJI. :-;,·, 11•r:-111 tli1°<'ii11 {L ali1ttt'1tlad11 "' t•1111.•n•g·ado.; q1H', pm·
dPt<)1·1ni11:11·;-1u d1•..:1" 1·1~g·1ila11H 1 1lto, f'orPnt 11hl'i!2:ad1h a J'l"·;idir 110 lnsi il 11l11.
·
.\1°1.. ~I);!. ,\ 1111.1Jitl.1tl1• <' q11;111iitl:td1• tln, .1li111t•1tlth p:il"l a> l'Pf<'it ()p~

diaria . . , ta11ju

('on111 fÓ1';1 d1 1 lll·~, ~l~1·:10 r1•µ:11lada..;; pot'
11r~rn11izarú, 1• \'a1·;'i ;11li\ar 1•111 111,!.!:al' 1·11111l'11it1.11ll~. a1tP11d! 1 11tl11 ;to..: pt'P('l 1 iln~ da h~).dn1H~ (•da <\<'(11101ni<1 .
1111-.; r1 1 fnijoJ'Ítl~.

lal11•.lla-; 11111· 11 tli1'i 1·t11r
0

.\ri. 111:i. 111:111·er11" p11tlerit 111a11t!ar 1•<111tlar 1• c1p1•rl"•i1:11at'-s11 na
E11r11p;1, a q11alq11<'1' i\11< :t<pi1·a11t<•s a.o 111a,d.;i1•ri11, q111• il'111ia n•1d;1do
11" 1·111''" d1' 11111.;i1·a, !!;l':t1ttlP i11klliµ:c•111·ia t' ia 11•11!11, 1111 l'<l 11d11 da 11111-;it'a th1•11ric«1 u 11:1 1•:\1°1·111J10 dt\ qualquer im;\1·1111rn11i11.
Arl. ~o>. .\11 dire1·:,,r 1·11mrwt·• ro111'e1'<·i1111a1· o 1·1•.!.!:i1111•11111 i11i1•r110
tl11 l11'itit11l11, rl'1<1ti1'1) ;'1 atlmi11i,t1·aci111 e~ ao 1•11-;i1111.
A1·t. ~t):í. :-;,111 <Teatlo.;
seg1Úntc·~ lng-a1·e, :
Um p1·01'1;ssn1· tln t':t.ttto C<ll'al Pscolal', q111) rn1,;ina.1·:'i ;t." al11m11os
1
tl1l c·111·,., pri111ari11, :1 C':t11 a1· 1·111 c·ú1·0, '" hy1111111'i " 1«1111:111).; pop11la1·es

º'
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classicas, como meio educativo do gosto artistico mnsiral, e: rio sentirnerito patriotico.
!\tais nm prof'css• li' de iustrw·•:ão primaria.
Um pl'Of'cssur de contrabaixo c violoncello tpw, cu111 o p1·ofcssu1· de
violino, •·om o pl'Of'essor de instrumentos de sopro e de pcrn1ssão,
com os repetidores de musica, e eom os aspirantes, rnnstit11irf!u a
pat'te do corpo docente espe•·ialmcntn "llra 1·1·egada dos tra halhos do
ur!'11estra do Instituto.
Um dentista, que sc1·1 irá e111 ambas as secçues (111aseuliua '' feminina) para o tratamento das mo!Pstias dentarias dos al11mnos.
Dous contra-mestres, sendo um para a officina de vassouras e
escovas, e outro para a oillcina de empalhação de moveis.
Um jardineiro-cliacarciro, para son ir m• jardim e na dta•·a ra
do Instituto.
Art. 206. Fieam PXtinctas as cad0iras dP sdencias pllpic:ts n
hic;toria natural e ele edurar;ão pltysi<"a, lllf/ral 1•. r.ivira e 1·111 rlispo11i-·
IJilidade os respectivos professores.
Art. 207. O Governo distrihnir;'t Jlelas cadeiras de que trata o
~1rt. tíº deste regulamento os a<'tliaes profl~.'-o>ures do l11,tit11to B1'11jami11 Constant e proverá livre1nente as restantes.
Art. 208. As disposiçues do 1n·esonte rngulameuto que importarem em angmento de despeza su entrarão em vigor cm 1 1!n janeiro
de f9i2.
Art. 209. Revogam-se as disposiçües em L:ontrariu.
Rio de Janeiro, iG dP no\'embro de 1911.- - Rivadavia da Cu11ha
Corrêa.
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Tabella de vencimentos a one se refere oart. 159 do regnJamento approvado pelo
uecreto n. 9.026 A, ne 16 ne novembro ne 1911
"'o...

8::s

Ycncimentos
annuaes

1 director .................... .
2 pl'ofessores de i11str11c<Cão primaria ................... .
!j prnfessores dP i11sLr11c<;ão secundaria ................ .
9 professores d e musica ....... .
!i repetidores do <'Ul'i"O de sci<>11cias e lottras ........... ..
:1 ropetidures cio curso de 11111sica ..................... .
tlictantc-copbta ............. .
ldtor em rnz ;1 lt.a para am Los
os sexos ................. .
medico clinico .............. .
csc!'iptnrario-archivista ...... .
7 mestres .................... .
1 dentista .................... .
1 oconomo ................... .
i inspector dn alumnos ........ .
1 inspectora de alnmua~ ....... .
5 contra-mestres .............. .
1 enfermeiro (sub-insp<'ctor de
alumnos) ................ .
enfermeira (sub .. inspectura de
al11111na~) ................ .

8:4008000 5:600$000 2:800$000

z

8:400$000

Ordenado

Gratiílcação

;i:600$000 2:800$000

8:4008000 5:()00$000 2:8008000
8: 4008000 !i: ()00$000 2: 800$000
/i:200$000 2:800$800 1:400$000
'•: 200$000 2: 800$000 1 : !100$000
4: 2oosooo

2: 8oosooo

1 : 11oosooo

3:()00$000
3:()00$000
3:()00$000
3:000$000
2:400$000
1:800$000
1:8008000
1:8008000
1:~00$000

2:400$000
2:400$000
2:400$000
2:000$000
1:()00$000
1:200$000
1:200$000
1:2008000
1 :0008000

1:200$000
!:200$000
1:200$000
1:000$000
800$000
()00$000
,,600$000
()00$000
!i00$000

1:200$000

800$000

400$000

!:200$000

800$000

400$000

Pessoal s11úalterno
i machiuista ................. . 2:400$000 1:uoosooo
i;oosooo
l'OllpAil"a ................... . !:200$000
400$000
800$000
porteiro .................... . 1:200$000
8008000
4008000
continuo ................... .
280$000
!160$000
srnsooo
cozinheiro .................. .
1:200$000
1:080$000
chacareiro-jardi11ei1·0 ........ .
despenseiro ................. .
tlOOSOOO
ajudante de cuzi11heiro ...... .
ü00$000
~ervcutes para a111bas as secções, lavatleiras, engommadeiras,
copeiros, etc.
Rio de Janeiro, 16 de novembro de i91 i. - Rir11davia da Cunha
Corrfo.
1
1
1
1
1
1
1
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nEr.nETO N. fl.O:!i-1rn 11 nE o{TTtrnno DE

rnu

1\pJH'OVH a talwlla dP pre~os ('Omplp111e11tar i'l do nmtrado para a <'onstrncção
da Estrada ck Ff'tTO de H. Luiz a C'nxins e r:imal de Ita<r11i, P <lf'rlnrn
exten:-iivas a t•ssa f'stra<la ns eo1Hlic:fíps g·prflt'S P psp't•cifiea.çilo da r1i<lp tlf'·
Yia\'flO <ieral da Bahia.

o l'l'PSidPn(p da npp11bli1·a rlos Estados Unidos do Jfrazil.
nl tPtHIPndo ao ·11UP JH'O[HIZ a ll•'parl it:ãn Fl'dPrnl d1' Vi~1·.aliza1~ão
rins l~st1·adas dP FP1Tn, dPrrPta:
Artigo unico. Fi1•a app1·oyatfa a talH>lla de prPços quP 1>.1m1
Pstr haixa, dl'\·idamPtllP rul)l'ieadn, l'omplPmPnfar :í do 1·011tractn dP :!í dP outubrn dP 1\l08, Pm Yirtuc!P do dl'crdo uu11w1·0 1. OI:~. dr :!O lfp agosto do !lll'S11111 anno. para a rnustruc1:fín
rla Est1·ada de 1FP1·1·0 dP ~- Luiz a (:axia~ 1• ramal r!P .Tlaqui,
1.nrnamlü-~P P:dPnsivas a PS~a PSf1·ada as cmuliçõr•i' gPrnPs 1•
Ps1wci ficação qui> faZPm partP do con t rndo da Companhia
\' iaçfío GPral da Bali ia. approyado 1wlo d1•1·rpfn 11. 8. (i '18, de
:li clr março de 191l.
llio dP .Janeiro, 11 df' 011tul11·0 dP IHI L !!O" da Tnr!PpPn-

11 .. 1wia ,. :.':l" da nepublira.

R. DA FONSFCA .
.T . .T. Srn/Jm.

HEnl\IES

Tabella' complementar de preços approvada pelo decreto numero 9. 027, de H de outubro de 1911
Prr~o

1 1:1 -- \1'f'l'Ps1: imo de pl'P(:n para l'Sí'aYaçõrs
para f'umlar,i'ín d1• oln·as dl' adi' rom
llPCf'SRidadP dl'
l'Sl'Ora111P11tn. por
c·ada mPt1·n dP p1·01'1111dicla1k -1\I:l.
l 1 '1 - TdP111 pal'a cada nwt rn dl' prn furn 1i darlP
alwixo dn ni\·p] 11'ag11a - '.\l:l ..... .
1 1G -· Tl'!'l'as 1'111 dl'1·ivarfw-; L11; 1·io-; - ":l ... .
Em tunneis: ·
1 1(i - l':x1·avação 1'111 t l'!Ta 1·n11m111 m -- \1 :l ... .
lli-lr!Pnl 1'111 Jll'tfra solla-\1:1 ........... .
118-ldPrn l'lll pl'd1·Pira-\l:l .............. .
11 !1 -~ Crn1e·1· .. to dP dous vol11111P,; dP pPdra britada para 11m tflo arga11iassa dP dous
d1· r:iuu•nlo parn t l'l'S dl' ar,. ia - 1\1:1.
1?O -- ldP111 dP ,·nlltlllf'-i i1.nH11·~ d1· pr•dra britada P al'ga111as-;a dl' d11us dP 1·i1nPnlo
,. t1·ps dP ar,.ia
.\l:l. ............ .
l:!I - (:IJapa dP a1·ga111assa d1· dous 11P 1•i111 .. 1it11
parn t1· .. s d1· a1·,.ia - \I:! ......... .
1:!? - Ca1wanwnln ou 111111·os dl' h0Pi1·os c·nrn
iwrlra plast.ira f'Pita dP ronrrPf.o l\13 ............ '. ' ............. .

l $()(10

I*fHlO

1 $'}()()

18*ººº
:!0$000

:1 í*OOfl

A<i1'08 DO POnTm EXEf:UTIVO
Df'signação do f'erviço -

Ns.

Unidade

Cal'ga 1• dl's1'.al'ga dos 111alPriaes dP exrnv:v:iin - i\13 ................... .
1:! í - F:nch in11111t11 tf,. \fins 1·0111 1wdra quPIJrada
l\l:~ ............. ······ .. ·······
125-PPdra l1l'ilada para lastrn-1\13 ...... .
1:.'fi--TIPvt'sli1111·11to com ll'i\·as ao l'haln-'\I:!.
1:.'7-'ldPm a ti1;iio-l\1:! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1:!8 - F,111pPd1·am1•1\lo - '\I:! ................ .
1:!!l -- _\pilna1nP1llo d1• lP1Ta 1•m camadas dP O,:.'O
-:'11:1 ........................... .
1:W-Faxi11a para atP1·1·11 Pm llrP.in-'\I:! ... .
1:11 - LPva11ta1n1·11t11 dos malp1·iaPs tl1• 1•x!'ava1;iin pai·a 1•ada l.:íO Jp altura-\13.
·1 :l:! -- Estaca< d1• rnadPira, mi iças, a!{· 0.30 dP
rliaml'tl'o on falquP.iadas nas quatrn
facps cn111 Psquadria ilP 0,30 X 0,30
Pl1tPr1wlas mais r)p 1:! mdros - MI.
1:1:1- Pa1·pdPs d•· i'l'onlal simp!Ps 1,0111 argamassa d1· r·inwnto P arPia - '\l? ... .
13 '1 - TdPrn do! iradas i1!Prn - i\I'.' ........ _ .. .
1:l5 - Ti1P111 !11• tahicp1P - 'li? ............... .
1:rn -- Capl'a111l'nto d1• mHros dP platafrírma l'
rn111pas d1• m0in fio. so\PÍ!'as d(' pol'las " pol'tiiPs rf'n!Ps ao r·alc:anwntn P
snall111- '\l:.' .................... .
1Ti -- 1:rt11:n1np11!11 l'Olll paralll']PpipPdo 1•.nm1num - '\!:! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·1 :18 - TdPm 1·01n pPdrns ir1·pg11lar1•s - \1 :! •.•••
1 :rn - ldP1n "" 11ia1·-aclam -- '.\I:.? ............. .
1 \O - ldf'm 1·0111 t.ijolo - 1\1:! ................ .
1\1 - ldP111 !'Olll ladl'ilhos 1·0111muns - \I:.' ... .
11:?-\ldl'll\ idrn1 "l'SJH'l'iaPs-M2 ......... .
1 'i:l - SnaJIJ() 1•11111 0,03:í dr) PSpPssura, junta
s1•c1·a. Jiar!'olamPnto r asspnfanwntn
1·omp1·1•hp111lidn - M2 ............ .
1 '1 Í - fdf'ill idl'lll 1'0111 ,it1nfa flp l!lf'in íi11. idf'Jll
1:.>:l -

1 í:í -

-

\!:.? ...••.•.•.••..•...••.......

fdP111 id1•111 dP ma1'!111 P fl'llWn. idf'lll -- _\1:!.
1 'ili l•'o1To P 11•1'10 dP tahoas dP íl.018. rt..;~1·11tado -- :\1:! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1í7 - F.s1·ada< 1·1·1·la~ dP 11iadPÍl'a r!P !Pi 1·nm
i1111 ou 111ais patamare~. ª·"""11tadas
-- '1:! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 'i8 - Td1•111 d1• Yolla dP madf'ira r!I' !Pi. nssPnlada ---- \l:! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11\l- < :t1arda 1·11111 1·111'!'i111iio d" 111ad0i1·a dP !Pi
-- \I:! ........... - . - . - .......... .
1:;o - T l ' a \ 1•.ia11w11l11 dP 11•1·!0 d" 111adPil'n dP !Pi
-\t:l ···························
l:il - Fa1·hada 1·11111 1·.·dnq11P \i ..;;o "pila<fras.\1:! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1:í:! - TdP111 id<'rn 1·11111 fri,11s 1• pilnst1·a" - \I:!.
1;,;1 - t:a iai;iio a t r1•..; miios - :'li:! ............ .

1G9
Pre~o

$100
1?$800
f 1$000
1$000
1$500
\$í00
$750
2$500

1:í$!J()()
13$001()
21$000
1:!*000

30$1100

1 \$fi00

G$000
10$000
9$300
7$800
'..'5$000
1:1;;000

1 ::l$:í00
IG$800

11 $(lil0

1 1:!$()()()

1:l:í:f;ílOll

1 (iljl()()()
:.'5$000.
$300

bo

Aaros DO PODER EXECUTIVO
npi;;ignne:ão do scrvi<:o -

lJnidade

1:, í -- 1:011d11c·.l nrns dt~ col!rc', ass<~n lados - Kg.
HiG --- Idem de zinco idem - Kg ...... -...... .
1 GG - - Idem de ferro fundido idem - Kg ...... .
1 :í7 - - I~ncanamento de chumbo, assentado -Kg.
1:,8 - - ltlr'm com tubos de 1'1~rro laminado, idem
-MI ........................... .
t G!I - Idem, idem, idem tle 1, % " - MI. ..... .
1!\O - - Idmn, idem, idem de 2" - MI ........ .
1ti1 - - Pol'!õc~s. grades e consolos de ferro trntirlo, assentados - Kg ............. .
1n-~ --- Ferro forjado, simplesmente furado, tor-

cido ou dobrado, asscnlado - Kg ...
1n:; --- f1lc111 em grac!Ps dfl marleirn n 0Ji1·as analogas, idem -- Eg ................. .
1li í - - ld1•m Jumlit!o qualquer que sr•,ia " 1110clelo da peca, iuem - Kg ......... .
1 ti:í -- Ye111:1.ia11as dP l'el'l'u gahanizado--1\l'.' ..
1tili-La:m!Jrc•q11ins de íl,?O de allura--'1\11. ..

1ff7 - - Tc!Ptn de O,GO --1\11. .................. .
H.Rl- lloclapc\ dt: madeira ai 1\ 0,20 de altura
-!\li ........................... .
1fi!l - Tellta" c111·vns r,om argamassa uc cal 1\12 ................•...........•.
1 /O -- ltll'lll chatas mo1lelo francez 011 dn asl1estos, assentadas - 1\12 ..... ; ..... .
111 -T• 1 m11 de lMernite-l\I2 ...............•
l'i ! -. ('..!lapas l]p 1'1:1To ondulado P galvanizado

o, 001.

Preçó

/1$205

3$060

1$500
l:Y,200

3$000

41i\OOO

!ilj\700

2:):lGO

(i$:.rno

'*'800
1í\iGOO
G0$íl00

:{$000
5$1Hlll

?$GOO
íl$300

'.Hl$000

M2......... .

li$301J

Jicos - M2 ...................... .
11 'i -- Vigas vara IHJnll:s de cinco mnll'Os (fo
vão para locomotivas flr, 72 trn1c\adas e tetulc1· -- -- Uma ............ .
1 i G - Tdt>H1, illmn, dr. 11 mPl t·os, idPtll, it1e111
--- Urna ......................... .
! Ili - TdPJll, idem, dP :rn ml'tt·os, idp111, idem
--Uma ......................... .
1; 7 - ldt'Jll. idt'lll pal':t \ :Ít>S J11aiol'P:; dP :w IJWti·os - - 'l' ....................... __
-t IR---- :-;upPl'~tn1cl.11l'as 111t•falli1·a, [':tl'H 1·1>[Jl'J'lnra.~ dP 1·dirit'i11s -- T ............ .
1 i\l --- ~lu11lag1•Jll tla.-1 ,;upc•rstrrwtu1·as 111r·lalli("ª"
para t'.tJfwrtura 1k 1·dil'icio,.; - '1' ....
1::-10 --- l :i1uallia eu111 a1·ga11ia,.;sa til' gP~s11 alt'· U,?O
dt· !Jalanç·o - l\11 ................. .
181 - Ccn·a dr: aralllt'. com <Jllal!·1) Iios --- MI ..
-J R'' ~Tn1il agt>111 dt'. 1·o]u1J1nas melallir·as com
ptirafusus « l\Iitd1ell » até sPi" metros de cumprimento - ·!\li ........ .
1 R.'3 -- ruem, idem até 10. metros de compri111ento --- Ml .................... .
18 \ - Idem, idem de mais de 1 O metros - MI.

201j;()()I)

tio

a.~scn tndas

-

ji;; -- C11lwr·f111·a tlP viclrns rnlll l'aixilhos ml'lal-

1 :020$000
:l :7'10$000

11 : li00$01lU

:n'.'$ouo
;•oO.'j;()tHJ

18$000
l '!'GOO

1 l11$0UIJ

130$000

150$000

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
Ns.

DeRignação do serviço -

i7i

Unidade

18:-í ~· Apparpllto f Plcg~·ap:hico, inslallação ~]()
csl.ar:f\o - lJm .................. · ·
1H!i .. 'l>Psr·.at·g:1 1~ est.iva do material fixo e ro-·
dante "ill q11alq11Pr portu do TtapL·curú -··- T .................... · · · ·
187 _,,,_ Tr·a11spu1·te d1~ rnall't'iacs de qualquer 11ah1 rPz:t r!Pstinado.s a esl.a Pst.rada pelo
rin .lfap1·1·uri'1. nnlrP S. Luiz e Caxias. ali\ 100 J;ilometr.os por rleramr>l.ro - - 'I' ............•......... ·
188-- Ttl,.111, id,.111. idPrn com mais de 100 kiloJHl'f1·11, d1• tlisla11cin, por lleranwlro

--T ............................. .

18\1.-Casa r\n t11r111a-- Urna ....... _ ........ .
1 !Ili--.. Trnl>· para 1·011spn·a~ão -· 1Tm ........ .
1!li. -1'3x:·anit•ãn pnrn fu11tla1:ão 1~orn e111111·1·g11
tlt\ ar· 1·11111primir\11 1111 sulrniari1111 --·
l\l:l ............................ .
1 !I'! .... 1:11111'1'1·111 ª"'''1il:uln 1•11111 nr 1·0111pri11ritl11
riu s11l1111:il'i1111 --- M:l .............. .
1!1:l -· .\l\·"mu·ia d" lajõps rP.iunlada co111 arga11ia~sa tl1• um de cimrnto para trrs
de arPia----1\13 ................... .
1!1í - :\1Tumar:ã11 dP Pnroea11wntu· a15ima da
111ar1; 1111;Llia --~ 1\1:1 .....•..••......
19G - ILfom, idem abaixo lia marrí média -- M:'l.
196 · ··Locomotiva mixta, typo « Tenw!JePls » U1na .................... ······ ··
197 - I11Pm para mercadoria, typo « Consolidation », com oito rodas conjugadas
e 3(1 toneladas - Uma ........... .
198 -- Idem de 30 toneladas -- Uma ......... .
199- Idem d1) 18 toneladas -- Uma ......... .
200 - Carro de passageiros de 1" classe... lTm.
201 - Idem de 2" classe -- Um .............. .
202 - Idem para CorrPio e bagagem -- Um ... .
203 - \Vagon fechado para carga - Um ..... .
20.1 - Idem aberlo ou gondola -- Um ........ .
205 - Idem para animaes - Um ........... .
20G- Idem para inflammawis - Um ...... .
207 -- Idem para pranchas - Um .... : ...... .
208 - ·Idem, tnnqnrs para agua - Um ....... .
209 ..... Carro mixto para passageiros -- Urn ... .
210 --- Idem :uitnmo\·el, dP sPrviço --- Urn ..... .
;! 11 -·Idem tl.-. insp.-.r·.c:ãn - . Uni ............ .

15$000

$002,5

'1:000$000
í00$110(1

'.!5$000
1!".!l:f;OllO

rí:í$000
~)$500

1'í$700
3G:000$000
3G:000$000
32:000$000
28 :000$01)()
17:000$000
[ 4 : 000$0110

14:000$000
5:000$000
4:000$000
4:500$000
7:000$000
5:000$000
9:800$000
16:400$000
(\: 100$000
28:000ijl000

Directoria Geral de Viaçãll e Obras Pu!Jlicas, 11 dr outubro
de 1!H1 . -Leanrfro A R. da Costa, direct.or gera~.

.\C'l'OS DO PODEll EXF.CUTIYO

flfi:t:l\Kl'tl :'\.

!l.0:.'H

-1i1: li

llE lll"Tl'rmo DE

Jl)11

.-\pp1·0''ª a tahella dt.' prP<:os t·o11q1lemt-ntar ú do t•ontraeto iiaru. a coustrucção
da Efitrada rle 1'-.l'lTO Central do Rio Grande do Norte e declara Pxtensivas
ú snU r~trnlla
<·orHli1"·fle" .gPra1·-; (' es1~f'dfi<':i1;úP" da rf•dp de> Via~ii.o Geral
i1a Buli.ia.

ª·"

O Pt'f',;id1•11fl' da l\Pp1ililica d1i~ E,;lados Pnidn,; iln lfrazil,
nlt1•11il1>11d11 n11 q11P p1·11pm n ll<'parli1::í11 .v .. i11·1·al "" f.'i,;1·alizn1::í11
l·~~l rndas d1• 1"1•1'J'11. ii<'1·1·1'fn:
\rligo 1111i1·0. l-'i1·a app1·m·ada a lal1Pl\a dP prt>1:0,;. qul' i·nm
i·"ti• lia i xa. tlt>Yi da11w11l1• 1·u lll·i1·ada. 1·11111pl<'ml'nta1· :í <111 1·011l 1·:wt 11 dl' \:í 11P 011t11hl'll d1· l\l(lH. l'lll \ irlud" 1!11 d1•1·1·,.f11 1i. i.Oi \,
d1· :'O 111• ago;;to do 111Ps1rn1 a111111. para a 1·1111,;I r11l'i;:ío da Estrada
d!' 1'1'1·1·11 Cl'1tlral d11 Hi11 (;rnnd<' do :'\ol'll'. tn1·11a11d11-sl' "xt1m,;iya,; :\ sua P,;\rada a,; 1·nndir,(11•;; gPraPs P PspP1·.iricar,õ"" q11P
raw111 pal'fl' do 1·1111t1·aet11 da Companhia Yiai;ão c;Pr:tl da Bahia,
npp1·11yad11 pl'\o dP1't'<'ln 11. ti.RIR. til' :li dP ma1·r,11 dP l\lll.

"ª"

Hio ili' .laiwirn. 11 dl' 111tt11l11·11 dl' 1!li!, !Hl" tla T11dl'pPT1il1·111·ia ,. :>:l" iln l\Ppulili1·a.

.1. .T. .'fr11 ,, /'(/ .

Tahelld 1 complementar t',e pret;os, approvada pelo decreto nnmern 9.028, de 11 de outubro de :19H
N~.

1:.'1 - Hn1:ad11 P111 1·ap111·i1·a -- '\1:2 ............ .
1 ._.., -·- Ex1·:iyn1::í11 parn l'u11da1::í11 Ptll ol1ra~ ili'
arl1· ali'• 11111 nwt 1·11 111· 111·11f1111iliilr11l1'.
•'lll 11111111'!11 11n l11do --. '\l:l ......... .
1·2:l·-'ldl'111 ili• 11111 a 11·1·., 1111'11·11-<. idP111--'\l::.
J ·! 1 --· \1·1·1·1·,.;1·i11111 ili• p1·1·1:11 pal'a 1·x1'a\ a1::í11 pal'a
r1111da1:ií11 1>1ll'a 1·ada lllt'll'll d1· \'l'il1'11t1didad1• alir1ix11 d11 11iY1·I 11'aµ11a
·-:\I:l .......................... .
t ·::; -- Esµ11ta111P11t11 d1• l'a\a,; para 1'1111dn1:iío pill'
111Pl 1·11 1·11hi1·11 1•x1•ayaiJ11 1·11111 <'llll1111·a1:11 d1· agua - \1 :l. ............. .
121\ - TP!Tas 1'111 d1•1·iYa\:fí1•,; dP rios -- .\tl .. .
1!i -Trn11~po1·tp do~ 111afp1·iaPs d" Px1·aya1::ío
pol' dP1·a111Pt1·11 rl1· di~ta111·ia - \13 ..
t:!H -- Ca1TPP,a11H·tllo "

dP~1·al'ga

dt1~

111nl1\1·iar-~

ili' Px1·aya1:ií11-- \l:l. .............. .
.\l\Ptia1·in dP ti.i11l11 1·11111 arµa111a'"ª rll'
1ln11." 1lP 1·al I' t1·p,; dP a1·Pia-'\1:1 ..
t:rn- Enl'hirnPn\n dl' Yií11., 1·11111 111•drn q11Pl1rntla - .\1:3 ...............•...•
l:.'\l -

.~010

t;r\lnn

:!:t::rno
\:l;(i()()

*210
1 ij;200

*Oi:í
.~\00

:3;>r:>1 ()
l:'ij;ROO

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
Ns.

1:31 -

Cap1•;un1·nfo 11u 11H11·0~ dl' liol'it·o~ co111
l'<'ilrn pias! ica l'Pita dr e01ierl'to
- '.\1:3 '.' ' ... '.' ' .. ' ' ' ..•.......•
13:2-ll1•\1'sli1111•11to 1·1111t ll'iYos
'"hato-:11:!.
L:l3- ldl'lll a lição -- !li:! .................. .
l:H -ICal'µa I' dl's1·arµa dP ti.iolo 011 l'antaria
.
-'il:l ···························
l:Fi-- Jdf'1t1, id1·111 til' pl'dra tl1• ah<'ual'ia - \l:l.
130 - Chapa til' lll'ga11iassa tl1• do11,.; dP eii11Pnlo
I' ! l'l'S 1k <ll'l'ia \f:_> ......• , .•..•
13i - .\l'C'l't•s1:i1110 til' pr1'.1:11 para cantaria quando <'!D[H'1•gada a mais d1~ einco IJJl'tro~ dr alturn-- '.\l:l ............. .
L:.ltl - ldl'lll para a aln•11aria til' pPtl1·a ou t i.iolo,
id1•111. idl'llJ-'.l:l ................ .
J 3\l -- ldl'111 para ah 1•J1a1·ia onlinaria qua11tl11
1•111p1·pµ-ada <'lll a!Johada - \1:1 ..... .
l íO- ld1•111 para 1·a11ta1·i:1 ou ah·<'11<11·ia rir· ti.i1il11. iril'lll. id1•111 - \l:J ...... ' .... .
t í l - 1'1•dra quPIJl'atla para 1·m11·rdo - \1:3 .. .
l '1:! -E..;goto~ 1·om tuliu~ dl' ha1·1·11 dl' O"'.:lil
rll' clianwtrn - \li. ............... .
11:3- .\!'iloa11w11to d1• fp1·1·a~ 1•111 1·amatla.' d1·
0"'.:20- •\l:l ....... ' ............. .
l'i't-Faxina parn a!Pr1·os P111 h1·pjn-\I:! ... .
J í:í .___ L1•yantarnl'•ito d11s 111afl•rfal's d,. l'Xt'<lYação pal'a 1·ada 1"'.GO t!P allurn
- \1:1 ....................... ' .. .
1 íô -Esta1·as 1k madPirn, 1·nliças. ali• 0'",30
d1• tlia111Pf 1·11 nu l'alquPjadas na., quaf rn f<11:Ps d1• 0"'.:rn x 0"'.:JO, P1il1·1Tadas 111ai' d1• oifo 111l'!1'11s, pot' 1111'!1'11
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Designação do servi<;o -

N•.

Preço

Unidade

28:000$000
17:100$001)
J :-! : 400$000
1fi:000$000
7:000$000
0.:000$000
10 :400$000
1 : í.00$000
7 ;.i00$000
!J:800$000
8:900$000
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28:000$000
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DirPc!oria Gf'T'::tl dr~ Yiaçãn 11 Olirn" Pnblicas, 1J de uufuLro
de 1911. - Lcnil(/1"11 A. R. do f'nsto. dirf'dor gPral.

DECRETO N. 9.029 -

D;<;

11

DE OUTUBRO ng

1911

Transfere para ::i C'ornpngnie df_'~: C'hi:mins dp Frr Fédéraux d,1 I'Est BrésiJi~n .$
o contracto celebrado com n Companhia Viação Geral da Bahia, por
decreto n.

8 f'34R, de Bt '1E' mnrço eh• 1911.

O~Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Viacão Geral da
Bahia, contradantc do arrendamento P- construcção rias estradas de ferro da Ra Ida, decreta :
.\l'f.igo u11i1·0 l'il'a trausferido para a « C11mpag11i1· d1•é!
ClH~111i11s de Fr>1· Fi"·d•;raux de l'.I<:st Brésilie11 » o contracfo cclc!Jrado com a Companhia Viacão Geral da Bahia, cm virtude do
decreto n. 8.648, de 31 de março de 1911, ficando aquella companhia sub rogada cm todos os direitos e obrigações drcorrentes
do mesmo contracto.
Rio de Janeiro, 1f de outubro de Hll l, go·· da Independcucia e 23º da Rcpubl ica.

HEHMES

n.

DA FuNSECA.

J. J. Seabra.
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DECl\E'l'O N. n.O:!H

;\-DE

1i

DE NOVEMBHO Dr:

191 l

('rl'a 111:ds <luas liri).!,·ndns 1h> infantal'ia rl1• g:uanl;h nacional'.<.:, na t.:omarca. tlc

Pahnyra, no

Ji~stado

d.e Mina:; Ucracs

O Presidente da ll!~1 pu!Jlil;a dos E;;tailo" Unido;; du Hrazil,
para ·~xecuç.ão do dc1·.n:to li. 1::11, d•~ 1 í dt) dewm!Jt·o d1· 18\lli,
d<'1·.t·ela:
ArLigo uuico. Ficaln 1·.reada ..; na Uuarda ~aciunal da culllal'ca de l'almyrn, 1111 1~1->ladn de :\liuas (h•raes, mai~ duas !Jl'igarlas lin infanLaria, 1·0111 a~ <lesignaçiic~ de :!:! í" e :!:!r)\ as
quacs se 1:unstituirão d1~ ll't)S batalhõPs do sel'viçu adiH1 !'um
du da re,;pna, cada uma, aquell<'s, duns. !\70, lii 1 P lii:! e lil:i,
!\'i'.í e li75, e estes. sub 11s. :!:! \ e :.':.':J, r11H' se ol'ganizal'i"ío com
u~ g.ual'das qnalil"icauos nos llistrido~ tia refl>1·icta comarca;
n•vugadas as disposições ''m ..·.ontral'io.
lliu 1k Janeirn, 1i tle uoventlll'll d1· l\ll I, \10" da lnrJ1·1w11deucia e :!:3" da Hepublica.
HERMES

H.

D.\ Fü:->SECA.

Rivmlavia da Cunflu Cor1·Ja.

DECRETO N. 9.030- DE 11

DE OUTUBRO DE

1911

.ApproY:t o vro.i·edo ~mb'tititutivo para a l'Oll::.O\l'Heçilo rlL· uma u ...-lntt Pledrogt·11ca,
llL'l'('."ISaria ús ohnrn dP- rnt'\hora.menlo Uo porto de Belém do P<1r{t

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
alt1'11dp~ído ao qiw rPqUPrf'll a Companhia « Port of l'al';í », rPs-

sional'ia das obras de melhoramento do porto de Belém do
J>an\, decreta:
Artigo unico. Fica apprnvadu o vrojeeto apresentado
iit>la Companhia « Po!'t. oi' ·l'ar·ú » parn a cnnst1·11L:ç;\o tl1• 11111a
1tsina clectrogenea neccssaria ás obras de melhoramento do
lJOrto uc Belém do Pará, em substituição do que foi approvado pelo decreto n. 6.895, de 19 de março de 1908, de aeeúnlo com a planta e mais documentos que com este baixam,
rubricados pelo director gemi de Viação e Obras Publicai::,
(Ja resvectiva secretaria de Estado ; attendidas, iior1•m, as
modifica~~õPs [H'l'l'isas quanln ao Yalur dPt'initiYu das oliras. 111w
ll<'vl'rfio sl'r a\·aliadas por oc1:asião da respectiva mellic;ão, segu1Hlo as unidades lle prc«.;o já approvadas e comprovado o
custo das machinas e do material a importar, mediante facturas origi,naes o outros documentos aduaneiros. As rlespezas
provenientes de taes obras cteverão ser levadas opportunamente á conta do capital lia companhia, :rm f<irma do re~pectivo eontracto.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1911, 90º da Independencia e 23º da Republica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

J. J. Seabra.
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DECilETO N. 0.030 A-DE 17 DE NOVEl\IBM DE 1911
Crêa mah; uma hrignda dt> infantaria, uma de cavallaria e uma de artilharia de guardas nncio11aes na comarca tle 1Iar de Hesvanha, no E~tado
de .Minas Geraes.

O Pr0.;;identP da ll•'rrnblil'a dos I<;stados Unidos do Hrazil,
para cxn~u<;fío do dect·do 111. í31, de 11 dt~ dPzembro de 1896,
decreta:
Artigo unico. Ficam <·readas ua Gual'da Nacional da co11uu·l'a de l\la1· dP HPspanha, 110 Estado dP Minas Geraes, mais
uma bl'igada de infantaria, urna dP cayallaria •~ uma de artill1aria, a pl'irnPir·a, l'Olll a dl'signa<;ão de 22G", que se constituirá de tres batalhõt'" do sPrYic;o activo, ns. 67fi, 677 e tl7í3, e
um do da rPserrn, sob 11. :':'ti; a sPguuda, 1'.om a dc~igna<;fío de
101". quP S<' t·ou;;(.ituirú d•~ dous rcgirnt>n(u:;, sob ns. :'·07 e 208;
e a ll•1·ccira, com a designai:ão de 18", que S!\ eon!'lituirá tlP um
Latall1fío Llc artilharia de posi<;ão ,. um regimento de artilharia
Llc cam1ianlia, sob n. 18, cada um, os quaes .'!' org·anizarão eom
o,; guardas qualif'i1'.ados nos distridos da rPl'erida reoniarca;
n·YÓgudas as dispo,;1i;õ<'s l'lll eontral'io.
Ilio de Jarwiro, 11 de uowmbro de 1~111, !JO' da lrHkµendeut:ia e :!:3" da Republica.
HEH.MES

ll.

D.\ .FONSECA.

Rivadavia da Cunha Cvrrêa.

DECRETO N. 9.031 -

DE 11 DE OUTUBRO DE

1911

.\hre ao J\Iinisterio 1la Viaçiio e Ohra~ Puhlit'as o cn dito dt' .J.oo :000$ p;.trit as
despezas com os estudos do prolongamento <la Estrada •lc Fl'rro Central
do Brazil até 11 d<l:11le 1k lll'lém, no Es1ado do rará.
1

O Presidnulc da Ilepu!Jlica dos Estad.Js Unidos do Brazil,
usando da autorizar fio rontida no art. 3:!, n. XIX, da lei u. '?.35ü,
dr 31 de dezi•mhro de 1910, decreta :
Artigo unico. Fica aberto ao l\liuisterio da Yiação e Obras
1'11bliea5 O 1>n•difo dP 100 :000$ para OCCOl'l'er ás drspezas com
os Pstudos do prolm1µanwnto da Estrada de Ferro Central do
Brazil até a 1·i1lad1~ "" Belém, no Estado do Pàrá.
Rio de Ja1wi1·0, 11 de outubro de Hlll, 90" da Independencia e 23º da Republica.
HEHMES R. DA FONSECA.

J. J. Seabra.

Podei• Execc1tivo -1li1 ( 1·01. li 1)

liK
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IJl<;CllETO N. \l.O:l'I A-DE 17 m;

NOVl·;i\lUHO DE

l!Jll

<'rí:a. tnai;-; uma liriga1la ~le infantaria. n 1loas de t·avallaria de .~1iartla:-; nacionaPS
na comarca tle )luulcs Clarus, Esta<lo du 1'tinas Ucrae8.

O J> 1·0.;;identn da llep111Jl il'.a dos Estados U 11 ido.s elo H raz i 1,
para exl'Cll<.;ão do dPcrelo 1n. :1:31, de l í tle dl•zembru de 1H\lli·,
d1•crela:
.\l'!igu unil'u. Ficam Ct'l'adas ua Uuarda :'\acional da colll:tl't'a t!P ,.\!011t1•s Claro.", 110 iKstado LIP .\linas (k!'aes. mais u111a
ltrigada d1\ infantaria e duas d1i ·1·aYallaria. aquPlla. c:o111 a desig11a<_;ãn dP :.':.'/ª, que "" c·ou.~tituirú de tret1 liatalltül's do se1·YiC:•l activo, 11s. lil\l, liH\l e ü8L e um du da reserva, solJ 11. :!:21,
!' ,.~tas, com as de lOGª e lüli", que•. se e.()ltslituirão til' doiv; regi1m•11los, c•ada uma, soh 111s . .::'0\1, ::. LO, :~11 o :! l:!, os lílla•·s se
ogan izariio c·om os guarda ..., •ljllalificados nos dist rido ..; da referida eomari:a; l'C\ogadas as disposições cm contrario.
llio dn J am•iro, 17 de 11oven1b 1·0 de 1!J11, !JO" da Judepcndencia e :23º da llepublica.
HEll.:'lrns ll. DA FoNsEt.:A.
füvudavia da Cunhu Co1Têa.

llMCllETll N.

\1.o:n-1rn

lt1rn

tlllTUill\ll llfi

t!lll

.Abre :io J,linisttino tla .ln~tic:a P Nl'g'Ol·los Intt•riores o ot~(·clito l'S\1('",ial r1o
24 :000$ parn 11ng;_uncnto da suhn:•Hçãu a Liga Contra :-1, 'l'uberculo-.,c~ tlo
S. Paulo.

O Pr0sit!Pt1il' da ltPp11hlirn dn"' .I<:slados Unidos do Brnzil,
lt'1Hlo 011\'ido o Tl'ib1111al d" Co11las. 11os !!'!'mos do al'l. 10, ~ 5".
110 l'Pg-11la1nPnto app1·n\ado pPln dP1'1·.P10 n. :!. \O\l, d1· :!8 d0 dPZPmhro dP l H!Hi, rl'~olvP ;í Yista rio rlispnsto uo al't. :10, n. XTTT,
lf'!.tra 1·. rh ld ll. '.2.'.lri(i, d1• :li dP d1•zp111hrn de 1!110, a abril'
n~i !\linislnio da Jusl.ic,:a e• NPhnl'ins J11!P1·fo1'PS o crl'difn nspe1:1al de:!\ :OilO~, para papu1H'11lo da ><uhYe1wão ;í Liga 1:n11trn a
TulH~rculo.~n dei S. Paulo.
,
llio de .Tmwfro, 11 de outubro d1~ l!ll l, !H)º da lnd•·rwndencia
e :'3º da llcp11blica.
HEltMES Jl. D.\ FONSECA.

llivadavia da Ctlnha Currêa.
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DECRETO N.

!1.o:e

e\ -1rn 17

DE NOVEl\Witü DE

Hll l

Dá rogulameoto á Inspectoria Geral de l11"111i1ução

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o art. :32, n. XXXV, da
lei n. 2.35G, de :ll de dezembro de HHO, decreta :
Artigo unico. Vica approvado o regulamento da Inspectoria
Geral de Illuminação, que com este baixa, assignado pelo ministro de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1911, !JOº da Independencia e 23º da Hcpublica.

R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.

HERMES

Regulamento da Inspectoria Geral de Illuminação

CAPITULO I
D.\

OllU.\l'\IZ.\Ç.\o

DO SERVl\.:O

,\rL Lº lrn·11111lw :'t l11,.;pl'd1wia <~cral de lllumi11a1."i\11 tudo
q11a11to Pnle11dp1· r11m o sPrvi1:0 de illnmiuai_:.ffo 11ublica e particula1\ a g-ar. 011 a elcdricidade, na Capital Federal. 1'
1\rL 2." Pal'a o desP1111w11ho dos enrargos que por l'::>lc
J'Pgulamenlo ll1e si\11 confiadns, deverá esta rcpartii_:ão:
~ 1. º Visl'alizar os Sf'l'\·iros conlractados rnm a « f'rwi1;l(J
1\11m;y11ll'n du C:az » para illuminai_:ão publica e. part.iculal', a gaz
e a 1~lcclricidad1', da Capital Federal, hem como outros quacsq11er qtrn d<' t'1tl 11ro " <111\'Pl'JIO se rcsnl\'a c11111 o rrws1110 fim
ado piar.
§ :!.º Zl'la1· ,, :11".:11Jf.Plar ns infPrCl'Sf'S do F:stado. sp1·vi11do
ele intermPdiari11 oft'ieial <·1itrn o Uov<'rno n os contradanlns
da illl11ninaçãn.
0
§ :l. IlPt111ir e <·nordP11:1t• lodos os do1:u111e11tos n <lados
lll'i'Pssarios p:ira 111·rf('il.a aprl'1~iaçãn do 111orlo de execlll:ão dos
scn·iços <1111• por Pstn reg11la11w11t.o 11111 são confiados.
§ '1.º fi()gisf.1·:1 r, Pxpcd i 1· n ardi iYal' !.orla a corresponrifmcia
official cnm'"l'lll'1ile aos serviços da repartição, co11forir !.odas
mo; <'Ollfas d1~ 1·011st111w publii:o n passar cPrtid'3es.
G." Prrw1•d1'1' ;ís 111•cnssariRs analysps e expericncias 1rnra
y1•1·iri1·:ii;iío d:t q1ialid:1d1] da l11z n do gaz disf.rih11irlos para illnminação n 011 l rns q11 al'sqw•1· 111 ist.erf's, tendo em Yis ta as
Jll'escripciles <·.011fl'a1·.f1iaPs <'lll yigor ou 011fras q1iaPSQlll'I' q1w o
GoYPrno possa Psf alwlP1•.p1·.
§ li.'' Fis1·ali1.:u· ns prn1·Pssos dn prorluc~ãn P disl.rihui<:ão
dP l11z a i..:-:11-: 011<'i1·1'f1·il'a, d•~ 111111lo a asspg·urar 11111 pnrfeito scrYiço de illu111i11a•::l11, ao abrigo, q11anlo pos~ivel, dn inf.errupi_:0cs
e accidcnl.es.
§ 7.º AfC'rir lodos os medidores, antes ele serem collocaclos, e verificar, sendo ncccssario, a exactidão de suas indica-

*
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cões, providenciando como conv icr para acautelar os interesses
dos consumidores, no caso em que o CITO de marcaç1io exceder
ao 1imite de tolernncia in·esc1·ipto pelo contracto.
§ 8." l\linisLrar aos consumidores ou a outros qtrnc,.;qncr •
interessados as instrucções e informações que lhe forem solicitadas sobre as obrigações reciprocas da empreza e dos par1.iculares em face do contracto, sobre as exigencias do codigo
das installaçõcs ou outras quaesqner que lhes possam ser necessarias.
§ 9.° Tornar conhecimento das reclamações dos parLicularcs e sobre ellas provjjenciar, quando na sua alçada.
§ 10. Organizar um codigo especial a que deverão ficar
sujeitas as installações particulares de illuminação electrica e
a. gaz.
§ 11. Regulamentar o exame de habilitação dos que se vropuzerem ao exercício de apparelhadores de gaz ou de electricidade, conferindo os respectivos títulos.
Art. 3.º A InsvecLoria Gorai de Illuminação é subordinada
ao Ministerio da Viação e Obras Publicas.
CAPITULO II
Art. 4.º O pessoal da Inspectoria Geral de Illuminação
compõe-se de:
1 inspectol' geral;
t sl,J-inspe.ctor;
1 ~udante da illumiuai:ão !,particular;
1 aju'dantl' da illumiuai:ão publica;
1 ajudaule da rede de distribuição e usinas de electricidade;
1 rngt>uhciro Plrctl'icista;
l choro de lalwratol'io;
7 fiscaos;
1 preparador;
3 oledsidslas-apparnH1ado1w;;
3 l'lodt·i1·istas-aferi<lorcs;
1 apparelhador-gazista;
l ,.;et:retario.
1 contador;
1 aroc)h ivista;
2 amanuemses;
1 auxiliar d1~ escripla;
1 continuo;
3 auxilia1·ps para o ,.;r1·vi\,'O de in;;rwcção;
1 auxihal' da af Pri1;ão do gaz.
Art. 5.º São attribuições do inspcctor geral:
§ 1.º Dirigir o inspeccionar todos os trabalhos por esLc regulamento confiados ;\, Inspcctoria Geral.
§ 2.º Propor ao ministro da Viação e Obras Publicas as
providencias e melhoramentos reclamados pelos serviços a
seu cargo ou pelos que com elle se relacionani.
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§ 3.º Manter a ordem e a disciplina dos seus subordinados
na repartição, fiscalizando-lhes o trabalho, assiduidade e procedimento.
,, J
§ 4. º Dar posse aos empregados da Inspecf.oria Geral.
§ 5.º Fazer as nomeações que forem da sua competencia,
de accôrdo com o prescripto neste regulamento.
§ 6.º Admoestar e multar até um mez de vencimentos, suspender até 30 dias e demittir os empregados de sua nomeação,
e bem assim admoestar, multar até 15 dias e suspender até
oito dias os que forem de nomeação do Governo, levando immediatamente, no ultimo caso, ao conhecimento do ministro
da Viação e Obras Publicas os motivos do seu acto.
§ 7.º Abrir e dar direcção á correspondencia official, assignar o expediente e rubricar os livros da Inspectoria.
§ 8.º Expedir instrucções para a boa marcha e regularidade dos serviços affectos á repartição que dirige.
§ 9.° Assignar os certificados de aferição dos medidores
e as certidões de exame das installações particulares e do material destinado á illuminação.
§ 10. Aprrsentar no principio de cada armo ao mini~tro
da Viação um relatorio circumstanciado dos trabalhos confiados á Inspectoria e o orçamento da~ despezas provaveis para o
exercício financeiro seguinte.
§ 11. Confeccionar as instrucções pelas quaes se devem
guiar os empregados da repartição a seu cargo no desempenho
dos diversos serviços estipulados neste regulamento, discriminando-lhes os deveres e funcções de accôrdo com as ii1rescrip<;õcs deste regulamento.
§ 12. Providenciar nos casos imprevistos e urgentes, levando immediatamente ao conhecimento do ministro da Viação e Obras Publicas as medidas tomadas.
§ 13. Organizar instrucções para o exame de habilitação
dos candidatos ao exercício de apparelhadores de gaz ou installadores de luz electrica, expedindo os respectivos títulos,
que dependerão de approvação em exame perante a Inspectoria Geral e do pagamento no Thesouro Nacional de uma contribuição que será regulada pela Inspectoria e sujeita á approvação do ministro da Viação.
§ 14. Autorizar a compra de objectos necessarios á Inspectoria Geral, mediante pedido que será assignado pelo snhinspector.
Art. 6.º Ao sub-inspector compete:
§ 1.º Representar o inspector geral na sna ausencia, snhslituindo-o em suas faltas e impedimentos, e auxil ial-o no
desempenho de suas attribuições.
§ 2.º Presidir as analyses e experiencias para verificação
da qualidade da luz e do gaz distribuídos para illuminação
puhlira e particular. ou qualquPr outro misfl'r. tPndo em vista
as prescripções con Lrnctuaes e as normas estabelecidas pelo
inspcctor geral.
§ 3.° Superintender e assistir, Rendo nccessario, a todos os
trabalhos relativos ú afericão dos medidores, á sua collocação
no'1 predios e á retiraria dos qne, por qnnlquer motiYo ou por
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urdem do inspeclor geral, tenlta111 que St'l' Yerificados ou subsfit.uidos.
~ .\_" '1'0111ar eorrlt1·1·i111P1tlo tl:1s 1·1·1~l:1111a\:Õt'S dos pal'f.i1·11lan·s qut~ sel'ão apr·cseut.ad:is, seu1pre que possi\"t•I, por !>.~<·1·iplo,
damlo-lhes as instrucç.ões e informações de que trata o art. 2",
§ 8", e levando ao eonhecimenl.o do inspector geral, serviço em
q1w. será auxiliado 1wlo e11gentwiro elcctricista e pelo njudaule
da illurninação partienlar.
§ 5." Superiul.ender· o sprviç.o de fiscalização das usinas de
gaz e de electricidade e suas dependerwias, officinas, armazens
P depositos, de accôrdo com as instrueções do inspef'lnr geral,
llfJ que será auxiliado pelos ajudantes.
§ ü. º CoordPmtr todos os dndos <~ do1~11 mPnl ns dr quP trai.a
o ar-1 .. '.'º, ~ :1°, 01·ga11iza11do, dP a«e1'1rtl" 1"<1111 n insprdor gp1·al,
fwguudo os elemeulos rp11• rm·,~111 forrwcidos pelos enc:.arregados
dus diV<'l'SOS St'l'\'i!:m1,
l'l'.~Jll'l'livm; quadl'OS qtlf' rlC\"Pl'fío Sf'l'\ il' parn o relatorin ann1ial d1• íJllí' !.rafa o al't. !l",
10.
'i' .º Organizar, dt~ aee1)l'do com n inspcdor gpral, inst 1·t1t'.1:1-ws q11u poss:t111 mi11isl rn1· all.s pa!'t.ic11larc8 i11f'nr·111ar:<ies dt~
q11e necessitem sotn·t• a 1Pif.11ra dos medidores e Y1~rifi1·a1;.iio
das contas de consumo, apo11f.a11do ignallllenf.c as ca•1sas mais
frcq1w11t.t~s d1• dt•sa1Ta11.i11 daq11elli•s 1111 dP falsemne1tlo dP s1ws
i ltd i1•;u;ÕL~S.
8. º Coufe!'eionar, 1ln ac:;t!rdo com n inspecLor geral, insl1·1wr,:.ões pmt.icas solll'C os pt·ineipaes l'Pf!llisitos das installa1:ões para illnmiuar,:ão a eli>cl.ricidadc ou a gaz e sobre os def't•if.os Ol!i"_accidt>11tes rnais 1·0111n111ns, especialnrnnf<' nas inslnlla1·õ1•s d1•el1·icas.
\l." Proceder ao exame da tarifa que deverá ser apresentada pelos contr·actantes parn Pxernr,:ão de serviços de intalla4;,iies pal"ticulares, propondo ao inspector geral as modifkaeões
q1ie julgar convenientes.
§ 10. Dirigir. com o auxilio dos chefes das seccões respndivas, o serviço de fiscalização da illuminação publica e particular, determinando o;:; pontos a inspeccionar. as verificaçõe~
:fo 111·essão, de pod<•t' illu1I1i1ia11le 011 quaPStJll<'I' 011!.L'as n111) se
fi.J1·ue111 11ecessal'ias, e propondo ao inspnel.or geral as metlitlaF
a adaptar nos casos de Íl"I'l'g11lal'idade nu rln infrnc\:ãn das dispusii;ões routr·aet11tws P do codigo das iustallaçõcs.
Art. 7.º Aos a.iudanlcs 1:ompetn auxiliar o inspector e o
s111l -iuspector nn dPS<'IllJll'IIlio das f1m1:<:ões que por 1~st11 regula11teutu lhe sãu 1'11111'1:1·idas, t'X<•1·11la11do os sc1·yii_:os dPsigrradn.~
p1·l11 i11sJJ1~do1-.
1. º Ao aj11da11fc da illnrnina1;ão pal't.i1:ul:w callci·ú l':ifW-
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111 di1·igi1· os sPn·i1:ns ti<' nl"1•ri1.:fío dP todo.s os ml'didorPs a
gai: e nlecl,ricos 1: p1·ovid1~111:ia1· slllll'P a 1:ollncação dos nws11ws
1111s pn~dios, sua J'di1·ada P l'Pcollocação, de ac1:1l!'do 1·0111 as
dl'l.1· 1·111i1wc;ü1·s 1:111:rnadas do i11specl or geral;
/1'i
l'is1·alizar pl'ss11alrrll'1ilf' 11s s1•1·yi1:os da fahri1·a d1• gaz.
da11do conta diarianwnLe ao s11h-i11spedol', em boletim espncial, segundo os modelos qun forem adoptatlos, da prnd111·1;,ão,
lfj,,f.1·iJ111i1;fín !' 1·n11s111tto tle gaz, Jwm 1·nmo do stnr/c d•~ 1:aryão,
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Regundo as diversas qualidades empregadas, e de quaesquer
outras inl'01·11rnçiks que pennittam apreciar as condições em
q11e se acham os 1·011L1'actantes para assegurar um serviço de
illumi11a1;.ão nus l1•r1110.s do crmtract.o vigente;
e) Pxa1n i11al' as 1'1H1la~ d1~ 1•1J11s11mo dos pari ieulares, quando
sobre el!as houvc·1· duvidas ou reclamações e lhe fôr determi11ado pelo inspcctor geral;
d) organiza!'. dr :11'1·t1rdo com os modelos ronff'crionadns
iwlo suh-insp1\cl.01', dados rst.ali~licos completos reff'renfrs ao,;
fü•1·viços que lhe compdirf'm:
e) p1·orrdf'r nos 111•1·rssarins Psludos snhrf' o ,·alor dos novos
typos de medidores, apparrlhos incandescpntes e lampadas a
gaz ou a outros q11arsquc1· q1rn llin t'rnjarn determinados pelo
i11spedor geral.
§ 2.º Ao ajudante da illuminai:;ão publica competirá :
a) indicar ao sub-inspector os melhoramentos de que
julgue carecer a illmninação p11hlica, a1J1·esentando-lhe os
planos respccLivo.~. enja execni:;ão d1~ppmlr•r{t da approvação do
iILspcdor geral ;
ú) fiscalizar o trabalho de assentamPnto de canalizações
novas e retirada ou substituição das canali;~açõcs existentes ILa
rt!de de distribuição de gaz ;
e) orçar, segundo as tarifas approvadas, os novos trahalhos de illnm inaç.ão feitos pela contractante, por conta de
nrimeiro estabelecimento, e verificar os orçamentos dos tralialhos já executado~ ;
·d) informar os vedidos de illuminação nova ou ~ modificações da existente, e bem assim os de remoções ou quacsqurr
alteraç.ões de posição dos combustores puhlicos ;
e) organizar as pbntas de illuminar;ões novas ou de alteração das existentes, de accôrdo com as determinações do
inspector geral ;
f) apresentar mensalmente ao sub-inspector, de accõrdo
com os modelos por este organizados, dados estatísticos completos referentes aos serviços que lhe competirem.
~ 3. º An aj111lnntr ria rt-rl0 r!P distrilmic:ão 1~ompcl irú:
a) inspecções diarias da rêde de distribuição, examinando-a. hem como as estações de transformação e outras
installações annexas á rêde de distribuição, de modo a poderem
ser conhecidos quaesquer defeitos que possam dar Jogar a
interrupções da illuminação ou a accidentes de outra natureza;
b) fiscalizar:ão dos serviços de assentamento. substituição
ou modificação das canalizaç.ões elcctricas, verificando a fiel
Pxccui:.ão dos pro.icctos e a o!Jservancia rigorosa dos preceitos
technicos relativos ú 1·onstr11cç.iio. no duplo 110nto de vista da
segurança do s1·rvi1.:o dn illttmiirni;ão " das garantias conLr·a
possivcis a1'.cirk11il's;
e) a confec1:ãn do orç.anrnnto das dPspczas de inst:i Ilação
011 modificac:üo da r11dP dis!ril11iidm·a de nnergia eleclrica, PS[J()cial11wnte a que diz 1·pspeito á illuminac;ão pulilica;
d) fiscaliza\:iio dos tlwatrns, rasas d!' diversões e Pdificiofl
puhli!'OS, hPm c·rn110 dP quaPsqucr 011!.ros mijo examn 1111~ sP.ia
drtrrminado pPlo inspPrtor gPral ou pelo suh-inspf'clnr;
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e) organização dos quadros do moyimento dos serviços a
seu cargo, deyendo apr·esPnlal-os n1P11sal111Pnte ao subi11spector.
Art. 8.º Ao engenlteirn elcefricista competirá :
§ 1.º Superintemler o SIH'Yiço de inspe(•.ção das installações
electricas part.iculares a l'al'gn dos respectivos Plectl'i1·istas
apparPlhadnr·P,.;, tPndo Pm Yista as JH'P~1·1·ipçôes do codig11 das
installaçÕPS electricas organizado pt'la lnspectoria.
§ 2.º Organizar t~ trnzm· l'lll dia o registro das insper1;.ões
elas installações electrica;,; IJal'Liculares, tendo por base os relaf.orios apresentados pelos rnspect.iyos electricistas.
§ ::l.º Executar as expe1·ieneias necessarias para avreciaç.ão
das qualidades do material em111·egado 1w la contracl ante nos
serviç.os de seu vri\·ilegio, apresentnndo 110 inspecto1· um rnlaf.ot·io minucioso de cada exame que fizer.
§ 4.º Procerfel' ao Pxa11w dos diversos materiaes destinndos
:ís installnçõPs t'iPcl.rica~ pari inilnn's, Jauçnnilo o rPsnllndo
em livro.
§ 5." Verificai· o fn11c1»ionamento dos \Yattmetrns pacfrões
P dPrnai~ PslalõPs dP medidas electriras.
§ 6.º Apresentar nwusalmPntl' ao sub-inspector, na f('•rma
mdabelecida HO arL 6", § ti". ltlll n'latorio dos sen·iços a enl'g·o
da serçfw que lhe compete.
§ 7.º Levar diariamente ao conhecimeuto e app1·ovação do
iuspedor os boletins dns inspecç.ões organizadas pela sec~'i'io a
Sl~lt cargo, boletins que drwerão conter a descripção completa
tlP cada inst.alfação e uma Pnumernção minuciosa dos defeitos
do• ('ad:f.' uma.
§ 8.º A11xiliar o suh-inspedor nos serviços de que trnf.a o
art. Gº, § ·iº.
§ \l.º Zelar pda g11arda P consPnação do laborato1·io de
efPd.ricidadc', se11do rPspo11saYel por todos os seus objeclos.
§ 10. Effectuar. sob a d irPc\:ão tio inspector 011 sub-inspector, as medidas pl10tometricas dos focos electricos, determinando a intensidade luminosa horizontal, esplierica e lwmisphPriea, corno tam!Jem ns (»\ll'Yas de illuminação.
Art. \l." Ao chof'o do Jahciratorio, auxiliado pel11 prPparadnr, cnmpet.irú espPcinlnwnt.e:
~ 1. º ProePr!PI', nn mP11ns uma \'PZ por dia, e :í noit.P. qm1ndo
1wlo in~JiPrl.m· ou suh-i11srwrfor lltP f{\r dPf.()rrninndo, ás
rnwPssai·ias nnnlyscs vara Yl'l'ifil·a\;i'io rias qualidades do gaz
d istribu ido pnra i ll 11m inac:ão .nu ou t.ros qnnl'squPr m istí• rcs, P
bem nssim, semprn que t Í\'C'J' o!'do~m do ins1wf'lor ou do sullinspect.or, dos 1·omliust.i,·1\is t)mprPgados pal'a a fa!J!'icai;ão,
tendo em Yistn :rn condiçõl's a tal rPs1wito cst.alwlel'idas no
contracf.n t• nas nor11ub lJlll' l'orem prcscl'iplas peln ins1wctor
gnral.
:2.º PrneedP!' diaria111Pnfn no rcgislrn das observações que
fizer, cm livros especia1~s. ruliricados polo in"1pect.01·, sendo os
dados inscriplo,o; Yisados 1wlo s111l-inspP1·tor. e dos mesmos l'X1.rnh ida cópia em bolei im que serú npresentado ao inspecl.or.
§ 3.° Apresentnr nrnnsa ]mente ao ;mb-inspecto1' q1rnrJ ro~
r~tF1ti~ticoR completos e rliagrammas daR obf;ervações fritns no
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Jaboratorio, segundo modelos que forem organizados de accõrdo com o art. üº, § üº.
§ 4.° Zelar pPla guarda e eonservação dos apparelhos destinados :í analysP ela luz e cio gaz pertencentes ao laboratorio
do gaz.
Art. 10. Ao preparador compele auxiliar o chefe do labo!'aforio nos Sl'l'Yic:os a seu cargo.
Art. 11. Aos Pll'c'fTicistas apparelhadores incumbe:
§ 1.º P;-nceclPr aoE exames determinados pelo engenheiro
PlPrf.ricisfa, tendo em Yista as iustn1cções por 0lle organizadas
dl' accõrdo com o codigo lias installações.
§ 2.º ApresPnl.nr ao engenheiro electricista boletins diarios
das ins.pecçÕf~s que fizerem de conformidade com o modelo
organizado 1wlo engrmhriro elPcfricisfa approvado pelo inspector.
§ 3.º Auxiliar o engenheiro electricisfa nos exames de material srmpre qne lhe fôr determinado.
§ -1.º Auxiliar o ajudante da rêde de distribuição, quando
lhe fôr determinado prlo inspector on suh-inspector, nos rxames que tivPr de fazer.
Art. t 2. 8iio a ttrihu ições dos aferidores :
§ 1.º Proceder, soh a direcção do ajudante da illuminação
par! icular. ú aferiçfío dos medidores de gaz e de electricidade.
§ 2.º Vrrifiear o funceionamento dos mrdidores nos ca~<'8
de reclamac;ão sohrP o consumo indicado pelos mrsmos.
· § 3 .º Informar o ajudante da ili um inação particul,ar .;;obrlJ
as reelamaçõrs rela t iYas a eontas de cons1'mo, fraude 'âos lllf'didores r outras quaPsq11r1', desde que aq;;im llir seja por elle
dP!Prminado.
Art. 13. f'õo attribuiçõrs dos fiscars:
§ 1.º Tnspeccionar todas as noites a illuminação, verificando a hora de accendimc~ntc, as pressües dos combustores, a
gaz e, quando neressario, o poder ill11minanLJ P 0 c0nsu11w das
lampadas de gaz on de arco, hem conw n1;lras C[\Hlí'Squer particularidadPs q110 intPressrm a regularidade do 8erviço da illu~
mi nação.
§ 2.º Dar parte diariamente ao suli-inspretor, em bole··
t.ins especiaes, do estaclo da illumi11n1Jt•J l' das irregularidade:':!
observadas, apontando-lhes as cau:>as.
§ 3.º Auxiliar os ajudantes noJs :;cn·ico-; quP pot' este regulamento lhes comrrntem, acompanhando-os. quando necessnrio, no serYic;o f'Xf Prno, por dPfr.ma1;:io do inspcctor gpnt!
otl cio suh-inspl'clor.
Ar!. 1 '1. O sf'crP!al'io !Prú a seu cargo o rxpedif'ntf'. a 0scripLurac;iio P o arrhiYo da reparti1Jão.
A 1·t. 1G. .\o c·mJf ador competr:
§ I .º Confrrir P pror1~ssar todas ns conta.;; do ronsumo
publico, fJIH't' c)p gaz. fJIH'l' dn elnC'L1·i1•i1lad0, bc·m como as rcd:if.in1s nos form•cinwulns fritos 1í Jnsppcf.oria r:nral.
§ 2.º Examinar a escripturação das contas de primeiro
estabelecimento aprrsentada8 pelos contractantes, assim como
de quMsquer outras referentel'I ao serviço da Inspectoria Gerrtl.
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§ 3.º Apres<011t:1!' mr•11sal11u.,111.1~ ao inspPclor geral 11ma fa)Jp]Ja de111n11sl !'afiva do PsLado das diffn1·mitPs Yerllas, e ao subi ns11cdor <1uadros cstatislicos completos sobre os serviços a
sn11 cal'go, 110 que t>11lc11dercm com o t;Ons11mo, 11rP<:o e dl'speza
da li1z para a ill11minação pullli("ª·
Art. 16. Compete ao archivista e aos :unanuenses a11xiliar
o S('cretario e o contador nos diversos serviços a seu cargo.
Art. 17. Compete ao auxiliar de cscripta lançar nos livros
1"0111pcLe11Ll's os resultados dns inspecções e l'X:UlWS a cal'gu das
divPr·sas secções teclmicas da repartição.
Ar!. IR. Ao r·or1li11un, :ilt'•111 dc 011f1·os srrvir:os que po~sam
!'PI' dPlcnninados iiclo inspl'do1· gr.,nll ou pelo suh-inspector,
r·ompete :
§ 1.º Ahrit· c frr-,har a rcpnl'tiçfío nas horas uesignadas pelo
inspector geral.
§ 2.º Zelar pela seguraw:a c asst~io do edificio em que
f1rnr·eio11ar a Inspeetoria Geral.
§ :!." EntrPgnr· a c01T1'spo11df'ncia off'icinl.

ni\ PITTTLO IH
DA NOl\IE:\Ç,\O, 8TJB8'l'l'l'TJIÇÃO, APOSENT,\DOIU.\ E PENAS A Qtm
EST,\O S[T,J !"TOS os fü\11'1\l':li.\llOS Jl.\ IN8l'lêr.TOllL\ rmnAL

Art rn. Serão nomeados por portaria do ministro da Viação
o Oh1·a? J>nblicas o inspcctol' gc!'al, o s11Ji-i11spector, os ajud:rnf.r•f:I, o f'leerctario e o contadol'; os demais empregados, JlOl'
:ido do i11~pector geral, que dns nomeações que fi7l'I' seiP11lif'icarú o ministro da Via~·fío o Obras Publicas.
Art. 20. O .provimento dos Jogares que vagarem ser:í foiln
ri1Jr livre escolha do ministro da Yiação ou do inspectm· gernl,
co11 forme competir a nomoação.
Paragrapho unico. Na yaga de secretario 011 cln conlatlor
f Pl':'t aecrsso ao cargo um dos arnanncnses.
Art.. 21. Serão substituídos cm suas faltas e impedimentos:

o iuspector gp,ral pelo suli-inspeelor; este por um dos ajnda11f Ps,

dr>signado pelo inspccfor; os demais empregados, 1ior si111plPs
df'sig11ar:ão do i11spector, de accürdo eom as analog-ias ollsPJ'\':tdas nos diffcrentes serviços.
Art. 22. Todo empregado que suhstitnir a outro, cm seu
impedimento temporario, perceberá a gratificação deste, q11alq11er que seja o numero de dias que rh1rnr a substituição.
Art. 23. O empregado que exereor Jogar vago pe1·eehPr:'i
i nft~gral mente os Yi)ncimen tos correspondentes.
Art. 2.1. Competem aos emprngados da Inspcctoria Geral
du I llnrninaçfío os Yencimentos marcados na tabella annnxa.
Art. ~5. O tralrnlho na ~<\dn da repartição começa1·ú :ís 10
!lo!'as da manhã e terminará :ís 4 horas da tarde.
~ 1.º O i1ispPdor· g1•1·nl JHH!Pl':'t fazpr r·nm!'çar o tralrnH10
n 01Ilras horas, corntanto que o 1111mero de horas rle trahall10
11iío e·rneda de seis.
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§ 2. º Havendo urgencia ou accumulo de serviço, a hora do
encerramento podertL ser espaçada, abonada, em tal caso, ao
p!~ssoal uma g-ratificação proporcional.
§ 3. º As horas de inicio, terminação e duração do trabalho nos divp1·ws 1·a1110~ df' sPrvi1;0 P:d1•rno da r1•parti~.ão sprão
fixadas rwlo inspector geral.
§ 4. º Nos casos urgentes, o inspector poderá determinar
a qualquer emprrgado serTiços extraordinarios fóra das horas
do expediente.
Art. 26. Todos os empregados da repartição são obrigados ao ponto, exeepção feita do inspector geral e do snb-inSJH~ctor.

Paragrapho uuico. Nenhum empregado poderá, salvo em
servif:o ')Xterno da repartição, retirar-se depois de haver assignado o ponto e :mll's de 11avr1· expirado o prazo do trabalho,
soh pena de falta.
Art. ':!7. O 1•mprcgado que faltai' ao servi~o Sl'lll rausa justificada perderú lodos os vcucimentos e, si justificar as faltas,
s1~r-lhe-lia apPn:ts d(•s1·m1t.ada a graLifiear,ão corrcsponden!P.
aos dias 1'm que fali.ai', af/, o maximo de seis dias. Para sua
jusLif'icaçfro, sp1·:'t s1i1Ticie11le simples allegação por escl'ipto,
qnamlo o n11111m·o de faltas não exceder de tres; excedendo até
seis, serú 11ecessario apresentar attestado medico. Além de seis
fali.as só será 1,oncedido abono si o empregado obtiver licença.
Art. 28. O desnonto por faltas interpoladas cahirá sóuwnte
nos dias em que cllas se derem; si, porém, as faltas forem conSPcutivas, computar-se-hão tambem nos descontos os t:ijas feriados que durante o periodo das faltas occorrerf~m.
Art. 2fl. São rau~as justificativas de fali as:
I. l\folf~slia;
JT. iNo.io;
I rr. Gala de casamento.
Paragrapl10 11nico. Compete ao insper.f.or gMal julgar da
p1·oc·.mlmwia dos 1110!.inis all!)gados para jusl il'imwão das fali.as.
Ar!. :w. 1\os P1.1pl'ngados da Jn;;pecf.o;·ia GPral podc•rãll Sf'I'
concedidas l ieen\:as, com ou sem ordrmado, por motivo do mo]psf.ia dnvidanrnnl.P. comprovada, ou de justo interesse parti.
cu lar, allngailo por P8Cripto e, quando possivel, documentado.
Art. :H. As licr;nças até o prazo de 30 dias serão conredidas
pPlo inspector geral; as de prazo superior pelo ministro da Viação n Obras Pnhlicas.
Al'f.. :i2. As 1ieenc;,as não poderão exceder de um anno Plll
caso dr molPsfia 1• d•· seis m1'zPs Pm outro qualquer.
§ 1. ºA licrnca concedida por motivo de molestia dá direito
ú JH~reepi;fio dn ordenado até seis mezes e de metade daq11Plln
11r·lo t1~rnpo q1rn excedPr a esse prazo.
§ 2. º A licença concedida por motivo que
não se.ia de
molrstia imporia, sendo com ordenado, os seguirtles dPs1·nnlos:
i:, da q11al'la pa1·f,. do 01'dP1tado all-. trPs nwzP~;
Ir, da 111d:11l1) por mais de lres, at.1\ snis;
HT, dl' l1·1·s q11al'las pal'IPs por mais dn SPÍR, ai•\ nove;
IV, de !otl11 oi·dP11;Hln r101' mais de !10\'P.
1
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Art. :l:3. Os prazos dn licenças concedidas dentro de um
anno, com ordenado, stiaR reformas e prorogações, serão addicionados vara o fim de fazer-sP- aquelle desconto de que trata o
arligo ante,rior, começ.ando a contar-se aquelle prazo desde
o din em que o empregado entrar no goso da primeira licença.
Da mesma fórma proceder-Re-ha nos períodos annuaes ulteriol'es.
Art. 34. Decorrido o prazo de um anno, maximo dentro do
qual poderão conceder-se licenças com ordenado, nenhum empregado terá direito a nova licença com ordenado antes de decorrí!r um anno, contado do termo da ultima, tendo reassumido
o exercicio de seu cargo e nelle permanecido durante essfl
prazo.
Art. 35. Os pedidos de licença serão encaminhados :í autoridade que tenha de despachai-os, com as seguintes informações: si é attendivel o pedido, si o requerente tem comparecido, e, no caso negativo, quando começou a faltar. Si se trata
de uma prorogação, deve-se tambem informar si o requerente
entrou no goso da licença anterior, e vor quanto tempo foi
esta concedida.
Art. 3ü. Os requerimentos de licença não excedentes de
dous mezes, para tratamento de saude, serão instruidos com at1.P-stado medico, devidamente sellado, com firma reconhecida,
o no qual tambem se declare que o empregado está inhihido
d1~ exercer as suas funcções, P- o tempo de que carece pai·a o
8Pll f l'afallll'I!fO. ()~ pedidos dn JiN•nça t'Xl'Pdenf PR dr dO\IS lllt'ZC~
~pr·ão hr.struidos com !ando de insperç1io da Direcforia Geral
d1~ Saude Publica.
Art.. 37. Sóment.n ao empregado que requerer licnnça pal'a
trntarnento de saude s01·á licito afastar-se da repartição anf<'S
dP ~w1· concedida a licença, não podendo, Pillretanto, ausontarse da séde dos serviços antes de deferido o seu requel'imento,
~ri 1\ o rn•1'Pssidad0 im1wriosa, compr·oyarfa por attPstado mf'diro.
Art. 38. Sómente a licençn parn tratamento de saude póde
sei· contada da data em que o funccionario se tiver ausentado
da repartição. Nos demais casos, a lic0nr.a rorrrl':Í dri drita do
pnganrnnto do sello respectivo.
Art. 39. O sollo de licença dewrá s01· pago dentro do pt'azo
d<~ um rnez, contado da data da publicação da 1ieern.:a no nial'io
Official, ou do dia em que constai· offirial111rnfl' nri fns1wrln1·ia
< :1·1·al a conrrss1io da mesma licença.
Findo PslP prazo. 1·nnsitlp1·a1'-sP-lra sem pffpjfo a lirt>nça,
niio podendo SI'!' justific.ada nenhunrn falfll dfüla p<'lo P111pregado durnntr o mesmo iwriodo.
Paragrapho 11nico. Ri, cnnr.Pdida a 1irenr.a, o Pmprrgado
.iá se tiver afastado da rP1rnrt.ição. ou si se tratar de prorogação,
dnverá o sello ser pago an!Ps dP rerrhido o 1n·i111Pi1·0 vencinwnto.
Art. 40. E' permittido ao PmprPgado, em goso dC' licença,
l'Pnunciar ao rrst.o do fnmpn, cnmt.anto q\11: rrlls:<11111a n rxPrririo do cargo.
Art. 41. Em caso algum, se abonarão ao rmprei:rlldn licrn-·
rindo grat.ifirar.õeA de exercício,
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Art. 42. O disposto nos artigos anteriores entende-se eom
os empregados que receberem simplesmente gratificação ou
diaria, da qual duas terças partes serão consideradas como
onh~nado.

Art. 43. Nos casos de licet11;a por molcs!i a, quando esta resultar de accideuLe grarn succedido ao empregado no cumprimento de suas funcções, terá direito á integral percepção de
seus vencimentos durante o impedimento, ou até aposentar-se,
si o desastre o incapacitai· para o serviço da Inspcctoria
Geral.
Art. 44. Nenhum vencimento será pago ao empregado licenciado sem que tenha registrado a licença na secretaria da
Inspectoria Geral, com a declaração do dia em que conrnçou a
gosal-a, estando satisfeitas as cxigencias prt!scriptas no
art. 40.
Art. 45. As licenças com vencimentos s6 poderão ser concedidas a em1)regados que contem, pelo Jlll'llOS, ~t!is lllf'ZP.~ de
effeclivo serviço na 1·epartição ou em outrn coH1missão de que
tenham sido removidos.
Art. 46. O empregado qm•, sem causa justificada. faltar
ao serviço por mais de 15 dias consecutivos, será considerado
demittido.
Art. íi. .\s faltas disciplinares commettidas pelos empregados, não constituindo crime definido na legislação vigente, serão punidas, segundo a gravidade, com as seguintes
penas:
1 ", simples advertoncia ;
2ª, reprehensão cm ordem do serviço ;
3", multa até um mez de vencimentos ;
4U, suspensão até 30 dias ;
5U, demissão.
Paragrapho unico. O inspcctor geral pocfol'ú ad11111Pstar,
l'l'lJl'Chender em <ll"dcm de serviço, multar 1~ sUS[H'lHlrn· ali' urn
111ez os empregados de sua nomeação; ad111ol'~lal', reprehe11der
em ordem de serviço, multar até 15 1liai', C'U~pender afc! oito
dias os de nomeação do ministro da Viação " Obras Publicas,
do que, nessa hypothesc, darú immediato <·onheeimcnlo de seu
acto.
Art. -18. As penas de adv('rtencia, repr1~hl'11são cm 01·ctcm
d!' serviço e multas serão impostas segundo a gravidade da
falta, nos casos de negligencia, insubordinação ou erros n•pu1.a.dos leves, bem como no do incoJTecto procedimento na repartição.
Art. ·Hl. A pena do suspensão SP!'Ú imposta:
1º, ao empregado pronunciado definitivamente em qual1uer crimo, desde a intimação do drspacho e emquaulo persistir o mesmo ;
2º, ao que fa!Lar, sem ,iustificaç.ão, por mais de cinco dias
consecutivos ou c·.ommetl.er habitualmentr, no dt>cm·so de um
trimestre, tres faltas por mez depois d<.' multado ;
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::", ao flll<', prn· dl's1·11idn llll tlflli>'."i"Íll 1111 d"""111p1•11lw de
"11a,.; 1'111w1:1-1t':-<, 1·111111111•1!1·1· 1':1.lla,.; q11" p11"sa111 \ll't•.i11di1«11' a
111i,.;,;:l11 Ji;;,.:tl da l11sp1•d11ria:
\", :w IJlll', 1'01·111al L' Ynl111ilaria1111·11l1•, d1• ...;oh1•d,.1·1·1· ú,.; 01·d1•11,.; d1• Sl'llS ;.;111w1·irn·1•,.; ltil'1·an·lii1·os 1'111 rnal.1•1·i:t d1• sprvi1;0,
1111 d0s1·1~s1wiLal-os 1~0111 palm-ras ou i::1·;;los inj11riosns, ol'f<'nsi\'os rn1 afl'rontosos;
G", ;w fllll'· 1·11111nwl l l'1', 1•111 s1'.l'Vit;n, q11alq111•1· !'alia ;..:1«1Ye
pai:a a qnal n:ío lia.ia p1~11:t Jll'I'\ i,.;l:t u""I" n•g11la11wnln.
Arl .• GO. A JH'll:t d1• dl'111i,.;,.;;\o, al1;111 dns ea,..os pt'l'Vi."to ...; na
1"i '"l11111111rn, s1·r:'t applit«t.da:
l", ao <'lllPl'<'gwlo q1iu 1'1\1· 1·.ond1•11111ado 1!Pfi11il.iya1111•11IP 11or•
1p1alq111·1· 1't'i1rn~ grave Jll'l'Yisln 1111 Corliµ-o l'<'IHll, 011 illl'Ol'l'Pl'
1•111 d"lidll 111w 1·11yo\ya !'alia de 11ro1Jidad1• 1111 <'x:H't;:ín 110 l'llltt-·
pri111,.1llo d1• ,;11as 1'111w1;111•,.;;
:.'.", :til 1\111' 1'1·1·q11P11l1•1111•11I<• i11i'idi1· 1•111 i!'l'l'f,:llla1·idad1•;.; 110
H'1·vi1:11, d<'pois "" appli1·ada.~ outras penas;
:l", an que r1•n•lat· 1w;..:'fH' ios crn1 l'id1•111· i:ws. 1·1·,;1•1·,·a.dns nu

nãn, 1·1'fen'n[Ps an servi1;0 a 1·argo da lns1H'clol'ia Ot•ral;
/1", ao que pl'al i<·:11· ado.~ dl) i11suho1·t1i11ar::ío aos s1~11;; snJll)l'iu1·1_•s lltl S\'l'Y.i<:«\ offrl\dl'lHIO o ([l'COl'() tia l'('.parLir:ão ;
Gº, ao que rcvdar nolnl'ia inaptitlfw 11\l desidia lia.l1i!11al
no clPsencargo dos servi\:.os quü lhe forem commctLidus;
li'', ao qnc tivel' irnpeclimenlo 1wrman0nlC', phy,.;it'n ou
llltll'al, provado li:tl'a o t!PS<'lll\it•nhu do Sl'l'Vi<:o e ll:Ío 1·:·d.iYcr
1ws casos do ser apo;;entarln;
'/~.ao t[llt~ noL(ll'iarn1•1ite si· 1·1d1·1·ga1· ú p1·alica d1: ados reJll'll\ :t\;l'iS ;
8", ao (JllP ~H'CPifar qnalqu,.1· 1•111prPgo i1wo1111i:ll.iv"l, por
;ua wt!11n•za, co111 os :wrYi<:ns que desl'!llptmhar na Ins1wcLol'ia
Ocral;
9°, ao que faltar por 1G dias consecutivos á n•parLir:iin,
n:lo estando 1icone iado.
Art. Gl. Os ompr0gnrlns da f11spr•l'lnria f1t'ral dn lll11rninação gosarão dos direitos da aposentadoria, quJ será ordinaria
ou extraord inaria.
§ 1.º Constituem condições para aposentadoria nrdinaria:
1º, 1cr 25 annos de serv ic:o cffectivo;
'.!º, aprese~1tar absoluta incapacidade uhysiea 011 mo1·al
pnra. o cargo, verificada cm in~pecção da Dircdoria Geral de
~aude Publica e com
varccer fundamentado dn i11s1wclor
geral.
§ 2.º 'l'l'rfío direito :í. aposentadoria extraordinaria:
1 º, os cmpreg-ados qiw, tnnrlo 10 annos d<) serviço, se impossihilit.cm ti" continuar 110 desempenho dos trabalhos que
l11rs 0stivr1·cm confiados;
'.!", n-; qllt', i11dqw11tl1•11I r· 1k qualqu1·1· ou Ira 1·1111rli1::ío, ,~o
tor11arcm incapazes para o servi1;0, por accirlcntc occorrido

tlc)sompPnho de suas f1111c<:.ões, pen· ferimento 011 nrntilação
cm luta, no cnm11rimcul.o tios serviços da lnspectoria Geral 011
na pratica do acLos humauiLarios ou de dedicação á causa pulilira, senclo a inrapaciclac!c verifirnda pela mesma f6nna vrescripta no paragrapho ant(lrior •.
1111
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§ :.I.º Cessando o impedimento a que se refern o pal'agTapho anterior, o que se verificará 110!0 modo prrscripfo 110 11. 1
do presento artigo, poderá o empregado se~ restituído á activ idade do scrviço, no mesmo Jogar que exen;ia ou em outro
l'!Jllivalente, na primeira vaga que houver.
§ 1." Na contagem do tempo para aposentadoria não serão
computados os dias de suspensão ou de faltas não juslificadas,
bem como os periodos de licença de mais de GO dias em cada
anno.
li 5.º Para os cffeitos da aposentadoria, stí se contará o
f.ompo de serviço na propria repartição ou cm cargos pul.Jlicos que possam conferir igual direito.
G.º Na aposentadoria ordinaria, o empregado terá dirt>if o ás vantagens do cargo que estiver exercendo na occasiiio,
si .i:í se achar no effectivo exercicio delle por período não inferior a dous annos ; no caso contrario, gosar:'t fias v::rnf.agn11~
do ultimo cargo tllB tiver exercido duranf.e dous a1111os, 11elo
menos.
§ ·1. No caso de aposentadoria extraordinaria, o empregado terá direito a vencinwnf.o 1iroporcional ao tempo de sPrviço, contado nos termos do § 5º do presente artigo, salvo si a
aposentadoria for concedida por invalidez no serviço, como
l'Sf:í. prnvisf.o no n. :! do § :!" do mesmo artigo; neste casu,
t1•rú direito a todas as vantagens do Jogar.
§ 8.º A aposentadoria poderá ser datfa a requerimento do
interessado ou por determinação do Governo, independente do
solicitaçãD.

*
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CAPITULO IV
D''· ILLl1J\ilNAÇÃO PUDLICA

Arl. G2. NPnhurn combustor da illuminação publ irn p11d1\J'á ser collocarlo on removido, tomporaria ou definitivamcntc,
d1~ntro da úrca da illuminação, sem ordem por cscripto
da
JnspPrtoria Cera!.
Art. 53. O inspcctor geral poderá ordenar a remoção, prov isoria ou definitiva, de qualquer combustor por m0tivo de
construcçã~ ou. rccons~rucção de predios, cxcavação de rua, e
por convemencia publica, ;;cnuo a dcspeza de remoção ou recollocação paga, nos dous primeiros casos, por quem solicif.ar
o serviço, e no ultimo por conta da empreza contractante do
serviço.
Art.. 51. O inspcctor geral não concrderá novas illuminaçõcs siniio nas vias publicas acceitas e, como tal, reconhecidas
pnla Prefeitura Municipal, precedendo apresentação da respectiva certidão, salvo quando forem tacs serviços reclamados
por motivo de segurança publica ou por necessidades imperiosas, ao rTiLerio do inspector geral.
ArL füí. O;; pedidos tfo novas illuniinaçõt's dcvcl'fio sPJ'
acompanhados de informação quanto á largura, extcns5.o e
estado da rua e o numero de predios existentes.
Art .. 5G. O inspcct(~F geral poderá ordenar, por convcnieneia publica; a suspcnsao de qualquer combustor, bem como a
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collocação de novos combustorcs nos pontos em que julgar insn fficicntc a illuminação.
Art. 57. O inspcctor geral poderá, por si ou por qualquer
de seus auxiliares, inspeccionar, a qualquer hora do dia ou da
noite, as usinas de producção de gaz ou de electricidade, suas
dependencias ou quaesquer outras installações da empreza
contractantc da illuminação ou da que com ella tenha contracto
especial para fornecimento de energia electrica destinada á
illuminação, como foi prnvisto no contracto em vigor.
Art. 58. A Inspcctol'ia Gr1·al providenciará para que, no
interesse da fiscalização que lhe compete, trimensalmente lhe
seja fornecida pela empreza contractante uma lista discriminando o numero de combustores a gaz que cada accendedor
tiver a seu cargo, o itinerario e residencia deste, devendo ser
immediatamente communicada qualquer alteração que nella
se der.
,
Art. 59. Qualquer irregularidade occorrida no serviço da
illuminação deverá ser immeditamente communicada á Inspectoria Geral e, si importar em accidente que possa fazer ficar
priYada de luz uma rua iuteira ou todo um circuito cta illuminação rledriea dcllP dará a Plll!ll'Pza e1_111truc!a11tc immt>dialan1P1d.l• aviso ao iuspPdo1· µ .. 1·al "· na falta d1•sll', an sub-ins1H·dnl'.
Art. GO. As experiencias ou analyscs para verificação das
qualidades da luz e do gaz distribuido:'l para illuminação ou
outros quaesquer mistéres, bem como as que entendem com
os serviços de installação electrica, feitos pela contractante ou
por particulares, srrão exe1·u· ada:< nos laboratorios cta Tnspcctoria, ~3gundo as normas que o inspector geral prescrever.
CAPITULO V
DA ILLUMINAÇÃO PARTICULAR

Art. G1. Compctfl ;\. Tnspect.oria Geral de Illuminação o
exame dos typos de medidores que devem ser empregados, quer
nas installações de gaz, quer nas de elcctricidade.
Art. 62. Nenhum medidor será installado sem ter sido uréviamentc aferido pela Inspectoria Geral.
§ 1. º Aos medidores aferidos pela Inspectoria Geral será
apposto um sello official de aferição, e desta ficará registro cm
livro especial, na Inspectoria Geral, mencionando numero e capacidade de cada medidor, bem como a vorcentagem verificada
cnt re as suas ind icai:õcs c as dos padrõC's.
§ 2.º lJavpr;\. ua 1ns1H•t•l01·ia Geral um rxemplar lk cada
typo de mNI idor que f1lr approYado f' acceito.
Art. 63. Compctr. ;\. Inspcctoria Ueral, semp1·e qttl' fôr
posta em duvida pelo consumidor ou lH'la contract.ant.e a exactidão de qualquer medidor, ou havrmlo suspeita de Yiciamcnto
deste, proceder :ís ncrcssarias YerificaçõPs, mcdiant <) os exames
que julgar convenirnl!~s.
Paragra1illo un ieo .. \ Y<'t'i finação <IP que trata o prcspnte
artigo fal'-Sl'-ha, SC!lljll'l' q111~ fôt• po-;siYl'l, l'lll [l!'Cf'l'll\;a dos interessados, no provrio local onde cstin'r assentado o medidor e,
si fôr necessario, no laboratorio da Inspectoria Geral, que
para esse fim disporá de padrões apropriados.
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Art. 64. \'eriJ'icamlo-s1• não estar em boas condições qualquer medidor, ou havendo defeito que falseie as suas indicações, a Inspectoria Ge1·al providenciará para que pela empreza
contractante seja i mml·d ialamenle s1 tlistituido por outro, devidamente aferido.
Paragraphc 1111ico. :-li o <HTO l'ür contrario ao consumidor,
porém i11fel'inr ;í tole1·ancia ad111ittida no l'ontrado, 1'.ompetirá
úquelle paga l' as ue,;p1~zas d·~ aferição.
Art. li5. Cump1'1• ;í lns1i1~rt.o!'ia Gl'ral dirimi1· as divergencias quP si• suscitPlll entre os r·onsumidorPs e a empreza contracta11te. quanto ao pag;a111ento d1\ coutas de consumo ou outraii!,
não podendo o consumidor nesses casos ser privado de luz
antes da decisão da fuspecloria, que devet·ii resolver dentro do
prazo maximo de 15 dias.
Art. 66. Parn a lJoa fiscalização do se1·viço ue assentamento
e sulJstilnição de meuiuores, a empreza contractante apresentará diariamente á Inspecloria Geral uma relação dos medidores assentados em obras novas, ou em substituição, no dia
anterior, relação na qual serão uiscl'iminadas as ruas e os nnmeros dos preuios, o 11u111ero dos medidores e a data e o numero dos certificados de aferição.
Art. 67. Pelo serviço de aferição de medidores, será cobrada de quem requerer a aferi(.'ão a taxa que fôr votada pelo
Congresso Nacio'nal.
Art. 68. Nenhuma installação de luz 1iarticular ou alteração de canalizaç.Cies existentes para o mesmo fim, dentro da
área privilegiada, poderá ser feita sinão por apparelhador habilitado, nos (Prmos do arl. l ". § 1l cio presenlfl regul!imento,
devendo, a!f\m disso, obedecei· ás prescripções que pela Inspecforia de lll11mi11ação forem estabelecidas.
Paragraplto unico. Para esse fim, o inspector geral organizará o respectivo regulamento.
Art. 69. Nenhuma ligação para o f01·necime11to de luz
}larticular poderá ser feita, sem que as intallações internas tenham sido executadas de arcôrdo com o que prescrever o regulamento de que trata o paragrapho unico do artigo anterior.
Art. 70. Nenhum apparelhador poderá encarregar-se da
execução dos serviços de que trata o artigo antPrior, Sl'm (•star
para esse fim devidamente autorizado pelo inspector geral.
·~ 1. º A autoriza(.'ão de que trata o presente artigo só poderá ser concedida:
i º, aos portadores de títulos de escolas teclmicas ou indus4
friaes, que os habilitem;
2º, aos que tiverem dado provas de habilitações perante a
Inspectoria Geral.
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 71. Até o dia 31 de março de cada anuo, o inspector
g1•ral ap1·1~s1'ntar;'1 ª" ministro da Viação e Obras Pnhlicas um
rnlatorio circumslanciado das occuneneias do serviço a cargo
da Inspeetoria <:era! no auno a11tr>1·ior, acompanhado uo orçal'oder Execulivo - mil (Yol. Ili)
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rnPnto da~ .i .. s1wzas pt·ma\Pi" para o í'Xf'l'l'kio financPiro sc;..:11i11l1• .
.\ri. i:'. ,\n 1·111ilado1· ,-.;1·1·;·1 al11111atla. 1111 1·111111•1·n d1• 1·ada s1>1111•."fl'•', a <111a11f ia dn :wo:i; :t f.il.11111 "" adP:111la1111•11Í:11, pa1·a 111wnl'r .. 1· :'1s d1:spezns miwl:1;; da l11sp1·1·.f111"ia ( <1·1·al, <J d<'lla daJ'Ú eonta
" 111 .. s1110, 1111•11salnw11f.1:, ao 'l'l11•so111·0 Nnl\ional.
.\1·f .. 1:1. '1'111\os 11,.; 1•111pr1·g·at1os tia J11spt't'f111·ia <•1·1·al, .•.11.-ar1·1·;..:ados di: sp1·yi1;ns Pxt1·n1os tl1• ris1.,alizai;iío 11tt d1· i11sp1:1·~:i11, al<'•m das 1·m111111111i1·a1:•-H'S ortliuarias q11r drYer;io apr"s"ntar diariamm1f P ú l11spc1·.toria Oeral, srrão ohrigados a parti1·ip:11· i11111wdiafa1111•11l1: no imqH•1·to1· gt"ral e, na fall.a dt•sl•', ao
s11li-i11sp<'t"tor, quapsq111•1· 01·1.,111Te111:ias gTa\·p,.; que se tl1•1•111 IHJ
s1·ni1.:n d1• ilhH11i11:w:i11 o de que tenham eonlwcimeuto.
:\1·1. '/ \. () illSJll't'i.IJI', (l s111i-i11spl't'itll', llS a.i11da11lt'S. (l l'lli.:1·11h1•i1·0 1•IPdl'i1·.isf.a, os fi,:1·a<'s o os appar1:!11atlnrt's, l'"'º Sl'I'\ i1:0 t•Xft'J'Jl() q111~ rif'Sl'lllpt'Ilha.111, [ll'l'CCIJP!'fiO, alt'm dll S•~ll:-l
\ 1·1wi111e11t.os, 11ma dia!'ia, dP acc11rdo com a tallclla a1111exa.
A1·t. 75. O i11sppctm· i.wrnl, dcnlro tln iólta<O ai triln1 i1.:õ1•s,
l'<'solveni nos easos omissos no presente rcgulamcnlo, quando
as uce•~ss1da1.ks do sc1·vi1;0 o exigirem, das suas decisões scicn1il'i1~a11tlo, pon'rn, irnmctlialamcnlc, o ministro da Via.cão u
Uliras Publicas.
·
Al'!. 16. Est1~ rcgulaltlL'lllo eulnu·ú t'lll vigor· t'lll 1 tl1~ ja~

m·iro de 1\H:?.

Art.. '77. Fi<'all! r1~vugadas as disposições cm contrario.
llio tlc Janl'irn, li tln 11nn·n1hro de J\lll.-.1 . ./. 81:11/1/'ll.

Tabella dos vencimentos do pessoal da lnspectoria Geral·
de 111uminação
Categorias

1 inspcctor geral ............. .

1 sub-inspector ..•.....

1 ajudante da illuminação particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ajudante da illuminação publica
1 ajudante da rêde de distribuição
1 engenheiro electri0;sta •......
1 chefe de labora to rio .........•
7 fiscaes . . . • . . . . . . . . ........ .
1 preparador . . . . . . . . . ...... .
3 clectricistas-apparelhadorcs
3 clectricistas-aferidores ...... .
1 apparelhador gazista ....... .
1 secretario . . . . . . . . . ........ .
1 contador . . . . . . . . . . . . ...... .
1 archivista . . . . . . . . . . . ..•....

2
1
1
3
1

:t1nanucnses ......... .

auxiliar de cscripta ......... .
continuo . . . . . . . . . . ........ .
auxiliares de inspecção ..•....•
auxiliar da aferição do gai ....

Vencimentos
annuaes

Total

16:800$000
12:000$00U

16:800$00()
12:000$000

!):900$000
!):900$000
!);900$000
8:400$000
8:400$000
5:760$000
5:760$000
4:200$000
4:200$000
4:200$000
7:800$000
7:800$000
/1 :800$000
/1 :800$000
3:600$000
2:400$000
2:160$000
2:160$000

9:900$000
9:900$000
9:900$000
8:400$000
8:400$000
40:320$000
5:760$000
12:600$000
12:600$000
4:200$000
7:800$000
7:800$000
!~ :800$000
9:600$000
3:600$000
2:400$000
6:480$000
2:160$000
195:420$000
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Diarias de acct•rdo cr)m o art. 75 do presente regulamento:
lnsp•!cl.or geral ............................... •
Snh~insrwetnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .
A.indante ...............................•......
Engnnhcirn cJ.,1·.t.1·ici:-;ta ....... • ................ .
Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•..... · · .. · · · · · ·
Apparclhador (gaz e clectricidade) •.•.....••....••
J. J. Seabra.
Distribuição do pessoal dos districtos

8$000
7$000
6$000
5$000
4$000
3$000

1" PISTRlCTü
E:.:T \IJl 1 T!O 1 HAZONAS -

l>'sfradn dr

1"1'1'1'0

SÉDF.: PllRTfl VELHO

Madeira r Mamoré

ChPfc rln distrido.
e11ge1Jlteirn fi~cal rlc I" dasst".
:.!. PngcnltPit·os Ji.<;r·a•"' d••.'!" da'~•\.
I" csr~l'i['flll'al'ÍO.
Sl\1'\"ellff>.
EST.\Dt IS

E'sl1·111fo dr

j)l J

:.'" Dl8TRTCTO

l'.\ll ·\ I·: J\IARANlIÃO - ·

s81JE: s. LTm:

1''1•1·1·0 t/1• .\ fr~ohaço. 11 l'l'nia da. llainhn Estrada rfo
(~uja~eil'os - Estrnd.a de Ferro S. Luiz

Fc1·1·0 df' ( :11.àos "
a Cn:rias.

C:hel'e d11 d islrido.
J e11ge11 hei rn fiscal
J engenheiro fiscal
1 engenheiro fiscal
1 engenheiro 1fiscal
1 1° cscriplurario.
J SCl'\'Pllf 1'.
ES'l'.\JJI 1,; IJI]

-.

de
de
de
d()

J'
"''
:.'"
""

classP.
classe cm Belt'u1
classe f'I11 Caxias.
classe.

r>

Akoba1;a.

3" IJIS'l'lll.G'l'O

)>).\{IH

y J<; CEAIÜ - - s~;u1·;: l·'UHTAL~J/,A

llêde Cear1mse
Clicf1\ do distr·icto.
3 c11gcr11lcirns fiscaes de iª classe.
G Pngcnheiros Jiscal's d() 2" class8.
1 l º escripl.11rario.
J Sf'l'\'PTI [e.
4" lllWl'IUCTO
J·:S'l'.\IJOS:

Jltl

lllll t:IL\NllJC ))0 NOR'l'J<:,
.\L.lliÚ.IS --- sÉrrn:

fü'ilc d11. « r;,.,.111

\\'rs/1~/'n

PARAH\'fül,
HRCIFE

f'J.;HNAl\lfllJGO

E

» e h'strada de Ferro do llio Gl'ande do
iVol'te

Chefe do disLricto.
5 engenheiros de 1• classe.
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'i C'ng1•nlH•iro,; dr :2" elassc.
1 I" """'ripflfl·ario.
t

~· .. 1·~1·1·ipl11ra1·io.

'..! St~l'\ t'lllPS.

G" 1>ISTIUCTO

ESTA DOR D.\ BAHL\ E SEIHi!PE -

SÉDE:

BAHL\

llêdr· Bahia11a

Chrlc do disl<riclo.
6 eng(•til1Piros de 1ª <"lasse.
1 eng·e11ltpirns de :2" dasRe.
1 1º f'Scripturario.
1 2º escripturario.

Z seTventes.
servente.

ERl'.~IJ01'

lJ.\

B.\111.\

(i"

DIRTnICTO

ISI L), l~Sl'llllTO S.\l\Tll
Sl~DE: \ICTOl\IA

E

.\l!N.\S

liEH\l>:S-·

Estmd11

d!' Vi•1·1·0 Cru·aL'l'll11s ,. Ra111nl- Est1·ada 11.? Vi'l'rO
\"il'fu1·i.1n a JJi111111111ti11a --E11trada de Ferro Sul do E;;pi1·itu

~a1 nto.

Clwfc do Llistrieto.
3 engenheiros de 2" 1·lassc.
1 2º escri11turario.
l S!ll'VentP.

BS'l'AIJUS

JJO

Esfmd11 dl'

1lreias -

Hiil Ili':

Fe1"1"0

7" l >lSTIUCTO

.1.\1' l•:llUI

E

.\llN.\S -

/,1•01)11ldi1111 -

h'st1·r11/a t/I' F1·1·1·0
CrJ1·1·01·11do -- l'mlo11ur11111•11/o

rlar11' Ili J1 io-J'cil'O/IOliS.

SÉDE:

'1\10

llE

JA:'>lETIVl

811tmda de Fe1·1·0 Ilcze111/e a
1Jw1a11al - Estl'lldo. de Ferru
1/11 Jlarii·IÍ Est1·ada de llu-

t:ildt• do dist.ri1·(0.

;,
li
l
1
''

1•ugenh1dros fisca(>.~ d1• I" dassP.
PTlg-Pn !l(•i rn:;; fis1·a"~ d1•
,. lassp.
1º USi'I'Í(l(Ural'iO.

;!º P.~('J'iptura'l'io.

8L'l'Ventps.

8" DJRTnICTO

EHT.\l.>O JJE lll IN.\S rnm.\ES n,;,z,~

Su.l-Milwira

1;hf'l'e do di:;;lridn.
•> l'llgPllhf'il'US d(~ 1" cia:;Sl'.
;3 P1t.genl1,,il'm; dP ;!" 1·lassc.
·I ·J º eseripturario.
l 2º cscriptura'rio.

'' serventes.

Sl~DE:

1\10 og JANEIRO

1'I'
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flº DISTRICTO
ES'nDn

DE

(;{)YAZ -

SÉDE:

FORMIGA

Estrada rff> F'1'1To dP Gouoz

Chefe cio clisf.ricto.
1 PngPnhPiro l'is1:al ele i" rlasse.
3 Pngrmlwirns f'i;;wa<'.~ dP '.?" classe.
1 2º Pseripturario.
1 srrven t P.
l D° DIS'l'RTCTO
ESTADO 118 S. P,\l!LO -

SÉDE S. PAULO

Estmda de Pe1To Paulista - « S. Paulo Rail11•au » - Esfl'rtda de
Fel'ro .lformana - Estrada rlP Ferro Sornrabana - E.~trada
de F1'1·1·0 .Yo1·01•sf1' /l11111·1í 11 lt111rn1·11 - Rstmda !fp Frr1·n
A..m,roquara.
Chf'fe cio clistricto.
5 cngPnheirns fisl'aPs dP 1" (•lasse.
:l P11gi:11 !Jrirns dP '.?" l'iassP.
I" Psr.riptura'l'io.
'.? :.!"' PSl'l'ipturarins.
" SPl'\'f'n f PS.

11 º nTSTRff11\0

EST.IDO DR M 11'1'0 GROSSO

de F1•r1·0 .Yorol's/1' í f,i11h11 ll1111111·n a C01·11mbd)
1t
t:J11;fp rln diskkto .
. , p11gP11 hC"irns fis1•aps c!P 1" r lnssp.
:l Pllf.w11lieirns dP '?" (•.JassP.
1 ?" Psrriptura1·io.
1 servPn!P.
1 '!º nTSTRTCTO

F,sfm!/11

EST.\IXIS no p IR.II\'.\ E R.\':'./'l'.I l:.ITTf.lílJN.I -

Linha d1•

llr11·01•1; oo

l'r111111011

r•

do Pm·m1á

!'11ma1's -

SÉDE:

l:CíllTYBA

Estmda de Ff!l'l'O

Chr;fe cio distril'IO.
1 PngNll1Pi1·0 !'iscai dr 1" i:lassf'.
:l PllgP11l11•iro~ 'l'isc·aPs rlP '.?" rlassP.
1 1º Pscripturario.
1 '.?" Psr1·ipt111·a1·in.
J SPl'\'Pllf P.

13º nTRTRTCl'O

EST.IDOS DE Sl"l'l'.I c:l'l'ff.11111\'.I E PllL\N.\- SÉDE: .Tflf!\'\'fLLE

JJ11'1ri rfr S. F1·nn1·is1·0 - Esfí•ada 1/I' P,•1·1·0 D. The1'PZa Chr1'.stina r' linltas d1• liuaeíio - Esfi'(l(/n r/e Frrro rlc Santa Cath01·i11a.
.. Clwff' rln dist.ricto.
2 Png·pnhPirns fisears rir 1" class.
:l Png-PnhPiro~ fis1·aC's de 2ª dasse.
t 2º escripturario,

1

servente,
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14° DJSTRICTO
r:sT.·\[)0

]1,~i/I'

1/i-

!)()

RJ(I

\'i11cií11

·

fllL\Nlli':

Jlll

RtJf, . . Rl~llr.:

CII!"fe Llo tlisl.rido.
G cmgeuhciros tln 1• daflst•.
7 engeHlicil'os df' ~-·· clnss1·.
1 1º cscript.urario.
1 2º escriptnrnrio.
2 se-rventes.
Hio, 11üveml1ro <IP Hill. --·J. J.
ui;;t:FtE'l'O N. 9. u:n
AhTf' ao 1Iiuisterio tla .Tusfit;a.
'1:~00$

PORTO

Al.Er.Trn

/•'1•1·r1•a 1lio-IJ1•a11dcns1' ··- Estr111lu
O1wr1111i111 11 lfuq 11 i

1~

111·: 1 l
Nt>p;o('ios

dl'

1"1'i'l'O

S1~a/11·a.

Ili·: oi

1·1·1 rBnu rrn 1 !li l

lntt>riorPs o cre<lifo

prna 11ag:a111i>11lo d~· RHh·:idio~ q11 .. .Jpi"{o11 dt~ rf'Pf'lll'r o

PSJff'C'i;i\

l•t·.

de

\nlo11io

.lo:1qui1u d1· Conto Carta'\o.

O Prcsitl1•11ln da ltr•puhlir·a tl11s Eslad11,; H11id11' d11 lll'nzil.
l1·11rlo ouvido o 'l'!'ihunal tlP Co11t.as. nos f,.1·111ns tio al'I. 'iO. ~ r/•
tio •rPgulanlf•1tfn apprnYad11 pPlo dnC'l'do 11. '!. '10\1, d1• '..':l dr
<fl'ZP111hro dl' 18\Hi. 1·p~11lvP. (i vista do ar!.. 8° ela !Pi 11. 1.8\1,
r]t• :it 11P df'ZPml11·0 tJ,. 1!l07. 1·1•vigol'adll p1•lo ai'!.. 8° da dP 11111111·1·11 '! .:i:in., de :~1 dP df'Zf'1lllJI'O tlr rnro. al1rir ao Ministrl'io da
~l 11sLi1:ar'" NPgo1.,ios Inti·1·im·"s o credito especial dP '/ :200ij; para
pagumelll.o dos s11h.:;idio" IJlll' 1nos JH'rind11s dP 1!i li<' n11'11l1rn a
n de 110\'<'inl1l'll" d1• 18 a :11 "" dt>ZP1111>1·11 dP 18\11. "" 1 a '.!2 dP
,janeiro e dr :ide oul11hro a 12 tl1'. novrmhl'o de 18!l'2 drixon dn
1·p1·cl1rr n })1·. Antnnin .T11aquiJ11 de Cnnlo Cartaxo, 11a q11alirlado
ti" d1•pu!ado f1•d1·1·al pl'l11 11:sfad11 da Parnh:vba.
Hio de ,Janeirn, 11 dt'. 111Jf11]JL'u dt'. 1011, \lÓr ria T11tlr•ij1r11f]pnf'.ia r :>:3n <la Hrpulilira.
·
HEllME8

n.

DA FON8ECc\.

llivwln1•i1i da r:1111!111 r:111·1·,:11.

DF.(:llF.'f'() N.

\1 •• 11:i:;

.\ -

111·:
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Ap11rova. o regulamento da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas

O Presidente da Repuhlica rios Estados Unidos do Brazil,
11:.;a1Hlo da a11f111·izn1:fí11 'IJllP 1111· 1·1111rp1·r '' al'f.. :l·!. 11. \\\\' da
l1•i 11, ?.:!r1(i, t]p :11 de dPZl'Jl!)ll"t) 11P l\lOI, dPrl'ela:
Artigo uuico. Fica approvado o re~ulamcnto para a 8flcref.aria de Estado da Viação P Ohras Publicas, qne a f'sle
at·11mp:rnl1a. as~i;.:11atl11 'JI"'" 111i11i,l1·11 1lt· 1•:-dad11 tia \'i:l1':!11 .~
C)hra~ Publicas.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de t911, 90º ela Independeneia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FoNsE1~A.
J. l. Seabra.
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Regulamento da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas
CAPITULO I
ORGANIZ.\C,\O D.\ REr.RETARIA DE ESTADO

Art. Lº A Secrdaria de Estado da Viação e Obras PuhlicaR é eomd.iluiila t\11 gahiuele do minislTo e q11at.ro dirr~do
;·ias geraes, a saber:
Dit·ecloria Geral rle Viação;
Directul'ia Gemi de Obra.'\ Publicas;
J)il'ectoria Geral de Co'ITeios, 'J'plegrnplios r Tllun11nar;fío;
Dire.ctoria Geral de Contabilidade.
Ar!.. 2. º A Pirertoria Geral de Viação lerá o seguinte
pessoal:
1 t!ireclor geral;
2 diredores de\ secção;
2 primeiros officiaes;
2 segundos officiaes;
5 terceiros ofJ'iciaPs;
2 continuos.
Art. 3. º A Dirr!'I orirl Geral de Obras Publicas te'á o seguinte pessoal:
1 director geral;
2 directores de secção;
2 primeiros officiaes;
" segundos offi ciaes:
5 lPrr.riros offit'iac·s;
2 continnos.
Art. 4.º A Directoria Geral de Gnrrrdos, 'folegrarihos A
Illuminação terá o seguinte pessoal :
1 rlirnr,lor geral;
2 directores de secção;
2 primeiros officiaes;
2 segundos officiaes;
fí terceiros offiriaes;
2 continuos.
Art. 5. ºA Dirrdoria Geral etc Contnliilidad1~ tPrá o srgninte
pessoal:
1 dirf'r tor gPral:
2 di1·pc(m'P.'I dP srcção:
2 primeiro" nfficiat>s;
11 segundos officiaes;
10 terceiros officiacs.
2 rnntimws.
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PORTARIA

porteiro;
ajudante do porteiro;
4 continuos pnra o RPl'\'it;o do gnhinPtr do ministro;
4 correios.
CAPITULO TI
'J'RAR.\LHOR

r.ol\T\IllNR

AR

nml'r:TnnL\R

mm ..\ER

E

AR

RF.f:ÇÕES

Art. 6.º A todas as dirN·torias gpraPs. nn parfp rrlntiva
aos sPrvi<:os dP sua r.ompet.Pnr.in, inr.i1mhe:
~ t .º O rPgisll'o da Pnf rada dP todos os papeis.
~ 2." O registro. por Pxt.rnctn dos 11Pgncios. rom inrlicaçiio
do processo que forem seguindo e dn;: decisões que t.ivPt'rm.
~ 13. As et>rtidõt>s.
~ 'i." O inrli('r das 1Pis P decisõPs do Governo.
~ 5." O procPssn c o PxpediPnfr sobre nomeaçõf's, promnt:ões, demissões e licenças dos rmpregados das respect.iva-B dirPrfnrias e das rPparti<:ões rlt>pendPnf Ps rio Minis!Prin. r·u.ios
serviços estejam a seu cargo.
Art. 7 .º Incumbe ús secções. na parfp, relat.iva aos sPrYir:os df\ sua competencia:
1 . º O registro da entrada rle todos os papei;:; e rli;:;trilm i<:iin dt•sfrg pPlos empregados.
~. º A gonarrla dos livros r papeis relativos a nego!'ios
1w111Jr11tes.
:l. º O exanw rios negocios, as in formaçõeR e parP1·rres
J't•lal iYos aos mesmos.
~ 'i." :\ r1•mf>ssa no dirPdor. att' á hora fixada por Ps!P,
da pasta dos 1mpcis informados pela secção, podendo, cnLrclanlo, submrttrr ·postPrio1·mp11f1• ao Pstudo do dirPrtor g0rnt
nut.ros papeis informados. rfo natnrPza urgente, communicandolhe, sPmpre quP o dPixar dr fazer. o motivo da não remPssa da
pasta.
§ 5. º O preparo dns PlemPntos pnra a ori;rnnizaçfln do
n1·i:anw11to do l\linist.Prio "· P111 gp1·a1. pai·a os frahalhns <IP confahilirlnrlP f' para n rrlalorio do minisf1·n.
~ ti.º f:ollercionar as minutas de todo;;; os ado;;; Pxpedirlns
t! 1•x l.mctar os qne rl<~YPl'l'll1 RPr Jlllhlicndo;;;.
0

*
*
*

CAPITULO III
NEGOCIOS ESPF.GIAES .\ CADA nmF.r.ToRlA GERAL

Art. 8. ºA Direr.t.ori:l nr:ral r!P Viai:.flo se comporá rle rlnas
SeCÇÕPS :
f. A primeira SP1·r,ão fit·ar:í PJH'.anei.~nda de t.odns as qnrs1êiPs qup se referem:
§ t." A's Pstmda;:; rle fí'JTo da União e ás relaçõPs das Psfmrlns clr• ff'rro dos F,sf.ados com a aoministração fedl'.ral'
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§ 2.º A's estradas e caminhos communs, de rodagem, de
automoveis ou quaesqner outros, construidos, auxiliados ou
autorizados pela União.
II. A segunda secção cuidará do que disser respeito:
§ 1. º A's estradas de ferro arrendadas e ás concedidas
pela União, subvencionadas ou não.
§ 2. º A's estradas de ferro coloniae8 na parte que competir
a este Ministerio.
§ 3. º A' nav0gação marítima, fluvial ou aerea, subv1mcionada ou não.
Art. 9. º A Directoria Geral de Obras Publicas se comporá
de duas secções:
1. A primeira seeção terá a seu cargo:
§ 1. º As ohras publicas federaes nos Estados.
§ 2. º As obras de portos, rios e canaes.
IJ. A' segunda secção compete o que disser respeito:
§ 1.º A's obras publicas do Districto Federal, inclusivA o
abastecimento de agua e esgoto.
~ 2. º A' industria siderurgica, na parte a cargo deste l\Iinisterio.
§ 3.º Ao aproveitamento de quedas de agua, inst.allações e
fornecimento de energia electrica, na parte que competir a este
;'\Jinisterio.
§ '1. º A' guarda, conservação fl arrecadação dos instrumt>ntos de engenharia, não podendo fazer entrega de qualquer
instrumento arrecadado, sem que o engenheiro ou p!Ô'loa que
o 1·eccba assigne termo de responsabilidade pelo instrumcnl.o
011 seu valor.
Ar!. 10. A Directoria Geral de Gorreios, Telegrapho8 e
Jlluminação se comporá de duas secções, ficando-lhe tamlwm
subordinados os sf'rviços da bibliotheca, elabo'rac:ão do Hnlf'f im
do l\!inisteriD P a distribuição de publica<:ões.
1. A primeira secção terá a seu cargo:
§ 1. º Organizar o assentamento do pessoal da Secretaria de
ERl.ado, com indicação do nome. idade, P8lado, categoria, datas
das 11omeaçííPs, posse 11 exercicio, accesso8, rernot.:õPs, commisRfles, licenças, suRflPilSÍlPs. Plngios P Indo quanto pMsa inlPreRsar
:\ 1·arreira publica.
§ 2.º Registrar os títulos e outros diplomas scinnt.ificos.
§ 3." Fazpr as communicações, acf.os, registros ou inventario8 dos hens do Pafrimonio Nacional a serviço do l\linisterio,
no sPnl ido do 1·11111pri111011to, na pari.e que rabe ao meRmo l\fin istnrin, do disposto no capitulo IV do ri>gulanH'nfo arnwxo ao
rfp1•retn 11. 7. 751, dP '!:l dP dezembro 1fo 1909.
~ 1." RPmetter ú Directoria do Patrimonio Nacional, annualnwnfP P 1odas as Y<'ZPS quP Pila rN111isitar, informações
P dados sobre o esf.arln c cn11setvaçiio dos bens empregados no
8!'I"Vir,o dn i\linisf.Prio, l'Olll a indicação dP quaPRqupr· alfpra1:ííPR
qup tenham suffridP " dos l"PJHll"OS " 11wllroranwnfns <IP fJ\lP neí'PS8ita1·p111.
§ 5.º O que diz respeito á escripl.u1'ação e invm1tarios do

mntr,rial ele consumo rto Ministnio. pRra cmnprimento do rtis ..
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11osln nos ads. ::i:rn <· :i:11 tio tl•·1·rdo n. 7.'ifíl, dn '.':l de dt•z••m111" 1 d1• 1\IO!l.
~ li." 'l\•1· sob Slla gllarda o a1·1·.1ri\-P, 1·11111p!'i11tlo-ll11• n•1•1•l11·1· 11,.; papt!is q111• ltw 1'111'1:111 1·1•111,.tf.idos pPla.s dirfl''1·1·1d1-.s di1'<'1'.111l'ias giHw•s e P!isf'l·va1· as Sl'g11 i11ll's disp11siçõ1·s:

1!) o :nnlii\·11 L•·1·;i a Sl'\I 1·a1·i.m f111los 11s papPis \ i11<111s das
dilT,.n·11l1•s dil'f'1:f•11·ias g1•J':1Ps" a J'••11wssa d•: papeis pal'a o A1·("l1i10 l'111Jli1'.o, a q11al s1•1·:í l'1·ila po1· 111Pi11 <IP p!'otocnllo, 1•om
l11das as i11di1·a1;õ,.s 111•1°1'ss:t!'ia;.; :í lioa 11l'dl'I1L do s1·n·ii:••, que
:w1·:'1 P\1)1•.1Ifado p1•!11 ••111-.an·1·gadn d11 a'l'cltivo;
b) rwnliurn pap1d, livrn 1111 d11cu1111:t1l11 sa1Ii1·ú do :H,.l1i\11
s1·111 p1•did11 p11l' l's1"1'ip!o, assig11atln p111· 11111 di1·p1·toi· gl't':tl 1\11 de
~1·1'.!:fio;

")a 1•nfrada e sahida 1k pap1:is, livl'os ou d11crn111•11l11s :-<1·1·:í
1·s1·1·ipl111·ada 1111 a1·1·1riYo 1 dP 11111d11 q11•· a f11d11 f P111p11 si· 1'""·';1
1·,,1il11·1·1·1· o dPsf.itlll q111: l.i\'l'J'a111.

lf. A s1•µ1111da Sl'l"1:fí11 f rnfnd1 llns assrnnplos f'1•l'Pl'l'lll1•s:
1. º A' illumiHaçfío da 1·idadc• do llio ili' .Tamd!'1J.
§ '.!. º Aos Correios.
:l. ºAos Telegrapltos e f.e!Ppl1oncs.
Tlf. 0::; sP't·vit;of\ rel'••rPn!Ps ú IJihliofhrca, Plallllrn1:fío do
Hol1•Lirn cio l\li11i;:;f,.rio 1• dislrilmiçãn til' i1111llil'a!:fips l'i1·:il'fí1J a

*

l':ll'i-(1):

O primeiro, dn bililiot.lincario; o segundo, do rndacto1· do
Holdim· o f.crrPiro. rlo :u1xili:ir do rPdactm· do Boletim, c11rnJ"!'i11d11-'":iw fnrnlw111 airxil i:1r 11 l1ibliof.ht>1-:u·in no;:; f.rahal11os a
1·sl ,. d ish·i!rn idos.

!],,

Art. 1l. A Dir••1·Lo!'ia fif'ral de Gontallilidade sr comporá
secções:

<lun.~

I. A primeira sec!:ão kr:i a seu cargo:

~ 1. º Organizar as talwllas explirativas do orçamPnt.o geral
do 1\linistcrio f' as de t!ist.l'ilrnir,fío dm; crerlitos para os diffcrenl.1•,;; sierviços.
~ ~-" PromnYf'l" a nl1Prl11l'a dr 1Tcililns PsprcinC's, rxfranrdi11:1l'ios f1 supplementares.
§ :3.° nedigir todas as onlm1s tio paga11wnto. adPaHtanwnw,
J'l'Rf if.11i~ão nu l'l~!·cliinwHllJ i111 '!'hcsoum dn f(UaC'Sf(tWr q11antiaH.
§ li.º ncmett.er ú Dirnctoria de Contabilidade do Thnsnuru
N:H·i1111al os halaiwí'!Ps P mais i:lnnwnfos nPrcssnrins :í frn·m:u~fín das contas da gl'slãn financeira " da PXP!'ll<;fío rlo Ol'i;arnnnt.o.
§ ri.º 'fransmittir insfr11cc.ões :'is varias dPpcndPncias <lo
l\li11isfPl'ir1, 110 senti<ln da sirnplifirni;ão e uniformização dos
pro1·,.sso;:; dc 1·ont.ahil idadP, !Pndn cm visfa a lcgisl:içiio f'lll
vie;111", as l'llll\'l'llit'lll".Ías dn Sl'l'Vi1:0 I' flS infli1•at:ÕPS f]fl l)i1°Pf"illl'i:t
1 :••f'al (]p Confahilidadn do Tl11'so111'n Nacional.
§ ô.º F.xr1edir g11 ias para o r<'t"nlh imcn lo de q11aP.-;q1wr
r·onl.i·ilrn ic;ões no 'J'hnso11 ro Nacion:i 1, sernp1·n q11e rm1lwl' l'sf n
i:\'.pPdil'Hfe :í Rcerpl.aria dP E,;fndo. 1'om PX!'.]Usfío tl11 pl'I'\ isln
110 ~ ri " tio n. lT do pres<'nfc artigo.
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§ 7.º fiepresrmla1· solJrc a neccssidmle de qualquer altera1:ã1J na disfl'i!iuicão tlt) c1'Ptiilos, 1w tlPc1n·sn rio excrcicio.
§ 8.º Pro1·.rssar, para serl'lll 1·1·111etl.ido;; :í Di1·Pcto1·ia de
C011tal>ilidatle do 'l'l1 .. sou1·0 Niwional, st>111prn q111) fore111 exigid11s, us hala111·l'les ,. Jllflis d0t~llllll'flt11s 111·1·,.ssarios :í fo1·111ae:ío
das i'Ollf.:1s da go•sliiu
fina1w .. i!'a I' da o·xPelll;iin ti" orc:arne11l.o.
§ !l." Pn•pal':tl' :i.s i11.sfr·1wc:iies CJlll' o tliC"ncfor 1-(PT'al fp11]ia
ele f,J'amm1il.t.ir :"is vari:1s depnndmwias do l\linistcri11, 110 SPnt.ido
da SÍl!lp!il'i1·a1:iio .. 1111il'Ol'JllÍZa\,'iiO dos IJl'lll:PSSOS do 1·.0111.allili-·
!!ade, t1•1Hlo 1'111 vista a )pgisla1:iio em vigor, as co11\'l'lliP111·.ia;i
rio Sf'l'Vic:o e as indÜ'aÇÕPS da nirePl01·ia nr·rnl de Co11lahilidad1) do Th1•so11ro Nacional.
§ 1O. Classi l'i1·.n 1· 1.odas as dt'SJll'Zfl8 an f.ol'izatlas e nff Pci.narla:-i
(' ('011\'CJliPJilf'lllPllf.H f'S('.l'ipt.m·al-as, SP.ialll, Oll 11.'íu, df) l'Xl'l'l'i-'
1·.io <'.OJ'l'Pnfe, rlH fú!'lna a s1~r foi ta TH'0111ptanw11l.e a dcm011sf.ra1:fío
d11 ••statlu das VPrlias 111·camH11l.:u·ia;-: •' t'.T'l'tlifns atltlici1111:11's.
~ 11. P1·ocPtl1q• an .. ~anw ,. pro1·.1'ssn tll'. Ioda;; :is 1·1mlas f)
fol11a.-.;, q11PJ' l'P]afiY:is {i ~ •• ,.l',.la1·ia dt· l•:st:ido. IJlll'l' :\;-: l'•'part it;oíl's s11i111r1li11a1la,.;, p1·rn1111\'l'11do fod11s os :wl11s ,. ind;1g;11;ii .. .;;.
1111 s1·.11l.id11 do~ fis1~aliza1· a 1·ign1·os:t applic:i1:iio dos t'J'Pililns ·~
a "x:wta 1·.lnssi fi1·:11:iio da <lo·srH'za.
§ l '.?. Tndicll!· nos pl'ocPsw:< de pap-arnl'11'.o P anl.01·izai:iío dtJ
dns1wza a f'.Jn;;si fi1·ar:iio (jllll Psi a deva ter, os saldos dos com111'!.enf PR c1·1•dif11s m1 Y<'l'has !ll'1;arn1·nlaria>'. a~"i111 '"11110 11s
1·1111qH·o111issos q1w 1111Pr1•m os mp,;:;mos saldos.
§ l 3. VPri fi1'.ar si os eont.rado;:;, q1w t.iverpm ~d do •1 lion.~
\'Pl'Pm dn Sl'I' la\'lwlos nas outras r1•parl.i1;Õl'S do l\lirti:<terio e
importarem ern dcs1wzn, snt.isfazem os disposif.ivos (jt11J os rng-ulam e fazt•r o expediente para a sna l'Pmessa no 'l'l'ih1111al
tlri ~ont.as.
IT. A ::;ognnda secção t.erú a seu cargo :
§ 1.º O expe<lirntc sohrc aposent.arlorin, mont.npio. <'.aixa.
r]p pm1são. e i11sl.itui1;ões cpngenorps dos ülll!ll'f'f.rn<lns d11 ~! ini>lf.nrio. e a rPsper.f.iya Pscripfurnção.
§ 2.º fierJigil' <18 lllil1\lt.as ( la\Tar OS f.ermos tios !'Ollf l'al'fll'1
qu•~ ho11\·1•rt>m de s1·1· 1·nlrhr:uloR na Rrm·Pt.aria rlc Rsfntlo.
~ il." F.xll'ahii· 1·1'1pias d1•sf Ps e11nll'al'fns e l'azPt' " PxpPrli1•11f.1• da s11:1 r1·1111·s~a no 'l'l'illllnal ti,. nonfas r outrns rrpa1·I ieõcs.
§ li." O processo rlas 1·onr11rrcnl'ins rara fon11•r·i11H•nl11 :\
RP1·1·,.f.a1·ia tle Estado.
§ri.º F.xpNlir gnias para caur.õ0s. <'lll Yirl11d0 dP conr.ntTPllria 011 rJ,. r·nnf.raf'i.os a c1:lehrnl' nPsla RP1·retnrin de 1':.~t.aoln.
Art.. 1'!. Nos spn·ic:os esrecines da DirPctoria GPr:tl d•• <:011f.aliilida1k sP oh~ervariio ns sPgninfrs rcp-ras :
~ 1." O tli1·p1•fn1· µ·,,raJ r]P r.nnfahilidnolP, na rm1fo1'1nidndn
tl11 a'l't. 1ri da l,.i 1i. '! .Oftl. cio 30 rll' .inlho rle 1 \100. fira s11bor<linado ao l\fi11isff'l'ifl tl:i FazP111ln ,. ;í n11·1•('fori:t C:1•ral dP Conlahi!idadp tln TIH~sonro Nacirrnal. para ns f'ff1•.if11s tias ]ptf1·:1g
n ,. 11 tio arl.. (i" tla n11•sma ]Pi.
~ '.'." O din•l'fn1· g1·1·nl dP Cnnfahilidndr PxPrc•.r:r:í !.odas n!'!
nl1f ribu i1:õ'"" cn111'P1·idas a11 ti i 1·1•1·101· µ·p1·a 1 dP CnntallÍI idad1~ dn
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.'\acional pelo art. 8", §§ 1º, 3", '!º, 5º, e 4i do dA!l:! ,\, de :H de outubro de 1890, relatiYO a montepio.

Th1•.~111!l'O

l'I'"'º 11.

§ J." O direelor gel'al d" i:oufa!Jilidade. a!r>m das atfl'ii1;ür·s que lhe cOlll[Jt•.telll. 11a l'únna do cavitulo YH deste
n•).!ula1m•nto. tr•t·á d1• autheutical' 1·nm o Sl'U « Yisto » todas as
l'"Ía1;üe,; de contas •~ documentos, folhas e facturas isolada,;
q11e f Pnltam de ser remettidns ao Thesouro Nacional, para
pagamento ou compronu;ão de despem, e, hem assim. as guia,;
d1• todas as import.ancins que ll'nham dl• ser recol11 ida,.; ao
111 .. ,.;1 no Thesouro.
§ ·í.º Para os effeitos da fisealização dos seryiços d(• conf aLilidadc. compete ao mPsmo dirrdor gr·ral requisitar direl'!:i111P11f,• dos ctircctores ou clwfes de commissão do l\linislerio 11~ 1•scla1·pl'inwntns. rrl'lil'i1·a,:r1 .. ,.;, drwunwntos 1 d1•mm1stra1:•-1P,.;, inn•nlarios e o mais q111• dissl'J' res11,.ilo :'1 l'rH'!lta(:ão
1101·11ial dos proeessos.
~ fí." Calw. outrosi111, ao mPsmu dir·pf'lor off'icia1·, sernp1·p
qt111• l'úl' mistér, .iunto ao direl'lor compt>tenle do Thesoul'o
Nal'.io11al, no sentido de ser acti\·ado qualquer processo de con,.,.ssãn dP rTf'rliln ús (\í'lngnciu~ fi~t·aPs, para ser·viços do :\li\ri,.;h•rio.
§ li.º ,\ secção por nndc cotTt~rem os processos de pagamrmlo.~ f' auf.orização de despezas
indicará sempre nos mesmo~
p1·11cl'~so,.;, quando s11hi1·rm a despacho, a classificação q1w clt·a despc•za e os saldos do;; competmlfPs cn~ditoi:; 011 \'l'L'l1a.~ rn·\:anwntaeia;;;, assim 1•.nn10 o.~ com1n·o111isso,.; flllt' \H's1•111
s11Jm• os_ rnesmo;;; saldos.
~ 7.'' "\o tlfrrrtor dl' s<>cc:ão a qur Sf' 1·r,fprc o paragraplto
a11IP1·iut· t:ahf'l':í inteira rnsponsaliilidade pela classificação da
dP~Jwza. sPmpl'I' q11P ·f1'll' por f'ill' indi<'ada I' todas as Vl'Zt~s
q11 .. nas Ol'dens dl' paganwnfo não houvpr iudieação expr·essa
a ""s1· rnspeito.
§ 8. Os officüw.~ <•neanegadns do processo das contas e
l'ullias de paganwnto l' do f'Xame dos documentos de compro\·arão das dPspez:u:; são ns 1111 ko;:.: l'PSpnnsaYPis. flPl'lllllP n mi11 i,.;l rn, pela exacf.idãn arif.11mdica dos doc11111Pnlos o dos saldos
q1w i11dir.a1·1·m nas suas in r01·rnar:ii1~s .. pela conformidade <fa
d"spt>za ('Olll o~ Ptmf.n1cto.'> qtH' po1'YP1llura n regulem.
)111

'ª ,,.,.

0

CAPITULO IV
n.\T!INE'l'E no MINISTRO

.\1·t. t:1. O mini>drn dPsigm1r:í por aYiso. pa1·a o;:; lrabalhn3
d11 :-;1•u gabinelt', um funccionarin de sua confianr:a, tirado das
t'Pparti1.:iiPs do l\linisterio, ou pes>'oa estranha a estas. com a
dPnom inação ue secretario, e chamar:í para officiaes e auxiliarl's de gahine!.u empregados da ~r·e1·eta1·ia de Esf.nrlo ou pes.,sf.ranhas.
Arf. 14. Ao secretario, que srrú o chefe do gabinrte, in·

·"ºª"

1·111nhr. nuxilindo pelos 'demai11 empregados:
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§ 1.º Hecebrr r rnYiar ús resprctinis direclorias geraes
todos os papeis dirigidos ao ministro (]tH' tt>nharn de sl't' prnc1·~,;ados na Secrrtaria.
§ :!.º Heceber dos direelores geraes e fazer chegar á preSf'uça do ministm os papeis qur por elle t iYerern de sei· des1' ac ltados.
.
.
§ 3.º ProYidenciar sobre os acf.os que. depois de ass1g11ados
pPlo ministro, df'Yam srr Jogo expedidos. fazendo a:o; df'Yidas
,., '111m u n icaç·Õf'S.
.
§ í.º Transmittir ús directorias geraes. rm nome do 1111nistro, as ordens que, á vista da nrgencia, não lhes possam ser
communicadas por aquella autoridade.
§ 5.º Auxiliar o ministro nos trabalho,; que estr· rrservar·
para si.
§ 6.º Dar ao ministro todas as informaçõe~ qu:e lhe forem
uecessarias para o desi,acho das partes em audienc1'.1·.
§ 7 .• Organizar as pastas vara drspaellns do 111rn1st1·0 e do
PrPsidente da Republica.
·
§ 8.º Fazer a correspondeucia epistolar e lelegraphica tio
g<tlJinete.
§ íl.° lleslituir -.ís diredorias gemes, d('\ idanH•nt1• t•.Jassificadus, os papeis que ficarem no gabinete sem despacho ou assignatura, por occasião da nxoneração do ministro, e ao stm
successor, ou ao novo ministro, o regfatro dos documentos rcserrntlos do gabinete.

CAPITULO V
NOMEAÇÕES, DEMISSÕES, SUBSTITUIÇÕES E EXERCICIO IN'fEHINO

Art. 15. Sel'ão nomeados por decreto do Presidente da llepublica os dircctores geraes, os direct.ores de secção, o consultor jurídico, os vrimeiros e segundos officiacs; e por portaria do minislTo. os outros empregados.
§ 1.º A nomeação dos directores geraes será de livre 1'!·H'oll1a
do Cloverno. !'ara dircctol' geral de Viação nu de Obrns J>u!Jlicas, porém, só poderá ser nomeado um engt>nheir·o nacinua 1, de\
accôrdo com as prrscripçõcR da lei n. 3.001, d0 3 de outubro de 1880.
§ 2.º O df'cretn de nomeação do dil'ector geral da Contaltilidad!' será rcfcrendado pelo ministro da Yiai;ão e Obras .Publ i1·as e 1wlo ministTo da Fazenda.
§ 3.º A nomeação dos directores de secção será por prnn1rn;üo dos prirneirns officiaes, ú csrnlha do ministro.
t\.º A dos primeiros e segundos officiaes será feita para
eada uma dessas classes, alternadamente por merecirne11to e
antiguidade de classe, por accesso dentre os segundos () t.erceirns officiaes.
§ G." No caso de igualdade de antiguidadP d!' class1~, prcvalecedt o tempo do S<'rviço na ~Pcrelaria de ERf.ado P ainda,
no caso dP igualdade>, se re1·orrrrá ü ronla;!·Pm de if'IlllHJ de
sen iço em outras repartições federncs.
§ 6.º Para a promoção a prüneiro e a Regundo official SPl'á
exigido o intersticio de dous aunos, sah·o o caso de não existir,
na respectiva classe, nenhum empregado nessas condições.
1

*
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í." n~ t0rrPÍ\'n.~ nffici:ws sPriío nomea<ios me<iiantr. con,.pf,.1·t11atl11 11a f1'11·111a tl11 di:-;p11:-d11 1111 1·apillll11 VI, tkc:t.e
,.,. e: li 1<11111'11! 11.
~ H." !>11r 1w1·asi:i11 tia,; 11111111·:11.:(íl'.~. 11 111i11islr11 p1·111·,.d,.r:·1 :'1s
tl1·:-;ig11açõ1•s prr,1~.isas para a disl.rilt11i1:ií11 tio.'> f1111eei1111arioc-; pelas
tlil'l'•·1·•·1iles tli'1·1·1,t111·ias µ:1·1·:ws, d<\ J1111tl11 a st·1· mantida a 111·µ:a11iza1:iío c1111,stantP os a1·ts. ;.'". :\", '1" 1~ ')" d1•:-;tp rcgula11H·11lo. ·
A:·t.. rn. Os cnrwursos seriío valido:-; Jlelo prazo rfo dous
a?11111s, 1·onlatl11s da tl:ila tia s11a app1·0\'a1::í11, para os r.i11<·0 pri111,.il'<ls dassil'icatllls, 11a l'úl'!lia tio arL. r.t.
Art.. 17. Os e1111H·cgatlos 110111Pado.~ dcveriio tomar poss<\ o
P11Lrat Plll 1•x1·1Ti1·io tlcnll'o d1• ti() dias, coutados l\a data da uo111 ('fl(: fí () .
Ar!.. 18. O porl1>i1·t1, " :1,i11tla11tP <111 porl.t'iro, 1:1111li1111ns e
1·t11·1·.,i11,.; s1•rfí1l 111n111·ad11s por li\'J'I\ •·s1·1illta tl11 mit1il'i 1·t1.
Arl. 1!1. A atlu1i:-:sfí1l 1\ tlisp1·11sa d11:-; S1\J'Ve1tl1•,; da ~<'1·1·d:1ria
tl1• l·:st:itlo s1·rií11 1'1·ita,; p11r a1·.t11s d11s dir1:rlon·s g('l':tt's.
Arl. :!O. Neult11m l'u11eci1J11ario .i11ldl:1du, 1·el'ormadn 011 :1po~P11i.ado poderú ne1· 11n11wado para. 1:111prpgo do quridru da ~1:
nelaria de l~sta.do.
Art. :! 1. O [1t•ss<1al tl11 galli11l'l1: s1:n ir:i em 1H•llltnissiiu, podendo, uort.anlo, Hcr disvensado ou sul1sLil.uido, quando aprouvm· ao ministro~ Sl'lll prPjuizn, 1HH'1i1u, das vanlagt)JlS tle que
g11san~m nas rcparlit;iit·s rio '1\I ini~lt•rio du onde p1n·y1~11t.ul'a
!1011v1\r1.•m sitio tirndos.
,\ri.. ;!·!. ()s dit'P(',(ltl'l'S i!'(\J':ll'.~. di1'<•1:!11t'<'S de Sl'l'l'iÍll, <t!'l'i<'ia1•s 1) 11i:ti.s c111p1·1·:-;:11l11s dtl .~li11isf<>rio, q111: 1in·n•111 11i'ais de li)
a111111s•le e[fecLi\'u s1·n iço publico, na. fórnia delPrmitiada para
os fins da aposentadoria, pelo ar!. 95 ela lei n. ~.:l:ífi, de :H de
d1•z1•utllru du 1 \llO, só podurão set· dumitl ido,; nu l'ª"º de havel't!lll i1w1JtTirlu um algum crime ou grn\'u falLa no set'Yiç.o a seu
rargo. Yl'l'i l'il'ado por processo judie ia rio ou adminislrali\'o.
"\ rL. ~J. t'ur:\o s1 tl1sl i tu idu,; em seus impedimentos:
l." O dirndor geral l"'lo dil'l'l'lor d!' scq;ão, fllll\ o mi11islro
1lesignar; e, cm falta de designaçiío, pelo mais antigo rn~sle
l'a 1·go, em exurcicio na Dirceloria.
::!." Os dirl'elorcs de s1)er;ão I)Plo primeiro ol'Jicial, 11a falla,
pelo s1•g11ndo o l'fieial; e. quando ainda uenllum destes se ache
p1·1~sl'nle, o terceiro o'fficial mais antigo dnyer:i ltwa1· o facto
ati conl1ccinw11to do dircctor geral, pal'a que este designe um
f1111crin11ririo de ontrLl secção.
:J." O prolucullista da 1>i1·p1·(111·ia 1 i1•ral st~1·:i ;.;ubsLit.11i1b
por empregado de tJnalquer das secçõos, mediante requisicão
d(I din,i:tnr gnral an direclo1· de SP~\:iío.
,í." O [lÚI'luirn pelo seu aj uJante.
~

1·11r~11

GAPI'l'ULO VI
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Ad. :!'1. ND 1·u,;u <k i1:\o 1~.xi~lit'l'llt 1·antlidalos !1ahilitad118
ll:t r<inua do art. 1(j !lt~sle '.rcgnlamonlo, dentro de 1 () dias da
dala cm que se houver dado a vaga de terceiro official, resullanlc de fallccimento, promoção ou exoneração, o dircctor go~
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ral da Diroctoria flm que exisf.ir a vaga suhmettorú ;í apprnYação do minis! rn, para Sl'I' p111llkado no Dial'io 1J//i1·11rl. o
i>dil.al rderenl.11 ú inscrip\;flO dos candidatos.
l'aragraplw unir,o. O edital 1tte111·.io11ar:i as 1•.rnHli1:t11~s de
admissão dos candidatos e as provas exigidas e ;;1•dt p11Lilicado
1·ou1 a a11t1•1:1•dP11cia de :30 dias.
Art. :.'!J. O inicio das prova:; do eonctll'i:iO dPverá ter Jogar
dPnl rn de :JO dias da data do encerramento da it1scrip1;fw,
f<••111lo publicado o ros1)celivo edil.ai no JJiario Of{icial.
J\rt. 2G. Autorizada a 1111blica(;iio do edital,. o di1·p1•loe
gPral IH'O[Hlní ao minislro a designa1:ão 1k 1m1 1·111p1·1·gad11 da
1·,.spl'ctiva Jli 1·1:cl o ria, para servir de secr('f ario.
Art. 27. l\io caso de haver vaga de tercoiro offieial em
inais do uma Din:cloria Geral, o minislrn dm;ignarú o dir1·1·tor
gPral qun d•~YPl':í. presidir os ll'abalhos rdnrP11tes ao ~:01w.urso.
Al't. :.'8. Os candidatos á inscripçiio ao concurso dtwnl'ão
rP1J1Jl't'cr ao ministro a sua ins1·rip1;iío, j1t11landu dol'n1111•11los
que lH'OH~m:

I. A qualidad1: d1' l'idadiío bnizil1,irn:
lf. 1Jdad1\ rnairn· dt\ 18 a111111,.; e nwuor d1• :.>!J;
Ili. Horn Jll'OC!)dimcuto;
IV. 1Capa1:.idade pllysica, mediante ath•sl.ado assig11ado pnr
t res J'aeullati\·os e do qual eonste niío sorrrer o candidato de
11w1L•stia contagiosa ou incuravel;
Y. Achar-se vaccinado.
Art. 29. O:; requerimento:; de i11s1·.ript;.ão M:rüo i1!1'11J'I11<tdos pelo secretario do concurso o d('spaeliados i1clo prn~iik11le~
Art. :30. O resultado do trabalho relativo á insrrip'l'!ão dos
''attdidatos 1<r~rú tornado 1mblico ·pelo secretario, de rJl'dPJn do
p1·csi1Jcnt(', lla folha oHicial e nos mPsmos jornaes en1 que
ltouYcr sido annunciadu o concurso.
l'aragrapho unieo. No edital cm que se fiwr essa pulil i1·ação, deelarar-se-ha o fundamento dos despachos dc..~l'ayo
ra \e is aos requerentes.
Art. 31. O candidato á inscripção cm concnr8o JlÓde larnucm juntar aos seus requerimentos documentos que J)l'O\crn
habilitações especiaes e serviços prestados ú Nação, afim de
ser isso lcYado em conta na classificação, quando, (l(•]o !'Ps11ltado dos exames, ficar cm igualdade de eomliçiks t'0111 011t ros candidatos.
Art. 32. O concurso se effectuani per ante uma comm is~ão Jll'P~idido pl'lo di!'el'loe gPral da i1Ji1'<'c·l.nl'ia ('111 qu1~ 11011V<'L'
Yaga de 1.creeirn offieial, t'Olll a rcst.ricçãn cnnsl,anfo do al'i .. 27,
ou, no irnpedimP11tn d<'stc, por urn dos direelori>s th'. ~1·.1·1::!0
da mes111a J)ir"'"toria, scr\'indo til' sc••'f'dariu o fu111·1·in11a1·io
designado na fúrma do art. 2G.
Art. 3:3. A commissão examinadora scr:i eomposla de qnaf L'o a seis func'.!' ionarioR da Secretaria de Estado, designados
pPlo ministro.
~ 1.º A noJ1w:1çãu pal'a 1'.xaminadon•s, de 1rnssoas nxtra11lias ao quadro do 1wssoal da Hccretaria de J•:st.ado, poderá ser
feita quando o exigir a conveniencia do servi1;0, a juizo do
ministro.
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§ 2." Por oceasião da designação 011 nomeação dos examinadon•1>. será indicada a materia ou matedas que cornpef.iní a
eada um Pxarninar.
§ 3." A designação ou uo111eação dos Pxa111iuadorns sô scní
foita deµois de terminad<~ todo o lral1all10 relativo á i11::;e1·ipi;ão
dos candidatos.
Art. 34. Salvo determinai.;ão expressa. em contrario, por
parte do ministro. as diff,.rentes provas do ro1wurso !Prão
togar depois de 1)JWl'JTado n expNlientl' da IJit'l'doria a que
perterLcer o pt'l'Sidrmte da Commissão l•xa111inadora.
Art. :fü. Ao presidente, speretario 1• membros da commissão examinadora Sl'l'á abonada uma diaria, al'bitrada velo
ministr~ nos dias em l}lW sr effectuarl'm provas do cont.:m·so
ou em que se reunir a eo111missão examinadoru, por eo1iYocai;ão do presidente, para drlilwrnr úee1·ea de assumptos referentes ao concurso.
Art. 3ü. O eom·urso t.erá loga1· em dias uteis consecutivos,
sah·o caso de molestia do presidente, do secretario ou de
ljtrnlq\lf)J' dos examinadores.
Art. 37. E' caso para suspeição qualquer parentesL:o, pl'oximo ou remoto, entre o candidato e o vresidenle do eurn·u1·:;L1
ou qualquer dos examinadores. Averbada a suspeição, o suspeito deixará de votar ; e a arguição e o julgamento da:-; prorns serão feitos pol' outro examinador, escolhido pelo pn•si·dente.
Art. 38. u concurso comprehe.nderá as seguintes materias :.
I. Portuguez;
lI. Francl'z (leitura. l:rnduq·fw e versão):
Hl. lnglPz (IE>itul'a, traduci;ão t' Ycrsão);
IV. Arit.hmetica <' g·eo11ietria;
V. Uhorographia e historia do Brazil;
VL Noções de direito publir:o e adminislrati\'O;
V 11. lledacção offic ia 1;
VIII. Calligraphia;
IX. l'rnva pratica do manejo de uiadtiuas de l'.s1· rPve1·.
Art. 39. O conhecimento do desenho linear e topographico, e o da interpretação de plantas e projectos, provada no
concurso, a pedido do interessado, no seu requerimento, é
tamhern causa de prefortmcia para a nomeação nos togares da
IJirectoria Geral de Viac;ão ou dn Directoria Geral de Ollras
l'uh 1icas.
Art. íO. Os Pxames das materias a que se refere o al't. 38,
ns. l, li, III, IV, V t~ VI, constarão de prova escrip!a e oral.
O exame da matl•t·ia de que trata o 11. VII, consistirá na rectaeção do um aviso o{f'icial, cujo oh.iecto será dado na occasião
pplo pr('siclrnte da commissão examinadorn e que sPrvirá lambem de prnva vara a ma (Pria t·onstanle do n. VIII. A prova exigida pelo n. JX, conslar:í c1~~ cópia de um aviso, executada pelo
concurrente na mach ina dr escrevei· que lhe fôr fornecida.
§ 1.º A prova oral será effeeluada, para cada concurrente,
no tempo minimo de 15 minutos e a escripta será effectuada
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no prazo maxínw de duas horas, com excepção da de arithmetica e geornelria, que poderá ser realizada dentl'O de lres horas.
Art. H. Para as provas escriptas, os pontos serão sempre
tirados á sorte pelo co11cu1Tente que f'ul' Pscolh ido na oecasião
pelo presidenl e do eo11eu 1·so; para as provas oI"aes, os pontos
fiearão ao arlJil1·io dos examinadores. soh a fiscalização do
presidente do ,cou~urw.
Art. \:!. ,\ 1·0111missiio examinadora rnsolverá quanto ao
ntunern e organiza\:iio dos pontos parn as differentes provas
eseriptas e oraes.
Art. ,1:i. Pa1·a as fH'ovas escriptas, cada candidato recehe1·á duas folhas dl' papt>l rubricadas, no acto, pelo secretario
<~ pelo pn·:-dr!l-nlt' do c·oncw·so; e em urna f;ranscreyerá o ponto
dado, lançar(! a data e a sua assig-rn1tura, e na outra desenvolverá o ponto e lançará, no fim, a data, mas não a assignatura.
Se qualquer 1·audidato precisar de mais papel para a sua
pl'Ova, pedil-o-á ao peesidente do reoncul'so, que autorizará
0 se<"l'f'tario a ,fo1·npr:C'i-o, devidamente l'Ubricado.
Paragrapho unico. Essas folhas de papel se1·ão ent1·egues
p1•lo 1•1onr·utTl'lll1• ao presidPntP que', dando-lhes o mesmo numero de ordem, conservará em seu poder a folha assignada e
passará a outra, Plll que Pstá desenvolvüla a prova, ao exami11ado1· da matel'ia pa1'a o devido julgamento.
Art. '• 'i. A nota de cada prova escripla 1h~ve ser dada com
toda a darpza e assignada pelo Pxaminadül', que assignalará
todos os l'I'l'OS. omiss1i1•s l' pnganrls fllll' houn)r achado.
,
Art. '15. Nas provas escriptas só o ~)xaminador da 1ífateria
fpr·á voto, r1ue po<IP1'á, t•o111tud.1), ser modificado pelo presidente do concurso, si assim for de justiça.
Paragrapho unico. O presidente jus! i ficar.á a nlodilicacão
do volo do PXaminadm· Pm despacho escripto ria l!l'Opria
prova.
,.
Art. 40. A 1n·ova escripta que contiver mais de 10 erros,
omissões P t>nganos será considerada mú, ficando o candidato
iuhabilitado. de aceürdo cmn o art. 53: a que tivt>r mais de
cinco, até 10, será considl'rada soff1·in•I: a que tirnr at<• cinco,
será considerada boa, só sendo tida por optima a prova que
nenhum erro, omissão ou engano tiver.
Art. li7. A's nof,as serão dados os segn intes Yalores para
a apura~·ão do julgalllento: a nptima valerá tres; a boa. dous; 1
soffrivel, um, e a :má, zero.
·Art. 18. O presideonte do ,concm·so e todos os examinado1·e~
têm voto e o direito de arguir em qualquer prova oral.
Art. 4!l. O julgamento das provas oraes será feito por
meio de cedulas que o presidente e examinadores lançarãu
em uma urna e que conterão a nota de que cada um dos vof antes julgar mrrecedora a prova. Finda a Yotação relatiYa a
cada coneurrente, o secretario retirará da urna as cedulas e,
com assislcncia do preside.nte e dos Pxaminadol'es, sornmará
os valores de todas as notas e dividirá a somma 1wlo numero
de votantes, obtendo assim a nota que o concurrente obteve
pela sua prova nral. sendo considerado inhabilitado, de accllt'do l'Olll u a!'I. ::;:;, lodo o 1·a1lllidaLo 11111•, t'lll q11alquer pro\'ª
oral, alcançar uma mf-dia infrrior a 11111,
Poder Executivo -
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Paragraphn 11nico. As fracções ponenlura rcsullantes
da di\isfio a q1Le\ se rel .._·re nsl.e artigo 11iío s1wão desprczallas;
ao 1·1111fl'ari11, iul'luirfio na dassil'il'a\,'[ÍtJ dos cow·.ut·1·eLLtes.
Arl. Gil. T1\rllli11adai-; Iodas as pt·o\as osl'ri11las u uracs
H·riío soJilll LHdas a,; uni as alt·auçadas por cada ea11dida lo, def p1·111 iLLaudo-se, pat·a os fi11:-; da 1·\assifi!'a<:iío, o numero de pon1us q1te lhe 1'.ompele.
Ar( .. f> l. Serfio 1·.lassifi1".ados PS 1;inco earnlidalos q1rn 1i\·et'e•m alc:1111:ado mai111· nun1e•t'll d1" [JCllltos, lJUP não pod1•rú HCL'
i11r .. rirn· a :.!S, para pt!J'llliLLir a c:lassil'iea.;.tw.
,\ l'l. ~>:.!. !'ara a l'iass i fic:u;fiCl dos c"u111·111Teul.es i1usl ClS l'lll
igualdack de coudi~·il1\s pulo rnsullado dll j1Llga!lltolllo das pl'OYas, le•J'-S<'··Ú 1·1n vista a eallign1phia 1·1.,yl'\ada nas prn\as nsc'I'ipl.as e o conteúdo cios clont11wnl os exh ili idos para a inst~ripi,:ão
llll l\Ul\Clll'iiO .

. \l'I. G:l. ( > t·a111ditlalo q111: d1•ixal' ele 1·.mn1HH'1'c·1·1', s1•1n c·ausa
jqsl.ific·.acla, ú prnya \li\P q\lo hot\\"Ul' ,.;ido 1·ha111ad11, o que
d1·ixat· de: 1·011dui1· q11;tlq1Ll'J' das 111·oya,.; u u ljlll' l't!r inhalJilitado e111 u111:1 proYa \P,;cripla ut1 oral\, não ,;p1·ú admittido á
i11·0\·a ô!:gu intc.
l'an1g rnpllo rnli1·0 . .\ .i usl i 1·it'ac;;\io ela falta cio 1·1111111a1·<·1·ill\t'Hln dos e1111n11·1T1·1ll1",; pocl1>1·ú ;;1:1' aceuit.a pelo pl'l',;icl1•11tn do
c"o1ieu1·so, quando aprest>.nlada illll1·s d1• tcwnünadu o t•xamu
eh· lodos os candidatos ua ma teria; ft'1ra deste caso, pon\m,
sei por ado cio 111ini.'>lro poc\i'r(t s1•r ill'-l'Pila a .iustit'iea\:fi11, parn
o 1'1111 de serem o,; t1>1H:lltTl'ttlPs admilt id11,; ú p1·uya d<' 111al1·1·ia
j(L C'X(l'llillada.
Al'I. 51. (J11autlu se h11uYer llc ll~11· a subst.ituii,:ão, por mo! Í\o de• llll>le•stia 1111 não 1·0111pa1·1•eimt·11bo clununte dous clias
c·1111s1•t:1lli\os, d11 s1•e1·l'fari11, ou tlt: qualqqe1· dos examinadores,
11 pt·c·side·ntl' pro\ id1·1wiad1 a r1·speito, desde logo, leYa:mlo o
l'a1'1111 ao 1·0111I1•1·i11H1utn d11 111i11islrn [Iara que este resolva soJJI·c a substituição lJUf'. scrú del'initiva.
Al'l. G::í._ O prnsid1•11to do 1·u1H·u1·so pro\"idenciarú, com a
devida antccedeueia, sobre a uc•eessidadc de serem os candida1.us examinados pol' tu1·mas, allumlenclo para isso ao numero
dl~sl.l't> e ao tempo 1k que dispuze1· para os e?'ames.
Art. ::ili. l'or edital publieado 110 Diw·iu O{ficial Sl'-I'[Cl eon\·ocados diariamente os concu1Tentes ús proya,;, oral"'° 1• eseri-·
1ilas, a q1w i,;p len!Iam de su!Jmettcr.
Art. Gi. n 111·p,;id1~11te cio conc·u1·so-. o secrda1·io l' os examinadoJ;es urw se deYurão afastai· da sala quando se\ Pslivcrem
pfl'edttando as prnvas onws e, no caso de fazei-o qualquei·
delil's, s11si•<'llllL'l'-se-i'1U os lrnualhos do c-oncurso at.t"· a sua
Yolla .
. \rt. ::>tl. l>urn11tP as prn\ as l'St'.l'i!.•fa-;, ns 1·on1·u1·1·1·11((',; nfio
porlurão deixar os seus lugal'es, saho o c:aso especial de preC'i,..a1·\'lll dil'igir-se ao pl't'si1kate do t·oneurso ou a11 t·xaminadol' da 111al1'-ria, l'l•Ln p1·c;Yia a11f1nrizai;:ã11 do [H'rsicle.ntP.
§ 1." () 1·onc1u·1·1·!ltu q1w i11l'l'ingi1· esta disposição será
admoe:slado pelo pl'PsidPnll' <', si 1·pi111·idi1·. s1•rá Pliminado.
§ 2.º ::lerá tainuem eliminado, desde logo, o concurrontc
que desacatar o presidente ou qualquer dos exami-nadoros, e
o que fõ1· apan1hado commettendo fraude nas provas.
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§ 3.° O r:andif!at0 excluiclo prl0:,:; motiYos constantes do
§ 2", ficará priY<H1o de inscreYer-se f:'rn qualquer outro con-

da Sr1Tnlaria de Estado.
Art. !"1!l. 11 JVl'l'~id1~11f1" p1'1dr~ fn1spP11ctc·1· a~ prnYas do concurso des1fo q1w q11alqu1•1· dos f'Xaminadores, por seu procedi11wnln, pcrf urlin a mardrn regular dos f rahalhos, seja facilitando a pratica de fraude nris provas, seja concorrendo de
q1ialque1· oufYa l"i'1rnia para p1·r.,;urlirat a m1111·alidri<ln dn ar:fo.
J>a1-;1.gl"apho rn1iro. ·~·cu1pr1~ que assim prnrrdcl', o prc;;id1mfr t·nrn1111mi1·ar:i irnrnf'fliafamrnfr" n facto ao ministro,
J'l'TllPf.trndo C"<"pia a11f11m1t.if"a ·rio ·neto q1.w rx1wdir a respeif.o,
,. ag1rnnla11d11 a resolw:iín rio miuistrrio pal'a prnsegnir nos tralmll1os do concurso.
Art.. 60. Em <"ª"ª dia laYr8t"-SC-:Í. 11m;1 ad.:ct rm que Sfl consignarão os pontos sohn1 os CJnaes f Pnham Y•~rsado as provas,
os nomes dos rxmninarfnrP'4, as notas r·onferidas A tod:-is as
1>cc111Teneias, aind;i miniurns, f[tlf" se hajam dado.
l'arngrapltn 1111i1'<>. "'~ al'fa~, l:11rarlas prln !'Pr·retarifl e
assignridas pl'I" 111·1·s idl'll 1f' P pnlos Pxa 1u inarfores, ser[io i>.qf'riptas em l 1Yrn r"sp1•cialmPnfl" destinado a esse fim, e, aberto,
n1hri1.,arln ,. "1ic1·r·.1wln !'"'º dil'ector gnral da 'f>ireclnria a:
cujo cargo esf.ivcr o serviço de assentamento do pessoal da
t:ecn·f.aria r)p Esf ado.
Art.. fil. Ili' r'.ada ·1·flr11·111-.~n fal'ú n prrsir!Pn(r~ um relatorio e
ju11danrln-ll11· f"l°•pia anflw11fi,,a rias adas. ;is pmYas es1'.l"iptas,
os papeis conccrrwnlt·s ;i inscripçiio rins r"andidalos, e a rel:lçiio classifintf i1·a rh·sf.Ps, <•nvial-n-:i. an ministro, fJllrO appr<J\·arú o eorn·ursn ou não, confnrmA as circumstancias.
Art.. ti'..'. n l'f'SUltadn da r.lassificaçfio grr;:tl dos roncurrf'ntr~ s('[·;í. loniadn pufilir-o, Jtflr 1•dital. prla f1íl'11P1 .i{t pr1•sn1·ipla
!l(•sf P n•1g11lamrn1r11.
Arf.. - fi~l. 1lns al'fos do prcsirlnnf.P r·nncí'J"lll'llf Ps :í. i.ns1'ripciio
e dassil"icar:.ãro dos eandirlat.os haver:'L r1~c11rsn para o ministrn.
§ 1." Tars rnc11r,.,os "('!'iío intPJ'fiustrJs no prazo maximo de
<'i111·0 dias. 1•11nfad11s da data rl11 rrfifal, <~ sPl'iÍO flf'lo presidrmte
do concur·so encarnin l!ados, coll! f ndns os esdarec imt>11I os e
documentos vn•cisns, no dia snguinle no d:ct sua aprespntação.
§ 2.° Os n·cursos percmJJlos I1ã1J s1~rão encaminhados em
caso algum.

cur~o

CAPITULO VII
11'Tf\IBUIÇÔES E IJE\'E!\ES

uns E.\lf'fiEG.IDOS

1\rt. fi í .. \ 1·ada 11111 <111~ dil'f•r·ln1'<•s gr•J'aPs. 'fllP siin ''·~ rlif\fcii da,.; l'<'.~fll'1".i.iYas di1·1•1·irn·ia~. " ai•.~ q11a1·s Psliío s11l111rrii11ados lodo,.; os r·mpr1•gad11s, t"11H1p1'.11" :
I." llisf.1·il111i1·. dirigir· 1' f'isrnliz:1r os frahall10<'.
'.!." Ma11tcr e fazer manter, pelo,; meios a SE'll alcann-, a
ol1s1•ryancia das ordens em vigor.
3.º Exigir, por despacho assignado nas petições, o preenchimento dos requisitos e formalidades legaes, ncccssarios
para os papeis subirem á presença do ministro.

:>.I !

Al:T!H:i UU l'OIJEI1 EXECUTIVO

'!." H<·1·0hP1· 1\i1·Pl'la1111,111l· ª·' 101·rl1~ns do ministro, f!UC pode1i"111 1:lllil11·111 ~1·1· l 1':111~111il1 idas IH'lu st'1:rdario deslt'.
iJ." C:u111vrir as d1•l1•rtllillal,'1)1·s \t•rh:ws ou l'St'.l'ip!.as do
111inist1·0.
li." 'ProptH' ao lll inisl ro \ l't'11al111enll' ou 1101· escriplo as
1•r0Yid1•ncias q11e julgar c1rnn•.11il'11l.1·s, e consult::ll-o uo L}Ue pan•1· .. 1· a lil'll\ do s1•rvit;o p11lili1·11.
i.º Crear u;; liv1·0,; llf't'l'ssarios para a es1·.ripl111·al,'iio, J•l'ollH'llllus l'Sfll't~iat•s I' n~gisl 1·0 Ja lJiredoria Ucn\l.
8.º Designar os 1•mpr1•gados q1w dt'H'l'iio auxiliar a s1•1·i;ão
ntH•rada por alTlw•111·ia d1• l1·alJal110, podendo renwvel-os de
uma para outra, quando u ·'l'l'Yiço o l'xigir.
9.º Ter sob sua n•spoll>'aliilidade as cifras telegraphi('.aS
" a 1·01Tespondl'1H'.ia qu1', por sua 11aLu1.,·za, não tenha tle ser
dicd rilluida ús seet;õl's.
LO. i'n•parar 1· fawr preparar os pl'lljt•1·los d1• rPgula1n1•11lns
1~ insl rucçõp,.; parn a l'Xl'1·111;iio das leis L~ para a direc~·:lo, pro-·
l"'""º· lll'llC'lll "econurnia 1!11 s1•rvii,:1) 1le "ll<l l)i1·1•eloria.
11. ApI'Psenlar ao 111i11istrn, s1•111p1·e lJUI' l'.~le o dr~l••1·mi11nr,
wna S) 11nps1• dlls l raha!IJ11,.; J'l•al izatl11s pdas SCl'\.'ÔL'"• e dos !Jllll
11ii11 tivc1·prn sitio r,.i[o,.; 1•1u l1•mpo, 1ler:larados
motivos da
1

º"

ll'mora.

1'?. LaY11·a1· dPspal'11os i11lpr\1Je1tlorios slllll'C audiencias de
011 de l'11d1's rk servic_:o.
L~. Cor1·1'svo11d1•r-::;1~ direcl a111ente co111 os cl!efl's de servi1·ns dos di\Prsos l\linisterios.
, 1 í. ,J)la11da1· i ·a~sa I' p1ll' 1h•spa1·ho assignado, não havendo
i111"•1lYP!l1P11t1•. as 1·Prfidü1·,; r1~queridas. que serão authenticatlas 1wl11 di1"•1·l111· da .•1·1·1:i"io 1·1·sp1•1·I iva.
1 :>. A,.;siµ11a1'. 1pia111h> 11ii11 r1'i1· di1·i:.rida aos n1i11islrns tl1• J<:s-lad1.1, :'1s 111•·sa~ da.~ !'a111:11·as \1•:-;i,;\:ili\as rl'lll''l'<ll'S, ao ~Upl'l'mn
Trilmnal J<pd1•ral, :.w Triliunal de Contas. aos presidC'nles e g1J-\ 1•r11<1dor1•s d11s l1:,.;lad11s 1·
Jll'Pi'1:ito dll l li,.;!1•ido FPdPral. a
1·01Tl'spo11d1•111·ia 1'1•ita 1•111 11111111• do ministro rl'ialivamenll' ús
infonna<,>0e;;, pan'l'l'I'I'" 1• 1•,.;1·la1·pcimentos para inslrl!cção e de-·
r·.isão dos 1wgol'in,.;, lwm l'llllrn a;; 1•11rn1111111i<~ações, n•celiinwulos
t)\l l'l'lll('SS<lS de papl'iS.
16. Conferenciar. qu:indll .illlga1· llPcessario, l'Olll os oul.ros
di 1·1·1'1nria;; gf't'at's.
17. Prest.ar-lh1•,.; ou a qtiaPSl(1H·1· auloriuadP1:>, Pspon!:uwamcute ou m0diant.c rcq11isi\:l.o, o,; es1·.lan·cim01tlos lll'l'ciscis.
18. Dai· a11di1•1wia lodos ns dia,; uteis, f'lll ·lul!'a p1·1;\ ia1nP11te
fixada. ús 11arl,.s q111• o pr11t·t11«1J'L'lll para negocios affccLos á sua
1 li1·1•doria.
l\l. na1· pos,.;p aos r:lH•r1•s das repartições annexas ao Minis(,p1·io, l'azP11do lavrai· (~ :is;;i:-;nar os l'f'Sl'l'etiYos termos de prn-,
0111

rn Directoria

ª"

messa.

'?O. Dar po><Sl' aos s1~11s ,.;11]Hlrdinados, fazendo la\Tar u assig11:11· os r1•spl'd ivos l.1•r1111is de 1i1·onwssa.
:! 1. Impo1· as Jll'llt\S disciplin:H'1's. dt' conl'o1·111idadu co111 o
rnpit.11!0 xr.
22. :\ssii-rnar :t folha tln,.; veneimmitos dos empregados de
sna Dircdoria, julgando ou não justificadas as faltas que conlat'Plll durante o mez, á vista do livro do ponto.
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23. Providenciar snhr1• as notas q110 tiv0rrm dr ser lanr:arlas no livrn do pn11lo.
:'1. Endal' anrn11almP1dl' 11111a comrnnnicat;ãn an ministro,
relativa ú assicl11 idade dos empregados soli a sua direcção,
acompanhada do f'Pll .i u izo sohrP c"ada 11m dos t rnhalhns mais
importantes q11e honvcrem feito.
25. RPn·r Indo u expediente e lanr,::11· o seu «visto». q11ando
não tivPr dl' rla1· JJarecer, em todos os pa1rnis qtw t011ham de
sl'I' li>vado~ :í p1·p;;p11:r,a do ministro.
26. Visai· as cópias 011 c~xt.ractos dos ados que fpnham de
sf'r publicados.
27. RPJH'es<>ntar an minist1·0 sobr<> as faltas ou delidos
eommettidos iwlos <'lllPl'Pgaclos. qnando a ]lPlla eomminacla PxcecJa á sua alr,ada.
28. Fornecer, ua c\poca couvenientP, os dados P inforrna\;õcs pl'el'isas para o rPlatorio annual rl10 mi11igl,ro.
29. Assiguat· in~Lrucc;iiPs, editaPs P outras v111Jlicac;iiC's officiaes.
30. Ordenar, di>nfro da q11ota distril111ida. as dc~s1wzas com
expediente l' mais olijcwJo,; tWc'.e~sario~. ili' c·t1.io l'or11p1·i111C•nto
1~ i ncrnnbiclo n porteiro.
:11. Ex1•rc·Pr q11a0sq11p1· mil ras atl rihu ic;õl's que lhP cnnlti'J'l'lll pn1· PS[I' 1rPgula111i>11!0 I' ma is clisposir,õPs Pllt Yi?m'.
A!'I. (i'i. A c·arla 11111 dos r\i1·Pc·torr..s ili> sP1·1:fw. l[tH' silo
chefes das rPs1wetiYas sncc:í"íes. e eon10 t:11\S ll.~ 11niP0s l'P."Pºll~a\·l'is p1•ra11ti• os r\i1·pr·to1·ps gpral's, 1wlos s1•1·yic:os rpw por
Pll:tR COITPl'mn. inr11111lrn:
o
1.º Auxiliar a direcc:iío cios !1·ahalh11s, spgunrlo as iusfrn1·c:õP.q clll di1·1·1·tor g1•ral.
2.º Informar e dar parecer solire os negocios IJllP 11011\'Pl'l'lll rlP SPl' lPvados ao Pnnhrr.inwnto do minist.r.o.
3.º Dirigir. examinar e promoYl'l' forlo.'<
1rabalhos quo
rom1wti1·pm ú rPspPC'liva SP·rc:iío I' P:nt1·1•g·al-os ao ilir1•dnr geral. com·r·niPttl Pllwntn foi tos.
4.º Gurnp1·i1· 1• f'aZl'J' r·11111p·ri1· as orcJP11s do di1·pdo1· gp1·al.
G.º TPr Plll dia os regiR!.rns da SPc1:ii() P a classiriea1:iío lle
rnin111.as dos dpc·.1·rtos. portarias. m·isos I' tlfficios.
'fr." 1'1·Psta1· all outro di1·i>ctn1· rlP s1•1·c·iío da mPs111a Dirpc[.oria (:p1·al as i11fo1·11i:H·ÕI'~ Jll'1'P-<sa1·ias· aos !1•alinlhns J't>spP1·livos.
·
/." .\pr1'.o:Pntar ao rlil'Pclo1· gPral, ale'• o dia .?O dP fi>YPrciro do 1·ada anno, as notas para o rPlalorio annual da Dil'Pf'!.01·ü1. Pnm ns dornmPnfo." llP1'l'"sa1·io ..,, " lH•m as;;:im para o
orç.amPnt.o da rlcs11i>za do l\linisterio. na partP f(llf' llH• cnm-·
pdir.
8." Aprpsp1nta1· ao rlil'Pf'.[or '!!Pral, 110 pri111Pirn clin util de
caria Sí'mana, a nota drn; papeis quP PSt.iVPl'l'm prrndt>ndn do
exame, prc•pa l'n 011 <'XJWcl iPnt P, assim c·nrno q 11a lq11t•1· l 1·alla lho
que não tiv1•r sicl11 frito Pm tPmpn. c·nm d .. chuac:iin do motivo da demora.
0." Propr11· ao clirí'elor gN·al as nwrlirlas CJUP julgai· rrmvPnientPs, assim sob ri' a nrdPm r• nll'flrndll dos t 1·ahall111s. r·nmo
sr1h1·P a ins11fl'iciP!lria dn pes:'.oal ela st>1•c;iío.

º"

º·"

AC'I'OS DO PODER EXECUTIVO

1U. Aclvf•l'l,i1· os Clll)ll'egados ela sp1·<:il11 f[lrn falLarem ao
l'lt111priJ111•11i1l dos S<)llS dl'\'f'l'f'S 011 11ilo <'Xl'1·1lf.:u«•11t as onll'llS
':i1111·1·ior·1·s 1• 1·1~p1·1•sl'1da1· :111 tlir1·1·.trn· µ1·1·al, q11:u1tl11 o 1·as11
1"\Í:.!ir a appli1·.:11;ii11 "" 111q1a J11ais sn\1•1·a.
11. l.Pµaliza1· 1• a1ill11·11li1·a1· ns 1·1ípia.s P d1lt'~11111·nl,1s q111)
li:1.i:un dn Sl'l' <'Xp1,.[id11s JHda Sl'r<;ilo. d1•.pCJi,; di; <·1111l'Pl'id11,;.
I:!. l'1·0\·icli;11r,ial' pal'a qu1~ os l.r:il1al110,; distriln1ido,.; ans
f:1•11.y :i11xiliarPs s1.,ja111 111·1w,.><s:1d11s p1da 111·tlf'111 1'0LT1~s1111rnlf'11i1•
ú <lafa dn s11a disl.riiJ11i1:iiCJ, .salvo tts f'asm; di; 111·µ·f'1H·.ia p1·11v1·11it•11l.1~ d1· ttl'd1•111 s11111·1·i1w, 1111 .i11.slil'i1·ad11,.; 11111· 1"q1il':t1;iio de
1•razos.
1:1. AUernl1~1· ás parl.t>s 110 sPu galti11dc 011 na sala de esJl(•t·a, não sendo permil.t.ida a PsLus ou a q11aesq1wr nul ms pessoas extranhas a nnl.t'ada uas ontras salas da Recç.ão.
11. Euee!'l'ar o J>tJJtlo dos PJJ1ll1'1•gados :'i !Jora regnlan1eul ar.
Hí. Organizar a sy1wpsr~ " ir1dif·i; das luis. l't·g1llamenlos,
ir1sl.1·111·1;ú1•s P lfp1•isõr•s p1·1·nlia1·1·,.; :111s a.-s11111pl.11-; l raf:1d1.s Ita
~·~f'('•.: fio.
1li. P1'0Yid111!1·ia1' .-nl1r" n 1·P111Ps~a ao arcltiYo <la :-;,,,'.l',.faria
dos JJl'O<'Pss11s .ià l'Psulvidos, 1·.111111n·i11d11 1·xPc11l.ar-s1' t~sl.n se1·vir;ll 11as l111ras do <•xp,.ifi,.111.1• 11111·111al, 1• ::J1 dnY1·11tl11 pt'l'lltalll'•'<!l'
lia s.,r•i;iío p:qwis p1,rf.,.111·1·11l1•,.; ao :111110 corrmifll e no arll.•~rior.
·17. H1•1111·ll1·1· ao di1·,.,.f111· g1•1·al, al.1; a 11t,11ra fixada Jllll' <'Sl1>, a
11asla dos papeis i11fo1·11mdos pPla ;;;e1·<:fin, podendo, f•11lsda11l.o,
~11l1111t>llt>r p11sl1•1·io1·1111·11l1• au psf.11rlo do 11w~rno rlirPr.lnl' ·n11f.rnq
1•ap1~is i111'u1·111ado;;;, d1! 11al.111· .. za urg1!nl.1!, coumrnnicando-llw,
~·,1·111pre'~flH! l.al ;;;111!1'Pda. 11 111111.ivo da niío l'Pntess:t da pasl.a.
18. l111hri<":1r l11d11:-< 11.s \iyrns 111·1·,.ssarius aos Sf!!'Yi1;.os a
('~l !'f!IJ da Sl'f'l'.iÍ!I.
1\1. f 1 1·11p111· a11s di1·1•1•l11res g(•i·aps n prornga,r:fío rl11 '''Jll'di,.11f1• quand11 s1' f.11r11ar indi:<pPnsavnl.
l\•r-1. füi. :\10 e1111s11ll11r .i111·idi1·11 1·om1wle:
~ I." Dai· pa1·p1·f•1· 011 i111'111·111ar:êí1·s '111l11·n todos os assmnpfos
riP 11rnf111'Pza jrn·idka q11P lllf• 1'11t'í'll1 af'f'l'1·l11~ Jll']o rni11isl.r11.
~ '.!." H1•prPs1·11l:u·
11 111i11isfrn t'lll qualqlll'I' i11sl:111<·ia,
q1iarnl11 l'Xfll'f'SS:lllll'lllP Ílll'lllllltido 111•10 rni11iRt1·0.
§ :v Exeeuln1· 11.~ lr:1hall111~ .i,. s11a l'SfJl'f'i:tlirladl' d•! que
ftlf' 1·111·.an·,.g·ado.
Arl. fi'I. Aos 11fficinf'R 1"11np1•t.í':

1." ExPc11la1· ns fral1all111s q1H• lhPs forem
rli;;;f.rilinidos
]ll'ios di1·1•f·l11l'l'S du Sf'l'.f)fÍll.
~!." Coad.i11\'a1·nm-s1•, p1·,.s(ando i11f'ormac;iíns rr. 1!ip1·ocas, e
1·011111111nif•.:1·11d11 u11s a11s 1J1tl1·11s o q111• l't11· nd1•qn:idn :í. 111·1·1',.ifa
1·x1•1·111;iio dos dif'f'l'l'l'lll.<·s Sl'l'Vi<.:11s.
:hl. fiR. Cn11q1t>fl' no hiltliolllf'1'nri·o:
1." l\l:rnf P1· a l1iltli11ll11·1·:1 na 1111·111111· nrd1•m f' f'~farlo de r·nn0

~··1· l'V:lf:,fio.

2.º 01·ga11izar o rPs111·1·1.iH1 r.af.alogo.
3.º Dirigir 11 st•rv ii:o d" PXJWd iP11f" de pnhliraçêíes do l\I i11blt·1·io, ou rlas q1w l'~'" adq11irir.
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li.º E\'rcuLar q1iapsq1wr oulro.~ tralrnlhos de qiw fôr c11can·1)gado Jll'lo mi11ist1·0 1! pl'lo tlil'edor g1'ral da 1H1·pl'(oria a
q11e estin·1· s11!101·di11ado.
ArL. (i~l. Ao l'Pd:wl 111· do Tinldirn do l\l inist1)t'io r·ompi>l.e 01·!,!a1iiza1· o Ho!PI i111, p1·0\·id1·111·iar solire a p11bli1·a~iio rl:i1· 11ws1110,
d" rn·1·l'll'llo 1·w11 a-: i11sl 1·111·1:rlPS quP l'.liP forPm dadas rwlu mi11isl l'll e di1·1,1·lor µ1•1·al t1:1 llirl'!'loria a 1Jt1P esti\'l'I' s111lordiuado, cal1rndo-lli1· :i inda rrntrns l.rn!Jal11os quP por aq11Plle
fuJ'Plll dd1•r111iu:idos, n•latiYos a inform:1~·õp~ ~1Ptlidas ao l\linislierio.
A·1·1. 'ill ..\o flll\iliar iln Ho!C'lim comprl.c tamhPm 'inzP1· a
PXpPdi.1:iio d1• p11ldi1·:11.:1-1P~ do l\liuisteri10 e coad.iu\'a1· o liihliot.i1ecario na t!Xecui;iio dos tr:dmlho5 a cargo deste.
Art. 71. Ao porteiro compete:
1. Abrir e fechar a Secretaria.
2." VP!ar 1wln sr•guran\:a e asseio dn Prlificio.
:J." Cornprar, ili' ord1!m rio gabi111etn " do..; di1'PCfOl'PS ~1'
raes, os ol.Jj cctos ncccssarios para o scryiço da Sccrl'taria,
apn)scntando as contas documentadas das despezas.
li." Expedir toda a corrcspundencia official.
rí." 1'1!1· 1) ~1·1!11 dn S1•1·1·1'lnl'ia !llls al'lll~ qur i'xigi1'Pm P~ta
formalidade.
G." Dirigir o Sl'rYi\:O dos correios e .fisral izar a dPsrwza
com o transporte dos mesmos para a entrega da cu1T1•spondcncia.
7." Ordenar e fiscalizar o trabalho dos serventes, propondo
aos dirertores w·1·ar>s a disprmsa rios q1rn niin SPTYirern )H'lll.
8." Encrrrnr n vonto do seu ajudante, tios con!.iJrnos ti
tlos correios.
fl," fiPprf's!'ntat' ao.~ clireclorrs ~PT'fll'S snhrr o pl'n<'c1limento dos continuos e correios.
Art. 72. Ao ajudante do porteiro compete coadjuvar o porteiro, bem como substituil-o em suas faltas e impedimentos.
Art. 73. Aos correios compete fazer entrega da corrcspondcncia e auxiliar o seniço da portaria.
Art. 7 li. Aos continuos compete o serviço da transmissão
dos 11apeis e de rPcados dentro da Secretaria de Estado.
Art. 75. O porteiro, ajudante elo porteiro, continuos e
correios, quando f~m serviç.o interno ou PXlerno, deverão sempre usar o uniforme que lhes compete.
Paragrapllo unico. Os uniformes a que se refere o artigo
antPrio1· 11bPi!erPrfto ao plano ·riue fô.r approvrHlo pelo ministro.
Art. 7G. Só poderão ser nomeados para os logares de portPiro, a.indante dl' porf Piro. r.ont.inuos " r·orreios cidarliins llr·azileiros, maiore'; de 21 annos n r(ue dPmonstrl'm salJPJ' ]PT' e
e~erevcr coneet.nmrntf>.
0

CAPITULO VIII
VENCl'.\!ENTOR E DESCONTOS

POR

FALTAS

Art. 77. Competem aos empregados da Secretaria de F.;:;tado .o.q \'l'Tll'i1111'1ilns fixado!'> na t.ahell:i a11111Pxa a Pstn rPgnlanwnto, f!P a1·1·1)r·d11 1·om a ]oi 11. 2.1Hl2, <l'' éll de ngosto de 1!l09.
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Al't.. 78. Não soffrerá dPsconto o empregado que deixar de
r•omparPePr á Recn~taria. pol' sf' achar i.ncumbido:
1." DI' qualq11P1' tl'aliallto ou c·nrnmissão, de ordem do miu istrn.
? . º De servi1:0 da Secrnfaria quf' exija trabalho fóra della,
quPI' clnrant11 as horas do PXpPdiente, quf'r nas demais horas
do dia, com auloriza1;ão do dir·Pclor geral.
3." De qnalq11p1· trabalho gratuif.o obrigatorio, em virtude
dt) lei. Em qualquer destas ltypotlreses se fará declaraç.ão no
1i\ ro do ponto e na folha do vmrnimento.
Art. 79. O empregado perde1.'á:
§ 1 . " Todos os vcncimen !.os, quando faltar ao serviço sem
causa justificada; retirar-si>, antes de findos os trabalhos, sem
aut.orização do di1·pc·.tio1· 1µ1Pral ou de qtwm suas Yl'Zf'S fizf'I',
ou fôr suspenw do Prnprego, de accôrdo com o que preceitua
o art. 1114.
§ ? . " Toda a gTatificação, quando faltar com causa justifi1~ada, comparrcer depois d1~ 1mcerrado o ponto, sem causa just ifirada, ou •rl'lirat·-se eom antnl'izac:fío do rlirrctnr grl'al antes
dl' encerrados os trabalhos.
§ 3. º l\Ietatlo da gratificação, quando comparecer, com
causa justificada, depois de nncerrado o ponto, nas tres primeiras faltas durante o mPz e, si houyer excesso, dahi (•m deaute
t 11ila a g!'ati fieaç.ão .
.\rt. 80. Sprão cousid1•radas causas justificativas tlP fali as. 111Iti,C"anwnte:
§ 1. º !\IolPst ia do cmprngado ou moles tia grave de pessoa
d<' sua familia. pmvada 1~nm attestado mNlico, quando o numero
d•· fal las l'xced•)I' 11'> t r1~s 1'111 r·ada rnez.
§ :2.º Nn.io. 1w periodo cl<' SPlr dias.
:3." Gala de easanwnto 11n JWI'iodn de sete dias.
Art. 81. AMm df' oito fallaR, R1'1 Rerá concedido abono, si
o rmpregado obtivrr licPn<;a. ·ru.io tempo df' goso se1·á ront.ado
pm c·ontinuac:ão ao das falia~ jusf.ificadas atr aquellt> nu-

*

mero.

Art. 8:2. Não sp1·ão jus! ificadas as faltas dadas Pntre a
data da cow·.P:<são n11 da podaria da licença e aquella em que
n rrnprPgaclo Pnlra1· 110 go~o da 111rsma. NPssP raso fa1·-sr-á
a d1•vida aunol.ai;ão no li\To do ponto.
ArL. 83. A,; faltas si' C"nnfarão á ,·ista do livro do 11onf.o,
que d1•v" ha,·cr Pm cada "''1·1:fío e sPrá assignado pelos empregado,;, sPndn contada 1111ra falta aos f]tW não comparecerem para
a~s ignar o puulo d u raid I' o p 1· i rnP iro quarto d0 hora que seguir
:í mar<' ada par·a o ro1111•1;0 dos 1 rahalhns: aos q1w deixarPm de
l'rtzPl-o an 1·f'fi1·al'l'lll·-;.:t' l'indo (l f'XperJÍt'll[I' do dia, t' :'tlfllPllf'~
q111• sp ausPntal'f'!ll duran!P as horas cio expediente.
Art.. 84. SP111p1·p que, :'t hora ma!'calia. não estiYer prPsente
n fu nc·t' iona!'io i1H·1.rn1h ido dP 1•nc'PJTaJ' o ponto, farú as suas
n•zes o quP dPve1· s11hsl.ituil-o. ou, na falta dPste, o mais antigo,
dPnlre os dl' ii<ual rrn immPrliah 1·,ntPgoria, qur liYPI' cmnpal'f'l'ido.
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IParagrapho unico. ImmediatamPnte depois do encerramento
do ponto srrií rrmrlt.ida ao director geral uma rrlação dos emp1·rgados q1H' 1não liverPm comparecido .
.Art. 85. O director da primeira ser.ção da Directioria GM'al
dr Correios, Teleigira·phos P Illuminação visará, logo que entre, o
lhTo especial em qne drvem assignar o porteiro, seu ajudanf.P,
contínuos e co1Teios, rorn a declaração da hora do comparecimento.
Art. 8ô. O defwonto por faltas interpoladas não comprehrndrrú os dias feriados: sPndo. porilm, successivas, comprehenderá
t odoR os dias.
Art.. 87. A' rxrepção dos di redores geraes P funccionarios
do gahi;nctr do mi11if·1lro, da bibliothPca r do !Bijlelim do !\linistPrio, todos os demais empregados estão sujeitos ao ponto.
Art. 88. Ao substituto caberá, alf'm do respectivo VPncimento integral, uma gratificação igual á rlifff'r<>nça entre Pste
P o do Jogar do substitu ido.
Art. 89. O empregado que exercrr interinamente Jogar
\·ago per~rlwr:í to1\os os vencimrntos di>sli>, sem accumulação.
Art. 90. Os Plllpt·egados rlos quadro~ d.aR rlirrctoria;; g<>raeR,
n::; rnnfrartados e os da portaria a servir,o das rlifferentes dkectorias perceberão, alt'm dos seus vencimentos, uma gratificaeão correspondente a um dia de ordenado por cada dia em que
lwm·er prorogação do expediente por mais de uma hora, de
onkm do ministro. ou quando forPm incumbidos da Pxecução
de qual(JHPI' trahalho ou commissão fóra das horas do experl iPrlf.e.

CAPITULO IX
LICENÇAS

Art 91. As lirPnças por mais de 30 rlias serão concedidas
pPlo ministro. por molp;;;tia provada Plll imqwrr,ão rle saurle.
que impossibilitP o rxercieio do cargo, nn por qualqrn·r outro
motivo justo, allegado por escripto.
~ 1.º .\s lirPnr,fü~ f!tr' :w dias sPrão ronrPrlirlas pP!o~ rlirPetorPs gPrars rlr ar.r1irdo com as rondir,õi>s do art. !H.
§ 2.º A licença concedida por motivo de molestia dá direito
á pPrcepr,ão de ordenado até seiR mezes e dr metadr do ordenado por mai;:.; dr Sf·i~ mezes at•; 12 mezes.
~ 3.º '.\ lirPnça. por motiv'O íJllP 1não 'Wia molrRtia, importa
o desconto da quarta parte do ordenado att> tres mezeR; da mel ade por mais de tres atil seis, de tres quartas partes por
mai;:.; de seis até novP r de tono o ordenado dahi por deante.
~ Lº Em iwnltuma hypot.hese a lirP11ça fiará rliri>ito <t
pPrcPpção da gratificação de exercicio, podendo, ainda qne por
mof.ivo attend ive 1. ser concedida sem vencimentos.
Art. 92. O tempo da licença prorogada ou de novo concedida dentro de um anno, contado do dia em que houvPr ter- .
minado a primeira, será junto ao da antecedente 011 anf.erAflentes, afim de fazer-se n desronl.o dr qur trata o artigo anfffior.
·
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Arf .. !):1. Para formar o maximo de sf\is mezcs, de que trata
o :11'1.. !li, ~ 1", tl1·vPrú Sl'r l1·vndo P111 conta n tnmpo tln~ li1·1•11c;:as
1·11111·1•1 I i1 la.-: i '"lns ti i t't•1·f 1n·1•s µp1·a1•s r• as in1l1·1·1·11 p1:ií1•s 111• 1•xf'r1· i1· i11 d11 l'lllJll'l'gu.
Ar!.. !H. l1:sg-uf.ado o t.mnpo dn um anno, maximo dentro do
q1;:tl p11tfp111 as li1·1•rn:as ser 1·1rnccdidas c:um vcncimcnt.os, nos
f1·rn111s rios ~§ l" e ~" elo al'I .. \l \, s1í se l'1-.111~Pr!Pr:'t nova li1·1·w:a
co111 ordenado ou varle delle, depois que houver 1focorrido um
a111w 1'.1>ulad1J do termo da ulLima.
Art. !Hí Depois qun q11alqu1·1· PmprPgarlo tivC'r gosa11o de
licP11<.;a dada por lei, 11ão poderá o Governo conceder-lhe nova
li1•1•nc::a com veneimentos sem ter decorrido ao menos um auno,
litJ dia em que aquella tiver terminado.
A l'I. !Hi. Toda liccn<,:a Pnlcrder-se-(i concedida com a
C' la11.~u la de J 11Hl1·1· ~l'r µusada ond1i ap1·ou ve1· ao 1ic:i>ne iadn.
d('lllf l'O do paiz. <Juan do f'tJI" J1'11·a do paiz. a por!ai·ia 11 d1•1·lara1·;'t.
Art. H7. Não se concederá licença com vencimentos ao
Pmpregado que não tiver exercido o respectivo cargo pelo
rn1•nos durante seis mezes, tratando-se de primeira nomeação.
Art. ns. Ficará sem effeito a licença, si o empregado que
a 1i\1•t· oht.ido 11ã11 1•11trn1· 110 g11~0 rlt•lla dPtll rn d11 p1·azo de um
111t>z, a contar da data da sua publicação no Diario Official .
.'\l'I. \IH. E' 1H·1·miltido ao emprpgado que estivPr 110 goso
rl1~ licm1ça rc11uneial-a pelo resto do tempo, corntanto que reass111na o ex1~rcicio dP ~Pu togar.
Art. 100. O disvosto nos artigos antecedentes terá applir·ação ao Plllpl'Pgado qup perceber simplesmente gratificação,
011 cu.if!- YPIH·imcnto ftn· d1\ uma sr't :natureza, do qual duas
t •·1 ras partes sóuwnte serão consideradas como ordenado.
Art.. 101. Não sp considPrarão rrrnunciadas as licenças
c1Jja iutPITupçiio JH'O\'Pll!Ja de sprviço delf•nninado vor nrdPm
.'lllperior ou de qualq111•1· oulrn motiyo inrlf'Jlf'lldl'nfp da yontadH do en1prl.'gado.
Art. 102. Ainda quando apresPnte parte dP doente, não
tPm direito a yencimento algum o emprl~gado quo, depois de
findo o prazo da lice11ça, com ordenado ou sem elle, permanC'cer
fú!'a do exercicio do togar. No caso de continuar il!lfHJSsibilitadn de reassumir o l'Xernieio, deverá pedir nova licm1ça, que
só lltr) será concPuida §i justificrir as fali.as C01Tt•spuud1•lllt•s ao
l1·m11u qtw l11mv<'1· l'XCl'dirlo ao da anterior.
CAPITULO X
/\l'OSF:'>T.\llfll\L\

E

l\111:'-iTE!'IO

Art. 103. Os empregados do quadro da Secretaria de Estado da Yiat;ão t) Obras Publicas sp1·iio aposentados por inval i1kz nos termos. da IPi n. 117, de 4 dp novembro de 1892, e
1·01n as vant.ageus e disposi1:ões rt'fnrm1tes á conl.agem de
1.i~111po de sPrviço de que trata o ar!.. Dfi da lc•i n. 2.3GG, dn
:li dl' clt'ZP!llbrn dp 1\HO.
Ar!. 1011. Para verificar a invalidPz do cmpPgado da Set'-l'l'f a1·i11. pnrlP1':Í o 111i1ti~t.ro 111a11dal-n a imqwe1:fí11 tl1• .'-'aútl1., i11d1•p1•11d1•ntP de rt'-f!llürimeuto.
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A rt. 10G. I'1•rd,.1·(1 a apnsrnf adoria o 1'mprr~gailo qur. Pm
q1rnlq111•1· lP111p11, p:111· Sf'll(1'111:a passada r111 .iulgwlo, l't'11· 1·011v1:111'.idu ti•~ ha\'"'" d11ra11l.P o l'X1·1·ei1:iu d1• alg11111 do~ Plll('l'Pgos, con1111dl.idu "~ 1Tinw~ 1fo peita on do suborno, ou
Jll'ati1·ad11 qnalqu1,1· al'111 d1• f rni1;ãn, ah11s11 d1• 1•1111 fi:tll\:H ou rPYP1a~~ã11 do ~f'gl'Ptf11.
Arl. tllti. 1) 111111Jlt>pio d11s l'111r11·pgad11s sp1·;'1 reirnlado pPl:ls
ll'is 11. !>\:! A, dr :li d1: 1111l.11)J1·11 11P IH!IO, li. l.O'tG, 1\l: '..'1 d1:
nuv1·111hrn d1: 18\lO, pdo d1·1·1·,.J.o li. 8.!J01, d1: lti d1) agosto
de: 1!1 l t, q111• d:i i11~l.1·111·1:11 .. s para a t>Xl·n11.:ão do ::u·t. 8.í •la
lei n. '.2.:lri!i, dP :li di: 1foze111Jiro d,. Hl10, r pdo qtH', nm mndil'ira\:ãO 011 dt>1·oga1;ão 1Ji>stas, haja disposto o podet· compd.-.1l!P.

CAPITULO XI
PEN.\S

rnst:JPI.INAl\ES

Art. 107. Os Pmpr.-.gados da f\Pr1·1'faria, nos casos de neglige.nci a, fn.11 a iJ., 1'.lltll]ll'i mcmf.o di: dPVPl't•s, desolH'd iP111· ia,
dr·srespeito :'ts ord1·ns dos s1•us superior1·~ hif'rarchico,.,, ausencia si •m r·ansn .i u.~ti f'icada, !'evPlai_:iio df' as,.;rnnptos ll fio
pulJlkarlos, firal'ilo sujPitos ús sPguintf's pPnas di;;;eiplinarPs :
1 º, simple8 ad\·r•rf.prn·.ia ;
2", reprehensão ;
3", susprnsão.
Art. 108. São competentes para applicar as penas do advrrf.enci a o;;; dirPe!orpo; gm·aes e os directorrs de srci.:ão.
Art. 10!!. Os rlirecforPs igeraes podPwão impôr taml1rm as
prmas do roprolwnsão e de suspensão aUi 15 dias.
Parag1·aphn un i1·n. Da pena <lc suspensão ])Odcr:í. o PmprPgado ro1:on1'1', rlt-11' l'O do prazo do 1·.im:o dias, para o rni11istl'o.
Art. 110. Sü p1·lo lllinislit'ü pnd1•rá srr def.el'mi1mrla a suspensão por lrmpo que oX<'t'da do 15 dias 011 a do 0111[1l'Pgado
1•omprPhl•.ndido Pm alguns dos seguintes r·asos :
1 ", prisão por mot ivn não justificavl'l;
2º, ·c1m1prinw11lo do pl'na tJltO obsl e o r!Pscmpenho das
funcções do emnrngado;
3º, Pxni·chdo rln qunlquor cargo, industria ou occnpaeão
que ririve o empregado do Pxarto cumprimento de sous dP\'l'l'CS;

li", p1·onurn·ia Plll r!'imr comnrn m nu dP !'Psponsal 1il id~dP,
qurr o romp1·p1.mdo .~f' livro solto ou preso;
5º, necPssidat!P dP suspensão romo medida 1n·evP11t.iYa ou
d1: segurança.
Art. 111. O rm rn·rgado que faltar oito dia;:; ronsecutivos
á Secretaria, sem participação cscripta ao seu chefe, incorrerá ipso facto na 1w11a disciplinar de snsprnsão do
exercicio, 1·11m pPrtla tlP Yl'IIcim<'nf.os P antiguidadP por oito
a 15 dias.
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Art. J 12. Não obstante a diseriminação das eompetencias,
ás autol'idades superimes ú facultada a applil-a~·ão das penas
11ia is lira udas Psla<bl'iPc idas 111.este regulamento.
Art. 11 :1. A susppn,;ão. l'XCl'pto nos ca,.;os d1· nu.•dida 1n·eventiva ou dt- p1·oumH·ia, pl'ivarú n empl'egado, pP!o ll'mpo
correspondente, do Pxei·ekio do emprego, da a·utiguidade e de
todos os veucimentos. Na ltypotlwse de ~uspensão pl'event.iva,
o fll'neeional'io dPixará ti!' l'Pt'('IH·1· a grnti fi<eação e ua de pl'o11u11!'ia fit,at·ú p1·ivado. ah'111 disso, da 11wtad1• do ordPnado,
at1• Sl't' afinal 1·011tlP111111ado on al1,;t)lvitlo, J'!'slifuindo-sP a oul1·a
111t'fadP, dada a absolvição.

CAPITULO XII
'rE.\ll'O DE 'rll.lll.ILHO E J•l\()CESSO DO E.Xl'EDIENTE

tArl. 1J L O t1·allalho das divr1·sas clirrctorias gPl'Urs começará :ís 10 horas da manh:i P t1•r111 inarú üs :i hol'a,.; da tarde,
1·m todo,;; os dias ule\s.
Art. 113. Potlp1·ão os r!il'Pdon·s gPt'aPs. por Ul'ge:nria do
spn·iço, prm·oga1· o t'XpPdiPnlP pol' mais llllla hora f' por mais
f P111po, quando auto1·izados pelo 111inistrro.
A1·t. 11 !i. Parn a v1•1·i ficação da eut rnda e desU.110 do::1 paJlPis l1aye1·ú os prolot·ollos npu·s~a1·ios. comprehruclP•11do

f~ \T UllHWO c)p Ol'dPm P data da entrada:
1r. T111Ji.1'3l.~ão do rrssumplo P prncedcncia;
Tff. f)j~fl'ihll ii;ão ;í St'l'<'.Ho PIH'al'rt'gada r\o [ll'Ot'PSSO;
J\'. Data drt l'PlllPssa tlíJ ministro;
Y. '.\'ola rio dPsprtdw " rlafa da PxpNli1:ão do aeto respect.iYo.
Al't. 117. Os papr·i" .sPriío
1·irnP11to <~o ministro:

prnce.~.~ado.~

P ]Pvados ao conhe-

J. TmmNliaf.amt>nf P. si eontivPrPm assmnpto urgente;
lf. Em prnzo 11ãn PxeedPntP rJP l~ dias. saln1 quando
liYPl' de :-;1•r onyida qualquPr outra l'Pparl.ição. ou quando a
grnvidadP do assumptn 011 a1?cum1L~ação do r<Pt'\·iço exigir
maior PRpa~o. ('\llll'j)l'ilHlo
dirPl'lol'eS dP Sf'r(.'fío Jll'PStar ao
rlirf'1·tm· ifH~rnl as 1w1·pssarias infol'maçõrs sohrP a 1·a11sa da
d1'mo1·a. afi111 df' lflll' "'Üf'. tiPpoi,; d1· Pxamiual-as. fique habilitado a informar ao minish'o,
Al't. 118 . . \ f1í1·ma ol'dinaria dn prorPs.~o J'Piativo ao e':Ç1wdienf.P 1·omprPIH•11dPJ':Í o spguint.c :
I." fü~gi>;!L·o da Pnl.rada do papel.
'.?.º Exlt'al'lo P in fonnac:.ão da sPe.ção a quP 1wrtencer, com
indil'ac:ão dos [ll'P1,PdP1tf P><. Psf~·Jos ou tradiç.ões aµplicaYeis ao
t•aso, <' o pa1·P1'.f'J' ria sPc.1:ão. q11a11do nPcessario, dPYPndo acompa,nhal-o
papPis c1rnvPniP1tf Ps pal'a 1·~claz·pci111P11tu e decisão
du 1wgol'io r!P que se trata.

ªº"
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3.º O «visto» do director, o qual, attendo á ún1formacão
e ao 1mreccr da secção, expenderá o mai;; que convier, emittindo ao mesmo tPmpo o seu juízo.
Art. 1 ln. Os processos serão organizados á semelha'llça
dP autos J'orPnses. de modo que os do1mmentos, infonnações
e pareceres sejam presos 1ior ordem ehronologi·ca, ou pela
counexão da!'l maLP1·ias, pPnnitlindo assim sua faeil leitura e
evitando-se a :;ua disposição e collocação tumultuarias, r1ue
imposibilit.am o exame ; não sendo admissíveis processos i:om
infm·ma1;ües P pal'PCPI"PS escriptos á margem dos papeis.
Art. l 20. Os pareceres deverão ser claros, concisos, isentos de prnv1~1H;ft0 ou animosidade, sem incidentes extranhos ao
olJjecto l'lll estudo, dt> que jámais se alfastarão.
Paragravlw unieo. Aos direetores cabe mandai', por dL'Spad10, canccllar os pareceres, que, de qualqupr modo, se afastem da,; prcs~rip\ücs precedentes, quando assim o julgarem
eonvenie•nte.
Art. 11:! 1. E' dispe1rnado o registro :
I. Das leis e doo; Lleel'dos numerados, dos regulamentos
t' i11stn1eções.
li. Das pol'lal'ias, avisos e offieios, eujas minutas serão
classificadas syslematicamcnte e encadernadas.
CAPITULO XIII
NOHJ\IAS g
FOlll\l lJL.\S llEL.\Tl\"AS AOS .\CTOS E.MANADOS DOS
PODEllES LEUISLATIYO E EXECUTIVO g .\OS AC'fOS DO l\lJNISTEllIO

Art. 122. A~ leis e as resoluções adaptadas pelo Con;'o;al'ional sPl'ão publicadas pol' decreto (Con~tituição,
al't. rn, § 1º).
§ i." Tratando-se d1~ resolw.;ües l)U(' eontenham normas
gcracs e disposiçfü•s de 1natu1·pza organirn ou que lenham por
fim creai· dil'eito noYo, obscn ar-se-ú a seguinte redael.,'ão:

gt·e~so

Lei n. . . . . . . . de. . . de. . . . . . . . . de ..•
(Ementa)
O PresiiknlP da ifiepu!JI iea dos Estados Uu ido!'l do Ilrazil :
Fa\·O salwr que o Cougl'esso Nacional deerctou e cu
sanel"ionn a segui1ntP lei
(Segue-se a lei Plll sua inl!•gra até o ultimo al'tigo.)
Rio til' .rauPir·o, Pm .... de .... de .... tantos da Jndependencia e tantos da llepnblica.
Assignatura do Presidente da Republica e do ministro.
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§ ?." Tratanrlo-sc dr rcs1JltH.iÕe,; que consagrarem mPdidas
d1• 1'arad1·r ad111inistrnliY11, p11liti1·.o, 1k interessP indiddual,
•Hl tr all,;ilur·ias, 1r·odigil'-Sl'-<Í d() Sl't;Uilll" !llodo:

Ut;1mmta)
O )1 1'1•:-dd1•ul1· da lte111ilili1·a do.'i Estado,; ll11idps do Hrnzil :
.L•'ai:o sal11•1· '111" o C1111µ1·1.,~so
.~ar1t:l'iu1w a sq;ui11tl' r·e:-;1Jlw:ii.11:
(~cguP-Sl'

i\a1'i1111al

rl,.1·1·1'\ou

"

"li

o lcxlu da 1·1•snluçi'ín alij o 11\Limo artigo.)

llio d" .ranr,iru, l'llJ. . . . de .... 1k .... laulo,; da l111lc11enlknl'ia 11 lautos da ltcpulJlica.
;\ssigu:l111ra d11 l'1·,.sid1·11l1' da ll1·ptildi1·a ,. do rni11islrn.
Art. 1:.':L As !ris " d1.,1·1·clos kgislal.ivos de 1·01111wlc1wia
priYal.i\a 1lo Co11µrPss11 ;\a1,io11al, qu(J indepc11da1u lie sam·ção
ou cnviatlos varn a siiupl1·~ 11rnmulgaçiiu, sp1·ãu publicados sob

a seguinte formula :
Lei ou decrclu 11. . . de. . . . . . . de. . . de ...
(Ementa)

O 1'1·,.sid1·1il1· da ·il<·p1lllli1·a d11:-; E,;lad1Js lJ·nitlns d11 Brnzil :
Co11g1·1·s~o
Na1:i111tal d1•er<'!111t e cu
p1·u1t1Clgo a seguiulP l1·i (ou rt•soluçfw):

Faço sal11·1.· qitt: o

(:-;1•guP-sl' o !1•xlo da ll'i ou rio decreto.)
l\in d1! .Ja1wir11, t·n1 .... 1k .... t!t• .... lautos da Ind1·11cnd1·11ria 1) lauto,; da l\1·pul1liea.
"\ssignalura do l'rP;.;idPnt1) da ltl'pllblic.a I' do nJi.11 islro.
Aet. ·1'.!!i. Na cnrresponrkncia do Poder Executivo com o
l.1·gi,,lali\n 1oh~crvai·-sc-ú as sr)guint.cs normas:
§ l.º Tratanrlo-sD d1) ados de natureza politica ou propostas cio 1;ovcrno Frr!Pral, a mm1sagcm do Presidente da RepuJilil'a s1·rú lran~milt.icta ao 11resid1!atc Lia Cantara ou tlo f\rn1alio
t·11111 lllll:u nota do m~nisLro.

·
§ 2.º Nos 1rmsos ('Jll r1110 o Prc~i1k11to da ll()p111.Jlica haja de
1in·sta1· informai::1l1•s pPdidas pr)\o Cungress1i e "si.as d1·1wudam
do 111i11islr11, 11 rninisll'o .J'ad. tllti:t Pxposi\:iio 11111) s1·l':'t ll'ai1smill.icla fJOI' ml'nsagem at:nmpanharla rfo aviso.
§ :J.º A renwssa dl: ra1wis rclal.iyos a simp\1)s expediente e
rl•·111ai~ eo11111111uica1:0r·s do ministro, l'ar-sr•-ú por a\isos ao
I" ""cl'l'tar in dn qualq1ter das ramaras.
Art.. 12G. ~(~l'ão 11urn1•1·ados os ados do Pmlur Legislativo
P os rJr-.~rclos llo 1'01!"l' Ex1•cut.iYo, f'.\'.Cf'f1l.o os refer1•1nlPs á norn1•ar.:ão. dl'rnissão P aposc.nlal\orias de cmpeegallos.
Art. l~ii. Os ad.n~ rio Podl'l' Execntivo que dl'.v1·1·r~m ter
a fôrrna de rkcrl'lo~ 11u1u1·1·ac!os, 81•1'iiri ('X[lcdiclos sob a seguinte

formula :

Decreto n ... de ... de ........ de •.•
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(Ementa)

o

PrPsidPllll' da Hqiublic·a dns r•:stados Unidos do Brnzil
1Si'guP11t-.'P ns c·.on~idPrando:-; quandn se.ia easo disso.)
Jlrcl'e!a : (~•.'gllP-su o texto do deerpto.)
llio de .Jarrnil'(I, em .... de .... do .... tantos da l11dPpí'ud1·n1:ia e ta11tos da lll'publii·a.
;\ssig11afu1·a till l'rPsicku!P da llepuldica· 1~ do rni.ui.~l.1'<J.
Art. 1~7. Us decretos 1não numerados do uomcação, de111i:-;sfto e apos1•utadoria sr~rão redigidos do seguinte modo
O Presidente da Hepubli.ca dos Estados Unidos do Brazil
resolve :
(SPgue-se o decreto.)
Rio de .r aneirn, em .... de .... de. . . . lautos da ludependPnl'ia ü tantos da llrpublica.
Art. ·J?H. Nas 1JOrlal'ias do rninislrn ob~en ar-se-ú a formula:
() 111i11isfro d:• Estado dos Negorios da \'iação e Obl'as l'ulllirns, em nome do Presid1~11te da Republiea, resolve, ete ..
Art. l :.'!l. As podarias dos dircclores 1g1l'raes sc~rfrn n•digidas do seguinte modo :
O d irnd or gc•ral da Di l'eeloria Geral de. . . da Bc,.Çl'•_~Lal'ia
de Estado dos Nl'gocios da Viação o Obras Publicas, us~nrlo da
atll'il1ui1:iío 11uu lhe confere o ai·t ... do regulamento approvado pelo dl'crelo n. \J. 033, do 17 do novembro do 1!.J11, reso!Ye, etc.
Art. 130. Nos aetos ofl'i<Ciacs, a direcção será dada antes do
1·.on texto dos mesmos, •C}uando se referirem aos minis! rns de
Estado, n1t•mLt·os das musas das camaras lt>gislal.ivas frdernes.
p1·1•sitlt>nt<•s ou g:ovt>rnadon·s dos Estatlos, IH'L•sidemtP do 1-\upromo Tribunal Fl·~eral, pl'esidente do TribLunal de Contas e
preJeito do Uistrieto Federal. Nos dmnais casos a direc1:ão
será escripta cm linha inferior ú da assignatura do ministro.
CAPITULO XIV
DISPOSIÇÕES Dl\-ERSAS

.\i!'I. J:ll. ,\s dire1~lori:rn gPl':ws são r1•parlir:ões dbfir1t:las
illd•·111·ud1•11lPs 1·1tf1·e si, iuunediatamc•ulc• sub(H'dinadas :rn mi•11istro.
ArL 13:!. As 110111ea~ões vara os loga1·es 1fo direl'lDres ge1w·.~ sl'l'ão :-1·1up1·1· l'uitas t·o111 designar~ão d•~ dit·r•dol'ia~. !Ju:wto
ans dc•lllais 1•mpr1•gados, o ministro, por de,;pacl10 f'lll üX[H~
dirn1l•', dPsi~,uat·ú us clil'octorias l'lll quu d1·n·m sC'n it', d1• nwdo
a ser mamtida a Pt·ganização constante dos arts. ~º a 5" deste
rc•g11Ja1n1•11t10.
Art. 133. E' prohihido aos empregados constituirem-se
vrneuradorcs das par~es em negocios que devam ser processa-
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dos na SecreLaria de Estado, (~X·LJepto si forem de seus ascendC'n(e,;, de::wemlc'<ules, irmãos ou cunhados, uma vez que não
tculiam de ser [JOI' ellPs pl'OL'.Cssados ou despachados .
.:\1rl. 13 í.. Com excepção dos direclores 1gern\'s e dos dil'(•clores d\' sceção, nc1uhum ernpregado poder>á n~cc!Je~· na
:-ala OIHfo trabalha a.~ pt>H.~oas qup os pro01u·arc111, ralwndo vos
dir('('.Lores U\' ser·,çüu pl'llYidP11i:iar qua11to {1 rig0110sa o!Jser··
ya111.üa desta tlisposiçüo.
Art. 135. Os cmpreg'UIJos do .\linislerio não poderão fazer
coutrados com o GoYerno tlirel'la ou indin•clamcnte, por si ou
001t11) rcpre:mnlante de ouLn•m, dirigir !Ja1rnos, companhias ou
em1H·ezas, sPjam ou não subvl'ndouaclas pela União, salvo as
l'Xcepções indicadas r•m leis e:-;peeiaes, 1·pquere1· ou prornover
pa1·a si ou para outrem a co11n•ssão de privilegios, garantias
ele juros ou out rn,; l'aYores sr•mdltantes, cxcepto pl'iYilcgio ele
in VC•ll\iãO.
Aquelle que infl'ingil' e~ta disvosú;ão ir1eo1·1·L·rú na pena de
pt•rda do emprego.
Art. 13li. Os empregado,.; da Seerl'lal'ia tle Estado t rão
annualmenlc l:J dias dt• r1•1·ia><. de que gosarão sem pr('juizo
do seniço, a juizo dos direelores.
AL'l. 131. Os directorc,; gemes têm o direito de gosar de
igual numero de dias ele i:1•rias. Uuaudo afastados do ex1~reieio
dos eargos, por esse motivo, serão su!JstiLuidos de aL:cün!o rnru
a,.; disposições deste regulamento. Estas substituições não dão
direito a mai01· wmeimenlo .
. \r:.': 138. As fr·riaH pud•n-fw sL>:r ·gosadas cm dias grguidos,
ink rvolado:,;, ou aceu111u la li va11wn I\', de dous em dous anuos,
durnnte 30 dias.
§ l." O goso de t'(•l'ia·~ durnnle 30 dia,; de que trata o artigo suprn, além do diredor gPral, 111ão poderú ser concedido
a mais de um empregado ele cada :::ecç.ão, em cada mez.
§ 2.° A escolha do mez será 1ior prnfcrencia de acrünlo
com a eategoria e antiguidade ele classe do funccionario.
~\rt.. 139. Para auxiliar o trabalho das directorias e do
gahinell', poclerflo scl' admilLidos, por ordem do ministro, dactylographisLas, 11wdianLP uma gralifica(:iio diaria ou mensal,
fixada de accõnlo t'nrn o \·alo1· do tra!Jall10 e com o;; n•em·sos
da" vHrbas orçanw11larias.
Arl. HO. E' expressamPnlc prohibido ús clirrctol'ia~ e á
portaria fazer a eintrcga de aYisos, officios ou quaesqut>r papeis ás partes ou inlt>rcssados, mesmo quando se trate de
funccionarios publico,; cle.~u~ ou de outro '.\linistel'io, deYendo
toda a expedição de papeis ser feita rwla pn:rlaria, nwdiantc
J'rotocollo, na fórnrn regulamentar.
Art. 1 !d. As duvidas que porventura se suscitem na
cxet'.lH.:ão ikstP rcgulamrnlo serão resolvidas poe dccisflo do
ministro.
Art. U:3. Este regulanwnlo enlrar:í, cm vigor cm 1 de janeiro de 1912.
Art. 143. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1911. - J. J. SealJra.
0
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Tabclla dos t•cncimcntos que competem aos emp1•cyados da Secretaria da riaçâo e Obl'as I'ublicas, de accvrdo com o deCl'eto leui:slalii·o /!. 2.092, de 31 de ayosto de 1909.
ürtlt>nndo

Empregados

!i dircctorcs gernes
8 direet11l'l'S de scc<.;ão.

8 prinwi 1·os officiacs ..
10 s1•guudos officiacs ...
25 !1•rcpiros officiae-; ...

...........

pol'lcil'o
ajudante do porteiro

12

l'Ull tiltUOS

í l'Ol'l'cios

..........
...........

Gratific.

Vrnc.

:000$

Total

18:000$
12:000$
3:200$
9:G00$
:2: í00$
7 :'.?00$
::; : í00$
1 :800$
'.? :000$
G:000$
3 :t\00$
:! : íOOif; 1 : :.'00$
2: í00$
800$
1 :600$
:2: í00•$
800$
1:600$

1:2 :000$
8:000$
6: \00$
·Í :800$
3:G00$
1
1 :OOll!!i

(j

~:000$

72:000$
96:000$
76:800$
7:2 :OOO!J;
135:000$
G:OOO$
:l :ô00$
:.!8 :800'!\
():600$

----4\J\J:800$

O consultor juridi!'O fil'a pquipa1·adn a dil·t•do1· dcil•"cção,
pl'l't'.Plm11do os Yl'llcinrnntos annuaes de 12 :000$000.

O 1Ji!Jliol'l11•1·a1·io, o 1·edactor do Boletim e o sr•u auxiliai·
pcrcPlwrão rrspcctiYamcnte a gratifica<:ão mensal de 700$,
1:000$ e 500$000.
O f-1ecretario, os officiaes e auxil iarcs do ga!J.inctc perccbPrão a gratificação mensal que lhes fôr fixada pelo ministro.
"\o portei!'n, ajudante do porteiro. l'Ontinuos P coneios
serão foruceidos anmiahuente dous unifor:ncs.
Os serwules pe!'ccberão o salario nwnsal de Hí0$000.
Rio de Janeiro, 17 de noyembro de 1911.-J. J. Seabra,

llECltETO N.

!l.031-DE

11

DB OUlTBHO DE

1\Jii

AIJre no J.Iiuistcrio <la Justiça e Negocios Interiores o credito c~pecial <lo
li8G$404 para pagamento ao secretario da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, Dr. Eng-rnio ão F.spirito Santo de ·Menczf's.

O Presidente d::t llep11blica dos Estados lTnidos do Brnzll

teu~~? ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art.' 10:
§ ,) cio regu lamPnf o approYado pelo decreto n. 2. 109, de
Poder Executivo - 1011 (Vol. Til)
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:_i:: •k dPZCllll1ro de IH\Hi, l'ü:õ!ll\1', ;Í, visla do disposto 1111 11. vctt
do :il'I. :1° da h•i 11. :!.:1;,1;, de ::t d" dewmlll'o <le luto, abrir ao
l\li11ist .. rio da Jusl.it;a e Nc;;ol\iu.-; lnl.criorPs o ne<lilo especial
d1: tiHti$.\.Oft vara 11agawe11lll ao seereta1·io da Faculdade de
l\ledicina tio llio Je .Jaueirn, Dr. t·:ui.;•.•11io du J!:;;pil'ilo KanLo d•!
l\IP.w•zes, da dil'J'cn,ll<;a d•: at·eresrillln de '"neimmitos at1·azadm;, 110 veriodo de 1:! <le agosto de UJ0!1 a 31 de dezembro <lll
1!lü!l, tJUC deixou de ser eoulemplado no eredilo de que trab
o decreto u. 8. üOZ, de 8 de março ultimo.

l\io de Janeiro, 11 de outubro de 1911, 90º da Jmlepentkueia e 23º da l\epuiJlica.
liEll.MES R. DA FONSECA.

llivadavia da Cunha

] 1Ji:Cl\Kl'U N. \l. O:J0 --

Ili·:

l l

UI' UUTUB!\O UE

Cor1·d(t.

1911

.Al1rc au 1\Iinistcrio <la. Justii.:a e Negocios Interiores o credito cs1>ccial tle
1 :,~25$ para pagau1cnto de subsidio, quo deixou do receber Joaquim Joi:;ó
l'at's da Silva Sarmento.

O Presidente da HepulJlica Jos J<;stadus Unidos du Hraz:il,

f.1:wlo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do al'L 70,
§ úº tl:l regulamento appruYado pelo decreto 11. :! . /iO!J, do
~:) de dezembro de 18\Jü, resolve, á vista do art. 8° da lei
11. l.H'd, de~ :it d•~ dPzr•111lwo d1: J\107, revigorado pi:lo art. Hr•
da de 11. ~. 3Gü, de :li de dezemlH'O de 1!J10, abrir ao l\linisterio

ua Justiça e Negocios Interiores o credito especial de

1 :'125$

para pagamento de subsidio que no período de 16 de outubro
a 3 de novembro de 1891 deixou de receber Joaquim José Paes
da Silva Sarmento, na qualidade de senador federal pelo Estado
do Amazonas.
Rio de Janeiro, 11 de outubro de Hl11, 00º da Independeucia e 23º da RepulJlica.
HERMES R. DA FONSEC.\.

Rivadavia da Cunha

DEUllE'l'ü N. \J. O:Jü -

UE

11 ui:;

OUTUBHO DE

Col'rêa.

10 li

rrrallbÍl'l"C da COlllCLl"CU. de l"'axina llRl'fl. l\ <lc rl'icté a sé<lc da ()ln hrigalla ele

infantaria da U11an.la )J°aeional do

E~ta<lo

de S. Paulo

O l'rcsidP11t1: da llPpulilil.'a dos E~latlos Unidos d<J H1·azil,
al.tendm1do ao que rc1H·escnluu o eoronel co1umandanle superioL·

interino da Guarda Nacional do Estado de S. Paulo, decreta:
!Artigo unico. Fica transferida da comai:ca de Faxina para

AU'Í'OS Do PObtll t<:;{ECtJTlhJ

a de Tieté a s1\de da nia LriF;ada de infantaria da Guarda Na1~ional do

trario.

llll'SillO

Estado; revogadas as disposiQões em con-

Hio de Jaueiro, l l de uuLuJJru de J!J11, VO'' da Iudependencia
e l3'' da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa.

DECRE'l'O N. U.037 ~DE 11

DE OUTUBRO DE f9H

Orêa m"is uma brig,ada de infantaria de ~uardas nacionaes na coma.rca de
1,()i·eio, no Estado do Maranhão

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
11ara e:xecuQão do decreto n. 431, de 14 de dezembro de i896,
decreta:
Artigo unico. I«ica creada na Guarda Nacional da comarca
de Loreto, no Estado do Maranhão, mais uma brigada de infantaria, com a designaQão de 81 •, a qual se constitu,irá de
Ire~ hat.alhõc::; do :-i<'L'Yiço activo, 11s. 241, 242 e 243, e unl'do da
reserva, sob n. 81, que se organizarão com os guardas qualificados nos districLos da referida comarca; revog:idas as disposições em contrario.
Ilio de Janeiro, 11 de outubro de 1V 11, UO" t.la Iadnpendencia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa.

DECRETO N. ri. 038 -- DE 1t

DE OUTUBRO DE 1911

Crêa mais urna brigada de infantaria de guardas naciouaes na comarca de
8. l1'rancisco, no l 4~stado do }.farnnhão
< J l l'l'~id1·1lll' da ll(·1ntlJlica dos J•::,;Ladus Unidos do Hrazil
para 1•x(•1·11r:fin do df'<'·I'd o n. 't:l l, ele t <l d() dezembro de 1890:
1

d1•1·1·efa:

Artigo u11ico .. Fica crcada ua Guarda Nacional da co•
~tarca de. 8 . .Frar,ic1sco, no Est~do do Maranhão, mais uma bri-

oada de mfantana, com a designação de 82ª, a qual se consti ..

AC'l'OS bO Pbbtm E)XIWUT!VO

luirá de (res batalhões <lo serviço aclirn, ns. 2"'1, 2i;; e 24<3,
e um do da rcscl'\'a, sob n. 8:.', que Sl' organizarão eum os guardas
qualificados nos districtos da referida comarca; l'L'Yogadas as
disposit;ões cm eontrnrio.
Hio de Jancil'O, 11 de oului.Jl'O de l\Jll, \)Üº da Inde1icnde11cia
e :.'::l" ela Re1mblica.

R.

HERMES

D.\ .FONSECA.

füvadavia da Ganha Cut'l'êa.

DECRETO N.

u. o:rn -

IJE

18 ui:;

OFl'L'Ill\O DE

1U 1 l

Ahre no ifini&terio «la :Marinha u t'rt'lllto de ~:!U :ooo.~ lla.ra a 1:un~tntt·ç;"íu de
um rcbocad-or de alto mar para u t:.cryii;u Uc f:.Occorru' maritimos

O Prrsidente da HPpulilira dos Estados l'nidos tio Ht·azil,
t1sa11do da autoi·izat;iío cuntida 110 al'l. :.'O, 11. 8 da !Pi n. :.'. :l:JG,
ili' :l 1 de dcz•~mhro Lk l!ll O, rPsolvr abrir ao J\Linistcrio da
.\larinha o credito de :.':!U :UOOl!i para a constt·ncl,'ão de um
l'l'hül'1Jdo1· de alto mar dPsti11adu ao srrvil,'o de ,;oeeo1·t·os maritimos da .\ssoeial,'ão l'rolcdora dos Homens do !\lar.
Rio de Janeiro, 18 de ou t ubrn de 1\l11, UO'' da ludepeuueuc ia e :.!::lº da Republica.
Ilmtl\lES

Jvat1tli11t

111".CHETO N.

ll.

DA FONSECA.

Jlt!l'IJHCs

tl.0111-DE

18

JJa11tistu de Lcú.o.

DE UL'TL1llllU UB

J\lll

.Allc1·a o ~ :Jll elo nrt. Gll tlo regulamento i•al'a a:-; et:iL'•Jlas tlo Exerci tu R qne
se n•fere o decreto n. ~-;. G98, <lc 2 de outuhro ele 1905, já motlifh:ado
pelo decreto n. 7. 3;19, <lc !!5 de fevereiro de 1909.

O P1·r,siL\entr: da Republica dos Estados Uniuos do Urazil,
de af'ctirdo rorn o disposto no art. G5 do regulamento parn
as e::<colas do l•~xercito, approvado por decreto n. 5. GU8. de
;! tle oulnb1·0 dt~ Hl05, rpsolYe alterar na fúrma abaixo tkdarada n § :l do art. 50 do cilatlo rngulanwulo.
Fica obrigalorio a todos os alumnos a pratica da lingua
franceza.
Fica facultado ao alumno escolher entre as Hnguas inglcza
e allemã aquella cu'ja pratica prefira; uma vez, porém, mani1

0
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festada pelo ,aJunmu a prcferernc.ia por uma, será elle matriculado na rrspeeliYa aula, sendo o seu curso obrigatorio.
No caso do alunmu st• eximir de nrnnifcstai· essa preferem~ia, toN1ar-se-ha el'l'ectiva a matricula Pm uma das duas
Jinguas, a juizo do eummandante.
Hio de Janeiro, 18 de outubl'o de 1911, 90º da Independpncia e :!3" da llepublica.

Hmn.rns R. u.\

FONSECA.

A11lo11io .ldolpho da rontonra Menna Blureto.

DECRETO N. 9.0'il Conre<le

nntoriznçfio (i

DE

18 DE OlJTtTBRO DE l!Hi

0ompnnhia MPrnnira dr
na H.epuhlica

Pnnificnc:_:fio

pa1·n

funcdonR.r

O PrrsidPnte da fü'publica dos Estados Unidos do Brazil,
att PJH!Pnrln ao q11P l'equrl'r11 a Cnmpanh ia '.\lrcanira rlP Pan i ficac:fín. 1·11111 s1\dr na 1·irlarlo• dP R. Pa11ln, P d<'Yida111Pn!P 1·r·p1·er-P1llada. drcrrla:
Artigo. 11ni"'º· E' l'OllrPdida autoriza(:fío ú Companhia l\lrran il·a dt> l'an i fi1·a(:fío pal'a funcc·ional' na fü~puhl ira, com os
Pstat11tos fJUP ª'Jll'PSPnlou, fi('ll•JHln a 11ws111a companhia ~h1·i
gada a 1·111npri1· ª" f'o1·malidadPs exigidas 1wla 1Pgi.:;la\:t10 e111
vigor.
llio de Ja1wiro, 18 dP nut.uhl'O dl' Hll I. !lOº da lndl'pendf'ncia e :'~º da Hl'puhl ira.
HERMES Jl. D.\ FONSEC\.
Perfrn 1/1' Toledo.

Estatutos da Companhia Mecanica de Panificação
C,\ PTTULO I
D.\ C:Ol\IP.\Nlll \, Sl'.\ SJ~DE. Dl'fl.\(!.\n, Fl'\'S E C:\PIT.\L

Art. 1.º 1\ Companhia l\lt>canica dP Panificação. sociedade
nnonyma paulista, rom si'l:fo f\ domirilio na ridadl' df\ R. Paulo,
regPr-sP-ha por estes l'Slatutos e, nos rasos omisso;; pela lc.
gislaç.fío vigentf\ sobre >;oriPdades anonymas.
'
Art.. 2.º O prazo df\ duração da companhia será de 9il
nnno~, contados da rlata ria sna i1nstallacão, pode!ildo ser pro.,.

rngado.
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Art. 3.º A companhia tem por fim:

1º, a fabricação mecanica de pão, biscoutos o massns ali111eHticias, pelos processos 111ais apcrfcir.oarlos e 11.,adns na
l•'.111·opa e 11os li:slado3 Tinidos ela J\mPrica do Norte;
a inslallação de uma scci;ão dt) gen1>t·os rlu •!Sli\a, qu;111t111
11'11· i111gudo u11port.urrio-, por 1·.onla JH'O[H'ia 1111 ú cn11111iis~;-111.
J\1·t. '•·ºO capital social é de :iílO:OOWt~. divididos Pm :!.. r1ot1
ac1;úes de 200$ cada 11ma., 11u111innl h·as Oll ao pol'ladn1-. :í \'t111·!:11fo do aceionisln, desde qiw •~slojam inlrgl'adas, P 1:()flt.3lil11id11
1·111 dinheiro, morda coneule do paiz.
J>aragraplrn nnir·o. :\s .-111 l'ndas d11 .1·apil;t! s1·rii11 1'1·il:1c; d11
sPguinto modo:
::

0

,

:~o o/o no acto da 1mLscrip1;iin das ac1:íks, :rn ',;, 110 pram
de :30 dias depois da inslallação da companhia e o n•.:;La11le a
,ínizo da directoria o na propor1'fí11 das 1wcrssicladrs soria<>s.

CA f' J'J'flLO li
DA

lllflEC'l~lHL\

Art. ri.º A companhia.-~ administrada pol' iquall'o direclOL't''l,
.sendo um peosidento, um superintendente, um theson.reiro e
um gerentn, todos nc3la conformidade eleitos pelos arcionislas,
por c'!crnt.inio secreto e maioria ahsoluta cio votos, duranlc
q11af.1·0 annns o seu mandato e podendo ser reeleitos.
Al't.. ô.º O mandato da di!'rcloria (\ plnno, clnntl'O dos liJ11itr;:; dm;f.1),; f'Sfa.f.utos (' da ]Pi, f' COlll(IP(o-1110 PSIJC'Cia.1!111•1111•:
·I'', l'f'Sol\1·1· 1• ,!.!1•ri1· l11d11s 11-< n0g·1wi11s ria. r.omp:lllhia;

dcliherar sohrc a c1Jmpt·a ou arrendarncuf.o rlc f P1T1'11n'
e edificação rla fabrica e suns <lcprndorn·ias, c1rn1pra rins 111:11·1li·11ismos e S!'ll rrsper.tivo assenlamcn!o;
3º, delilwrnr sohro a l'mnpra dos nrl.i1,:us prccis11.'l ú fabri1,açfío n Psfal11•lf'r'PI' os prrr:11s ilc YPnrla dns r1•sp1·r·li\'oc; pmd11ctos;
liº, cxami11ar u111a v1•z po1· snrnana. pPlo 111P11ns. l11d11s ns
111·;.;ncioc; ria companhia, .'Hta nse1·ipt11rn1;ão P o eslarln da 1·:1 ha:
riº, organizar 11 l'l'g11ta1111·11ln inlPr110, dividindo o ~1·1·1 i1:1)
11111· scc0ões;
Gº, f'sr.olhP1· 11 Pslal11,!f'l'i11w11l11 ha1w.ario para st>J'1•111 dt>pnsil:ulos os fnndos da r·o111pamhia.
Art.. 7.º Os di1·r1·.LorPs t>lt>ilos 11iir1 pod1•1·ii11 c11l1·ar 1\111 1•x01·1·.i"io s<'nt pos.,11irr~111 I' Pa111·.i1111a1·1·111 :'! s1wi1·dado '..':i ar'.•_:(11'~, f':llla
11111. A cm1~·.ãn sr-r:'t l'Pi!.a i1111· l1·n110 1111 1ivrn dP t.ra11sl'Pl'<'111·iac;
da so1·.iPrlado " vigot·ar:'t ai/• a approv~H,,ão rias ('n11l.as da s11a
g1·s!.iiu, pda aRs1m1bll\a gnrnl ordinaria dos accionislns.
Al'I .. 8." Não pndn1·iin PXl'l'Cl'C' 1·ot1.i1111elam1•1tln o 1·a1·gn dn
dil'Cclot·cs
acr.ionislas q·11c forn111 iiao !) filho, sogro n gn111·0,
os cunhados duranln o 1·.11nha1)i(), os 11arent.es, vo1· co111sa11g11iJJ idark, ali) o segundo gráo 1• os im1H•rl idos de HPgociar ..
~20.,
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§ f.• Quando a escolha da assembléa geral tiver recabido

c:m poosoas que estejam impedidas pela disposição do artigo

n11keeifonl1\ se prn1:cdcr•á em seguida a nova eleição.
§ ~-" 'Q11a11do lw11vc1· l'Illl•at1~ nas cleiçÕ<~s, ~foeidid. a
Sol'l,f~.

A1·t.. !t.º Os 11w111h1·os da dit·celo1·ia que dcixarmn de com1•ar1·1·1·1· pal':t 1~Xl'l'1'1•1· as :r;11as ,f111ie1_;1íes d11l'ante :IO dias 1•.011~e1:11I i \11S, sP111 mol i\o dt\ 1'01·\:a 11111 iul', devidamente jusl.i ficado,
s1·1·iio 1"1111si1kl'ad11s 1:1H110 lendo rcsigmauo os cargos, salvo,
11111·1·._111. 11 1·as11 tf,._ li1·1•1u:a. que pn1ler:i S('t' concedida iwla dircclol'ia aLé seis mezes, e o caso de estar ausente da s1;dc social
1'111 f'IHlilllÍSSilo O\l St'l'Vit;o da Cültlpanhia.
J\rl. l O. No i1upc!limcnlo, tcmporario ou não, de q11alquL'l'
dired.01\ JlOderú a dirccl.oria deixar de chamar s111lstilul0;
desde que esteja em maioria; quaooo, porém, se resolva pre1:11r:llPr f.i)m]lorari:111w11fp o 1:at·1rn vago, de\f'l':Í chamai· para Psse
d1'1•ito .qualqncr accionisla liUe possúa, 'lH~lo Inf'JlfJS, ~ri acçõe~.
§ 1. O accionista chamado nos tcnuos do arl igo anf P1'ctlentc vencerá apenas 50 % dos honorarios do directo1r ausente,
111·1·1 .. 111·n111lo a parte restante a esse direclor, si a a11sP111·ia 1"11t·
111olivatla pol' doença.
~ ?." Si a yaga tiver o caracter 1lc definitiva, i)rocedcr-sPJia se11 ]ll'cm1chimcnto, ]lOr Pleição, na 111·imPira reunião orlliWtl'ia da asscmbléa geral que se seguir.
Art. 11. A dirnctoria rcunir-sc-ha ordinariamente uma
vez por semana e, exúroordinariamente, sempre !-lUe o presidente a convocar, por iniciativa propria, ou a pcd1Llo de qualIJIH'r" Llircctor.
..,
Paragra11ho unico. Delibera desde que esteja cm maioria
rios directores cm effcctivo exercício; as sua3 resoluções serão
consignadas em actas pelos mesmos.
Art. 12. Ao presidente compete:
1 º, representar a ·C-Ompanli ia cm juizo, ou fóra deli e, e pe ranfe os poderes publicos;
2º, as3ignaT', conjunct a mente com outro direcl.or, quaes11111·1· papPis 011 dor11mPntos 1fo interesse da companhia:
3º, presidir ás asscrnhl1'•as gPracs ordi1narias e 1\xlrnorilinarias de accionistas;
11º, presidir ás reuniões da dircctoria;
5º, substituir o superintendente ou o thesoureiro, nos seus
impedimentos, accurnulando os cargos.
Art. 13. :compete ao superintendente:
1º, substituir interinamente o presidente ou o thesoureirn,
11n., S<'llS impcrlimcntos;
2º, dirigir snpcriormenfe todos os inegocios da companliia:
3", nom<>a1· o -pessoal cio csr,riptorio da séde, fixar-lhe \'f'llcin1cnlos e dispensai-o Cíllando .iuli:rar neccssario;
11°, nomeat' o pessoal l.Pclrnico e 1!0 Pscripforio ria fahril'a,
rlP accôl'do com a gerencia;
5º, a.ssignat', conjunctamcnte com o thesourciro, cheques e
quaPsqunr 011tros rlocmncnlos de responsabilidade da companhia;
0
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6°, assignar a corrrspondrmria;
i". dirigi1· a csc!'i,pturac;fín P tmln n rxprdicnfo fio oscriptMin da s~>dc;
8", rnsolvel', de acrônlo com o dirertor-grrPntr·. sobrr a
•r.ompra de farinhas, mecanismos. malrriaPs r quacsíjurr a1'1igns nccrssarios para o rrgular funrC'ionaHwnlo da fal11·i1·a.
qtH' dcvrrú ser sanreionada Pm rrunifio da dirretoria;
!l'', formular n it'Platorio 1a111mal que deve ;;cr JH'PRPn!P :í
n~sPmhl1\a gp1·al rom o baln11c:n P mais dnru11wntns.

Ad. 1 L CmnprlP no lltl'soureiro:
1º. substituit' intPrinamcntr o supPrinf endentc ou o prr, ...
sidrntr>, nos seus imprdinwntos;
:!", tPL' sob sua guarda immrrliafa lodos os Yalorrs dn rnmpanltia;
:1°, assigna1· ronjundamPn!P 1·om n su1wrintrndP1llc, cltcqurs P lodos ns docunwnln.~ t!P L'PSponsaliilidadP ela companhia;
'i". l'ffreluar os paganwtll P~ dl' eou Ias P quarsc;1H~1· ou l 1·0;:;
IJlH' tPnham sido appt'ovados Plll direeloria;
ri", 1kposila1· no rstalwlP1·inwnto harn·ario que fui' PSl'olltitl1)
JiPla dii·ertoria o dinhPiro disponiYPI rm caixa;
G", auxiliai· o sup1·1·inlencl<-1l1P P o gcl'<'lllP nos scn·i<~ns a
<'n1·go <h·.~!f·s .. quando S<' julgar neePssario.
,\rt. t5. Com{wfP ao gp1·rn!r:
I", dil'igir lodos os scn·iços da fabrica P rr•s1wrliYo cs<' 1·i 1•101),0, ass ignando os do1·llrnP11lm prPcisos;
?".-prop<'•l' a nonwarão do 1wssoal ferhnieo P do Psr1·iptol'io
•ln fahl'i1·a. P lir>m ª"~im os rPspPeli\'os \'P1wimcntos;
:l", pL'il[H'ir a c!Pmissfio do 11wsn111 11ws.'<oal, quando para i;:;so
IP111ta motiyo .ittslifirado:
\", nomc•a1·" dP111itli1· o 1wssnal jornalriro, dP accurdo rom
llP('('SSidadPS do SCL'\'Íf.:O;
tr1· sob sua guarda inrnwdiala o rdifirio da fahriea o
suas drpPndcnr ia~: ·
li", fis1·alizar a boa rnnsPl'\·ac;fio do.~ marhinismos P providN1ciae i<ohrP o bom ac·ondi<'innamPntn P al'mazenagPm das farinhas, dos pl'oductos fabricados P dP qrnwsqnPl' mafp1·iaP.~
pP1·tprn•rntf's lÍ companhia;
·; º, rP.'>OI \'(' L\ flp a<~('llI'UO ('()TH () Sll JWl'i Ll trnuPll f (', sobrP [\
1·ompl'a de lodos os artigos 11wc'Pssa1'ioR ao fabric•o;
H". fixai·, dr aC'cúl'lio Pom o sn1wrin!P11drnt1>, os pl'P<;os rio;:;
p1·odul'fos fab!'it'ados. rptP ,.;1•1·fin (\Ppnis suhmcltidos :í .'<a11r1.:fio
da di1·1·1'loi·ia;
!lº, 1·pnwlf Pr s1·111analmrnl<' ú s•'•dP da rompanliia o~ mappa~
dP p1·ndun:fio, bolPlin,; d1· ,-,·1Hla. de.:
fíl, tn1\la1· todas as tlt>lilJPl'a<;ÕPS QHP julgar ronYPlliPnlf''-'
pal'a o bom f'u1wcinnanwnlo da fabrir.a. •propondo Pm rcnnifio
da tlil'rrloria ns llH't.lida." li\ll' 1·nlP1HIPr u!l•is parn o sP\l clt'.'<l\1wolvimento;
11. dar ronherinwnfo á clirPrloria. YPrhalmrntr ou por r-srTif'fn. rln andamrntn dos nrgocios da fabrirn;
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i2.. formular e sulmwttrr á approYaç:ão da direclol'ia os
regulanwntns qu1· .iulgul' u1•cPssal'ios 11ara o lwm a11cta1rn~11to cios
SP1·y ic:os da fabrica.
Ait. lli. As substil·uit_:1)1•:; e aceumulat.:Cii•s que Jll'OYisoriamrntP s1• fizPJ'l'lll nos dil'l'l'I'l'll!f•s l'al'gos da directol"ia. d1_1 a1·i:1)1·clo com o disposto no 11. G do art. l:!. n. l do art. I:{ e
11. l do al'I. 1 í drs!Ps rstatutos, não dão di1·Pito a a<'l'UllJUlr,r:io
dP honoral'ios, quP ficam pPrlrucrndo ao ctil·ector effel'I i\ o,
salyo as di ...;posit.:õPs do ai'!. 10 1• s1·u~ paragrnplios .
.\l'l. 1 i. (.)1rn11do r·m rPtmião dP di1·pcfol'ia lia.ia 1·mpale
11ara a 1·psolui;ão d•· .qual11m•r assumpto, Sl'I'Ú P::;te sulrnwttido a
1111ya St>s,;ão. para a qual spr·ão !'harnados quatrn a1·1·iouisla:<,
um pol' pal'lc dP cada dirrctor, rcsolYPnclo-se •por maioria. f',
em 1•aso ctP noYn Pnqiaf P, o prPsidente resoln•r:í com o y1do dP
qualidade.
1\ rt. 18. Os

hunorarios da di rrrtoria são assim fixados:

PresictentP e thPsou1·eiro, GOO$ nwnsaps a cada um;
SupPrinli•mll'ntP., Hfl0$ 111rnsaes;
np1·pn((., l ::.'OO* rnensal·s.
~ I." .\o tl1!'soureirn SPL'Ú mais aho11ada. rnrnsnl111011lt', a
irnpo1·tau1·in dP IOO:j; parn ,falhas.
~ :!."A l'esid<'nPia do gP1'(•11IP sP1·:í srmp1'P .iu11to da l'abricn.
m1 Plll dPp1_•11d1·111·ia da 111Psma, IH11· t•outa da 1·0111pa11hia.
'

CAPITULO III
DO r.om:mr.JTO FISCAL

Art. Hl. O rom;rlho fiscal rla rornpanhia rompiiP-sP dP t1·p"
mmnhrns pffPrti\·n,.; f' t1·1•s supp]r•1J!rs. Pl1·itns a1111ual1111•11t<'
fl'lSPmhl1•a gPrnl nrdi11aria.

P"'ª

Art. '20. I111•u1111iP ao rnnsr>\hn fif!Cal:
1º, Prnit.tir parPrPr snh«e qnaPSfíll<'I' assumptns q11P lliP
sP.iam s11hnwttidns pela dirPrtoria;
:.'º, \'P1·ifirar os liyro.;; "ro:11,tas da rompanhia P snli1'ila1· a-;
i11forrna1:fíps qul' .iulgnP 11p1:Pssarias, nos ti>1·mos dn a1·t. t :.'O dn
di>1·1·p(n n. \3 \, cli> í de julho dP 18\H;
:1°, ap1·PsP11tar •:í assPmliJ1•a !H•ral n S1'11 parPt'PJ' sn]ll'P o~
JH'gn1:ios (' OJH'l'1l\;Õl'S S!WiaP.'.
Art. 21. :'frnburn rnrrnhrn do ronsPlho fisral podPr'íl ter
mais de SPis nwzrs dP lirP111.:a para ausPntar-sP, salYo 1•111 SPl'Yien da rnmpanhia.
Art. 22. Os nwmhrns effoctirns dn romPlho fisral vc:;.
ceri'io os honorarios de 1 ;000$ por anno, cada rnn,
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CAPITULO IV
OA ASREMBLl~A CmllAL

Arf.. 23. A assernbléa p;cral será conslit,uidu por accionisf.as
pos.::;uidores de cinco on mais ar,çõcs insr,riplas no regi si ro da
1·11111p:rnhia :rn dias, pf'!o 1111·11ns, anl1·s ria l'rnnião.
~ 1." Os accionistas po1· ac\.ões ao portador deverão dPJHlsilal--a::; na 1hesmlJ'aria rla r,ornpanhia. merliante reciho, p1)lo
11wnos f.T'f'.'i rlias antes do rlesign:irlo para rf'união da aRRf'n1lilrla.
~ 2." 0.'l rwcionislns por acr:ões an porfa1lor que as 1ivf'l'Plll
caw:ionarlo podel'l'ío rleposifar o 1ifnlo r,omprobatorio do pcnl11w,
af'im de exerccrrm1 o sm1 clireilo do voto. si no conlr:u·lo dP
111•11hor 1nfín exisl.ir est.ipulacfín f'm f'Onfrario.
,\1·t.. 2.'i. ·A assPmhlila gpral porlrd rlrlibf'rar af'liancln-.o(~
r1·1111idns :H~i:ionisla.~ que i·ppr1•;:rn11!Pm. pdn menos, a (fnarla
p:il'lr~ dn r.apif.al socinl. Ri 110 dia dcsign:Hlo não se rP111iil'P111
ar·-ci11nislns ri;presPnl:rndo n minimn do canital exigi1lo, ser:'l
r·11nv1warla nova reunifío, rnm antecipação não inferior a cinco
dias. 11or annnncins nos .iornaPs. declarando-se que na segnnda
l'P11nifín rklibrrnr:i q11al(f11Pt' qup se.ia a somma do rapifal l'P1•1·r-.sr>nl.n,rla pelos accionislns presentes .
.\ r,t. 2.:;. Qnanrlo a r,n11voraç.fio 1.ivcr por oh.icei o alg~1111 r!os
1·:-isn'-1 ]'tl'íw1slos no al't. fi" rln rlPcrclo n. 165, de 17 de ,Janen·o
r11• !Rflíl. 0 no :irt. 1::11 rln 1lPcreto n. 434. rle /1 de Julho de 1891,
n :-1.~sPmhlt~a só podPrá rlclibcrar achando-se reunidos acci.onisfas flllC rcprf'srnlcm. prlo menos, rlous terços do capital
c-rwinl.
~ 1. º P.i, nem na primeira nem na segunda convocação
r·omparccr.r o numero reflnPrirln de accionistas, far-sc-ha tPrr·.r-.ira, por annnncios r pnr r'artas aos qur. resirlirrm na cidarlr
rir~ R. T'aulo, drclaranrlo-sc qnr a asscmbléa poderá deliberar
Y:ilirlarnPnfP qualquer qne seja o capital representado pelos
:1f'cionisla.~ que comparecerem.
~ 2. º A segunrla e trrceira convocações serão feitas com
n1if P1'r''1Pncia. pl'lo menos, de cinco dias.
~ 3. º Trinta dias antrs rla rennião da assembléa gera 1,
l'i1·~11·fío snsprnsas as fransfPrcncias de acções.
J\rt.. 2ô. P.erão arlmi!Jirlos a votar nas assem biéas gcracs:
o l 11 l m· pelo 111 !dado, o curador pelo curatelado, o marido ]lar
r:ihPca da mnlhcr. os paes pelos filhos menores, o socio da
ri 1·nrn r·ornrnrrcial pf'la mesma. o representante rla adminis1rar:ãn dn socicdndr anonyma ou corporação, o invf'ntarinntr
1.11·1<! acc~rvo Jlrn imli:visn f' os syndicos prlas respectivas ma;:;sns
1a111 rlas.
~ 1. º Para a eleição rla dir0d,orfa e do conselho fiscal,
111'111. c·c:mo varn 1odas as delibr.:,rações cm assem biéa geral, são
ail1r11 IJHlns vo~os pm· procuraçao, com tanto que esta seja oul 01·~ada a aec1onista que nfo faça parte dos corpos gerentes.
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§ 2. º As procnrarões deverão conter poderes expressos e
cspeciaes.
~ ::i. º 'l'an Lo as procm·açõcs de que tratam os paragraphos
anl eccr!cnl cs como os rfocnmcntos com que provem a sua qual idade as fH'ssons comprchcnrlidns 11aqn0llc arl.igo, devem ser
<'nlrcg110s 11a s1lde 1la cmnpanliia l!'cs rlias, pelo menos. n11f PS
da roímifío <la asscmhléa.
/\ l'f.. 27. Os mcmhrM 1la rlircdoria não pnclorfí.o votar
s11l11·p lialn1wns. invPnfarins " conl.ns q11P prPslar0m, Ttí'tn os
rio consPlho fis·ral sohrc sPns pareceres.
Art. 28. Quando se tratar rlP 0lPi0fío rlc mcmhros 1fa rlir0cloria on rln rons0lhn fiscal, bem como rlo altorar,ã'n de
0sfal.11tos on lir111irlação rla comnanhia, os votos serão por 0scrutinio Rrcreto. contados na razão rlc um voto por cinco acções:
fodns ns outrns vnlar,iírs s0r5o w·r rnpifn. salvo redamanrlo
rlouR 011 mais nrcionista::; q110 Rc.inm l'"la r0rw0srnla0fío <ln
nnpital.
~ 1.º Nenl111111 nrcionisla po1lm·:\. f P1· mnis <10 10 volns,
para o pffPilo ilac; vofar,iíPs 0rn rmrnião rlr asscmhl{·a g-e1·al,
ainrla qnc f Pnha mnior m1m0ro rlc yofos po1• n·rriiPs prnprias 011
111' nccionisla qun rrpresent.e.
~ 2. º Os nccionislas que pnssnirPm mrnos rlc cincn acções
por!Pm nc:sistir :'is s0ssõrs dn nc:srmhl1ln grral <' rlisr11fir, ma!'!
nãn fp1·iío o rlirrif.o de votar.

AJ'f..

2~.

r.om p11le :í assrmhléa geral:

1º, alterar e reformar os estatutos da companhia:
2º, rlrlih0rar sohrr as confac: prestnrlas anmrnlm0ntr prln.
rlirrr,!.orin, prPcrrl0nrlo parecer do conselho fiscal;
~º. e!Pgcr, rlP quatro 0m quat.ro :rnnos. os mrmhros rla
dir<'r~toria 0, amrnnlm0nf P. os rlo conselho fiscal;
!iº. r!Plihr1·ar sohrP t.nrlo í]llí' fllr dP intrrrssc rla rom-l
pnnhia <' nfin 0sl.ivrr rommeUido :í dirccl.oria.
i\ ri.. ~O. A n.Rc:0mblr\a grral J'Pllnir-s0-ha orrlinariam0ntc
nPsfa Capital por torlo o mez rln marr,o rl<' caria anno r. rxtranrrlinarinrnrnf 0. nos cnsos seguintes:
1º, quando a sna rr11nião sr.ia reqnrrida por numero rlo
nr.ci.onislns r.uins ar;cõ0s formrm, pelo menos, nm ryninto rlo
capil.nl rln comp:mhia;
2º, q11nnrlo a rlirrclDT'ia julgar ·nccessario;
.
~º, ryuanrlo o conselho fiscal cntcnrlPr rynP occmTr•111 motivos gravPs <' 11rgent0c: para a convocação.
~, 1. º Nas sess_i"ies cxtraordinarins, a assC'mhléa geral só
pnrlPra tratar do nb,Jccto para que houver sido convocada.
§ 2. º A rn.nvocação ordinaria será feita por annuncios
pul~I1ca1los noq ,Jornacs, pelo menos, 15 dias antes do qirn fi\r
inrl1cado p~ra a I'P1miãn, e a Pxt.raordinaria com cinco rlias de
anl.rr,erlcncia.
§ 3. º O accionista assignará o seu nome e o numero de
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qur possuir 011 r1•prrsP1l!ar no li\'1·0 de !ll'f'Srnra. scmpro
íJll" h1111\·p1· r!'uniãn de assPrnblt'•a gc!ral.
§ i." O [ll'Oeurador ou l'f'Jll'Psrnlau(e 1•,.;cr<'H'l'Ú o seu nomfl

acr,ií1~s

r o do maurlanl<'. drdanrndo o llllllll'I'n d1• acc:i5es quP Psle
]l!l:'SUil' .
.\ l'I. :11 . ,\ ass1•111hl1•a gPra 1, 111·di 11ar ia ou P:d ranrrl ina 1·ia,
s1·1·i1 p1·1•sidida p1·\u 111·<'sid .. 11l" da l'11111ra11hia ou por a1·1~io11isla 1101· """ indi1·adu. 11 qual "'<'1iihc•r:í dm1s nutrns a1·1·i1111islas
11a 1·a """!'<'!a rios. quP toma 1·ãu ass1•11t n ;'1 llll'"ª· [ll'l'1'l'd1·11d11 a 11111·11\'a<.::io ela assP111liléa .
.\ri. :1:.?. ,\ assrrnlill-a geral em sua reunião nrdinnrin
lr·1·:í por fim CS]H'l'ial lOllHll' l'OllhPCÍlllPlllO do pal'PCPI' rln cons1•llin fiscal, Pxaminar, discutir r dt>librrar sobrr o i11Yrntario,
halaLH:o 1• coutas a1111uaPS, \ll'Ot'Pd('I' :í Pl<'i1;ão do 1·1111sPll10 f'isl'nl
r• :í 1le t!irrdnr·c•,;. OJl!HffhlllamPnte.
J>aragrnplio un icn. ~i. para tl1·libPrat· soln·c• a ma!Pria su,iPit a. cart'Cf't' a ass<'111hl1"a dP llllYüS es.l'JarPcimentos, pnrlc1·ü
adiar a sPssão. dt>l1·1·mi11n1HltJ o.~ n:amP.~ P im·rsti:.rar,iíl',; que
.i 11 lgar nc•cf'ssat•ios .
.\!'!. :u. A appr·oyac;ão rio lialanr~o r ronlas, sem rpsrrya,
irnpoi·tn a l'atifi1·ac:iio dos a1·tns r opPrar,iíf'S rPl'r1· .. nf P.' an a111111
F'1wial. ~aln1 o !'aso dP Pl'l'O. d1'do. f'rnudl' 1111 si11111l:11:f10 pu-<l1·1·i111·111P11fí' tl1•s1·ol1P1·ln.
\1·1~ :l\. \'ns 1·asns Plll q11r ª' lPis nu os rstatulo.;;; r•xp1•p.q_
.~a1111•11l1· dl'IP1·111i11:1111 a 1· .. 1111iiifl da ass1•mlil1'•a gp1•nl, ,·, pPl'Jllitticlo
:1 q11alq111·1· a1·1·i111Ji,;fa. ,;ia 1'<111\1wa1:ãu ti\· .. 1· ,;ido 1'<•la1·tlat!a 11111·
111ai' dr• 11'1•,; 1u1·zP~. <'Xiµil-a dn dir·l•c·toria.
l'arngrnplw u11ic·o. ~i n n1·1·ionistn não f'•'•r n!!('ndido, fl't'<Í
o tli1·1·ito d" f'awr f'lle p1·op1·in a c1111nwac:ãn. declara11d11 a 1~i1·1·11111-<la1)('ia 11r1 annuncio resppc.li\n.
1\1'!. ;;:i. l;m lllf'Z anlrs ria l'Ptrnião {ia assrn1hlc"a grral
n1·tli11a1·ia, a clir·l'!'loria fad an11rn11~iat· prlos jo1·nars ans a1·ciú11i;;las q11P SI' a1·lian1 :'1 disposi\:ão 11a s1;dl' <la <'Olllpanliia tiitlns
o;; i\1w111111•n(n,; Pxiµ itlo,.; pl'lo arl. J './ dtJ dl'crelu tl. i:J \. dP
!1 d1· julho t!t• 18\Jl.
Al'f. :rn. Até a Yt'S[l•"ra. o mais tardar, da reunião da ass1•111hl1;a g1•1·al ordinaria. ,;1•1«\ p11ltli1•adD pPln i1nprPnsn r1 l't>lnlo1·iu da di1·Pdoria, c·11111 o l1alalll:o <' pal'rrrl' do consPlhn f'isr·al.
At·I. :li. l>r•11t1·n de• :3o dias r!Ppois da reunião 1la a~sPmll!(·a
geral 11l'tlinal'ia a ada rPsp1•diYa SPl'Ú publicada e111 jonines
<l<'.-<la Capital.
l'a1·agrnpho uni1·11 ..\.s actas da~ sessií1•s 1la assrmbl1•a f!l'l'al
q11c Yrrsa1·em soht't• allcrar:ão de Pslalutos, augmento tio capi lal, ou liquida<:fw da cor11pn11hia sPrão publicarias no Díal'io
Offie.ial e arçhivadas na Junta Cnmmercial, sendo depositado
nn registro grrnl d(' h~·pnthrcas o rxemplar do Diario Of{il'inl
r>111 q1w sr houYcr frito a pntili1:aciio.
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CAPITULO V
DO FUNDO DE RESEl\V.\, E HEPAllTl\,:J\o DOS LUCllOS
·r

~\d.
J'al'-~t>-ha

Para
Para
Para
Para
Para

:38. Dos luc1·!)S liQ1~i~o,;, ~l'monstrados por bala11<;0,
a segumle d1~lnbu1çao:
«Fundo dr reserva», 15 % ;
«Fundo de depreciação», 15 o/o;
«Dividendos», 30 o/o;
« Rcsc!'va de diYidendos futuros », 15 % ;
a directoria, em partes igu11es, '.!5 % .

§ 1. º Quando o «Fundo de n•sena » atli11g ir i1upnrlarn· ~a
igual ao capital social, sPrú a quota de Fí % que crn dPst1nada para P"iSP fim di,;l l'ihuida aos accio1li~tas, corno di\idPllilO
supplenwntal', pagav(•l mn al'<.:ôcs 1k emissão l',;pecial 1111,. f'ôr
pr1\,·iam1•nl1• aulorizada.
§ :! . " O augme11to d1) capital, p1·ovcnicnlc da cmissf'to 1•sIH'l'ial dP ar1;ii,.s a qul' SI' referr o paragrapho ant1•eP1h-11tr,
s<'l'<Í tli.•stinado ao dP,;1.·m·olvimento e maior (•xpansãu dos 11eg11eio-; da eompanh ia.
§ 3." .\ importaneia do «Fundo de 1·pscrva » ~cd Plllfll'egada !'Ili im111ovPi.-;, valo1·1·~ til' ririJncira Ol'lll•111, ou t.:lltl.o a di1'\'clul'ia ml'ilwr julgar .
.\rt. 3!l. Os dividP111los serão pagos sc1111'strnlrni>1ltt' ao~
al'eionistas. ou ~1·us rcpresentante8 legacs, e o~ não reclamados
tkntro do prazo de eineo anuos, serão considerados ~orno renunciados cm fayor da companhia e !l'Yados ú conta de « Fundo
de re~en·a ».

C.\l'lTULO VI
Ili 8l'IJSll.:ÚE8. U Ell.\Etl

A1't. \O. O anno sot'ial lp1·111i11a 1•111 31 dl' d1•ze111]11·p, s1•111ln
cu11sid1•1·iulo o pl'ill!<'iL'fJ Pxercieio todo o trmpo íJl\I' d1'1°01T1·1·
dP,dP a installa1:ão da companhia até o dia 31 de d1•z1•11diro
de Hll? .
.\rt. 11 . .\ companhia podrr;í r·onstrui1·, 011 aLlt111i1·i1· ptll'
('nmpra 011 arrrndamrnlo, os Pdificios qur for<'m 11r·1·l'sSal'ios
para o Pslalwlr•cime11to da fabrica P suas rkprndc111·ia.", podP111lo ig11alrn1•:1tP 1·n111pra1· ou a1TPIH!ar os !Pr1·p110s i11di~p1•11sa\·pis para ps,:as Pdifirac,:ões, para ludo o que fica a di1·1•cluria
eorn pl1•11os poderes.
Art. 4?. o.~ incorporadores da compa11hia Joaquim dn .\IJ1·e11
de Lima Perrirn Coutinho e Josr' de 1.'\morim Lima t1!111 di-

Aaros DO PODJttl JtXICtmVO

rcilu a rccclrnr, a titulo de rcmuucrai;ao pelos seus trabalhos
iuslallac;ão da wrnpa11llia, a importaucia de 20:000$000.
l'aragraplw uuico. A refcl'iua quaHlia scl'á creditada cm
c·u11la especial áquelle:o i.ncol'poratlores, e pela mesma cont:i.
llie:o serão dcl.Jilauas as importaucias correspondentes ás chamauas que forem sendo feilas das acções com que subscre\'CJt·am.
pal'a a

CAPITULO V!II
DISPOSIÇÕES 'l'RANSJ'l'Of\IAS

A rL ..1:_;. Us accionislas, pelos presen los csLalulos, nomeiam
direcLorcs, vara servirem uos primeiros quatro annos, e meml1ros effectivos e supvleulcs do conselho fiscal, para servirem
110 primeiro anuo:

Dircctvl'cs
1'f'r•sick11k, Dr.

da Cu11l1:t Ferreira.
.Tosé de Amorim Lima.
'l'Jfesoureiro, coHHncnilador Joaquim <le Abreu Lima l'er1~i1·a Coutinho.
UcrenLc, Guslavo IIinlz.
1;1l~lll1'1ilc>

~uvcrinLrndcnto,

Conselho (iscal
Effeclivos:
Conde Asdrubal do Nascimento.
Dr. Antonio Moreira de. Barros.
'°1yrnpio Felix de Araujo Cintra.
Supplentes:
.Joaquim l\Icira Bof.elho.
ALtila de Almeida Ramos .
.Jnsé rk Sampaio Moreira.
ArL H. Os ho11orarios da dirccl.ul'ia e elo cousclho fiscal,
fi!Ímentc começam a vencer-se depois de iniciada a laboração
da fabrica, salvo os ltonorarios dn dirccLor-gerente, que, a partir
dt) 1 do outubro de t!Hi alé Sf't' inii:iarla a laboração, lhe serão
p:1~0~ na razão de GO o/o •
. Art. '1~. A ~lirectoria acima designada fica desde já autonzada e mvestida de todos os poderes necessarios paro pra-

Aé'1:'0S bO

rootn

EXECUTIVO

Ucar os aclos que furem l'i'ccisos al'im lk qne a 1~1J1npa11ltia
as suas operações.
~. l'au lo, 11 d1~ ouLulJro de 1\111.- Os incorporadores,

i1iir·i1~

Ju11qui1n de Abreu Uma Pereira Coutinho. -

José de Amo-

rim Lima.
ncconheço as firmas supra; dou fé. S. Paulo, ii de outubro de 1911. J<.;m tesLeunmho da verdade. - Francisco llo-

11uriu da Costa Aguiar.

Nomes -

Residencias

.J. A. L. l'ercira Cantinho, negociante - llua José Bonifacio n. 11 ................................-....

.José de Amorim Lima, proprietario - Rua Vidoria n. 63
Thomaz A. A. Saraiva-Rua S. Luiz n. 18.........
Dr. Clemente Ferreira, medico - Rua General Jardim
n. 101 ........................... , .._..............
Olympio Felix de Araujo Cintra, negociante - Rua Araujo
'11.

43.............................. ... . . . . ... . ... .

Acções

95
50
50
50

úO

\' ielm· de Souza l\Ieirelles, fazendeiro - Santa Rita do
Passa Quatro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tíO
Arlindo llibeiro de Andrade, fazendeiro --Tambahú. . .
tíO
l\larianna Carolina Andrade, fazendeira - Santa Rita do
Passa Quatro...................................
2tí
J1Jaquim Prudente Corrêa, fazendeiro-Santos ........ ') tíO
Alexandre A. de Siqueira, negociante - Santa Rita do
Passa Quatro.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
úO
l\lanoel Dias de Aquino e Castro, magistrado - Rua Victoria n. i 72... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... . . . . ... . • ... .
50
Conde Asdrubal do Nascimento, proprietario -Agua
Branca ......................... ·-·. ,_.. ·-·... ... . . .
50
Carlos Schorcht Junior, negociante -Rua Brigadeiro
Tobias ...........•....•.......•.•...• ,_. • . . . . . • .
50
João Antonio Julião, proprietario - Rua Frei Caneca
n. 134 ................................... ·-·. ... •.. ...
25
Manoel J. Ferraz Junior, proprietario - Rua Duque de
20
Caxias n. 41 .............................. ., ..... ·-·..
Carlos Baptisl.a de Magalhães, fazendeiro -Araraquara
50
Joaquim !\leira Botelho, negociante - llua da Quitanda
•n. 17............................ ... . . . . . . . . . . . .
200
AnLu11io Moreira de Barros, proprictario - Alameda
100
Bal'ãn do llio Branco n. 20.....................
1\laria .fernnyma Lopes de Andrade, proprietaria- nua
<:onerai Conto l\lagalhães n. t:L................
2::;
,J ns!i 1\1 a ria Alves Ferreira Ju11im', negociante -- llua da
Quitanda n. iG.................................
tíO
Belmiro llilicirn de l\I oraes e Silva, negociante - Santos.
:rn
Francisco de Paula llamos de Azevedo, engenheiro Ilua Pirapitinguy ................................. •-·.
20

MO
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:\lft•rdo i\laia. Pngeulu·irn - nua Pil'apili11guy.........
.\zaria:; .\la1·tins · Ji'pn·eira. nPgot:iantP - Santos - ílua
Saulo .\ntonin n. '1\l............................
.\l\l1111i!l \la1·qw·s Jlelllo d1• Snuza. n1•g•H'ianlP - sanlo'
- nua sanlu .\ntonio ll. :lí......................
l .ut.:i11 .\nl11nio d11s Sautus, iwg11eiantc - fiua t!P Siío
lkntu n. :?\1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l:l'aulin J'aha, prnpri1)\lui11 - nua \'iscomlc du Hio
Brant:o n. i:!...................................
.\ttila l)p .\lnwida namo.', int\ustl'Íal -Hua ,\111aral
nnr[.!;el 11. :! 11. . . • . . • . . . . . . . . . • . • • • • • • • • • • • • • . . • •
illrn ..\lat·ia llP1Lll<1ff1', tu1·dka - Hua Salltn ,\ntonin n. \l\J
_-\1np1·i(·n f)aniPlli. faZPlHJ(~it·o ---- .\ra1·aquara............
J•;t11nu11dn T1·1•nclt, fazrnd .. iro -- .\Yaré.................
.\ligul'l .\. nillaldi. 1wgnl'ianh•-Hio Clarn...... .....
,111,;1; 1-'l'J'l'l'Íl'a dP t:arvallw, I1Pgüi:iantP - nua Yi,;eonde
do Rio ll1·ar1co n. :rn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.\ngl'!u Flores da Cunha, p1·opridarin -- Bua \'iscumlc
do Hio Braurn n. :rn,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( :11.,lavo !Iintz, indu,;lrial ·-· Trav,.ssa 1:" Santa f:!'uz n. :!O
L11iz t~. Jlaa1pl()lla, 1wgoeiant..- .\lameda ClPYl'laud 11. i
.\u,,:u~l·ll_ 1:. l'a1nplo11a. llP;.rn1:iant<' - .\lameúa CleY('land
li.

1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.\ntunio i"PITPira da flo,.;a Sohri11ho, negociante - Hua
Spuadlli' VPrgtwiro n. 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eduardo Cunha. Plllpl'egadn HIJ t•orn111P1·cio - Hua Jost'·
Boai fu1·io 11. 1J .. .. • .. • .. • .. .. .. .. • .. • • • • • .. .. • •
Ju,;,; '.\ln11l1•irn J>inil,.irn. 1·al'ilalisla ..o... .\n•nida Gel~o

1:arria 11. !:lO...................................
dl' Sulllpaio .\'in1·pim. nt"gocianle - nua da Quitanda
Ft•\'l'l'Í[·a .lunior & Sarnh·a, rwg'lll'ian[f'S - nua da Quitanda 11. l!l........................ ... . . . . . . . . . . .

.lo~•"

\\'illia111 LN>, negociantf' - Hua .José BonifacicJ........
.\1l11111in JIUPlln, l\P;.W('iantr -- nua .João Boemrr.........
1:,u·ln~ í.c•mwio dt• '.\laµalllãe;;, faz1·w.!Pil'o-~antos... .•
.\ugu~to TPix1•ira. 111'1-(()('iantr nua Direita II. 31.....
\'i1·!1w .\11d1·pgt1t. cnn~nl-Hna Di1·pi[a n. !\..........
r .. \. dt~ Calda~ Filll<l, dPspac·hantP - nua Josc• Bnuifrwin n. i n .................... '..............
Fl'aiH'i,.;1·r1 .\l1111iz Ba1TP!n, n<'go1·ia11tP - ~loroca........
ll1•1·11ardo dr :\lagalhfíPS, !llf'dico -- fh1a c;uaYanazP,; ll. 11 t
Ca1·lfls .\111,.ricn Hfl!Plh11, 11rgorianf P - íln~ Crn1.~P!hPirn
NcLiia;; n. Jfl...................................
.'llar1·f'llinn Ltlpl'S Ba/'l'f'IO, /'azrmll'il'O - nua '.\lal'lins

Francisco n. 38.................................
Rua de São

Sil\·erio Sgnarra & Comp., negociantes -

10

100
:!:í

10
iíO
[íÜ

50
~5

:lO
iíO

50
GO

iíO
50

50

GO
10
:?:í

100
50
;:,o
10
100
10
:?:J
j()

50
GO

20

50

24,1
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Bento n. 55................................. ...
Elelvi110 de Menezes Prado, negociante - Mococa......

25
25

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 500
8. Paulo, 1t de outubro de 1911. -

Jow111im i/e A/11·1·11 i/1·

Os incorporadol'es,
Lima J>cl'eil'a Coutinho. -José de Amo-

1·i111 Lima.
lll'conheço as firmas supra; dou fé. S. Paulo, 11 de outubl'o dl' Hl 11. L<:m IL•slemun ho da vc!'<lade. - Francisco Xavier da
Custa .4guiar.
DECRETO N. !). ü!i2 -

DE

18

DE OUTUBRO DE

1911

Concede autorização á Companhia « Port of Pará» pal'a continuar a funccionar
na Republica

O l'residrrnle da 1l1"publica dos I<~stadus Unidos do .Urazil,
allnndPndo ao que l'equernu a Uom1ia11hia « Port of Pará», autorizada a funccion<Vl' na Hepublica pelos decretos ns. 6.283, de
:'ll d1• d1·zc1lll 11·0 11\> l \lüti, i . í30, de :~ de junho de 1909, e
8.318, c\1• l l d" ja111·iro do 1'.rHTl'nle anno, e devidamente
i·1·111···~Pntada, ifocrnla:
Artigo unico. E' cmwedida autorização á Companhia « Purt
of Pará», para continuar a funccionar na Ht:1ml.Jíiea, <'Olll as
altPrações feitas em ~eus estatutos, sob a.~ mesmas clausulas
que acom1mnharam o decrclo n. li. 283, ck 20 de dez.eml;j'o de
1HOli, fieandu a nH'snrn companhia obrigada a cumprir as formalidades exigidas pl'la legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1911, 90' da Jndepcndencia e 23º da Republica.
HE\\MES R. DA FONSECA,
Pedro de Toledo.
Eu, abaixo a~,signado, lrndudot· tmhlieo P interprete com111P:·rial .iurnml'nlado da p1·ai:a do Rio de Janeiro, por nomeação
da 111Prili~si111a .runla Gummercial da Capital Federal:
Cert ificu vPlo presente lJUe me foi apresentado um documento escriptu no idioma inglez afim ele o traduzir para o
Ycrnaculo, o que assim cumpri cm razão do meu officio e cuja
lrndueção !\ a seguinte:
TRADUCÇÃO
«PORT OF
Ct:>rlifir:ulo

PARÁ

tll' f'uwntla do eertífirado de organizn~i'í.o indicando
do Cilpitnl :tl'<:ôes rle $22.500.000 para $32.500.000

o

augmento

Eu, James E. Manter, esrrivão secretario da « Port of
Pará», eul'pnrar;ão do l\Iainr, prlo presente certifico que, em a
a~,·.prn!Jli'a orrlinaria annual dos accionistas da « Port of Pará>
1'orler

~~xecutivo

-

!Olt (Yol. III)
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d"' ida 1• 1·,·µ1ila1·11w11IP 1·onvn1·ada 11a ,.,-.11f111·111idad1~ """ 1•sla
11111" da. 1·.11n1pa11iiia " d:t !Pi. " 1·1·alizada 11a cidad1~ d1>, l'11rlI:i11rl 1111 J•:stadll do l\tai11e, Esladlls U11itl11.~ da A111e1·it-a, na
l1·n:a-1"1•i1·a, l 1 dP .iulllo iJ,. l!ll J, a1111u d11 :-;1•111\(ll', as,;e111lil1'•a
'"'"ª 1•111 qw~ 11s P"'"'"uid11r1·.~ 1k 'J:l. l i i aq'ÕPS pl'efer1·11cia1.,~;.
1lt1 i•)lal de 'i :í. 000 ae1:õ1)s prd1•roueiacs, e de ;Jft. 80\J acções
""" i na rias. d1J t Ili a 1 1k J 00. 000 acc;ões onlinal'ias do capilala1:\.'Õl'S da companhia, autorizado, emittido e em circulação,
"" :u'.lmYam pn•se11f Ps lll''Sl)alnll'ntc ou representados po1· pnlC'.U 1·a1;ão, os st'gu inll's l'l'eamlJ\\ l11s P yof os foram devidamente
appt'o\ ad1Js p1;lo yoto d1., 1·1•p1·csP11 t an li's da maioria das acçõp,;
1•111i11 idas e em ('irculaçii1J; 111Jssuidu!'P,; d1) LOü. :38ü acções 11rcl1·1·1·11i:ia1>,,; 1•. onlinaria.~. du total de' li:-i.llUO ai:ções prdc1·c·u1· ia1·,; u ordinarias e mil tidas 1: em ein:ulac;ão, eonfu1·mc ili 1o
~upra. IHl\'(•ndo Yoladu a fan>t' da passagPm ou adopção dos
a l l u1 I i1 lus pr1·ai11l11tlo,; 1• l'l'Solu.;:ões \ yotos:', o possuidores ile
:'. :'00 al'\:-Õl'S ha\'l~nclo yo(ado contra.
Considerando que o capital-acções desta companhia, actual1111·111•· a11torir.aclo, •' d" if;:':'. ;;oo. 000, di\ idido em 2:'f">. 000
:w1;úcs do valor par de 100 dollars cada uma, 125. 000, das
q11:tl',.; na i11q101·ta11C'ia lt1lal, :111 pai'. d1; $l2 .000.000 fora111
i11,.;1i1 uhlas 1·omn a1·•:l11•,; p1·1'1'1·t·,.11da1·,.;. '" 100. UOO acc;õ1•s na
imvorlancia total, ao par, de 10. 000. 000 de dollars, foram
1·r1·ada,.; eumo ae.;iíl's <·om111111h 1m u:·clinaria", e '10. 000 da5
111Ps111as aci:ü,.s i11·,.r1•r\•111·ia1·s 1: toda,; a,; allndida" aci:Õ<'-' co1111111111,.; on ordinaria,.; fiira111 d<'Yida1n1·1itl' <·miltidas e :c;e adiam
pr1·,;<>r,ft•uHmt1_~ em ein:ulaçãt1.
I·:. 1·011,.;idM'ando qu1: ua opi11iãu elos accionist.as desla 1:omi;:mlt ia a import.auc.ia do capital-acções desta companhia é
i11,.;ulJ'it"i1·1il1· para <i' 1i11.' para q111., a rompauhia se acha orµallizada 1'. 1JW\ 11111· 1:1111,.,1·;.;u inl.1'.. 1': 11r1•1:iso ou c01l\'oniente
augmenta>r o capital-acções autorizado da companhia e crear
;,o Ollll elas a1·i;iJ1•.,.; addidu1iaP,; autorizadas por esta fórma,
1:rn110 ae\:õPs 11rd•'.l'elll:ia1·s ,, 1·1.·par ª" r1•slanll',.; :,u.ooo ac(.'-Õe~
adilieio11ac)s assilll autorizad:is corno a1·i:1ies onlinarias, essas
110\'a,.; a1·c:1il',; prl'fl're111·ial's 1· ordi11aria,.;, l'icaudo perfeitamente
igualadas :'i,.; acc:õ"s pn·lt·1·1·1H'i:u"" e ordi11a1·ias exist.Pntc·~. rcspPc1 iY:tJJll'lllc, nu !o('alltl' a 1y11u.~. p1·1·ferencias e poderes de voto
011 n·~tricçi)P,;, 1m qualifica(.'Ões das mesmas, e bom assim estalwlerer e determinar os typos, preforencias e poderes de voto
n11 n•.,t1·i1·\;Õ1·s. 011 qualifirn1:õ1·,.; elas Jl11'Sntas a que os respc1•1iYo,.; pll,.;suiclo1'l'" elas dil:1s a1·1:1i1·s Jll'l'f1•rPnc:iac:-; e m·dina1·ia.~,
pri111ilivas ou 11ma,.;, t1~11t nu tiverem direito.
Fica resolvido que o capital-acções desta companhia. seja.
t'111110 pelo presente fica, augmentado de 22. 500. 000 dolla.rs,
di,·idido !'Ili :':'G.IHHl a1·-:•I•·~ dll valnt· ao par de 100 1lollars
r:11la uma. pa1·a :u.r-,00.1100 d1illa1·s, diyididn 1•111 :l:':í.000 ac1;õe~
do 111P,.;mo valnr a1J p:u.
Fil'a r1;snlvid11 mai,.; q111: 'i0.000 da~ a1·çõ"s aildidt11rnr·s I]•)
l'apital-a1cçõ1•:-; d~sla co111panliia aul.orizadas pelo voto anterior e
11a i1111rnrta11!'ia 11>lal. ao pai'. 1k !í. 0011. (100 "" dnllar,.;, s1',ja111
i11~1i111idas, co111n Jl"]" lli'Ps••1tk fi1·a111 instiluida~, 1·111 a1:1;õ1•s
prl'l'Cl'Pllcüws com id<·ntico,.; direitos aos conferidos ás ac1;G<'s
vrel'crcnciaes existentes da companhia no que respeita a typos,
4
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prefnrcncias e polforc.'J de voto ou rc,;tricções ou qualificações
das mesmas, conforme mais cxpl icit;iment e se determina e
•'>d ahclPcc 11as rcsolu•;ões scgninlPs.
Fica re,;ul\idn mai~ que 50. 000 das acções addicionaes
do capital-acções desta companhia, autorizadas pelas 1r1esoluções supra e na iwportancia total, ao par, de 5.000.000 da
clollars sejam, eonw pelo preseutc ficam, instituidas como
acçõ<'s ronunuus ou mdinarias com identicos direitos aos confol'idos :ís acções comumus ou ordinarias existentes, com res1wit.o a typos, p1·dcrencias e poderes de voto ou restricções
ou 11ualificru;i)es das mesma~, conforme mais explicitamente
se cstal1ele•:•: •: dd1'1·mina 011 t>spccifica nas resoluções seguintes.
Fica resuhidu urnis 4uc º~' possuidores das referidas
at:çiles prl'ferrn1:iaes addieionaes, cm igualdade de circumstanl'ias o dn di1·eitos, com os possuidores de acções preferenciaes
Ol':t 1•111 cireuhµ_:iio e 1:0111 as aei:;,ões prcferrmciaes autorizadas,
port',1t1, ainda 11:10 •·111il.l.idas, fprfio rlir'f'ito a. um dividendo fixo,
11fio cu1111!1ativ•i, d•· (i % soJ11.·1.• as ac(;õcs qu1) possuirem o terão
dil'!:ito, •h~pois do.'i JHJ.-;.-;uido1·,.s das acções eommuns ou ord:11:11·ias. 1•111 qual1J11•·1· a1u111, l1ouv<'l'l'lll recebido um dividendo á
taxa d•) () ';~, de part.i1;ipar 11as mesmas condições quB
P'i possuidol'l\'i ria .. ; ditas aq;ões curnmur1s ou ordinarias, de
quaesqUI)!' divid•'ndo .. ; nlt••rinrPs 1la 1~ompa111lia nesse armo.
f ls di1·pcfo1·,.s prnl•·1·fio de1·larn1· clivjd,.nr!o ...; cm f!Ualquer ali/li>
:..;11J11·e a'i ac(;iÍ•'s orrli11a1·ias, s•)ment•J si u111 dividendo ou divi11'-11dns solirn a:..; :11'•'.•-H'.'i prd•~r1,1wiaes honvm· sido decl~ado
a11l1·ri11r1111•J1!•', 1·1·pn""'11tawJo a parti~ prop•H'cional dos dito.:;
li 'lo, cmT1•spu111J"1 Jf '' a u IJ"l' i udn d• 1 1111~smo anuo, que houver
decorrido na ópuea 111arcada para o pagamento desses dividm1dos, resvecl iva1uc11I '" ,-;o!Jru as acções corrnnuns, e si os
dirccturcs Jwu 1·en·m sido do fHU'eccr· -- testemunhada por uma
d1~clar:ição dos H1es1J10.-; na sua resolução, declarando o dividendo sobre as ac\;ões communs -- que um dividendo ulterior.
olcvando os d i vid1~ndos sol!rn a;; acções prefcrenciaes aos
11ws1110s G '1o, 1wsse aww, l'slá devidamente garantido pela rc1·1•i 1a prc,;clll •~ P :tvaliada 1luraut1~ o mesmo auno.
l'orérn, a nilo ser assim, 1wnhum dividendo solirc as acções
ord i11arias o;crú dcclarndo cm qualquer auuo, sem que um di' idendo ou dividendos correspondentes aos referidos 6 % hajam
sido préviamente declarados sn!Jl'c as at'.ções vrcferenciaes, confornw ficou dito ~upra.
lls dividoudos sPrão dnl'.larados dtis lucro.-; li1111irios accumulados da cm11va11l1ia. ••111 1·ada a11110, i:iúme11tc á medida que :i
d i r"''t o ria a sc11 l'l'i l 1~rio dclerrninar, e os possuidores das
a1·(Õ•"~ prefrl'"Jil'ia•~.'i 011 ordinarias nfio terão direito a diviiJ,,11do:-; rn•s"' :1111111 q 11" n:1o pl'ov iPJ'f~lll dos lucros líquidos da
c111J11•anliia e ú 11wdida que forem <ledarados pela directoria.
Os pP.~suidorr•s 1k a1:1;1)1•s preff'r·racia••s tcrfio os mesmos po11 .. 1· .. s d1~ yoto q111'. os das acrôcs co1mnuns ou ordinarias, porém
niín t,.1·fio pl'dP1'1•111-.ia sol>r•: os vossuidores das acções commm1s
ou onliuarias, corn respmlo ú dcvolueão de capital em qualquer
li1Juidação, dissolução ou liquidação da companhia ou distribuição do seu activo.
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Fira rP."<.1lYili<1 mai,; qu<"• as 110\·as aeções addicinnac8,
co111mu11s t:lt CH'dina1·ia<. •·1· .. adas pPlas rl':<ol11i,:<íPS supr'a, tm·;1o
0' 111<'smns dir<'il0:' <' a Ill<''IIl:t l'.!a:<sific.ac;iio qu<' as a1·\:ilns
1·01111n1111s ou 01·di11a1·ias <'xi.,t<'III<',; " <Ili<' os dirnilo,: do.s pos"uit!ol'<'S das ditas aeçiJp,; addiciona<·s •·ommuus ou u1·di11aria~
do ca1iital-·acções desta ·companhia e os direitos dos possuidor'es
da-; <W\<i''" •·om1111111:< ou 01·dina1·ia:<, 1•:1:i,.;1!•11tes <lll <'m ,·ireulaç:lu
do capiLal-acçõns dest.a 1Co111painliia, são pela presente fixados
<' ddP1·mi11ados ·~ dt•sla dala •·1n d<'alll<' ,;prão difl'Pridos e su.icitos resp<'diYaHwnt .. 1i11 qualificado" " restrictos i1elns <lireit.os prefcrenciaes ou de prioridade dos donos das acções
p1·prcrenciae:<. 1·11111'•11·111<· ""'ª''"'"ddn [l<'ias i·1•sollH.:ill•s yo(ada~
JI<'sla ast'PmlJl<'a.
Fica l'<!solddo mais <Jll<' 11 ns('riYiin t!'"'ta L:Ol'l'"raçii(I spja,
\'01110 velo jll'('::i(~fll<• rica, autllrizadll (' ('()Jll i11struc1:(11•,: para
lavrar ,, s<'liar com 11 spllo da t'.1Hnpa11ilia um CL'I·til'icarl<l i11di('llindo as resoluções supra augrnentando o capital-acções da
1·1111111a111lia " parn a1·1.,liiYar o llll'>'lll<I 1·1·1·tit'i1·ado <'lll 111iios d•J
:wernt a rio d<' l•:st ad(I d1•11 l l'o d•· 1O d ia,; 1:011tad(ls da data d<':<la
ass1m11J!t'a" para fawr lodos º·' outros actos lJlll' 11rrcisos t'ur('m
011 qw· 1'11rP111 c1m\PlliP11!1·s. afim de tornar as rcl'eridas l'l'SO··
lt11·•iPS Yotadas. validas <' l'i'l'1•c!iYas.
· - E PU, o l'Pf Prido <'Scri yfin autorizado <' eo111 as i11:;L1·u1·çiil'.i
1·011st.antcs das rewlu1Jírs ,-;upra. pPlo presnut.e Pxpe1:0 n p1·escnte certifieado 111•la eoJ11panllia « Pol'! nf Pará» " da ,;ua
pa!'le, para L'S fius ·1:1111sig11ad11s 110 art. :3!1 do capitulo íi do
nn<'Gcll S/11t11t1•s do !\lainr~. do armo d1" 1\J03, e pelo presente
certifico que o eapital-acr:.ões da « Port of Pawá » foi augmen1ado cio u111do 11w· 111ai.' ""Pii('.ifa111(•11te se declara nas reso!111:il<'s s11pra.
J•:m fl'S(!'lll\lllil11 d<> <jlll' f'il'Jll<'i <> [ll'l'Sl'llfl'. (jllü Sl'Jjpj C<Jlll ú
~dln ria rl'fp1·ida eoq11Jra1:iio. <'111 l'ul'llaud. 110 Estado dt• l\lainc,
11••sl1• dia ?O dP .ittllw dl' l\ll I. armo cio Se11hor.-J11mcs E .
.1fii11tc1·. <'Sl'l'iYii•i da « l'nrl 1.i· Par:i ».
1•:111 fPst1•n1t111l10 do q111• l'il'!lll'i o p1·•·"e11ln lflW sl'il<'i cnm !.
,;1•1111 da rdterida 1:ort101·a(;i\il, <'til J>ortlaud, no Estado de Mainc,
neste dia 20 de julho de 1911, anuo do Senhor. -James E.
Jlanlc1', escrivão da « Pnl'! n r Parú ».
EST.\Pt 1 IH<; M.\ INI~ -- Sl•:CilE'l',\nlA DE E8'1'AI >O
C1•1·til'ic11 I"''" p1·1:,;1•11f<' iJU" o in,;ll'Jlllle11to a qtrn se adia
pr••s11 o p1·ps1•11tl' ,·. dlpia ri"I dos 1·<·gi:;tro;.; desta Serrdaria.
l•~m fp,;[p11111nho do qu<' 111aJid1·i sl'!lar o Jll't'St\IÜP com o
sdlo do l~slado. pa.'<sado " pol' 111im l'ir111aJo !\Ill Augusta, nPslc!
dia :.'O d1• julho do a1111<> d<' i\:osso Sc11ltor, 1\lil, I' 1:rn° da [ndPtH'IHIPrn'ia d(ls E,; lados Unidos da "\merica. - .1. E. Alc.1·r<111/l'I'. ,.;l'l"l'l'lal'io i11l1•l'illo d11 1~;.;tado.
J•:sta\a o ,,,.]J11 d11 l•:slado de l\1ainc.
ll<'c<rnl11•<'ll yp1·da1kira a as.<ig11atu1·a cxal'ada no l'.<\I'i ificado
r<'fro dt~ .T. 1:; . .\l1•xa11dPr', p<•lo Sl'tTe!ario do Estado dc l\[aine,
e para constar onde cou\' ier, a vedido do interessado, passo

o presente que assigno e vae sellado co.tn o sello deste Con-

AC'I'OS DO PODER EXECUTIVO
sulado Geral. NO\a York aos 22 de agosto rir 1fl11.-Manoel
Jacintho F'. da Cunha, consul geral.
Cnllarla " i11ufilizada .rnm a cl1a1wella do rrfel'ido consulado u111a Pslarnpillia do Sl'l'\ iço eo11sular do Brazil de 3$000.
Colladas <' inu ti 1izadas na ltP1'PlH:dol'ia do Districto Federal
rst.ampilhas f(•deraPs no valor dl' 1$800. A assignatura e qualidade do Sr. '\lanol'l .Ja1ointl10 F. da Cunha estavam devidallll'IÜP autl11•11f ieadas na i:"l'crntal'ia das Relações Exterim·ps
d1•sta 1·idadP l'lll data dl' 21 dP sPtembro de 1911.
Sobrn Pstampilhas foJPraPs do rnlor collect ivo de 2$700.
ílio dP .Ja11Piro. 21 de ~PIP111bro dP tfll l . - Manuel de Mal/os
Fonseca.
E11, abaixo assignado, traductor p11blico e interprete com111P1·eial .im·amf'ntado da Praça do Rio dr .JanPiro, por nomeação
da 111p1·itissima .Junta CommPrcial da <'.apitai Federal, ccrtificn
pPlo p1·esPntr qrn• me foi a11resentado um documento escripto
1'111 idioma ingl<~z afim dP o traduzir para o vrrnaculo, o que
a~sim l'Umpri l'lll razão dP 111Pu officio P cuja lraducção é a
SPgllillf P:
TRADUCÇ.:rn

Estatutos incluindo as emendas feitas até 1 de agosto de 19H
Sl~DE IlE NEr.!lCIOS E SELl.OS

p

A1·t.. 1." A s(•dP dos 1wgocios P Psc1·iptnrin principal da
r.ompanhia, 110 m~tado dP l\Iai.ne, serão na cidade de Portland
P o sP!lo sl'l':Í dn f1'11·ma cil'eular, com as palavl'as «Por! oi'
Pará» Pm i·Pdor da pe1·iphP1·ia I' as palaYras P alg'ftl·ismos « Tnc·o1·rwra!Pd 1!!Of\ - l\lair11' » 110 1'Pntro.
FUNfYHONARIOS

Art. 2. º Os funrrionarios da companhia sel'i"ío: um presidPntP, um prinwi1·11 ,-ieP-JH'PSiclf'nf.I• 1• 1111t1·ns ,-if'l'-Jll'Psirlf'nl<'s
fJL!I', opportunanwnll', f'o1·pm uomPado~ pr·la tli1·p1•loria. 11rn tl11'-s11111·pi rn, u Ili SPf'l'l'lal'io, u 111 n~r 1·i ,-:io, uma d i rPdoria <·ompo~I a dl' llfl\'I' Jlll'lll li l'OS ,. os ()Ili" l'Pgad1 )~ ~li llal 1Pt'IIOS l[I 18 a
diL'Pdoria 011 a 1•11111111iss:io l'XP1·11f i\·a opp111·funamrnlP n•J-·
llH 1 Hl'PBl,

Us a1·cionislas rlll s11a assPlllhlt'•a annnal P!PgPriío por rsr1·11tinio, d1•11t1·1• si. uma rli1·r1·fo1·ia: 1•lf'g1•1·:i11 ig11alnw11fl' o
Ps1·1·iv:in.
A dil'Pdnria 1·111 ~ua pri11H•ira 1·p1111i:io r!Ppois dP f'IPita
Ps1·olhP1·:í. dt>11t1·p os q1lt' a 1·1111~fi'11i1·1·111. 11111 p1·psi1knl1• " nm
J11'irnPil'll Yire-p1·l'~idl'trl•'. t' fa111l11•111 1·s1·1dl11•1·:í 11m flil's11111·rir1J
,. 11111 sPcrl'Larin.
A rlirPdoria pnt!Pr:í oppnrt.una111P11f1\ nornPar outros vicep1·1·s id1•11t '"~· p1n·,;111, \" i1•1•-p1·p~ idP11l1• a lg11111. a n:io ~l'J' o prinwi 1·0, Ill't't'Ssita st'r 111Pmhrn da di1·peforia. O Pse1·ivão t) o
Sl't'l'l'fario p1·p~fa1·:io, l'l'spPcliYarnP1ilP, ,i111·amP11fo 1fo f'iP!menle
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desempeuliarem as suas 1'1111rr,ões. Os cargos de vice-presidente
e secretario, ou de tlwsoureiro P secretario, podem ser exercidos
111•Ja 111f'sma pessoa. 'l'ndos f',,S!'S fllnecionarios exer·ccr·ão seus
('al'gos pol' espa<;o de 11 m a1 uw, n dessa data em deant!>, até
serem eleitos e qnalifif'.adus n~ ,1•11s sncce,sores, salvo, comt.udo,
uemissão em r1uailJnf'1· f P1111JU p!n· vuto ria maioria da dirf'cloria ou da 1~ommissãr1 wrncutiva. l•'icam exrepluados os
fn 11rcionari11s lil1~ i l 11.s 11<1 a.s"'•111bléa dlls signaf.ario;:; dn ter1w1
dü contracto " da 1H·iu1,.im ll~s1•111bl<·a da dirrctoria, qu1) exercerão os seus cargo,; aH· a p1·i111Pirn assmubléa annual, e desta
data em deantt>, af1~ sen•111 f'il•ifo., e !Jllfllilicados os seus s11ccesBores.
IU<:NUN1:11 111: Vi_INl'i'.l<IN\l1lll,;

Art. :J.• QualLJUPl' di1·r~1~l11r, rn1~1ulm1 da 1·1imJJJissiio executiva ou funooionario, poderá rcnurwial' o seu cargo por meio
de a\isn 1·s1'.l'ipfo (t di1·1·t·l111·ia 11u ao prl',;idP11f.1• nu s1·e1·l'l.a1·io,
P selldll ai'.·1·0ila a s11a t·f'1111111.,ia 1wla di1·l't·l11ria 011 1wl11 1'1111c1"ill1i:u·ill a q11P111 1•,;.-;1· a1 i.-;11 d1• r1·11111ll'ia 1'1'11· 111and:id11, 11 s1·11 1·a1"~"
Jic'arú. vago.
Us di1·r·1.,l111·1•s qu1" 1·11111 i1111:11·1·111 1J1L 11~ 1111•111!ir(1s da 1·11u111iissã11 Px1·1·11ti1·a pod1•r;!11 agl1· a d1'.'<pl'il11 d1~ q11alq111·r 1·aga
11a direcLoria ou 11a eo111111is,;ã11 ('\1•1·111.iva, ('. l11d11s 1.1s a1'.lfls p1·aticados pela uÍl'l'l'.foria 1J11 pl'la 1'.11111111issão 1•x1•1·1tfi1;1 11l! 11111·
qualque1· direclur 1H1 111,.111Ji1·11 da 1·11111111issã11 1:x1·1 . 1ll i1 a s1•rão
validos, ainda q1ft' lu11l1a l1avid11 \ i1'.i11 11a l'll'i1.;.ão tlll qnalif'i1'.aÇ.ii,f.! de q11alqu1·r dl'~s1•,; di1·1·1·l111·1·-; 1J11 1111>111J1rus da 1·r1111111issão
•'l'l'e'ilf.iva.
Arf.. .].º l'rnl1·1·ã11 yag:ir 1p1:H·~q111'r d11s dilos !'ac·gos f' S('l'fÍn
precnchid(ls pPla di1·1·1·f111·ia 1111 p1·la r·o1111nissão 1·xp1•.11f.iva, n a
11cssua escolhida parn Jll'!'1'111"l11•1· q11alq11Pr vaga, or.cupal-a-ha
pelo tempo qne foliai' ao 111a11dal11 do l'u111'.cimtario que vier
suhsliluir.
Caso psfe.i:t n11sP11fl' l1•11qH11·a1·ia111l'llfl' 11111 1'11111·1·ill11a1·io da
c11111pa11hia 011 11:1 imp11ssil>ilidadl' dl' 1·x1•1'l'!'l' as s11as fn1wcõf'2,
a dir1~clo1·ia m1 a crn11111issií11 l'\1'1·1!1 i\·a pi'1dn Jlltllll':tl' 11ma p1~ssna
iiara occupat· o seu Jogai· tll!rnnf.o a auscmcia 011 i1upf'11inlf'nto,
p111IP111ln dn1· a 1•ssa p1•ss11a Indas :1s alll'ihui1:ií1•-.; " 11111!1·1·ps d11
s1tl1sfil11id11 1111 pal'fl' dl'll1•s, 1•1111111 ,.1if1•11d111·.

Art. ti.º Os hens, m1gnl'ios e trnnsaccões da companhia

sPrfio gp1·idos 11Pla dil'P1\lnl'ia, qun p111!Pr:i praticar todos _aqnf'IJeg
pndf't'P!'! da -comp:111liia q111• a !Pi m:rnda1· que n Sl'.J:llll por

J"1írn1a especial.
· ~mn \1111· 1'1'11·111a alguma 1·p,;fri11gi1·. pur i11ferP11cia !~li re~e
reneia 011 dn onti·n modo a ge111)ra 1ui ade do q1rn fica d1 to
acima;· a tlirPcloria fnr·:i p111l<'1·ns, a sl'll intoiro crih~rio, para
l~llllijll':H· IJll:'ll'~lj11Pl' lw11-.; 1111 dil'l'if11~ e l'l'il'!wa1· 'lll:IPSIJll•'l' 1·.011-
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fractns cpw possam pa J'í'Cf~r va11ta.iosos para a companhia e
fixai· o prí'f'..11 a pagai' ptda 1·11111panliia pol' •·sscs bc11s, direitos
01i contrndo.,; e l1'.1t'(t lambem podPres, sem precisar tlo asscnt i1111•11lo ••11 \'11111 d11.,; a1·1.,in11ista.,, pal'a \'1•111!i-1", (!'a11sfPJ'i1· 1111
rlisplll' d!' q11alq111•f' 1111tra r.·,r111a dt· lodns llll q11al'sqt11•[' 111•11·;
da co111pa11l1ia, ,.111itl i1· 1it1tf,,s, dt'/11'11t111·1•s ou 111drns 1il1l111s
gara11I ido.s da 1'.11111pa11hia. I' pl'11lwra1· 1111 Vf'J11J,.1·
lllt'Slllll'
p,.las q11a11lia,; ,. a11,.; p1·1·1:11s q111•. (i :'ua li\'1·1~ opi11ião, .iulg-ai· .. 111
l'.1111\'l'lljl'lllP I' gl':l\:ll', 11,\ polftl'l'al', ('lllf'l'llllal' Oll tllll'l'al' dl'
'lll:lÍ'.Jill'l' llLJl l'll r1'11'lll:l llS l11•11s 11111\ l'ÍS Oll ÍllllllOVl'ÍS da l'Otrl]l:tllhia p::ll'a !-':ll':llil ir 11 paga1111·11l11 dl'ss1·s 1 ilulos, df'i11·11t11r1•s
011 111i11·as 111lri.ga1:l>1•s ou di\ ida.s da """'"ª"Ilia. l"i1·a 1•1111•11rlido. pur•"rn. qu1• a 1·11iissii11 dos 1il11l11s df' p1·i111Pi1·a h~ p11L111•1-:1
dn ri o/o .rnsgatn.v<'is pm r.o annos, desta compm1hia, por forca
ria <'.S11'.ripl.11·1·a de fi'u.st cm fav11r 1la « J•3mpirc 'l'rust Company » na qualidade 1Je lrnst, nm dafa <IP l de março de 1!l0rt,
11iio Sl'l'á a11grncnl.ada al1im do limilf) ilo f: rí.000.000 em qualq1rni· occasião, cmiU.idas p, m11 cirüulaçiin, srm que o a111,'1Twnt.o
s1,,ja devida,uwntn autnl'izado pot· rcsolrn.:.iio approvada ""' ass1•111blt"a g-er·nl por· prwladnrcs de a,c(;õcs fia 1rompanhia.

º"

Art. G.º A dirccl.oria da rompanhia, por dnlihcraçã" vofarla p1•la mailll'Ía dos dif'1•ct1ll'<'S, p1íd1~ r!Psignar t1·r::: 011 mais
rli1·1°1'.lo1·1"~ parn 1·011slil11i1·1·rn i11na 1·1>1nrnissão f'X1•r·utiva. r·o111rnis,iin '"""ª q111•, salni as limila1;íks 110 a1·lo dP ser lomada a
d1·lil11·1·a1:iio. rn1 aq111•llas q11P opp1ll'fu11a11w11fP a dirP!'lllria')ioss:i
fazer, t.er:í e podcr:í. cxP.rccr todas as at.t.ribuiçõcs e poderes
l'.1>1ll'PI'idns pl'ios Jll'l'Süllll'S l'Sfafufos llll llOl' ki l'Olll'r,ridos :'t
dirPctnria na gpsfiin dos negorios f) tra11sacçõPs da cornpanhia,
i11d11si\'1~ a fam!ldad1• dr, p<'rmift.ir a al'fixa1;ão do scllo da 1·om]lanhia <'lll lnrl11s ns 1mp1)is íJlH' tli~so mu·e1·prr111. A commissiio
nxP1.mLiv:!. rlcgcr:í d<'nlt·p os s1~ns membros nm presidente.
llELEfL\('..\fl IJE PODEHFS AflS nmEC'l'ORES

Art. 7.º A directoria poderá, opporfnnarnrnfr,

rl11s sPu s por!Pr<'s a commi"sÕ<'S su.i Pit a~ a
l'<'g11Ja1111•11l11s irnp11~f11s pl'la <lirl'clrn·ia.

(f11 a IQnPr

1l1~lrga1·
q1ia l'SIJ11 Pr

«QUORUM» D!': Dll1EC'I'ORES DA COMMISSÃO EXECUTIVA

Art. 8.º '1'1·Ps dirPcforcs e dous membros da rommissiin
l'X<'CUtiYa 1~on~I if li iri'ío, t•m l'aila rasn, qunrnm para rkl ihPl':tl'.
AC'l'AS

Arf.. !J." A dircctoria mandará lavrar actas de suas rfolilwrac:õ<'S e das ria 1'01Hlllis:;ãn <'Xf'f'.11tiva. h<'m r.orno rias df'lihf'1'a1:õrs <los a1'rinnistas, e nas assembléas annuacs, e cm l]lla.1-
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quer outra occasião em que o exigirem os accionistas apresentará uma exposição dn aet iYn P pas.~ivo da corporação e do
estado dos seus negocim.
llEVEllfü~

IH) J>IU:SIDElN'l'E

Art. 10. O presidenll~ sPt'ú o principal f11nc1~ionnl'io 1•x:ec111.ivo da nornpanhia; preRidirú a todas ns assemhl<'as da dil'Pl\loria P dos a1·ci1rnistas " d1\SP111pPnhal'ú todos os Pncaq.ws
!(IH' a lPi nrnnda i111·11111bir no pl'Psit!Pute d1• unia 1·ompa11iila.
DEVERES DO

VIC:E-PRESIDEN'l'E

Art. 11. O p1·imeirn Yi1•0-pr'PsillPnt" (p1·ú todo::< o~ podNP<;
e dl'smnpenhar{t Iodas as alfrili11it:iít>~ do JH'f'sidl'llf P 1rn sua
ausencia ou im1wdimenlo: tPr;'1. alf;m di::<sn, os podPrPs P cl1•,;Pmpenhariá as attribuições que, opportunarnente. lhe forem ronfewidas ou imposf.as pPla dircntoria 011 pela commissão PXP1·1itiva.
Na ausencia do pr1•sid1•11f P " do pl'i11wiro vic.--presi!!Pnlé'
de urna assernblf'a da rli1·p1·to1·ia ou elos a1·1·io11istas podPr;í S•"'
l.'leila uma 1ie>;soa para diriµil' º" t1·allalhos. Todos o~ lllilrn.~
vicr-prPsidr11trs. <Í 1•x1·r1,..:ão do primriro Yicr-prr-sidPnlP. l<'rã:J
;.;1ímPntr os podrrPs P dPsP111p1•nharão s1'11nPn!P as fu11rçiíPs que
lhPs forf'm opportuna11wnt1• i111pnstas 011 eonfrrirlas 1wla rlir<'1•f11l'ia 011 pr.la rommissão PXPrutiva.
DEVERES DO ESCRIVÃO

.\ri. 1?. O rsrrivão f Prá um cartnrio no Estado rlr '\lain'l
r· srr;í .i11ra11wnt.arlo. r•rmfnr1111• rlispi"ír a !Pi para o fi1'l 1·11111prinwntn dn>' St'llS r!l'YPl'P~. npgjs(l'al':Í fn(\OS 0.'l vntos (' cil'ii}ip1·a1:iíl'8 dos a('('.io11istas da 1·1nnpnnltia <' lllantrr:í tll}1 al'l'ltivo
dn todos os acfos " pa1wis fllll' r·at'l'í'Pl'r•rn dr• s<'r arrlih·adoc;
1'111 sPn nal'forio. P dPRPrnp1'nlia1·ú quaPsrfUPJ' outras funcçt"í<'.'l
q111• lltf' possam sPI' imprhfas pP!o 111·p,;jtJ,.11tr, pPla di1·pt'(oria
01r pPla comrnissãn f'XPCufiva. !•;Rtando ausnntP o Ps1·1·iyâ11 rln
uma assrmhl(•a rll' a1·1·innistas. Psla por!Pr:í nnmPa1· lllll PS1·1·ivãn f Prnporario.
DEVERER

00

8EC:RFITARIO

. Art. 1:1. O sPCt'Ptario s1·r:í. r:r-nffiein. o 0srriv1ío da dil'f'Cforia e da r.ommissão """''ttf.i,·a "· 1•111110 tal. lavrar:í ª·' al'ln~
cl<' todas as l'Plllliiíf's ria dir1·1·fnria " d1• Inda.-; as 1·n111111Íssiírs
0 dar:í " far:í. disf1·ilH1i1· lodo,; º' a\isns aos a1·1·irrnista". dirnclorP>; " 1'0111111is,.:1\p.s ria 1·111·11111·a1;ã11. P1·ps(ar:í juramPuln dr!
fielmf'nlP cumririr os SP\I~ dt•\'l'l'l'S. T1•r;í snh sua g11a1·tla •)
srllo da companhia P, ,ron.irnwtamrnte 1·nm o Psnrivfio. sPrá o
µ1ia1·da rlP tnrlos 1is ar1·l1iyo, ,. n·µist1'(h ria 1·rnnpa11hia. P. r!Ps1•mpP11ha1·ú todos 1H 111ilr11' r]py;·r,.c al'i'1'1•tos ao ,;1•11 ca1·go llU 1p11•
1J1r; riossam sp1· affPdos 111•la ilir·1·1·foria ou pPla 1·rn11mi"fí'1
Pxr•n1!iYa. Na a11::;Pnr.ia do Sl'l'l'l'!a1·in dt> uma ass1•mhl1;a ria dir1wl o ria 011 ela corn111issão l'Xl't'U f.iYa. p11t\pr{t SI'!' nn1111•rid11 11111
Sf't'l'Ptario temporario 1wla assPrnbh;a.
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DIWERRS DO 1'HESOUREIRO

Art.. 14. O thesoureiro. Rob a direcção do presidente e
vicfl-presidcntr. tPr:í a seu rargo ns rwgocios financeiros da
companhia e trrá spb sua guarda os dinheiros e ti tu los ga1·antidos. á cxcrpçfín ela sua prop.ria fianr,.a, que será guardada
pPlo p1·.,sidP11f P. E.~l'l'ipturará ou mandará escripturar as contas
da companhia Plll liYl'OR ac!Pquadns Pm os quaes todas as t.ransr1t·1;õPs SPrãn cuidadosanwntP lan(.'adas e dPsempPnhará quaeRl[tWr outros m1cargos que compilam ao Sf'U cargo ou que a ellP
possam SPJ' a l"fi•rtos pPla rl irnclnria on pela rnmmissãn nxP1·11! iva.
Prflstará fiança para o fiel cumprimento dos seus deveres,
ela fórma da quantia e 1com as garantias que a direc.toria ou
a 1·ommissãn Pxrcutiva rlPf PrminarPm.
ASf'ml\TRLl~.\ .\N'.'llf.\L

nos .\CCIONJS'l'.\S

Art. 1G. A assPmblf'a annual dos a1·1·innislas para a PIPiçfío

dos fum'l'io1rn1·i11-; r para, li'alar dos 0111 rns nPl.{oPins quP dPYf'll1

sP1' ~11b111Pllidns :í as~rmhl•'a. rPalizar-sP-lta :í hora ma,r1'.rHla no
:wiso da, ass1•mhl1•a. na RPgunrla fpi·r.a-frira dP .iulln dP l'alla
:1111rn. nn rscriptnrin prinripal da ro111pa11liia no Mainr.
Caso a assPmhl1;a annual não .q1>.ia rlrYidanwn!P convocada
P rPalizada, a dirPdnria cn11Ynrarú uma ass!'mbli;a Psprcial Ptn
lngai· dPssa f\ para tratru· fios assumptofl quP devf\riam ;;;et'
t rnt.ados nes;;;a .assem biéa anmrnl; todas as deliberações t(.madas
nPssa assrmhl····a f'SpPrial !P1·fío o mrsmn Yalor r cffrito que se
l'nssr•rn tomadas na asRrmbh;a amrnal.
ASSEl\lBLÉ,\ ESPEC:L\L DOS ACC:IONISTAS

Art. 1ô. Serã.o com·n(•.adas as as.qembléa;:; rspeciae.q dos
ai'rionüdas prli1 "<l'1TPlario. S•'lllllf'P qur a direct.oria nu o presidP11!.P assim 11 nrdrna1·p111 011 nwdianlP prdidn p01· Psr·1·ipto
dl' :tccinn is! as l'f']1l'l'SP1it arn ln mrnca mr1111s de 11111 qu inlo do
1·apit.al-arçõr.s nmittido nu rm r.iI1rnlação.
«QUORUM» DE Af1CJON!S'rAs

Art. 17. Em Parla assPmhl1;a, dP ar·cinn istai:; r)pyrrãn achars1• rPprPsPntatlo;::. nrs;::nalmPnl.P nu por procuracfío, arcionistas
pnssuinrlo no minimo :rn % da quantidade total •das acr,õPs do
1·apital-:wçõf's rmit.tidas e Pm circulação até então, para constitui!' ((11m·11111: ;;;i houYPr numero inff\r·ior. srr:í adiada a
a-;sPmhl1;a pawa outra ncrasiifo opporhrna .
. \YISíl llE .\SSF'.\1111.1~\S IJE .\C1:TONIST.IS

Art.. 18. O sr1»1'Pla1·io rxpPdir:í avisos dP Indas as ac;sPmhl•;fü; dP :wr.ionisl•a:;; pf\IO Correio, ou mandando rnt.regar o aviso
a Parla arcionista 1IO dias antt's rln fixado, no mínimo. para
:i as~P111hli;a. Pxplir'atHlo a 11a1urPza do,; nPgocios rlP 11111' sn
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pl't'f.e111 le lmlar mareando a hora e o Jogar rksignados para taefl
:issP111hl1;as.
l > avi.•rn "'P"didt1 11111· p:-;sa 1'1'•1·ma será 11ia11tlatlo a 1:ada
,'l1Ti1111i.'il:t pal'a " 11ILiJ1111 1·11tl1°1'f'l:o qu1· df'iXOU COlll () S('('.['(•(ari11
1• 1·ada :11Tio11isla s1:1·:'t 1·011sid1·1'ad11 para l11d11s os f'ffpi(os 1·1>1110
liav1·11dt1 l'f'l""liido avis11 d1: t1111a a;;;;1•111hl<'•a f'lll dP\'iÚ11 l1~rnpo, SL'
,.,,fi\Pi' p1·1·;;1•1J!" ot1 l'•'Pl'<'Sf'ldado 11111· pl'1>1:111·a1;.ão 11"""ª asr;1•111hh"a. 1111 si d1•sisf ÍJ' dt1 avis11, ·11111· 1·s1Tipfo, a11t"" 011 d<:pui;;
da :1°Sl'JtihJ1"a.

Al'f. 1!1. n1•aliz;11·-.'il'-lt:ít1 :1ss1•111hl1;as r1•g11lar0;; tia flir0r:f111·ia 1111,.; l11ga.1·1•,.; " 11as 1w1·:1si1-11•,.; q111• a di1·1•1·foria iJ,.f,.1·111i1i:1r

P 11fí11 s111·:'1 1.i·111·iso PXpPdi1· :l\'i .....:os tl1•s...;a~ n~.~f'11ild1~a~. ~111·iio
1·1111\ 1w~1da~ a~ a:--;-..:1'111ld1~:t'-' ii..:.1H·1·ia•· ...; da di1·1·1·f11ria 111·111 :--:1·1·1·1 1 -

fa1·i" St'llll>J't: iJilf' ti 1'l'l'SÍd1•1Jl1•, ti pl'il1Jt•i1·11 YÍ1't'-pl'f'Sid1•JJ!1• 1111
:1 111ait11'ia da di1·1·1·f111'ia <'Xigi1·,.111 1• s1·1·:í dad11 11 dP\id11 n1 is11
d1• 0 sas ª'""11J!il•"as 1·s111·1·i:11'.s, p111·1"1n t1 a1·l11 tia di1·,.1·l111·ia •·m
111ai11J'ia, 11a :Hs1•11iltl•"a. :-;t•J':'t Yalid11, ai11da 111,.~11111 q111· f1·111ta
li:11·id11 Yil'.i11 1111 :11·is11 da ass1•11ilt11'•a.

Al't. '.?O. nraliz:w-s1)-1iiio as assrmhlé:rn rrgularrs da cnrnP\<'i'llf iva 110:-: lflµ;a1:ps 1•. nas 111"1":1~if11•,.; q11P a co111111issií11
d"l1·1·111i11a1·. e 11ão snl':í Jll'P1·,i"o dar aviso ili'ssas assl'11tltl1:as.
i\~ :1S1"'11ihl•"as l'SJH'l'.ifll'S 1la (ºfllnllliflsão l'Xf'('1lfiv:i SPl':Íll 1·011v111:ada,"i 111:!0 Sl'l'l'l'fal'io s<'111p1·1: qui: o p1·psidP1tli~ ela 1~11111111is:;;ií11
f'\l'1·1d i\·a 011 a 111ai11ria ili' s1·11s m0111hl'o'\ assim o rxigit'<'lll, P
s1•1':Í i'<'ifo 11 avis11 cl«ssas assemhh;as na devida fórma, porém os
a1·f11.~ d:i 111:iinria da ('()JlllllÍSS:Íll f'XPClltiva l'IH q1ia]íj1Jl'I' aSSl'llll.!1"a s<'1·flo validos, ni11da q1w f Pnlia liaviclo Yicio no rnod11 dl'
fa~·"'' il :t\'i.~11 dPssas assPml1!1;as.
111i~'iií11

VOTO

ArL 21. Em tndas a.s nssemhl11as rros accionislafl. eada
:H·1·i1111isla rP.c:isl.ral!o fPl':í dirPifo a um vn'tn por arr,,iío rcgisl!'nil:i
P111 sPn nom0. No raso d0 fallPcimcnto dn um accionista. porJ,,rão 1H volns snr rlarlos 1m1· s0us rrprcsrnlantcs pessoaes. Gasn
s•·.ia ml'1111r um ar·cioniflfa 011 afl'Pl'fadn das far.11l1lad1•.s lllP!lfaPs
1111 idiota, o s011 c11rad111· prnl01·:i votar por clle.
()1rnlq11PT pPssoa flllH tiVPI' <lireito 'rle votai· cm uma ass1•111ltl1;a, pndl'l':í fazei-o ]lOr lll'Ofmrar:fl.n passada nunca maio;; <l•~
:10 dias anti:s da asscmlll1la, q110 scr:'l rlesiirnada na mesma proc111"ac:fü1; nssa rlcvPr:í. ser archivarla r·om o escrivão on corn o
"~"1·ivfto temporario. A prnr,uração fica sem valor, drpois d0
H•·1· dl'finitivam0nfr~ arliarla 0ssa asscrnbl1;a.
f1APITAY,-ACÇÕES

Ar!. 2::!. O capila1-ar.çilrf1 ria companhia será rlP $::1:'.!íOO.Ol)fl
'(f1·int:i I' 1l11m mi111õ1~s <' q11inlientos mil dollars) rlividid1i 1•111
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325.000 (Lt·ewn!as e vinte cinro rnil) iw:õ<'s do valor par de
on (erm clollar.~) 1:ada llllla.
l>f'ssas :w1;õ1·"· l'i ri. ooo ( 1·,.11 fo " sf'f p1Jf a " ,. i 111·1J rn i 1) ac1·õcs
rln Yalor, ao p:u-. de $17.fiOO.OOO (df'zest'Ln milhões e quiuhei'itos
111il dollars) sf'ri"i11 a1:1;ií"s pt'PÍf'l'PllciaPs 1: lfi0.000 (cent•J 1~ "in1:1wnfa mil) arc:õ1·s do Yalin·, ao Jl:ll', d1: $1fi.000.01,>0 (qninze
111illtõf's fl,, dullars) H<'riío act:õf's e111111m111s ou ordi11arias.
( I,; 1111ss1tid111·1·s d1: :u;1;1ll'S prd1•1·1:llf'.ia,.s !1:rfín direito a um
rlivi.d1•111fo l'ho 11ií11 1·111111JfafÍ\o dP ti ')é snh1·c m; ac1;i'if's f!llP
]t11S.'-'llit·1·111 l' f1•1·ií11 di1·1•ifo. d1•pois dus poss11id0t'CS das :tC(:Õt'S
1:111111n1111s 1111 ttrdinarias l1av1·1·1·111 1·1·cehid1J 1:111 nm armo qualCJlll'I', um i]j,·jtJ,.11d11 á faxa d1: (i '/o. tle parficipar em igualdade
de comlir,õP.'> aos possuido1·es das alludidas ~ões communs ou
c11·dinarias. d1: q11a1'.sq1w1· diYidcnclos ult.eriores da cornpanltia,
1·11rri;sp01HIP11f1'.~ a Pss1: auno. Os direclores podcrfío dr1'larar
dividP111Jos 1~111 q11alqt11:1· :1111111, sol11·1· as :t1'.1:.1-t1•s 1~rn111111111s, s1'111Jr:nte si~ u111 divid1~1"'!11 ou dividernl11s sohr.c as :wçü1~s pl'f)forclllciacs J1onvcrcm sitio JJ1'1\viamenf.e dr:clararlos para o mesmo
a11110, 11:1 irnpn1·f:rncia prnporcional ao referido juro <le 6 o/o,
r'.01T1)Rp11111l1·nf1\ :'t p:trfc tl11 dilo anuo qnc .i:í Jiouver 1!ecorrido
rnt 1~(Hlf':t 11ia1·1:ada para o pagarnenf.<l 1lr:ssc <lividendo, rcspectiva1111:11 f.P.. sttl1re as iaecõcs ordinariaR e se os dirootores forem
ele parecei', manif!'Rf.'lrlo 1m resolução declarando tal dividendo
lioh1·e a.s acr,õc.s ot·rlinarias, que um dividendo supplementar
rr:presrntanrlo os divirlendos sobre a.s acções preferenciaes de
ri %. pam esse DJnno está devidamente garantido pelo saldo
e pela recr:if.a presente e prevista para o mesmo anno.
~alvtt. po1·1;111. " que rica exprnsso 110 presente, Cão scr:í
df'1:larado divi1l<•ndo sobre as acções communs ou onlinarias,
rnn qnalq11<'1' a11110, a não ser quando um dividendo ou divi<fondos. elevando-se áos referidos 6 o/o correspondentes a esse
a11110, hajam sido prc\viamente declarados sobre as acções prefrr1•nciaes, 'ronforme se ac!Ja exp·resso supra.
IOs d i\ ir1P1Hlns sPrilo declarados dos lucros liqnidos aem111111lados d:t 1·0111panltia, 1•m 1·ada anno, sómente á medida rpw
a clirecf.oria, a seu inlrirn l'rif.c:rio, determinar, e nenh11111 possuidor de at~r,fíPs pr<'f'PrPnciaes on rle acções ordina1·ias terá
<lit·Pifo an di\·id1•ndo Pm rnialrrur.r anno, q11e nfío se.ia rrsulfa11fe elos lw:ros liqnirlo.,z; da cornranltia e ft mcdicla q1w f'ol'mn
d1·1·l:u·ados pPl:t dil'f'Clorin.
Os rwssnidorPs rfas a1·çõPs prcfcrenciacs terão os mesmoo;
diJ'Pitos rlt: Yofo l)Uf' os das acções comrnuns ou orrlinarias;
por1:n1, n;in lei·fío prcf'crPncia alguma sobre os possuidores das
acr,õPs cnmmuns ou ordinarias, no tocante :í resf.if.uiçilo rio
c~apil:il. 1·111 q11:tlqup1· liquidar,iln, rli.ssnlur,fín da C1J1npanl1ia 1H1
<li.sfrili11i1:fío do s1•u acfivo.
:j;f

CEHT!f'H~ADOS Dlc ACÇÕES

Arf. ~:L Cada accionisfa tm·(t ,f!il'eito a um ccrl.ificntlo csprr•ifi1·:llld11 n 111111w1·11 " a PspPcil' 011 classn 1fo arr,õPs que
JHlS.~11 j I', f' f'.~SI'. 1·1•1·f j rifoa1)11 1lrVf'l'(t Sf'l' :t~.s i.!.!llilflll )lf']O }1 l'l'Si-

:AC't'<IS tlO

ronv.n

F!XECU1'1VO

I•: fi1;a 1>.xvrnssu 1: e11te11did1, qt11: tudo o funccioHario

pr1~,

::i·nit' 11u f'uturn 011 arr.ionista desta curnpauliia deve e tcrú dn

dai· o sr•11 asse11ti11Jf•11Lu a1Js (.1)1·111u,;, t:undiçifos e circumst.ancias
1111·dia11ln as q11a.P1> <'SSPS he11:; fol'a111 011 liouveren1 de ser co1Hp1-ailm; 011 ad1111iridus 11ela e111t1pa11l1ia euuforme ficou dilo
~Upl'a.

ArL. ~7. (),.; prPsenLcs 1:,,lalulos poderão see alterados,
1 1111•111ladoc; llll n·j1dlados p11r \ 11fa~·ilu 1ll: accionistas, possuindo
1111 111i11i11111 1·.i1w111rnla e 11111 ptll' 1-.e11lo (:.1 %) do capital-acções
1·111illido 1: Plll 1:i1·c11\ai;iío. 1•111 qualqum· assembléa anuual ou
1·1 n 11 Lll<t asscm!Jl11a c•s1wda l rl1:v iria me11 te 1-.on vocada para esse
1i111.
l•:u, abaixo assignadu, TIH:otlur·1: e. Hall, vice-presidculn
""'·ida111r•11te e!eit.o e qnalil'icado da« l'ot·I. or J>ará», corporação
d11 J\!a.inc, pelo pt·eseHl.n cmüfico q11c o instrumento aqui anncxado como sendo cópia dos estatutos da « Port of Pará»,
i11duindo emendas feitas até 1 de agosto de 1911, é cópia fiel
P auLhentica em palavras e algarismos dos mesmos estatutos
1la « l'ort of Pará.», incluindo as emendas até 1 de agosto de
1!li1, e ccrlificiO mais que não foram feitas nem approvadas
oul.ras emendas ulteriores dos mosmos estatutos anteriormente
:'1 dai.a tmt que vae expedido o presente 1certiHcado, de tudo o
1p11• orn tlou fé e attesto.
1•:111 tesl.e11nrnho do que foi 11 1n·cs1·11tc por mim firmado n
~"llado 1:11111 11 1<cllo da allui\ida « l'ort. of Pará», na cidade de
Nu\'a York uo Estado dl' Nnnt Yol'k, Estados TJnidos da Arncrica,
neste llia 11 de agosto de 101 i. A. D. - 'l'hco. C. Hall, vi,~l'
vrcsidentc.
_l<:stava o scllo do tabcllião publico Augustus Paul Uonse
q1w firmava o certificado abaixo.
J<3stado ele Nova York, Condado de Nova York SS.
Firmado e .iura.dn pdo 8r. Tlleodore C. Hall, supramnn1·i1111:tdtl. 11Pstc i\ia l l de agosto d<: Hll 1, J\. D. na minha vrc,;1•111.::1. ---1\11~1usl11s l'anl llousc, Lal.lclliflo pul.llico.
J•;sta<los de Nova York, Coudado da Nova York: ss ;'\. r;. 1:18.
1·:11. 'V illiarn F. St'.ln11~itlP1', secrl'lal'io do Condado dn Nova
York e iamlwm escrivão do Supremo Tribunal do mesmo Condado qu(: (~ t:u111le111 'l'rilJtlllal d(~ llt\gislro, velo presente cer1ilieo q1w .August.11s l':wl Hous1', arnliivou llO carlorio do P:Jm·ivão do Condado de Nova York uma côpia certificada da sua
1111111 .. ai:ão 1\ q11aliJ'iea1.;iio dP talll~lliüo puhlieo do Condado dr)
h:i11g ..;, 1~olll s11a asRignat11l'a :tllfograplia, () q1w 1..:ra vor occasiilo
dP r<·1:<'lw1· a jkdar:u;ilo aqui ,iu11lo, devidamente autol'i>1ado
para isso, e que co11l1C00 bem a lolra d.o mesmo t.abellião puJ.licu e acredito ser sincera () verdadeira a assignatura do certi l'i\'.ado annexo.
·-
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};m tr·stcmu11ho do l[lH~, firJrtPi o pl'esenle <1ue seUci corn
o .sr!lD Lln 1w~srno t:n11dado & Corte neste dia 22 de agosto de
1!111. - \\"111. F. Sf'lu11:idr-r, escl'ivão.
J•:stava o :-;ello :-;upntmmwionado.
H1·co11l1r•1i11 y1·1·dadeil'a a assiguaf.ura uxarada no cel'f.if'i1'.ado

F. Sclrneide1', secretario do Conuado de Nova
\ ork e JJU!'a c.ouHI ai· mHle eonv im· a pedido do int.cressado, passo
o presente que assigno e vae sellado com o sello deste Consulado Ge!'al.
l leclarn que esle Llocumento se compõe de duas folhas de
vapPI que vão JtumPrarlas e rnbricadas por mim e selladas com
u sl'ilo dcsle Consulado Geral.
Nunt Ym·k, 22 de aguslo Lle 1!ll1. - Manuel Jacinthu F. da
Cunha, co11sul geral.
Chancella do alludido Consulado inutilizando um sello do
~1·t·1 i1;0 crn1sular do Hntzil de :i~uoo.
Colladas 1~ i1111tilizadas ua llecelicdoria do Jlio de .Ja1wirn
1·sla111pillw.s fcdernes do valor collectivo de 6$900.
A assignatum e qualidade do Sr, Manoel Jacinlil10 F. da
Cunlia Psfa\'alll dc\'idanwnte legalizadas na Secretar·ia das flclai;õe~ Exl1~rior1·s nesta Capital, cm data de 22 de setembro
appc11~n rln \V111.

tk 1 !li l.

Nada rnais euntinlia o referido documento que JieJmcntc
·
Em fé du tjllf', passei o Vl'CSente que sellei com o selln do
JIH'U officio e al'signo nei;ta cidade do Ilio de Janeirn, aos :!V
do setcmLro de 1!H1.
Sobre estampillias fcderacs do valor eollcclivo de G*OOO;
Hio de .Janeiro, 29 de setembro de 1911. - Manoel de

\ t•i·ti do p1·011rio original ao qual me reporto.

Mattos Fonseca.

DECRETO N. 9.043 Alir.e ao

DE

18

UE OU'i'UBllO DE

1911

da J.l,.aicnda o credito de l.296:221$87!:i, supplenU:·iitar á
verba 18• -Alfandegas - do cxcrcicio do 1911

Minisü~rio

O l'n·'~·idt•11t.e da H.cpuhliea dos Estados Unidos do Bl'azil,
us:rndo da aukirizaçào contida no art. 4G !.la lei n. 2.221, Llc :io
de dPzPrnhrn de 1909, rnvigorado pelo art. 91 da de n. 2.35fi,
dc :11 do 1kz1•m)Jl'o de i !llO e tendo ouvido o Tribunal de Conta;;, dn con formirlade com D art. 2º, § 2º, n. 2, lcttra e do llecrel u
IP1.;i,;lafi\'o Jt. :rn:.>, dn 8 de 0111.u!Jro de 18llü, resolve abrir ao l\li11i,.;te1·io da Fazeuda o erudito de 1.2Vfi :221$875, suprilement.ar
ú verba 18" do ar!. 81 da meneionada lni n. 2.~!Jü, vara occo1Tcr
no paga111ento, no 1:ont'nle exernieio, das gratificações llc '10 %
;,;o]m) os actu:w;,; ve1wim.enw.s (fos cornmandantes, ;,;argentos,
guardas, 1mt.rões, machinistas, foguistas e remadores das alfandegas de Manúos e Pará e de 35 % sobre os dos das demais
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all'amlegas, a!Jouadm; de aecordo com aquellas disposições legaes.
llio de Janeiro, 18 de ouluiJrn de 1!J11, IJ0° da ludepen<leucia e 23º da llepul.Jlka.
HERMES R. DA FoNSEG.\.

Francisco Antonio de Salles.

DECRETO N. U.OH · -

DE 18 DE OUTUBRO DE

11J1J

Abre ao :Mini:;;terio <la Fazenda o crf'dito tlc 228 :OG4$791 para pagamento a
1>. Josephina :Martins de Bnlhões Ribeiro e outros, em virtude de sentença
judiciaria

O Presidente da llcpulllil'a dos E;;lados Unidos do Hl'azil,
usando da autorização wntida no art. si, n. Vll da lei n. 2.356;
du :li du dczL•nlln·o de l!llO. e (pndo ouYido o Trihuna\ de Conta:;, de conformidade com o art. 2'', § 2º, n. 2, lettra e, do decreto
J.. gislat.ivo 11. :J\l:!, de 8 de u11t11lJL·o de 18\lô, resoln' alJrir ao !\I iuisterio ela Fazenda o 1credito de 228:064$791 para occorrer ao
pagamento devido, em vil'l11dP de sentença judiciaria, a V. ,Jo,;e11hi11a Martins Hulltõe.~ llilleiro, Yiuva do Dr. Francisco Candido de Bulhões Ribeiro, capitão de mar e guerm reformado, e
a outros herdeiros do rne~mo, conforme a carta in·ecatoria f'X11edida pelo Juízo Federal da ;!," Vara no Districto .Federal, em
l í de agosto do corrente anno.
ll'.v de Janeiro, 18 de oulubrn de 1!J11, \JOº da Iudependeucia e ;!,3º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Sallcs.

DECl'lETO N. \). 0115

-

DE

18

DE OU'l'UBRO DE

1911

Abre ao Illinisterio da Fazenda o credito extraordinario de 11 :147$128 afim
de indemnizar o Uofre de Orphãos de igual quantia fraudulentamente
.retirada da Delegacia Fiscal no Estado da Bahia.

O Presidente da llevulJlica dos Estados Unidos cio Brazil,
da autorização constante do decreto legislativo 11. '..'.358,
de 31 de dezembro de 1!llü, resolve abrir ao Ministerio da
Faumda o credito extraordinario de 11: 147$128 afim de indunmizar o Cofre ele Orphãos de igual quantia, pertencente
aos menores Manoel n Bruno, filhos de Manoel Joaquim de
Olivnil'a, e Jraudulenlamente retirada da Delegacia Fiscal do
Thl'som·o Naeional no J•:stado ela Bahia.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1m1, 90º da Independencia e :!3" da Repul.Jlica.
11~:111do

HERMES

ll. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Salles.
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DECRETO N. 0.016 -

DE 18 DE OU'I'UBRO DE 1911

Abre ao Miuisterio <la Viação e Ouras Publicas o credito do 1.300 :000$ para
ns despeza::; {'Om a t·o11,trta·ç:io do ram:d de ~abarú á tidade de Ferros, da
E':itratla llc Ferro l'c11t·ral do Brazil.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
u,audo da autol'iza~fto contiJa no art. 3:?, § LII, lcttra d, da lei
n. :2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta :
Artigo unico. Fica aberto ao l\linisterio da Viação e Obras
PuJllica~ o credito de 1.3,00 :OOO:j) para occorrer tis despezas
com a coustrucção do ramal da Estrada de Ferro Central do
llraziJ, de Sabal'á ú t'idade de 1Ferros.
Hio de Janeiro, 18 fle outubro de l!Jl 1, tio·· da Indcpcndencia Q 23º da Republica.
HERMES fl. DA FONSECA,
J. J. Seabra.
DECHT~TO

X. !1. O í; -· Y.\o FOI PLDLIC.\DO

DECRETO \. \),(J í8 --

IJE

JS

DE Ol'Tl

nno ))[; HllJ

.\p~ll·orn o rcgula·ucuto pat·a o Coqn de llomlidros do Dbtrido Fcd·:;.al
O !'residente da ni~pnblit:a do,; E~iadu,; Vuirlos do Tlrazil, w:a11rlr1
da autorização ecml(~t'ida pelo art. 3", 11. I ela !ri JJ. 2. :l:iü, de 3f
de deze111lwo de l\JIO, resG!vc a.pprovitr, para o Col'po de Bornbdros
do llist1·ido Ft•dt•1·a 1, o l'eg11 la1t1l' ti tu qw~ a esl e M·o111pa11 lla, ase'ig11ado
ptdo 111i11istl'O de Estitdo d;i .T w;ti1;a e .'fogodu,; l 11 tet'ion',;.
Hio de Janeiro,

e 2:.1° da Hepublka.

18 de ouLul11·0 de 1\lll, \IU" da l11depe1ulc11cia

lh:n.11Es H.

Fo:-;si:c.1.
llitwfovi1t d•t Cunltrt C01Têa.
l•.\

Regulamento rara o serviço do Cor~o ae Bom~eiros do Dlstricto
Federal, a que se refere odecreto n, 9,048 desta data
onc;.1:-;rnç\o
:\rf.. l." O r:.wp1) d1• íln111ih\i1·n.< cll'·"'ª Capital, dii·ec·L1111e11te ~t1h
Ol'di11adn ª'' llli11i,lt>rio da Ju,-tiç:t (' :\'cgoeio:; llllül'Ítll'l'~, é dc~tinado
ao "e1·1i<;o dt\ cxti11\'Çt0 dt\ i11cc11rlio na zona do Dbtricto Fe1lcl'al, cm
tl'l'l'il ou 11n mal', denlro da bahia.
Poder Execntivo-1011 (Vol, Jlf)
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Paragrapho unico. Calrn-lhc ainda pre,ta1· auxilio f'm casos <le
de Pnchrnte,;, quando honvcr victimas, ou lwssoas em
irnmi11e11te pt'.rig•i de vida.
Art. :!..º O Corpo di~porá para de"l'lllpenho <le ~u;t mi,;~;io :
a) do pessoal vo11sig11ado na t aliella annexa A ;
11) do trr•m rrnlantt', m<ttPt"ial tludnantc, apparl'lho:<, f1Tra111c1it;is

d'"'" lia mm1tos,

P ;\t'('(~."sorios prPt~i;--;os ao~ :-:.cus t1·aba\ho~ ;

e) do n11111m·o dt'. m1ian·,; lia,;t.;llltc p<tra o scrri1;0 de trat·Çw ;
d) dr'. 11111 qna.rtd ("('ntral, séde da administrar;ão, para aqnartcl:111w11t1i das pra1;a,;, di~lHHHlu dP aceommoda1;üc.< para gnarda de todo
o 111at.c1·ial, de \'ncheira pa.ra. t ratamrnto dos anima.e-;, de ultkinas
p;ira cn11c<'l'Los e rep;u·os do material, dr'. um patl'.O interno onde
P"'"tlll ser feitos excrcil'ios, afim d<'. st'. inst.rni1· as pra1;as ;
e) do m1mrrn de est.a1/1r,; P p11stos que se to1·np111 pn•<·isns, de
a1'l'tH'dn cnm 11 :ll'.rTescimn dL: 1'1J1btl'lHTiles na zona urh:u1a e snh11rhaua;
"
f) de 11111 ho,;pital, <'.IJlll ph:u·rna1·i•t <tlllll'Xa, pa1·;1 tral<t1111:11to de
nllki:v"' ('. JH'a1;as <".llfL't'mns 1•. l'tn·11ecillll'llll) de 111edi1·:une11l,11s aos
Jlll'1tÜ11·0-; d;t 1·01·pnra1Jí,o ;
!/) 1h'. l'<L"ª·' situada,: 11<ts 1 i,;i11h:L111;as .i,, 1111a1·tr>l cu11tral para
J11<H'<11lia dos nllkia<'.S ;
li) r\P urna 1úl1'. lt•lepl\lluic•;t lH'11pria, liµ;;111dn as csta•:CH)< <'. pnstns
ao q11art.d ce11tra\, '" d1'. ta11t1i-; 1:in·uitos d1• avi.-;adnr1:s d1: i1H'<'.1tdin
q11a 11tns 1'.xiµ:ir\os pPla.,; 11e1-.u.,;,;idad1'.-' do survi1;n.
Art. :L" O <'.ffl'cl.il'n dn Cqrpo d1'. H1H11h1•irns '"'L';t n l''lll'iµ:nadn
na t.;1\il'.\la a11t1c\:t .\, ;J1 p11d1".11do ;;c1· ;t[tm·adl) po1· ;u·to dn l'ndcr
L1 1._~i~latlyn .
.\ri .. \." 1) 1·fft•t·fi1n ;1d11al st:r:'i. di.,t.rilmitlo lH'lo estar\1J-main1-,
c<t.adn-11H1111n· e "'"i" 1·0111 pa11 \lias t·nm iµ;na l ll ll lllül'o de pra•:as.
~ I." Faz1•1n pari.•'. dn Pstail1>-111;tior : o 1·rn11mamla.11tr', o i11,;p11ctor
g1•ral, o a,;sist.1•11lt'. do matei·ial. n assi.,tcnt.e 1!0 pe~snal, o SCl'l'!'.tal'in, o
qllartd-me,tt'l', 1) i11spectm· d;t 1-.011tadol'ia, o thesoureiro-pag:a.dor, o inspe1·to1· do se1·1·i1;n .sanitario, ns 1111'rli1·0,, os plia1·111act)util'o,; e o dPntista.
~ 2." Fawm part.l~ dn l'>'tadn-11w1101·: o sargento ajudante, o
sarglmtn quartPl-11H~stre, os I"' s;1q1;cnt.us d1efl'~ dt) offi1·inas d•· mad1i11ist.as, frn·eiros, seg<iirns, 1·;u·pintd1·1ls, pe1lt-eirns, pin tore~, dectril'i<t.as, t.eh1graphistas, c.;nl'oeiros, mecauicos, chauffours, ferradoras; o
1° s;u·gento 1·or11<'tl'irn-111ó1·, us t"' s:1rgc11tos nrnstrC's de• lanchas, o 1°
sarg·m1tll c1111tra-111e,trv da lia111l<t de 11111sica, 1° sa1·gcntn pratico de
pha rtlla<:i~1.
~ :i." Cada <'lllllpanlti~. ,.;m·il 1'1J1nposLt de ulll eapitão, 1111t ten<>nte,
1n~s a\rm·es. 11111 l" sa.rgcnl.i>. l'Ítl\'11 '.?."' >'ill'gPuto~, sc11do um madünist.a,
l'iw·o 1'<.HTici,, '"lld" d1ll1' 111a1·hi11i,;f.;1o;, oito cabos rlc Ps1p1ad1·a e 100
liu111l)('iJ'os.
~ 4." Emqua11tll 11fuJ f1'ir construido o alojamento parn a sexta
1•0111panhia, e\la serú. enmposta c·om
praca~ que serYem 11a handa
i\1\ lllll'iea" 11as 011il'in;1-.;, at/· ll c11mpleto rfo seu ctfel'tivo.

ª'

:'IU,ll:

11J>1:s,

i'HO\llJl/>1:s,

IJ.IST.\\IE'ff()

Art. :; . ºOs cargos de com mandante, inspector geral e assistente
do material serfto exercidos por olficiaes do Exercito com o curso de
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engenharia militar e fJlle tenham pelo menos, o primeiro n posto da
major, os dous nntrns o de capitão.
~ f. º EssPs ofliciaPs serão nomeados por decreto cio Governo.
~ 2. 0 Os olllciacs do Exercito, exercendo cargos 110 Corpo dr. ilom·
hdro~, terii.n as patenlcs consignadas na tabe!Lt li, 11ão podP11do s"r
gradua.rim; no,; po~Los in1111cdiatos.
~ :l. ° Far-sc-hão por dr~crcto e ca1·ta patente a~ 110111r>:1.1J1cs dos
demais ofliciacs do Corpo.
A rt. li.º O ar·cl!S~n aos postos do~ otficiaes e prar;;1 s serit gradual
e s11C'cessi\'O de alferes a majo1-, de bombeiro a 1° sargento.
Art. /. 0 As 1agas do pust1> dc'major serão ln·ee1u-hida~ por me·
recimento.
Art. 8. 0 As 1agas ck capitães e tenentes serão preenchidas á.
razão ele dous tc•rc;os p01· merceiincnto e um t•~t\o por antiguidade.
l'aragrapho unko. O facto de ser o chefe de f'ia.sse não impede a.
promoção por merecimento.
Art. \J. 0 As 1agas de alferes sr rã o JH'eenchidas pelos officiaes
inferiores mais antigos() lt<•bilitados, tendo muilo em co11sidera(;fio
o comport;unc111o r) os hons s1,)nir:os, c•Hnpruvad1)-; pela certidão de
assentamento.
~ 1. 0 Os oflkiaes inferiores a fJtte se refere o presente artigo são:
o sargento ajuda11te, o sargento q11artd-1nest1·e, os l"' sargentos chefes
das dirnrsas oflit.,ina,; e da plrnrmacia, os 1°' sargentos de fileira, os
2º' sargentos macllinistas ou de fileira, tornando-se, porém, iudispen·
savel, em q11;díJm'1' dns casos, c1nc tenham as prcci-as e cnmproyadas
habilitações.
~ 2.º São, além daíJnellas, conrli<;ões para promoção ao posto d!l
alferes :

ª} ter
ter menos de 'Í5 annos de idade;
mais de qnat1·0 annos de serriço no Corpo ;
h

e ter sargcnteado uma das companhias durante ~eis rnezeg.
Art. 10. A promor:flO dos officiaes ;;pr;1 l'Pil a 1nedi~nte prnpMta

do commandante, fJUC apresentará ao miui,tro 11111a li:<la triplice
aC'ompanhada das respcctirns fés de officio.
Art. 11. O interstício para os accc<sos srr;'t de dous annos, podendo, toda 1ia, o Governo lançar mão dos que tenham um a)lno de
exercício do posto, á falta absoluta de offidaes com aquelle tempo.
Art. 12. Os olliciaes fJUe se julgarem prejudicados nas prnmo·
ções por merecimento têm direito a reclarna.r, dentro de 30 dias, a
contar ria data do decreto da promoção rontra a qual reclamem,
sendo a petição rernettida ao mi11istrn da .Tnstir;a, de1idameute infor·
mada pelo commandante.
Art. 1:3. A graduação dos olllciaes cltcf·~s de das,es 110 prbto
immediato é fac11Jtativa.
Art. 14. As vagas ele nwdicos adjuntrh serão preenchidas por
concurso feito perante uma commissào de tn~s merlicos 1w1·te11c1~11tes
ao Corpo, designados pf'io co111mando.
Paragrapho 1111ic1J. Os co11c111Te11t1•s ap1«~sc11tarJo documento legal
provando não terem 111ais de 32 a1111os dcl idade e serão submettidns á
inspecção de saude no acto da inscl"ipção, não sendo acceitos os que
tiverem idade superior áqnella, os julgados incapazes por soffrerem
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do rnolostia i11cu1·;l1cl 011 de dl'feiLo physico qne inltaliilitr~ parn o
sr•i·1·in> <'>pecial dn Cn!'pn, hem <'<llllO º' que não tenha111 rolJw;tez
h;rs(a.11to pal'a o ><'l'ric:o L"'l"''·ial de homhvit'o.
,\l't. 1:;, \ff10 >el'àu 111ais ;1<·<·<'itns por cu111c11k•·ria da di,;dpli11a·
~errit·os gratuito~ dl JH5~~oc1s ti~lra11has ;Ju curpo, q _'.~ u~to ~t 1jaru ex ..
1n·ess:tlllüllte detr•r111it1ados por lei.
.\t't. Hi. As raga,; de phal'111an•11ticns adjuntos sc1·ilo prne1H'hidas
por co11<·111·so f'<'itn ]ll'l'a11t•' 11111a r·ominissão de tros 111eml1ros, sondo
lllll pha 1'tll3l'Oll(ico e dous 111edicus, tudus do Curp", df'signados pelo
t:Ollllll<llldO.
J'aragrapho unko. 0.-< roncun·o11to" apresentarão docu111on~., legal
pt'orando não (()1'<'111 mais do :~2 a11nos ~lo idade o Sl'l'iio s~·IHrdtidos
;\ inspeecfw dl) sande nu acto da lll:'<'l'1p<;ao, não ,;011d1i an'<'1lns r~ que
tirere111 'idade suporiot' úqnella, º'julgados incapaze~ pol' ,;c·fl':·c'!' de
molcstia i11l'lll'avd ou do ddl'ito pl1ysico q11<l iuhabilitc para o ~('J'l'Í<.:o
t'.<Jl<'cial do Co!'po, IH'lll <'Ollto os q1H· 11.-io te11lta111 l'oiJ11slez ha.,f,wte
par;1 o :.;eni,;n cspc<·i;il ~lr·_l10111h<'Írn.
.
.
,
A1·t. 11. !las co11m11s-P1» 1k qr1n (!'atam n< a1·ts. 1> <' lli Lua
parte o i11,;pe1·(0\' do ,.;eni<;o ,.;;u1ifario do Corpo, t'Olll<l prcsid,•11tr', i .. t'll!llhi11do-llH', de an·<'>l'do •·0111 "' ontro' llll'lllhro,; dl',.;ig11ad"s, ol'ga1

nizar o:..: pl'ogra1111P.a" l~

i11~1r1te<:C11!."

para. os eo1H·ur;..;n:..:,

que ~erào

:"1:111 pt·e fl'ito.i 11wdi;1111<.· 11111;1 ]'l'O\'a e<cri ]'(a, 11111a or;d 1~ 11111a prat ic;1.
Art. PL Cn1wl11idlls "' 1·011clll"''"'• cuja i11«'l'i]l<;;in S<'l'Ú a11111H1ciada <'Olll :JO di;1s de a11k<'<'d1•1H·ia, a co111111is,.;;io j11lg;1<k1ra f'at'(t a
clit~sit;,~·a1·;io do~ 1~t1IH'll1'1'e11te1..::,

l'l'Jllt:U~·ndo-a

ao

L'o111n1tn1dn,

aron1-

p;111'1;1(l;1 '<1;1s p1·01as C>l'l'iJ>fas, <'111ia11do esfL' po1· ,.;11a \<'Z 11111a e outras
ao miui,;tro da .]11..;til';1.
l'aragr;11'h" 1111il' 0. :\ 110111l~a•J\o n·cahirú. sempt'<' <'111 11111 dos
dllll' ea111lidatus l'!as:.:ifk;1<lo.< t'lll Jll'Ínieiro e seg1111do log:a1·.
,\rt. PI. ().,: posL<»i de ,.;;1rgc11tu ajnda11te e sarg<•11to qnarlellllu<!t'<" .<<)!'~O p1'<'C11•·ltido..; por 110111ea1;f10 do comma11do, ool) propostas,
rospr''·ti1a11ll't1(1•, d1J> ;1"isW11!1•,.; do pcs,;o;il e do matL)l'Íal, iul'onn:tdas
pelo i11,pe('tnr t;<'t'<il, <·sr·ol!w11do-sn entrn !'" ,, 2" sarge11tns c!P liloira
'" dn 111elhorcs ltahilifa•fH:s, <·0111 hom 1·n111porta111e11tn .
.\ri. :20. Os olli<'ia1)< i11f'••riorcs <' pr<1ças g'l'ad11;1das ,;r•1·ão 110J111!;1dn,; por ;1l'lo dn <'1Jlll111a11do, 1111!dia11!u 1·01wt1l'''J, <'lll 1'1111fol'111idade
0

('1HU a~ i11•·dt'll{'(JH q11e para i~:--;o orµ:a11izar,
Ji;1hilifa<:(~.u~ 11e('('~':ll'ia.;;; para <'ada pu;-;:to.
1

~

...;

tc11d1> e111

l .º .\< p1'01;1s L'\liihidas, 11111a \l'Z r·!;1<sitil'ada,.; por

;1tlr•1w;ln

,

ª"'

11H'l'l~l'i11wnlo,

alérn
d;o 11ola C1>l'l'<'>p1>11<h•11fu ;1 o·ada Jll'll\;1, "tc11qH>, dl' Jll'~H:a, a dal:t do
11!1i1110 aC<'l'.S>O ,. () 1·0111porl.;11111•11to <k cada ('OllCUI'L'•'lltO.
~ :2.º ~1·r;'1 pref'1·ridn pal'a a 11oml'.a1;ão l'ntre <» ti'<'' prinrnit'os
da,sitiead"" o q11" n·1111ir ;1' coudi<;uc" dt• a11liguidado o lirn11 compor(;1111<'11 (o,
~ :L '' :\fío poder;·10 sr' ;qn'cs1•11 la1· aos c"ncnrso:-; para cal10
bo111l1ei1'"' q11c nf10 t<·til1a111 nm a11110 peio 1110110,; de pra1:a e p;1 l'a <lllll'PS
pllslos "' 1·a IH>>', f'•Jrrids <' :2'" sarg·1·11tos c1.1111 mo11os dt! ~eis lllOZL'S do
1•x1~rcicio de poc-(o.
t. º Exl'qituam-se dn parag1·apho a11teri01· as prar;as de prnt que
Ja toudo scnido no Corpo como cabos, fon'ioi,, 2º' P i" sarge11tos, e
olit ida a baixa, voltem de uoro a se engajar, tkando dispensados dos
:-..er;ln pr1h~('11l1 1 ...; ;in 1·01111n:111do, 1·p11h 1 111lo a

1Tla1·;-10

01·,!.?.:a11ixa1la,

º"

s
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intcr;;ticio' para o;; COIH'lll'''B aló a gralluac;'ío que a11t1·1·io1•mr'ute
tinham.
i\1·t. 21. O-: p:i-;!o..; d·~!'" sa1·g.•11l.o;; 1110-<t1·e-; ele nílicinas pocler;lo
sr1· lH'l'.<'tll'hido-< p li' ºlH't'ariu;; da' oflki11a;:, p1·aças graduada., 011 não,
dPstk q1w 11•111iam mai'i do um an110 dr '<l'nir:u o n•r·o1llw<'ida superioridade de haliilitar·ur•,; soht•<J ;1<; ont1·a".
Paragrapho 1111ir~"1. Q11a11do não 110urr1· p1·ac;a alguma cm condicfics tlc lll't'('LWlWl' o Jogar, será .Je,;ig11;1da a prar:a mai,; grad11acla on
mais antiga da rr,sprcl.ira. nflici1rn para dirigil-a atr'.• q11r -<r rncontrn
alguma comº' 1·rq11iRitns exigidos 11<0 stc artigo.
Ar1. 2~. Pa 1·a o.s pn;;to-: de ('Ol'11t>t.c;iro-rnú1', mr.;l.rc <IP lancha,
sa rgrnto-fc1Tad01·, wmt 1·a-nrnstrll d a ba 11da d P nlll.,ira, pra 1ico de
pharmaei;t e os !º' sarg1·11tos clwfr~s de oílkinas podem sp1· nomeadas
prac:a~ c1Hnprll1·a·lanw11tr• llaliilitada-<, ,;1•111 at!eiH:~o ao t()111po de
sc11·1·ic·n.
À1·t. 2:3. 0-; :!." 'a1·go11t.n,, fotTirüs, raiJN e k1111hr•i1·.1< podem ter
a µ:racl11a1;~0 do postll immedialo, C·>mri r.•c,>:npc11'1 d:• ln11,; 'C'l'Vi•;os
011 pm· co111r11i.~11cia de discipli11a.
Art. :!.í-. O lH'ec•1lf'hirnc11to da., n~'<l" drJ h11111li:~iro; '1' \'l'1'ificar:1
pn1· alista111t>11tu 1ol1111tario, 01Jriga11dn-,P. o alblado a ':'t'I ir por quatro
~I !)

1103,

~ f .º 8:-10 d111'1l111CllttH r,xig-ido; para O f'll!!,'aja11w11t.n: 111 prnr:t
!Pgal "'' l1•r nrni' dP 18 a1111os d1• idad1' " 1111'tli>S dP :rn ; 11) all<'stado
df' hoa c·1111d1wt.a ; e) r·o11:.;c11ti11rn11lo l.ll>I' ()'r'l'ipto rio< p;ws, j11izcs 011
t11lo1'P<, ~,.11110 11tc•111>re.; de:!.! ;111110;; d'r p;ll'C!'l'I' da j1111l:1 llll'rlil'a. elo
ÜJl'JlO, 1'111 i•1sp'.'cr:ão .a que sr•r.'1 ,;11Jm1PI 1ido, pror;111d11 IPJ' n1hu.,tcz
physir•a h:1<l:u1tl' pa1·a o -;p1·ri1;0 de~ h111nlwiro, n h11a ,.;;a.11il1•.
ti
~ :!.." ~i n ea11clidat.o ti1·p1· s1•nido 110 E\Pl'Cilo, na .\1·111:1da 011 n;L
Dt·igada Pnlicial, o qnP 1111' dará Jll'Ci'Prnw·ia P111 ig11alil;1clP dn condi1;üe.-;, COlll'Ul'l'ClldO l'Olll ciri.; (]Ili' não (1'11h~ Ili offi1·in a Jll'Ol'Citave!
pa1·a. as ollkiua-<, 1Jast:1l'á n r'! i11dispD11sard 11111' ap1·os1•11te a !'Pspcctira
C'SC'llSa.
~ :3 .º :'i'os rr,qnt>rinwnto;; di!'ip;ido,; ao 1•01111na1Hla1111~ p1•ilindo para
yeritkar 1war:a os c•andidalos dPda1·ar;ln a 11ar·io11alirlad1', idade', rstado, offieio e ,;p sa lwm ler e p,;erl'rtJI'.
~ 1., 0 Não podPt';'to as-<enta.1· prar;a º·' i11ili(11l1111s q1lf' 11iro c;aiham
Jrr " Psr1·1•rp1•, nxc·Ppto ~i 1'01·c111 c·of'111·i1•1l'i, q11:111do ltllll\'l'l' gi·andn
falta pa1·;1 o s1~1·1·i1:n.
Al'I. ;.!:i. As prar:as qnc (•nmplrlarPm o tr•!llpo d1•. Sl'1'1·i1'f1 tPrão
haixa Jlfll' co11cl11<io dP tPmpo P -<rr:lo l'xr·l11ida-; l11g·11 q111• ,_;0 q11ilP111
c•n111 a FazP11da Narinnal.
l'arag!'apho 11nic·n. ~i. porr'•111, d1•sl',jan•111 1·011li1111ar, ap1'Pse11larão
req11t>1•i111cH1h1 <'0111 oito dias dr~ a11lCC't'd1•11r·ia, sr>11rl" 'lli>!ll1'l I idas ú
i11s1H•r•c;~o dP sa11rJp r, .;i j11lg:adas 1H'<1111ptas, til'Pl'Plll ti•lo hom 1·11mporta111rmto, poclr.r(t o com111a11do J'('1'11gaj:tl-a.; por mais don-: a 111H1:'.
Art.. '21.\. O nwdico p,;pel'ialist.a d1• molt'stia..; dt> olho,;, o mrstrc
d1' g:~·11111as1ic·a r. o da ha11da dP m11sica "r.rão ail111ittid11.< a sp1·ri1· no
Corpo por 11omcac:ãn do 111i11isl1·0 d:t .J11-<li1:a. s11h p1'<1p1·i-;t:1 d11 co111ma111lo.
§ !." O,; scni1:os de qualrp1e1· ch'lk.;; '''''~º di-<prn•;;1dn'> q11a11tlo n
Gorerno <>nlender conrenif'nto.
~ 2. 0 O mestre da banda de mnsira, rm servir;o fúra do quartel,
nsará o nniforme elo Corpo r.0111 dirisa dr f º ;iargP.nto,
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VENCIMJ:l\TOS, CHATIFICAÇÕES, .\IlONOS, DESCONTOS

A!'l. 27. Os vrmcime11tos do~ otllciaes serão os consignados na taliella B que a cslc <tl'l11llpaul1a <'Ili t·011furrnidade com o disposto 110
art. 1!l da lei ll. 2.2\JO, de t:l de dezembro de 1!l10.
Paragrapho u11icn. Os rn11cime11tos das praças de JH'et e os do
pessoal a qnc :;e refere o art. 2G, serão os consignados na m•~sma tahl'lla.
Art. 28. O;; oll1dac,; de que trat;t o art. ;;o e os especialistas a.
que se refere o art. 2G, conwc.:arão a perceber ~uus vencimentos da
data em que se aprcsr'11Ltr1•rn 110 Corpo, as:mmiudo as respectivas fu11c1;f>es, rie aecôl'llo com a ordem de s'•rvi<;o.
Art. 29. Os offü:iaes p1·om111ido-; 1c11cc1·ão o soldo da data do decreto da promoção e a gratitica<;fw da data cm qne fôr pu!Jli<:arlo cm
urdem do serviço terem a,.;:rnmido a~ respecti1as funcções.
Paragraplto 11nico. As prac;as rugajada,; e as que tenham accessos, perceberão o soldo e etapa, no 1n·i11wiro caso, e o soldo no segundo, da data cios engajamentos e dos accessos.
Art. 30. As praça,; de pret 1rmccrão uma etapa diaria, cujo valu1· será fixado a1111ualmonte pela lei on;amentaria.
l'ragraplw unico. Al6 11 des~a etapa terão direito a 11111a diaria
c:orrerpondente a 1$333 o sarg<mto ajudante, o sargento quartelmeste e os 1º' rnrgentos; c:J1Tcspo1Hle11tc a GGG réis os 2°' sargentos
e a !JOO réis os furrieis.
Art. 31. O soldo dos ofliciae-; e prar,as Plfoctirns e reforniados 11ão
está sujeito a desconto para pagamcuto de diriLlas, a não ser co11traJJidas .,vom a Fazenda Nacioual.
Ar·t. :E~. E' permittido aos oll1ciaes effoctivos estabelecerem co11signa</1Ps mensa1':-; ""111 J'l'aZIJ fixo, dcsdo que não excedam 2/3 do respccti vc :,;c,Jclo.
Paragrapho 1111i""· l'arn serem 1alidas, torna-se preciso cummu·
nicai-as por e'it't'ipto ao 1:ornrna11do do Corpo, que as autorizará cm
urdem de scnic:o depois de i11formadas pela eontadoria.
Art. :B. _\-; 1n·;1c,:a' d1• J'l'et 11fw podem fazer co11sig11ac:.-ies do
n·specti\'(, soldo.
Art. :! Í·. J'enlc111 o din•ito á gratificação: o o!Ticial com parte
de doente; o q112 c>tirnr aguardando inspecçrw de saude ou reforma
por incapaci•lade physica; o que f()r suspcuso de suas fuuc·çüPs un c-:tivcr preso di<ciplinarn1c11tP s<~m fazer seniço.
Art. :i:;. O olTicial ou prac;a re,;poude11du a prricesso <'iril 011 militar percebei·;':. ;qwna-; "Soldo, e quando cm cumprimeuto dt• pP11a 1111'11or de dous annos, somer1te meio soldo.
Art. :rn. Os oflicians e praças cousideradus auseutcc; u~u (1\111
diruito a ve11cime11 t D algn 111.
Art. 37. Os oflic:ia<és e pr.1ças doentes 110 hospital p1•n·e1Jerfw,
aqnelles apena\; u soldo lé c,;tas a quinta parle do mesmo; ~i tocht1·ia
ª'sim cstivcrnm c111 co11seq111•11('ia de 111oh~stia<, contusüc~ 011 fel'imontos adc]itirido.-; 1•m aet1h d1: s1•1·vi1:u. nada lh<'s s•~r:'t d1"-<'011tado,
até o maxi1110 dü u111 a111111, tia.l1J o 'Jllal serão rd'ur111a·lo-;, p1·1•1·<:dendo inspecção de c;audu.
Paragrapho u11il'o. A importancia da gratitica<;i"to em 11111 c:a•m <'o
valor da etapa das g1·atifieações e o r('stante do soldo 110 outro >l'rão
applicados ao tratamuuto e sustc11to do official ou da praça.
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Art. 38. As praças perceberão a etapa pelo hospital e o soldo
JlOI' i11tdt'O 110 dia da alta, salrn se motivada por falll~cimento.
Al't. :i\l. Os engajados não t1\.111 dit'Pito {t t)tapa 110 dia dn c11gaj1ummto P os cxcluido,;, qualqtwr qnc srja o 111otiro, ao soldo P á,
~ra tific:u;rto 110 dia da cxclnsfw.
A rt.
o~ reformados cm trn lamento no hospital pPrdprão
2/:l do soldo da rclürma. Si, porém, se tratar de 11m official cuja
1·efo1·ma tenha sido posterior á ki 11. 2.2\10, de 13 de dPzPmhru de
1Hl li, pcr(IPrá a metade do suhlo.
Art. 41. O ollldal que exi>rcer funcção de cargo inherentc a
ollkial eh~ patente mai~ elevada, pa!<sará a pPt•cebet" a f!:t"atifi<';u;ão que
eomp2teria ao oílicial substituído, pt>t'lk•ndu, pot"tanto, a q1w pune11tnrn estiresse perce bendu.
Art. 42. Aos officiaes inl'eriorm; promovidos ao posto de alferes
e aos capitães P!erados ao de major, mandará o commamlante abonar pela caixa de economias, si esta comportar a despeza, a quantia
de 400$ áquelles e de 600$ a rstes ; para preparo de uniformes,
sendo essa importancia clPsconlada Plll p1·e,;ta1;ües mrnsaPs da quinta
parte do soldo.
At·t. .1..1. U thesl)ureiru recelH)rá me11,;al111enl•' ;;os para q1wbras.
Art. !â. A's pra(;as qne trabalharem nas ollidnas, {ts empregadas
<"01110 cocheiros no seniço de registros e em outros especiae~, podu1·;\
ser arbitrada uma gratificação mensal de HlS, trndo Prn attc11<.;Jo as
habilitações, a as'lid11idad1•, cornpn1·tamct1to l' tempo 1le PXPr<·icio du
officio no Corpo.
Art. 45. Si contarem, porém, mais de to an11os de praça sem
interrup1;ão, sendo cinco na esp<'<'ialirlad(', tPrão ~ob1·e e,;sa lll!J.a gratificação addicional d1~ 5$, qne ser~t Piei aila a IU$, q11a11do atfi'l1gire111
15 annos de seni(;o.
Art. 46. As gratificações almnad;ts tlt' il<'('Út'd11 com us art-.;. ·i4
e 45 cessarão logo que a pl'a•:a, p01· qualquer motiYo, dcixP o Jogar,
podendo tambc>m s1•1· te111pora1·iame11te sn,;111•11,;as q11a11du 11ão a-;
111erp1:am ma i,;.
Art. 47. As pracas dP que trata o al't. 2:;, paragrnpho 1111ko,
perf'eberão a dia1·ia 1fo 400 réis 1lesdp qttP tenham tido hnm pru<'Pdimentu e mostrndo aptidiío e gosto pa1·a o set"vi1;n.
Art. 48. O sargento ajndantP P o "argentu q11at'ld-mestr1• tPrã11 a
gl'atilicat;ão dt) :10$ mens;w,;; os iº' sarge11t1i,; da,; companhia-; ·~ us
it1fl'l'ÍO!'es, e11111111a11dat1du, est.:v;ões 011 postos, ~t de 20$000.
Art. ·t\l. Os 2' saq:~Pntos prati1·a11do ('Ili sargc11tPaçfto, c111q11a11t1)
tlnrat" a tll'atiea, ni'to cx1·1•dPtltll dt• sris 111(•zf's, p1•1'('PiJcr;l11 a l:ff;tt.ilil'acilo de 208 nwnsaPs.
, A rt. 50. Os ;1111a1111rn>PS trrão a µ,Ta 1ilkac;fto de 1:;g 1111;11saes
nos a11xilia1·1~s a de 108, dt•.o;d<> q11P s1~ja111 Pst·alatlo,; para sPnit:u de
p1·i111Pira pro111ptidão
Art. 51. Os i11fp1·iorcs g-rad11ados e lm111\Jci1·os q11P teuh;un mais de
10 a1111ns <l<' pra•;a sem i11te1Tllp(;:10 e q1w uão percebam nenhuma
das gratilica1;õPs espPcilicadas 110-; a1"1s. 4>, ·t!i, li8, 4\1 e !iO pPrceberão a de 10$ 11H•11saP.s, q1w "'' Pl<·1:ir{1 a lr.S quando atti11gir1·111
i5 a1111os dP senieo.
Art. 52. Os 1!1u~icos t1'm direito á metade do prndudo das tocatas remutwt·adas, na segui11te rí'\ac;ão: mestrf', qirn·o quotas;
contra-mestr1>, quatro; musin1,; mai,; babeis, tres; os \k•111ai-;, Juas.

'•O.
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Paragrapho unico. A gratificac:ãodo mrs1re da banda de mu;;ica
~00~, pagos pela wrlia dr,ti11ada ao rnsteio da handa ; >i o
lng:t1', por1"m. li'll' f'\c•rcidn por 11111 i11ferio1· C'lli•ctiro do Corpo, ]H'l'!'l'-

scd de

l11T.'1 ;1ptHta~ n1ai:--: n ~:nldn.

:\rL ;;:1. Os ollidaPs são ohrigatlt>S a mnrat' nas 1n·nximidadcs do
q11artl'l afim clr a ttender com Jll'<'SÜ'za (1s 11rgf'11ria5 do., ;;p1·vicos f'X1 raordi11arios, 1·011t.in11audo o r;orrnw a cnnstr11i1· c'asas na,; r·i1·1·1rn11i,;i11han1:as dn 111nrlo a q1tP pp,;:;;an1 fir;1t· lodos"ª' nws111a.; 1·011di<'i1•·s
ti" ig1wldadc.
:\1·1. :;•. Emqua11to 11f10 J1n11y1'1' c;1sas 1·111 nnmrro sufficientP pa1·a
moradia dP todos o;; olliciac•' os q11<' mnrarr111 na á1·ca compt'<'l11•11<lid;1
P11trf' o la1·go rio Macl1ad11 e o E'1at:io de S;'1 tPrf10 direito a um auxilio
111•1·1111ia1·io pat•a :i l11g11d d<' rasa na razão 'egui11tr: ro1·1111rl :!OOS;
tP1H•11t.c-1·oroncl INO~, 111aj11r t:iu~; l'apilãn, f<'11e11l.r n all'1•n·~
11111:\0011.

l'arag1·apli0 1111i1·0. Os oílidae.' qur, com prrmis,;ão do com111;111do,
111orarl'm f!'ll'a da zona 11iar1·ada 11P:ck artigo 11fw te1·fiu dirl'ito ao a11\ilio m;1rcado para al11g11r>l d;1 ('ª';1.

ArL. :;:;. O rommandanlr {;o re.;;pon;;ayol dii·crto prla ad111i11i~11'arã11 gr>ral r disri['li11a do Corpo,<' oli,r•t·rn11cia !'\act;t ela.; pr1's<Tip1/10' cio 1·r~11iamc11to .
.\ ;·'1.. 'ill. 1:nmp0tP-ll11' :
~ 1. º Cm·1·c,;pn1Hil'!'-."f' c·nm n ministro da .T11sli,;a sohrr todo;; os
a.,s11111plos rclatirc•' ;'1 acl111it1i"l.1·;11:iín, d1• q11<' deya dar-lhe co11he.,·i11H•11lo
e111 aer·in·do ro111 í'stn c,;t.at11to, 1• ,;olwl' aq11í'llc.-.: 1·11ja sol11r:iío niío r•,;t<'ja
J'l'l'\ is1 a nn f'\cr•da os limit•'' de s11a a lt:ada.
~ ~. º Co1·1·e."pondt~t·-s11 tamlic!lt 1·rn11 todas as antoridadt•s <·ÍI is e
milit;,r1's, cltrl'Ps dr t•ep;1rti'/'''" depl'ndl'tttt•s dos din~rsos mini;;t.erins
'ºlit·n mat<'ria atli11011l.1• ;'i. \1oa. ord11111 l' dnsr•mtH'nho do,; st•1·1·i1.:o,; a
<'a rg·o do Coqio:
~ :1. 0 Ettgajat• r n'rngajar prar:as pa1·a o se1·1iço: p1111il-as, lo111·;d-a.", <'Xcluil-as, 1n·omor<'l-as, transl'•·ril-as dl' 11mas para as 011l.1·as
1·0111pa11hias, licmwial-;is e di,;p1•11,;al-;1s; t11du dn accút·tlo t'11111 :1s pr1•~'Tipc1-.r.-: rrg1t]a111c11tar!>..;.
~ '>.º Pro1id1.'1H:iar solwr a i11-.:tt·11crãu dos uílkiaes o praras, snl11•r
n 'Pn i''.º interno n ex trr111i 110r111a1·tel, c,;tac:•-ws e• postos, snlirP mal <'t'ia l
1• t1·a lia lhos de inrendio, p1·11po11<J11 an mi11i-.:t ro as medidas f' a lt1•ra.-c,ns q111) !'<11t1'<'11lia ad11plar afi111 d(~ ld-a-.: 1·0111 a maior p<'rf'1•i•;ãu p11s~i1ul.
~ 'i. 0

I111p1"1' ;111s ullki;11's as po11as l'ahiYPis por falt<is dis1·ipli11a1·t>.s,
propo11do ao mi11ist1·0 as fJltl' 11i111 for<'lll de s11a eomprt.e1wia.
~ li,º 1'11\Jli!'a1· diaria1111~11l.1~ r111 n!'drm ri(~ '1·1·vit:n as licP111:a". di"]1(111sa,;, castigos, Plogio-; e• !.oda> ª·" altct·ac:IH'S q111' de; q11alqt1PL' f<'ll'111a
i11fl11a111 ,;;o'i1'<' H'lll'i11w11tn., dtts nflil'i;1es 1• pra1:a,, tndu <! q11alq11Pt' 11101i11w11to de rntrada r sallida dt> dinllt'i1·u pnrt1'1H'o11to it caixa de !'1·n11omias 011 de brmeficencias, rrnflm, as ordens e orcm·renrias qnr se
dPyam 1ornar pnhliras para ron]]rcjinento c]o torlo o pr<:soal,
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~ 7. 0 Nomear substitutos para os varios cargos, conforme estiver
presuipto; designa l' a~ companh~as e csta<;l>es em que devam senir
os otn('1ae,; subaltc~rnn,, e trn11'>fer1l-us dr tunas para outras segundo as
('011 rc•1iimwias do S('t'\ i<;o.
~ 8. 0 l\Iauda1· ú inspec<:fw dP saude olfil'iacs e praças quando
dtJentes ; assi!,!:WU' as f'és de ollicio dos officiaes, as baixas das praça~,
authcnticar as crrtidlic5 ; cncaminltal' os rrqurrimcntos dil'igidos As
au!ot'idadcs SU[H'l'im·c,; reuwttt•t' anuualnwnto ao rninistl'O, na t'[lliCa
pot' Pile fixada, u111 relatorio detalhado do 11101 imrnto gct'al do
Clll'J>O.
~ \l. 0 Jl 11 lJ1'ic-a1· tmlos os li 1 ros de escl'iptm·a<:ão pr!'trncen tes A St~
rt'í•t al'ia, assistPn<·.ia do pessoal e do ma teria!, contadoria, Sl'l'I iço sa11itario e pha1·maria.
§ 10. Autol'i7.at· a compra de material 110cessario ao se!'viço e
ol>t'as do C01·p1i, fazendo ca t'ga aos respectivos responsa ycis ; ordenar
a d«scarga ctos artigo' julgado" em co11sn1110.
~ 1 l. i'fomear c·11mnlis,üe< para o C'xamc de todos os artigos
fornecidos e para j11lga111e11to r\i1 rnatl'rial que se torne impt'l'sta11•l,
podendo \l~llciet' <'. rl'colhe1· o prnd11C'(o it raix;i de ec·o11ornias.
~ !:! . Designar ;wnnal!llente <·om111iss1-ies para bala11cea1· toda a
cat'ga do Corpo, yerilicando sna exac!idiio P c~:<laclo, procecl<•ndu contra
º' responsareis por faltas P l'Stragos l'neon!t'auo,.;, si em tclllpu 11f111
lwu rc·1·cm ('ommunicado e solicitado prol"idcncias.
~ I:l. Dil'igi1· o s1~rric;o 11os incendios ; propor elogios (\<pr"iars
parn oílkiaes e pl'ac:as q11e nelll's mais se ho11rn1·rm disti11g11idn, lic~111
como as medalhas de di>tincc;ão a qnc se refere o dPc1·cto n. l>S, de
1 • de clezembrn d<: 1SR\J.
~
~ l t. l'mpor a r·onc0<siio das mrdalhas dr que trata o drc1·pto
11. r..o\.:l, de 2\. de JJJaio de l\lOG, insll'11i11do o-; papeis a ella <'llnCl'l'lle1ltes.
Art. !J7. O rommandantc resiuil';\. nas proximidades do q1ia1·1f'!
e, Plll caso de r<~spom;alJilidade p01· dclictos sujeitos ao foro 111ilila1',
1'!•spor:c1P1·á perante o :\linbtPrio da G11rrrn.
Art. !i8. O illspPclor ge1·al (J o orgiw directo Pª'"' a tran,miss:lo
das ordnns do com111a11do, pc•r cnjo fiel c11mpri11wnto vrlarit partic1dar11wnte.
Al't. (i\J. Incumlw-lltP
~ 1. 0 Tnspeccio11a1· os srnit:os do qnartPl, das esta~ücs e po.,tos,
yisilando com f1·<•qm·1wia rst'.)S e aqnelle.<.
~ 2. º Fiscaliímr quanto se rPfirn ao pesso:il e material, Pxiginclo
a mais c-;tt'icta ohst•t'Yancia do que 11011\ <'l' pt'<':'cl'iplo JJt•ste r JIO reg11J;111w11to dn senic:o interno do Corpo.
~ :l." ll<'!.Jr111i11ar r 01·ga11izat' o srni•:n diario cios oílic-ia1's e
)lt'iu;as, f'Xa111i11a t' <' vizar os papeis das <·0111p:ll1hia.s, pPilidos d<J 111a1Pl'ial, I'<'ceitual'io da pltarmacia, couta:; e <lll1·11111c11tos de entrada. e~
s:tl1ida dn dinheiro da contaclot'ia, rulit'icar os li\J'os d1• es<Tipt111·:u:iio
das eom1nnhias, rerifii'a1· a qualidade elos arti:;u>, m:ttel'ial e f'orrag;P11..,
lill'lll'cidos, as-;istir, sP1npre que fui' possirel, aos <'Wl'<·i<"ios e ao paga111011!0 de rnncimentos das p1·a<;as, pasqr re\'iRtas incPrta~ d(\ fa1'!lameuto, estudar as partes diarias do se1•riço, s~·ndicando o ap1u'.111clo
n verdade e rc•>pon~ahilidade dos facto~, tinal1nr11t<', infornFrr diaria·
mente o con1mando dc1 todas n~ ocr11rrr11rln~.
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Art. GO. O inspcctor geral é obl'igado a residir junto ao quartel
n a comparecer aos ineendios, ca bendo-Jhe substituir o eommarula11te
q ua11do afastado do exercício dn ,_;uas f11nct;ües, resolver n 1n·ovid('nciar
sobre 1p1alquer assum pto, cm sem; impedimentos ou ausPtH·ias filrt 11itas, dando parte das pl'o\·ide1wias que honve1· tomado.
Paragrapho u11i1'0. No impi~diJ11ento do rommandante ou do
iw<pcctor geral, o llove1·110 1101ncar;'t o oflidal 011 oflieines q11P us
devam substituir.
Art. IH. O assistentf' do matcl'ial ú o auxiliar immediato do inspoctor geral para lis<'alizar.:ão d<' 111<10 q1w11to :<<' refcrir a matf'rial.
Art.

8 1. º

r.2.

Cabe-lhe :

A fiscalização <los servi1;os Í•'itos nas nffieinas df' ea1·pi11td-

rus, segeiros, feiTeiros, 111Pca11icos, <'OJ'l'<'PÜ'os, pintores, eii•<'triri-;tas
e 1<'legra pltistas.
R 2. º A direc<;fto das obras e reparos no qua1·tel, nas esta1;úes,
nas casas perteucentes ao Corpo e 110 material de incendio.
§ :i. 0 A conservação do material rodante e fluctnaute, das machinas, apparelhos e ferramentas elas otfieinas.
§ 4. 0 O exame de in>pe1'çiio dos artigos e Ju material adquirido
para u serviço.
§ti.º A organização do rnappa geral de earga e descarga e sua
<'unfereneia com os dos commandantes de companhias.
Art. 03. O assistente do material rPsidirá nas immPdiaçües do
qnartel e uos casos fortuitos de anse1wia do inspPrtor geral n'solrnrá
sobre tudo o que se referir ao 8eniço material.
P:,l'agrapho u11il'o. Será snbstitnido q11arnl11 afastado do exnrcieio
de ,;11as funcçúes po1· 11111 1\0,; 1·01mna1Hlantrs d" companhia dPsignauo
pdo commandante.
Art. G4. U assistente dn pessoal ,1 o auxiliar immediato do in~pector geral em tudo qnantu di':<Pr r<'s1wito ao pe,,;oal.
Art.. ü:J. Compete-llw :

R 1. º Detalhar o sPniço

da~ <·ompa uh ias ; assistit' P diYidit· as
paradas, obsel'\'ando o asseio e nnif'ormidade dos fardamentos ; 1\ar
us nxercicios geraes de a ppa relhns ; vigiar snbre o eu111prime11 to i11 tPgra l das orde11s do (·0111mamlu, por partP dos nfliciacs <' prnras.
~ :! . º Orgauiza 1· P trazer ''lll dia as escalas de servi~o dos oflit'iae;;,
lH'ocPd•~r ú. leif.ut•a da ordem d<' sPrviço 11u eirl'ulo dos uflkiae,; ;
a>si~tir á. cópia da mPs111a pPluo< infPriorPs, f'azl'11do-a dietar e 1·011fhfr
pelo sargento ajnda11tP.
~ 3. º Hereber e reunir as parf!'s dial'ias f' todos os papeis que
1Pultam dn sei· prcse11t1•s au i11s-pl•1·to1· geral ; organizar o mappa
dia rio da fur1;a.
Art. ()(i. O assiste11t1~ do pPs:mal re-;idi1·á j1111to ao q11artP\ <' nos
t·a~os fortuitos de ausenria do im;pl'l'lo1· geral lH'oyideueiad :.;obre o
q rw "~ 1·efe1•it· ao pessoal.
l'aragt·apho 1111ico. Será suhst.itnido q11ando afastado do exert'icio
de suas ftmc<:ües por nm dos t·o111111a111la11t1•s de <'01t1p1tnhia d1»sig11adu
pelo <'ommawla11te.
Art. G7. O cargo de SP1Tntariu será PXPrddo por um ollldal
s11l1alt1·r110, tenent<' un alfPl'P>', da 1·011fian1;a do comrnandant<'.
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Art. G8. Cabe-lhe :
§ 1. º Organizar e expedir toda a correspoudencia, segundo
a.s ordens do co111mamlo ; re1111ir P levar a seu despacho a correspondenria a l'!le dirigida e os papnis !'elativo.~ a serviço, qne
tenha t!P yisa !', 1·11 bricar, a 11tlten1ical', 011 delles tomai· co11lwc·ime11 to.
§ 2. º 'frazc1· cm dia a cs<Tipturação e ard1ivo da secrntaria, Hfw
podendo Jeixar sahi1· lill'us e dornmcntos, sem l'lmhecimento do comrnandante e por ,.;ua cn·dpm, mediante recibo, except11ando aquPlle,;
que sejam 11ccessarios á casa da ordem, em horas de expedientP,
para esc!arecinrnntos e detalhes de seniço.
§ 3. º Distribuir o serviço pelos ama1111enses e auxiliares e escripturar de proprio punho os co11t1·actos parn fornerimentos, assigna11do-os com o cummandante, u inspector geral P o assistente do material.
§ 4. º Conferir " suLsc·r·ere1· as !'és de oflieio e certidões que· forem
extraltidas do livro a seu cargo.
Art. G\J. O secretario será s11b~tituido, quaudo afastado do exercido de sll<h f11m·1;ües, pl'lo otlicial subaltenw desig11<ttlu prlo !'ulllmandante.
Paragrapho unit·u. Nüo rotTerá para iuceudios nem fará outros
sel'Yiços, sal rn casos excepcionaes.
Art. íü. O cargo de quartel-mestre será exercido por um subalterno tenente ou alfcre,, proposto pelo assistente do matp1·ial.

A l't. í J • Iucum lie-lltc :
~ 1." Cuusenar pnl'feitamente tl'atadus e acondicionados os a1·tigos da al'rPeadac;ão geral a seu cal'go, communicando immediatamente ao assisteut11 do matPl'ial qualq1w1· Pstrago ou esll'avio qun
Ot'.C'.otTa.
~ 2. º Fazer pesar, mt'dit· 011 c·u11ta1· o qun entrar pal'a a al'reeadar;ão ou ffll' lúrnl'('ido por pPditlo.s, uão pf)(ll°ndo dPi xa 1· sahi1·
objecto algum sem drn·11niento Yisadu pelo inspe<'lol'.
~ :l. º Extrnhii· e assigu:n os pl•didos para os fornecedores e
pa1·a a c·ompl'a de material <' co11<'Prtos deixando-os registrados cm
talües.
8 4." Orgauizal' e regi-;tl'ar os mappas menqes dP. fardame11tu,
arma111ento, equipanwntu, ut1~11silius, nrna1·es t' outros dfrpt·sos, e11t1·ados 011 1·etirado,; d:t carga.
1j t;." HPc·elmr as uutas rnnwt tidas pnlos fonwr·etlures ele mat.el'iaes
<rntl'ados dial'iame11te, c·onl'erindu us l"''PPl'tivu,; preço-; e nxtrallindu
as guias pa!'a a ctJ11tadtJ1·ia.
Art. 12. U q11a1·tt'l-111Pstre 111orar:'t nas immndia<;õe,; do quartel e
Sf'r:i s111Jstituidu, quando afast:ulo do PXt~t'l"i<·io de suas f11nt\l11's, pur
um s11baltenw, t••111•11i<• on all'l't'<'", i11dil'ado p••lu assi 0 .tPntn do material.
Par~grapho 1111i<'u. Não correr{\ pal'a inc('ndios, nem far:t unt!'lls
seniços, salyu l'asu~ l'xcep1'.io11aes.
Art. 7:J. O commamlante de cumpauhia é o respunsavel pela
rigorosa applicação das disposições rrgulamrrntares cont'Pt'nentes á.
companhia e que pol' "1le devalll SPI' uLsenadas.
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A\'t. 7L

Cnmpetc-1111~:

I ." C.111hr't"1•1· t\ applic:1t· 11'> l'1',:;'lll<tm1011:n; e Ol'do:1-; Clll \'Íg11r, a
r•stTipl lll':H;~o µ;1H'.d d11 Cn1·po '" ><11hrnt1Llo a da 1·0111p:rnhia, pl'l<t q11a t
z1·l:u·it 1·om o 111axi111n l'llitladn, m:u1t<,t11!11 l' 11 di:t t1S Sl'lb li1Tt1'i ,. todos
"' p:t(H'i" 1·cg11lamP11t:11·1•,;.
~ 2.º Tel' cn11lwt'i1111•nto p1•1'f'l'it11 tln nt:lllcjo e :tpplic:tt:fío """ appar<'lhn< P. nrntcrial t'll\(ll't'gatlo' 1111 ~Pni1;11 tlt• i1lt'e11din, !'standn L1111iliarizado 1•11m todo-; os tt1q1w.;: tl1• 1·m't1t'!a.
~ :1. 0 01•ga11izar 1· ª"'ig11a1· a,; !'olha-; m1'11"ª"' d<' \'P11ci111P11tns das
pl'a<;a,; tl:t rt.>111pa11hia ; 1·c1·ehPr tlt1 ti1l'su1u·Pi1·0-p:1gat!or a l't'"(ll'<'li\':1
i1npt1rta11cia; fazl'1' o paga.1111•11!0 da< pr:i1;a.'< 1·111 pn•-;c1H:a dos 1illi1·i:u•s ~11 li:dtornos 1la 1·111npa 11hia, p1·0111pto,; 110 qnartP l.
~ \.. º lla1· pal't:J por l'-<l'ripto da< nc1·111'l'<'tll'ias hayjdas na 11t·1·asi:ío do~ pag.rn1011t•J.<, 111P11cio11:111tlt1 o< ll<•llll'S da:; [H'a•:as q111• 11:\11
fo1·p111 pag·as o o:-; 111oti
~ :i. 0 Hcco!IH~1· ú co11t:ttl1Jl'ia 110 prazo <ll' ifl h•n·as
\'P1lt"i1111•11t11<
~

"º'.

da"' pt·;u:as; nfto

º'

a.fitn dL~ o s~'t'P n ln~d q11e l'~elan10n1.
~ (i.º .\\Jonar com p1>11t11a!idatl1'
p1••:as dt'. fo1·darnP11lo a q11n
1i1·p1·1•m tli1·cito as p1w:as, l'azP11d1.1 º' l'<'"'Jl!'i'I iro:< la11•:a 1111'11 ! • •' llU'
li1 '")" n 11a eas:t tia m·d1•111.
~ 1 .º Ohseryar q11t' as pr:lt;as 1d•1 alt11r1'111 º' 11nii'or111P.;: t' q11t) n;
11'a!!;a1n a.;:;sPiadns;
<'Oll~Pt'Vi\I' u~ alnja1npntns lin1pns (' ª"' (·a111:1~
1·11irla.tlas t' tli''[lllSlas 1•111 01'<1<'111 P com 1111iformitlatlo.
~ !-;, º Etlt'ami11lrn1·, l't1111·1•11it>11L"lllt'llLP i1tl"11·111at!o.',
l'>'q111'l'i1111·11!os tio.-; oílit'i:I!'-; P pr:t•:as da t'tll11panhia .
~
Fazt•t' º' St'l'lit'OS q11<' lhe <'ollht•1·1·m pm· l':il':tla f' ti' ('\t1·a(ll'ili11at'ios q11t• 1111• l'tll'•'lll tlt't,1•rn1i11:~tlos .
..\ri. 1:;, O 1·0111nia11da11l.1• dr 1·0111p:llll1ia -;1•1·(1 :;11h,;tit11itln, q11a11tlo
af:1,t:ulo dn ,;11:1s 1'1111c1:IH•s, 011 11<1> imp1•tlinwntos fil!'t11ito..;, p<'l11 :<1•11
1·1i:1tlj11\':llll" t' 11:1 illl'l~ll<'Í:t tlll i111p1~dilllPll:n tlt'.'tt' [1Plo-; :ili't'l't•-< 1·11111lll:t 1Hl:uitn< dt) 1~..;la<'tir'li tlt~ "11a t·o111pa11hia, pl'tHllplo.s 110 q11arl.1•l, -<11t't't'''i1-:wwnio Jl•H' 01"<1!•111 dr' :111l.ig·11itlarl1'.
l'aragrapho 111dt't1. i\a l':tll:1 :ilis11li\!a <I•' snhal11•1·11t1s tlt' ,:11:1 t't11llp:u1hi:t a s1ll1-;lit11i•:iw s1• far:'1. •·0111 o 1·11:itlj11ya111p mai< a11li.'~'<1 q1t<'
1i;1o c-:ll'j.1sn\i..;(il11in1lt1 o s1•11 ('11111111arnla11!<'. de~ t'.01np:udiia.
Art. Ili. O IP11P11tt' cnatl,i111·a11te dt• companhia t'~ o i1111111•tliato
a11\ilia1· do I'í'S\Wl'th·o cnm11ia11tL111to a qnPm a11xili<H:'i 11a 111a1111t.t>11r::to da tlbeiplina <' 11:1 appli1·ado do.; Jll'<'l't•i1t1.; 1·1•g11Ja11w11l;11"'' l'
ord1111~ de :-\PI'\ i''.º·
·Art. 17. Ct1111pc•tt·-lltl1 :
~ 1. º Cn11h01·e1· º' 1·pg'11Ja nw11to-; t' or1h'11s cm yiµ:01·; a Psl'I'ipi 11l'<l<'.i°tn <' papc'L' dt1 1·0111pa11hia; 111a1H'.Ít1 P. applit'a1:fw tios appa1'Plht1< e
111alnrial 11s:1dos 110 s1'1·yi1:n ti,) i11t'l'lltiio; tlisli11g11ir 1·u111 J";u·ilitl:11k o~
dill't•1't'lltes ltlt(llPS tl11 l'Ol'llCta.
~ 2.º Auxiliar u t11111ma11tla11!<• tia 1•11mpanhia nos Jl<tg-am1•11tos tlc
ye11t'i111c11tos t' fa1•damo11t": na-; rPrista..; dr fal'da111c11lu; emfim, 1•m
t·1rlo~ º' s~ni<;o' i11ternu< t\;1 1·t1mpa11hia Plll u< 1111ac;; lll'ce,;,itt) 1\0 sna
<'11ad,111rac:1t1.
~ :l.º Fa?.01•
s't'1i•;•1' ftll<' lhe railnm P''L' P;<<•al:i. P aq1lf'Jln-; paro.
q111• ffw <'X!ranrdi11ariame11te designad11.
Art. i8. O ro:Hlj1mrnie l\A rompanhia srrá Rnbstitnido, qnantlo
nf:Hlnrlo do r")(r1·rlcio t]<' ~11a~ f1111rr;ú:'~, 011 nos itnp!>qlmento' fort111to;i,
paga~,

ª'

º'

. ;.1."
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pelo alfet·cs comnia11daute de estac:ão !h• sua companhia rnab allligo,
1n·ompto para o 'cnic;o no quartel.
l'aragraplto u11irn. Na falta a 1J..;0J11la do alf<'res da rnosrna cot11pa111lia a subslituic;;1o se f'arit pelo alferes commandanto de csla•:•-10
mais antigo, 1n·o111pto para o scnit:o no quartel, que nfto t•sft'ja su!Jsliluimlo o eo1111m111da11te ou roadjuraute de sua companhia.
Art. IH. Ü:' alf<'res comma11da11tcs de c:;tarücs são auxiliares dos
c·"111111arnla11tes de crnupauhia cm todas as suas,fu11cc:ües nos senk·ns
i11fc•r1ws da compauliia, q11arnlo promptos 110 rpiartl'l, e eah:!-lhes' o
cummarnlo das dirc•r,;as p,ta<f•cs si para C'JIC 110111cado,<.
Ar t. 80. I11eu 111 IJc-lhcs:
~ J. 0 i\I;rntcr a disciplina l'llti'0- os seus subordinados; \igiar pda
:ipplicac:ão exar:ta du' pt'Pceitos rcgula1w•11tarcs e ordens de ~m·1 i<;o;
'ªlll'I' o ma11ejo (' applk;u:ão do material u>adn na exti11rr;ão de inl't•ndio e distinguir rnm faeilidad(• os yarios toques de l'orncla.
2.° Conhcl'<'I' a csc1·ipt1n·a<Jio da c·11111pa111Iia e t-Hlos
p<tjH'i.>
til• seniro.
0
~ :1: ,\,si,lir ,. ;u1\iliar 11 pagamc11t1) do~ \C11cin1l'nlo,; e farda11rn11to da' pr;11:a< \'. auxili<tt' o ernn111a11da11tt) tla eompan]ti;l llllS >l't'\ i<;<» i11l.1•1·11os da 1·un1p:lllhia ro11füt·mc lhe fúr designado.
Art. 8l .(.!11a11du dt'staeado no comma11do ele t•sta•:<"lo, e11111pt·e-llw:
;:; J. º l'cr111arn•c·•~r dia t) noite na csta•Jio, onde residir[t, 11üu putlcndo dl'lla se afastar sem permissão dn cn111m;111da11 te.
~ 2.'' Cuidar com o maior zelo Jl"l' todo o 111ati•rial e llll1'll't'" a
Sl'll cargo.
~ 3. 0 lla r º' <'\<'tTicio~ qne forem 111·e,;eripto,.;.
'1'
~ 't." lkq11i,;ita1· du i11spct"t01· geral, pur intcrmcdio tlo t•o111111;t1tdantc da t·o111panhia, todos os ohjeetos e material JH'eebos para o
scni<:o de estac;ão, de\t'mlo os 11H•smos com111a11dantt>s de t·o111pa11hia
e11Yial-os ao assi,l<•11lc do material afim de <h C\ami11ar e alt\•rar
t'Ollt'Ol'lllC as IW('(',;sidatlc' do Sl'l'l'i<'O.
~ :i.º Urga11izar c ter Plll dia, a CSL"l'iptur,t<;ão dc 8lla csl;wão e

s

º"

e~l'alat· o pe~:-;oal para o ~1 1.rvi1:0.
~ ().ºFazer a p;irte tliaria da'

~

"<Tlll'l'<'l1\'i;1,;, dv aecúrdo ('<1111 o

modelo adoptadll.
~ /.ºDirigirº·' lraliallws de e~liiH'cão dt• i11t't•11dio, quaudo c·o1·n•r
a sua t•st;u;ãn, at1'' '!' apt·e:;c11tar ollicial 111ah; graduado a q11t•111 L"aiha
a din•cc·ão.
~ 8'.o Fazer a parte circ11m,-lauciad<t do i11ccudio a qne 1'•>111p;ll'l'c·ct• 811<l l'sta •:•1o, n"po11de11do a us q 11c,:i tos fornrnlados 110 modelo
Jll'OJH'io, addici<111a11du a:; i11f1Jr111a1:üe:; q11e julgal' L'011re11ie11les.
Art. 82. O co111ma11daule da e~taç~o serú s111Jstit11ido nos i111pnrli111cn tlls forl 11ito" pt>lo i11fc•1·ior mai' antigo sen indo rn1 destaca1111•ntn uu pur 11111 oflicia! ou inferior que 'Pja para e-.se fim d1•,igrn1d".
A rt. 8:!. As J'u11c<:t1cs de t!ld<is as d0111ais pra<; as sc1·fw detalha1Lt,; 110 n•g11lamcut" do 'cniço interno do Ci!rpo.
CU~T.\IJOl\L\

Art. 8\.. A t·u11tadu1·ia f<'lll a ('at·go o exanw d;1 1•1•t·cita e d1!,;peza
elo Curpo, u proct•>sn de legaliza1;i10 til\ contas enyiadas para o Tlw~ouro l'· o pagamL'lllu das q11c lhe eail1am pdo rog11la111e11to.
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A 1·t. 8!i. E' rla compcte11da da eonta.rloria :
~ l. 0 ürga11izaci10 o paganw11t1J nH'n~al ela,; f(1lhas :lo,; oílidaos
<'ffocÜvos e praças Í·eformad;~s.
~ 2.º Verificação e pagamento da.,; follws das prar;as effort.ivas,
orga11izadas pelos cu111mauda11tes de co111pauhias e eu11fcridas pela
casa fla ordem.
~ :1. º Eseripturac;ão elo.' Ih ros prec·isos á boa inf elligeneia e ffr;criminarão dos elinhei1·os entrado:; e sahidos.
~ ·L·º .Justitieacão de u·Pditos <•xti·aonlinarin.-; e supp\emcntares,
amnlpauhada de hellas demonstrativas.
~ :;. 0 Estudos dos artigos da lei on;a1111:ntaria para q 110 as d1l,;po7.as n~.o excedam ás rnspectivas r11brie;ts e aos f't'cditos votados.
~ íi. º Lam;amcntn de notas explicativa,; do,; artigos e rubricas
ela., leis antorizativas 11os papeis f~01H'c'J'11e11tc.;; a rPcel1i111cut11 e paga11wnto de dinheiros.
~ 7. º A co11tadoria fum·cio11ar;í. todo' º' dias utds dura11tc a~
horas do expedie11tc dn quartr>l, salrn t•as11 11rgc11tc P extraonli11ario
em q11e Sf'ja necessario prolo11ga1· o:-> tralialhP.', 1111 dt'Ü'l'minar que
t•ssp' SA etfectnPm f~lll dia feriado.
Art. 86. As contas a pagar pel0 cofre ;;erão ilJH'C"C11tadas em uma
\ia, si a dcspeza correr pela ('aixa de cco11omias, a (jual ;;enirá para
jm<tificar a escripturação do livro caixa ; aífuellas cnjo pag;unento
('IJJTa por conta de verhas consignadas 11a lei do on;amcnto serão
apresentadas em tres vias, dcrn11do rcmettcr-sc as primeira. e s8g1tnda
;'1. !"ecretaria da .Justiça para a nect,ssaria indemniza,;ão pelo The~1111r1J
constituindo a, tc1·Peira doc11me11tn do archirn.
Alt. 87. O paganw11lo de contas :<<'rá feito sómente aos respectisig:natarios, representantes, ou aos legitimo~ procuradores, que deverft0 rcnoy;u· "ias jH'Ocurac;i'\es "Ili jan('iro c\11 cada a.nno, obsPrvada
a cxigencia da certidão dn \'ida do f:o11stit11i11te Pm janeiro e junho
d e cada anno.
Ar!. SR. Os docu111enk1.• de rcc•~il;t f'011stariío lk uma ,,·, Yia, declaradas as importancias em ordem de servif;o do Corpo.
Art. 89. A importancia elas r1J11fas de for11eeedore~ qne, avisados
para recehel-as, nào compare1:ar11 110 praw de oito dias, ,er;í. eseripturada em deposito.
Art. 90. A contadoria rctirari mensalmente do Thesouro, por
adeantamento e mediante l'Cf]Uisir:flo elo eommando, a. quantia
necessaria ás despezas com o l'''"'"ªl, aj11.;tamlu contas co111 a mesma
repa.rtiçào dentro de um rnez.
Art. 91. As ífuantias a.batida~ nos n~ndmentos dog otiir'iacs e
p1·al:ª" e as prnvenientes ,Jc economiaA feitas no fardamento ou 111J
raucho, o producto ela n~nd~ d" ~rtigos i1hr'niveis ser~o n~colhidns i
caixa de economias.
Art. 92. O pagamento mensal das folhas e relaçfles 1le \'f~nci
mentos se fará por adeantamento, à vista dos respectivos documentos, csc1·iptura11do-sc, porém, as despezas na data em íflle
se concluir a conferencia, l]Uf' nfto poder;\ ir além do dia 10 do
proprio mcz.
Art. 93. Haverá na coutadol'ia eompartimento apropriado para
collocar os cofres, livros de receita e despeza, de documentos de
importancia.

ta
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Art.. \lL O i11spe0tor da contadoria é o encarregado e responsavel pelos trahalhus a cal'go da contadoria.
Al't. Q5. Incumhc-lhe :

s

1. 0 Assignar o e:xpcdie11te relatirn a informa<;ões sobre despe ias e estado das verbas consignadas no orçamento.
~ 2. ° Conferir as guias de pagamentos feitos pelo thesoureiro e as
quantias que lhe ~ejam carregadas ; larn;ar o ~ONFERE 11as notas
de dcspeza quando devidamente processadas, autonzando o pagamento
sómente depois de tel'em o PAGCE-SE do commandante.
§ :L ° Formular os pedidos para o expediente ~ JH'OJ?Or as merlirlas
que julgar acertadas ao hnm a11dame11to do set'Vtc;o e as Jll'a<;as que
devem servir como ama11ue11ses e auxiliares.
~
Solicitar mensalmente as quantias 11ecessarias aos paga.mcnt.os feitos directame11te pela cont.arloria e encaminhar, ainda
111ensalmente, as m11tas a pagar pelo Thesouro.
~ !j. 0 Organiiar n halaneete mensal da receita e despeza do
Corpo e anuualmc11tc um relatorio sobre ns serviços, acnmpa11harlo
de quadros e mappas que melhor eselareçam os assumptos.
Art. \l6. O i11,pcctor ria contadnri;t deve morar nas proximidarles do qua rt.cl <' não corre parn ineernlios nem faz outros
seniços, salvo casos cxeepeionacs.
l'aragrapho uni<'o. Será s11hstituidn, quando afastarln do exercício de suas f1m('•:1-1c>, <' nos impcdim<•ntos fortuito,;, pelo 1hf'so11rciro-pagadnr .
. Art. n.
carp:o ~le the,;oureiro-pagador .será e:\ercido_ J,\.OI' un.1
capitão que, s1 for ttrndo dentre os da fileira, a nnmeaçao %e fara
por portaria do ministro da Justi<;a, apostillada na respectiva patento;
si, porém, fô1· proposto um tenente, a nomeação se dará pela promoção ao posto immediato.
Paragrapho unico. Na ultima hypothese não póde ser aprcsrntarlo o nome de um nfficial que não tenha o interstieio h~gal.
.\..

0

º.

Art. !JR. Ao tlwsoureiro-pagado1· compete :
l.. º Receber mensalmente 110 Thesom·o as quantias destinadas
ás despezas, recolhrndo-as ao cofre em presença do commandante e
dos elavicularios, tendo aquelle tres chaves dilferentes, respectivasmentc conserva<las em poder do inspector geral, do i11speetor da
eontadol'ia e do thesoureiro-pagador.
§ 2. º Receber quaesquer quantias que hajam de entrar para o
cofre com conhecimento ou guia cm forma, autorizadas pelo comma11da11te e visadas pelo inspector geral.
~ :3. Apresentar ao inspector da contadoria guias em duplicata
dos dinheiros recebidos 110 Thesouro e diariamente uma nota da
receita e despeza do dia anterior e os conhecimentos das importancias que houver entregue ao Thesourn.
§ 4. Escripturar n livro de re0eita e despeza dos dinheiros
retirados do Theso11l'O ; o de receita e despeza <la pharmacia e o da
receita e despcza da banda ele musica ; o lino de dividas e descontos
e consignações dos olficiaes.
§ 5. 0 Organizar as folhas mensaes de vencimentos dos officiaes
effectivo e praças reformadas.
~

0

0
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G. 0 Etfoclnar o paganw11lo dos doc11mc11tos <lcvidamrntc kga-

Jizados e com antnl'iza(:ão cio insped.nr d:t c,,ntadoria.
A1·1. \HI. O thoso1n·l'it·o-pagad"r 111orarú 11as p1·nximid:uh!s do
qtl<tl'lel e"ª? fará outros S<'l'li•;os, IH'lll cul'l'<'rit par:t i11l'e11di11, s;illo
casos CXCOJll:lO!laes.
P:trngraplw unico. S1!r[t suhstituidn por um c-;1pitito, q11a11do al'asta<lo do exerddo de suas f111ic</1es, deyendo em taes casos se1' lialanC eado o cof!'e pol' uma conJJni.,<\n 11nmca<la pelo conunando,
SER\

l<,:O

S.l'í!T.11\TO

ArL. 100. O sel'vi<;n sa.11itarin sorú. assistido pelos lllt'di1'ns co11stanles do quadl'o A, sol! a diret·•;;lo du i11,:pccto1· do seni•;n sanilario
com posto de major.
Art. 101. O trata11w11to dos uffteiaes e pnt(::ts cffectivas, l' os
refm·mados quatl(lü rcq1wrerem an comm:i11<la11te, será Ji.•ilo 110 !J,.,,_
pi tal onde exbtirilo, pelo menns, dua.-< c11f•.'l'l11arias, uma de ci1·u1·g:ia,
tiutrn de mediciirn.
1. ° Catla l'llfcrmaria deve ter, logo que srja po,sin·l, tn•,.; "'~
l.\<"ie,; em que 11os.-am s<'p:u·;ula111e11te ser trat:ulos utliciacs, i11ii.·riores
e pra•:ª'·
:!..º;\ln hospital não .;er<'io acceitos •lom1lcs de molestia.-' 1'<H1ta~
ginsas, os quaes podem ser re1·0I11ido,; a !10spitaes especiac,, <'ol'tu1do
ª" despezas poi· conta <la C<iixa ele econo111ias <~ verde11dn o doente
d11ra11te o t1·atarneul1J º" vc·11eime11tos que per1kria SL' estive""º uo
lt•"pit.a"do Corpo.
Art. 102. ~.erão co11\Ct1ientelllL'llt<' preparadas no !10,;pit:d quatro
salas para trata111ento \ll'la dertrothcrapia e hy<lrothe1·apia, 1·rnn os
app<1relhos mais ,·nm1n1111,; ,, mai" ,;imples; para upera<;fJes rirnrgka~, para 1·1111,;11\tas diaria", ti11;il1111•ut1· pa1·a gahiuete rlentarin.
l'ar;ig:rapho 1111i<'11. 1:111 <'oll1partin1<:nl.o <'0111·enit'11teme11te situado
~1.•nirit pa1·a depn,;ito <i<' cad;t\Cl'Cs e an!opsias.
Art. IO:l. As <i<'spL za:-; do lln"pital paraª·' quaes não Jt,111\('l'
dota<;ito or<,amcntaria "3r:1o pagas \H'la caix;t de eeonomias.
Ar!. 10\.. A junta llll'dica parn insp:•c(:ões de s:tude 'ed, to11,;tit11ida pdo inspcelo1· gcr;1\ do ~<·niço sanitario, q11e a pre:;i<lid, e demai.-; medic·o-;, e f111HTio11a1·;'1 IP!!'º que u-<teja re1111ida a maioria,
'e111pre que lilt' necessario, para im:pctrio11a1· :
a) os ullll'iaes com m:1is ele ,.:eis dias dt' parte d<' do<·nt(';
b) l"' otlki:t<'S e pra.ças qt1•~ )H!dirorn licu111;;t para tral;11111•11to de
sande;
e) os ca1Hli1latn.' {t pra<:;a no 1:11rpo;
e/.) as p1·:1<:as qll<', eo11d11idn o t.1•111pu de ;;Cl'\'i(;o, n•qnPt'l'l'l.'111 011g:ijamento : ,
e) o,; ofliriacs e p1·;t•:•t' qtl<! forem 1ll't01·11iinados 1wlo l'.<nn111a11dn.
1\rt. rn:;. O in,pcetm· do s1·1·vi<;o sanit<trio é o encarn>.g:adn da
dil'Cc•:ão d<J sPni<;o sanilarin, caheudu o exe1·cicio do cargo ao pri-

s
s

1

111eü·o cirurgiãu tna.is a.11 tig;u.

Art. 100. Compele-lhe:
:l. º D\'te1·mi11a1· \' fiscaliz:tt· n ~m·1h:o 1!0 hospital ; lll'l'\'ot'l'Cl'
as:;iduamento o quartel e '3Ll<\S depcmleul'ias ele modo a verifica!'

s
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q11acsq11et' caLl:'a.-; qll•' po-;sam comprometter a hygiene; visitar com
fl'eq11e11ci:t a~ eul"cl'marias, ouvindo as reclama<;ões e queixas dos
drnmt•:,;, prnvid1:uci;uulo i111rn<'diat;lrne11tc si a-; julgar fundadas;
i11..;pl'cl'iona1· cada uma das esta<:fit•s r• postos pelo menos uma vez por
rnez, de,ig11a11do q11a11do nflo pos<a. ir lH'ssoalm<~llt'.), os rnedicos que
o dev<:m fazei'.
~ 2.º Ot'g;111izal' :1 '''"ªla do sc1•\i1;0 i11tel'llo dos medico", detcr111i11a11do os qnc tr111ta111 de fa7.l't' o sei'\ i1:0 a domicilio.
~ :1. l'1·esidi1· as rc111Ji1-1es da j1111ta medica, assignar o expedie11tc
do JwspHal; fo1·m11l:11· PS pedidos rfp m:ltel'ial pam as enfermarias e
expedientP; JH'opo1· :rs P"ª''.ª' q11e <h:vam senil' ('orno enfermei1·os,
0

a1na 11uc11~es e :-;(\fn 1 nt1~s.
~ L 0 l'l'llpor
medida.. ; q1w j 11lga 1· 11t•'is ;ís <'nndi•:tíes hygieuica.~

ª'

do q11a1·tel, das esLartH'S e pustos.
.
~ 5. 0 Aprese11tar <11111mtlmc11te l'i1·cu111,tadadn relatorio dos
s1•1·vir;us a seu carg·o, acompa11hado de mappas e quadro" qne
rnelhor o i11str11a111.
Art. 107. O ill!'!W('tot' do S!'t'vit;•J sa11ital'io ser:• substituido,
q11a11do afastado do >'l't'1'ico de suas fL11lC</1es, pelo primeiro cirurgião
mai;; ;i ntiµ:o e 11os irnpe1lim<'ntos l'ortnitos pelo me8mo, si em horas
de expediente, e p('(o medico maio; ;111tigo, presente 110 quartel, si
J/irn destas.
At't. 108, Cpmp••te ;w,; denrni" t·irurgi<ics e ao medico adjunto:
~ 1. ° Fazer dia 110 h<bpital altel'lladamente.
~ :.l.º Tratar nas respectiva< residendas o;; oll1ciac,.; e ,...aças
doentes e suas fami!ias, qna11do para isso recebam ordens do cnmma11dantP.
~ :i. º!'assai· a vi,-ita uas suas respectivas e11fermal'ia~.
~ .\.. º Acompanhar o Co1·po nas occasiões de incendio, quando
·e-<Liverem de dia, para prestar os soceorros de sua ·profissão, para
o que harerá uma am!Julanda provida dos pri11c·ipaes medicamentos
e a pparelltos.
~ li. 0 Ao alfet'!'~ deutista i11cumh:.) a exec111;ão dos trabalhos de
sua arte de que necessitem os ollidaes e <tS pra<;as do Corpo, devendo
para isso comparecei· diarianw11t·~ 1w quartel dnrautc as horas do
expcdieu te.
P!Lll\llACI.\

At·L. 10\l. .\1111t'\<t ao hospital, hared. uma pharmada, provid;t
d•• apparellws, 111rnliea11rn11tos e dl'ogas, dirigida por. um l'apitãn

ph;1 n11a•:e11tieo, auxiliado por d1 n1..; te11e11tes, plt;u·maceut.icos diplnm;td1Js .
.\rt. 110. :\ pl!;11·111acia ter:t, além tk 11m deposito para g11anb
d,• drngas e Jll'od11do<, uma sala par;\ 111a11ipulação, 011tra par<t o
1"'t.:elii11rn11to e dc<pad1n dn rc•·eitLta l'iu, 11111 galiirrete para trabalhos
d.: e.,aipti1raç:tn, g11ard;t d•~ liu·o,; e p;qy1is 1·l'lativos ao ~Cr\ico, e
1111t1·0 pat'a analy>e< q1w se to1·11e111 trncess;u·ias.
'
.\ri.. 11 l. Terã•J di1·1•ito ao fol'1HJ<:irne11t0 gratuito de 11wrlicalll~11l1H p3la pharn11,·ia os o~!kiae-; e pracas q11e ado•~çam cm aeto
de senic:o.
Pode1· Executivo -
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Art. l L.!. Os nH·di<·a11w11tns liJl'IH'l"idos pela pharmar·ia. aos offi~
rians <'. pra<:a:; e sua.,: r<',;pet"l.ivas familias ,;ei·ão i11d1•11111izado,; 11w11s;tlme11te eom clP,;l'o11los nos \Prwimenlos.
l'aragrapho u1ti<'.o. 'J'('.111 di1·eito ;w fon1ed11w11to 1h• 11H·dka11H'11tos pHla phanna<"ia para ,;i l' suas familias todos os sodos da t·aixa
de lie11ntice11da <llll~ não 1>sLPja111 110 ~erviço a<"Livo do Corpo, pagando
30 º/,, l'Ohre o 1·usLo, trat:rndn-se do rPmedio,.; 111anipula1los 11:1. pharmada ou do pn.,paradu-.: adquil'idos 110 mercado, P :m º/., sobrn os importados livres de direitos, poree11tage11~ estas que revm-terão um
favor daquella rah.a; st'.IHlo, poróm, as importanrias dt•st·ontadas
das pe11sf1es pag·as p<'la r:1Í\a, ou pagos os supprimL·11tos ate o dia

;; dt'. 1·ad:1. uwz, sii:;pt'.11dt•11tlo-,;1•. o erudito em fa\La.
Art. :113. Os 111edka111e11tos mauipul:L<lrn; 11a pharn1acia <' os prep:ir:ulos adquiridos 11a pra1;a s•~r;io l41r11Pcidu.-; aos ollicial'.' e,·,, pra,•:a.s
p..Jo pt'c<;o <lo c11sto, lev<111<lo-se <'111 1·011t;1 as de;;pez"' du ';i-,ilha1ne
•: lll "/ 0 para. acm1dicio11a,111t•11to.
1'aragrapho 1111ico. Sohn' 11s 111edica111m1to;:, dr"ga.s, pn:pa rado,;, artigos 1) material i111po1·tados dit·(•1·l;t111t!11t1! eom i~u1w;lo d1" din•itos, serflo co1>1·ados :w º/,, soh!"<j o t"ILSto, porcP11l.a.ge111 q1w !'I'' t•rf1·r[\
•'Ili favor da caixa de be11l'licc1H"ia.
Art. 1H. As receita.~ 11iw assig11ada:; pelos 111e1\ico:; cio C"rpo,
s1'i serão <lespaeha<las 1\epois do «Visto» do medico do <lia; e 11os
p•~diclos de p1·eparndos para os i11forio1·es e pt'a•;as se exigir:1 a, 111e:rn1a
formalidade .

.~l't. l J:i. ;\o l'apil.ito phann :1ce11ti("o i11eu111\i1) :
~

J. 0 Dirigir todo o ;;p1·vit;o da. pharm:ll·ia, distdh11i11dn-u pelos

,;.:11-; auxilian•s 1:oul'nr111e as cin·11111st.a1H·i;i e 1·0111petmwia. •le cada
li Ili.

§ 2. 0 Zdar pl'la g1Larda •'. 1·011sm'l"a<;ão de toda a <"arga da pharmat:ia, \Ísitawlo freq11<'11IP111e11te u dt•po~ito.
§ :i.° Fazer aviar com JH'USt.•.•z;t "receitnario que lhe r,·,r aprcsm1tad•J e111 f1'i!'l11a, e dc'.spal"har <~Ili horas 111:\l'l'ad;ts
1H•did1h de
prq>arados l~ al'tigos ti:\i>'t1~11tes e111 deposito.
§ 4. 0 01·ganizar diari:111rn11t1· o,: pedidos que lirn1Vt~1· mbtér para
snl'time11to 1l;t pharma1·ia, a ti111 dt~ a pres1'.11ta1· ao ill"jll'clor geral até
;Ís 10 horas dn t·ad;1. dia; 111·111 l'nmo o l'C'<Til 11;11'Ío da ve,-1wra.

H"

~ !i. 0 ~olieit;u·

exa1ne. t'

t'01hllllto

dn~

artigo..; µ;a:--:tn:--: ou 1·:-::tra-

gados, apo11 tando 11e,;f., •. l'a 'º os respon"a v<•i".
·
~ fl.º Trnzer cm dia toda a. Psl'ripturat:i111 da phan11<1L·ia em

livros rulirieadns pelo 1·0111111a 11d:rntc dn Corpo.
~ /.º E.\tr:1hir 1111•11;;al111f'11t<~ as m11tas dns nllil'ia•·s " pra•:as
quP se IP11ha111 ntilizad11 d1•. 111ediea111PntoR e artigos da pharmaria,
ealculando logo as po1·rP11tag<'"" para as caixas d<' e1·01111111ia P de
beneficencia, .-Icn'.ndn 1·P111dtcl-as an i11s1wctni· g\•ral qut• ª" tlirigiriÍá contadoria para ns dPvidos fins.
~ 8. 0 Aprpsenl.ar a1111ualment•:· 11111 mappa do mm·imento do
reeeituario" semestral1111'11h' o ha\a111.:n da carga em ~t'll pn<lPr.
Ar!. ! Ili. .\os tell•'.llÜ)s phar111:tt:Pt1t il'o,; adju11t.n,; co111p8le :

§ 1. ° Fazer <lia A pharmacia eonforme a escala.
§ 2. 0 Auxiliar o eapitflo pharmaceutieo em todos os servic;os de
sua cornpetencia,
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TRANSGRESSÕES DA DISC!l'LINA E PENAS

Art. 117. São •:ousiderados t.rausgressões da disciplina os actos
nffensivos ú. decencia, ao socego e á ordem publica, e, em geral,
qnaesquer faltas não qualificadas como crime.
Art. 118. São em particular consideradas transgressões da disci pliua :
autorizar, promo\er ou assignar petições collectivas entre officiaes ou praças ;
promover on to111ar parte em rifas entre os membros da corporai)ío;

publicar pela imprensa ou fazer comrnunieações á mesma de
quaesquei· documentos oOlci~es sem estar autorizado pelo com111a11do;
representar a corporação sem estar autorizado ;
dirigir petição em ohjecto ele serviço ou queixar-se do superior sem
licença dest<\ nn s:)m ~e1· pelns tramites legacs, e dar (jUeixa infundada;
queixar-se 0111 fl'nJl\ls im:o111c11ii•11tes <! censurar o superior em
qn~ !quer escripto ou i111prnsso ;
representar cnutra qualquer pena anf,es ele começar a cnrnpril-a;
faltar an respe.ito del'ido ao superior hierarchico ;
uão fazer co11tineueia ao supel'io1", ú. bandeira nacional ou em
nceasião que seja tocado o hymno nacional;
fallar mal do superior e elos camaradas ;
fumai· Pm pre~ença. <lo superior ou estando de sentinella, patrulha, ronda, em trabalho de incendio;
tratar o subordinado com injusti<;<L, nffeudel-o com palavras ou
negar licença para se queixar;
demorar a execnr:fw de ordens ou esquecer-se de cumpril-as;
não communkar ao s11perior a execução das ordens recebidas;
fazer manobras sem ordem superior, mandar fazer toques ele
1·orneta 011 fazei-os ~1·111 csf;1r autm·izado 011 sem que seja da compel.1~ncia;

mostrar-se negligente, quanto ao asseio pessoal, prejudicar o de
seus camaradas e a limpeza do quartel ;
•
descurar dos objectos, material e servir;o a seu cargo;
apresentar-se desasseiado e estar desuniformizaclo, excepto nos
rasos tolerados pela natureza dos serviços;
errar, estragai· por descuido, negligencia e não justificada ignorancia a escriptura1;ão de quaesquer livros, mappas, escalas e mais
papeis a seu cargo; ª'signal-os estando errados ou feitos sem o necessario asseio ;
trabalhar mal prnpositadameute e faltar a qualquer formatura e
~eniço;

servir-se de quaesqucr objectos e uniformes que não sejam proprios, pedil-os emprestados ou emprestai-os aos seus camaradas;
deixar, sem ordem, a guarda, patrulha, ronda, posição em incendio, antes ele receber ordem, ou ser rendido;
sahir do quartel sem licença não estando de folga ou antes ele
saber si lhe cabe qualquer serviço;
.
recusar vencimeutos e uniformes que lhes sejam pagos·;
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P111lwiaga1·-se, pl'Ovoear rix;1s e confüctos, a111lar armado, offo1ukr
:í 111<>r:d por ado.~ ou palavra,, faz1·r acctt"<tt.:ill'S fal>a' t' jogar a
di1thei1·u dentro 011 t'úra. do q11;1.rte!;
t'<t,mr-'c smu p1·évi:t p<trlit'ipacJ111 ª" C<>tt11Hat1cla11t1', ,j <>tlit'ial, o
~0111 li1·1\1tc:a, si pra1:a tle prct;
:u1sc11tar-:-:0 selll lit•tm•:<t p<>1' lcrnpo q111~ 11:\0 l'Ollstitllil 1!t>~cl't.:fw;
1kixa1· dP aprt•se11tar-sc, ti11d;t a. li<'.<)tt<;a 011 ao saber que cst:t filo
ftii t'assada, não LPttilo, 1nrém dec:mTidu tempo que imJHH'tc t'lll
deser(~ão;

cleix:tt' de ap1·esc11tar-sc ao co11d11i1· o c:tstigo que tiver "ido
i111po,t.o;
donnit', sentar-se ou l't~C<Ntar-"e, <'"l<111tlo d1• ,;c11tit1l'lli1, ronda ou
p:t l.rnlh:t ;
perlurhar o si11•udo deprii" do toque de J't•t·olh1H', f.1ze1· algazar1·a
de11tro do quart.d, c:-..cqlto p11r utT:t"i~u ctc alal'lna p;ira. i11t'l't1dio;
l'e\'.tdJm' d:• pt~S·"ºª i11culllpl'f.1•11le qualquer ordem q1tat1do e111 t1·alia lho 11os iucemlio~;
,.;imular nwlesti;t pa r,1. t).''lllÍI ;1 r-.;:• ao ,,.1·vi1;11 ;
i11troduzi1· 110 q11art.l'l IJ1>.hid;1,.; akoolic;i.;, 111al••1·ia~ i11llan1111avci" e
·~:-..pl!Jsi\o.; s1~rn cu11iLL•ci111c11(0 d:t autoridade c1nnpc!entt•;
-;ahir e pcud1·ar 111\ q1ta rtd por ou(ro logat' que 11:-10 seja u
dt•.;ig11;1do pm· onlum ."Ufl<'l'ior;
1•111.r;ir •~111 ru111p;1rtim1•111.o 1•111 <ptu c'tcja sup1_•1·io1· "('Ili ;i lk•vida
{ll'l'lllis.c-;i°lll;
fazer t1·;u1~;1.c1:C1PS p1~c1111iaria" co111 seus ,;uhordiu;ulus;
l'<'da111ar <J ,;cni1:0 p;ir;1 '!"'" lúr 110111cadu au!t's tle prr.;tal-u;
d1•ixa.r cfo pu11i1· '"de d;ir parti' de s1>.us ~nbonlinados 0111 t'aso de
fal!a,; e !nu1-..g1·t•.;.<í.o da h"""ª t' cio d1•1p1· 111ilitar.
Art. 11\1. ,\s t.r;1.11,g;1·1•,-sües u<pccilic:ula.,.; i10 a1·tig11 ;111tec1~deule
11:111 cx<'lwm1 01t(ra,; t·o111t11·ehu11tlidas no art. 117.
:\1·1.. J:lll. :-;;10 circu111<l:uH·ia,; aggra\iuile,; das

!rat1sgressõe~

di~1·ipli11a:

o)

at't'.lllnllla,:;to

du

da

tl11;t-.: tHt 1ntti...: Lt'ttll~~1·,~~'3tr.\...;;

rd1wid1•11cia ;
1·) :ijuslt'. "'" "'"" 011 111;1is [H)S"O;IS;
di "~~1· o(fot1si10 ;'1. lw111·a 011 ;'1. dig11icladu da corpo1·;u;;iu .
li)

.\ri.. Ul. E' 1·ir1·11111-Lu11·ia atl.1~1111a11lu de q1talq11e1· fall.;1. "hum
t'••111purl.a111,.11tt1 hallil.11al.
,\l't. l:l:l. :-;;\o j1t,;tilk;tl.ir:t": tl't' ,;idn t'olllllll'li.iila pnr provada
i~1101·:uwia tio p1m!.o de di«·ipli11a i11fri11gidll.
Ar!.. l-2:1. O,: c·a,-liµ;os di-;1·ipli11ar•~" pu·;1. o-; ol!kia<'~ d1' patente
~pt·;lo o::-:.

~t 1 ~·1tin t~~..; :

ad1111):_•,t;H~iín,

l't'lll'Cht~ll:-;ão,

dcLPtJ<~fi.o,

1n·i:-;;10 e

1v1;w111a.
l'a l':l!!:l'<t nho u11ic<1. .\, pl'll<h d J ad 111m>.,;tac;io o l'•'[ll'<'hun-;rlll
p11d1• rn ~e1· ·a ppi ic:ada:; l'l' 1·ba l 1111~11 t<" llU P"'' t'~<'l'i pi.o ea lit• l ll lo 110
IH'inwiro '-'ª·"'l faz11\-a' p;11'Li<'.1t[a1·1111mt1~. 11n c·it'<'lllo do., lll!i<'iat•' "'"
posto igu;tl 011 ,.;npc·rio1· :w do culpado <Hl 11n cirn1!11 "'" lodlls n.;

ullit'Í<l<''i.

Art. 1:1.l. A,; pena;; d1~ deten<;ilO e pt'isão ser;io c11mpl'idas 110
recinto do q11:trkl, s\Jml•J a ultim;l no C$C;tdu-maior dll Corpo.
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§ 1. 0 Qu;i ndo a falt;t fô1· de tal gravidade que o tempo de pri;;ão
deva ex<'ed<'I' a i:; dias, ella se!'{t l'.11mprida. em fortale7.a até o
maxinw <lc :rn dias, s11h111cttcndo o comrnanrlo ao jnizo do rninist ro
o seu ado, pat'a o qual pedirá apfH'O\'a<:ão.
~ 2. 0 S<'lll\H'e que se trate da pt'isão d<) u 111 oflil'.ia 1 em fot'ta leza
ellc pe1·de1·;'1 a g1·a tilica<:fw d<) ()X<'l'l'.ieio.
~ 3." O olli<"ia l pn)so 110 e;tado-maiot' perderá a gratilkaçã.n <ie
cxerci1·in, si a nota dfl <'a,.;tigo deda ra.r ipw 11ã.o devP faw1· sen i.:11,
s1•rnlo 11(),.;(e ca>o l<•Yada a p1111içf10 ao co11hccimentn do mi11i,.;tl'o.
Art.. 12:;. 0-< oílkiacs <lo \.orpo perdPrão a patPnlc q11a11dn condPmnadns <'Ili p1'o<'<'ss1i 1Ti11rn a.<"''ª p<'11a rnt a mai> de d111h a111ws
d1\ pt'i,ãn.
Art. 12ti. \.nmpclP ;to (;nHmw !'<'formal' os dito' offiriars, rnm o
soldo p1·opor1·ion<li ao t<'lll]lll d<' scn i<:o <'fl\'1·til n, nos casos de

1,
2,
3,
4,
5,

pt'atica de a1:<;ão aYill ~111le;
ins11bo1·dirnH;ão l'Piterada;
i11eo11tinP1wia publica<' cscandalo,;a;
yidos dl' jo~us prohiiJido,; ;
<>mL1·iag11cz rept>tida ;
fl, rl<»<idia hahitnal no rumprimc11t11 dn dlW<'r0s;
1, f'a !ta dl' µ:l':nid:tdP C\•·qwio11a 1 não 1·01111n·phe11dida
nos n111nr.ro...; nnfP<'1 dnnlP . . , "t•g11ndn as túr111a:--; P:..;t.ab11lp1·ida:-1 11a l( !.!:i..;.la1·flo
l'<'latÍ\'<l ao 1'i•(i•rid11 Co!'po.
1

1

f'arag1·apho 11ni1•1i. ~a hypnt!JI',.;(), prH'•-.lll, do' 11,. :i, '• !' tl d1~.;t;<>,
a.!'t.ig;!l, dnpn11d<•1·ú a l't'l'111·111;t cl<' s<'11t... 1wa pl'of1\rida <•111 p1·rn'f"•·• r·1·i111e
(t:odiµ:o l'••nal l\lililal', al'I. 1\.i).
A1·t. 121. Appli1·a t'-s<'-h.t o Cudign l'rnal Militar aos pror<':<'"lS
s11hnwttid1Js ú j11ri,.;di•.,:f10 d11 ..; ••11n:<Pl11u.; oq~anizado.; dr ar·<·ú1"tlo r·,,111 a.
Jngisla<.:ilo rr>l'm·r11 te ao Coqio.
l'aragrapllll 1111ir·o. O Cot'pn sn t'<'get·;i 11a. rwga11iza1:~n d"' 1·1111~
sclhos pP!o flpg11l:i11w11to l'roe<>ss11al Milit:n·.
Art. 1:!8. fl..; 1·a~ligos diseipli11a1'i'S pa1·a
01Ti1·ia<'' i11i'<'l'i"l'C'' r.
Jll'ar;as gl'ad11adas SPl'~ll º" s<'gninl<~S : 1·•~pr"11<'11-i10, inqH•di11u•11t11,
pri<:io, haixa tt>lllpm·aria 011 defi11iti1a do posto.
~ 1." A l'<'(ll'<'iic11sfío p1'ide sPt' clatla. \'<'1·1Jal111P111.!1 011 por !'.;;nip10,
r·:1hl'11do no fll'i111<'irn c;1~0 S<'l' pa1·ti1'1ila1· 1111 1111 l'ir<'nlo e(,,., nllkia<>..;
i11fnri1W!'.<.
~ 2. 0 t) i1Hpccli111n11lo <' a pl'is~11 11ão poil•'lll P\C1•d1•1· de :.>o cliaq
110 l'f\1·i11t11 do q1ia1·t<•l, 1111 pt'inwil'11 r·aso, () 110 corpo da. µ;11arda, 1111
•;i•µ;11111l11; amho' "" <':tstig1is '<'til [ll'<'.Ílliw do '"''1i1:11 de <'·wala.
~ :i. 0 Si a f'alt.a l'ú1· dn tal gi·aviclad1\ q11c a. pl'i<ío "(' c•mwt1in <'111
fu1•taleza, dm·e ,;nr podida pe1·rnis,.;ã11 ao mi11i,;ti'o pa1·a remdtei-;~
para a p1·a•;a dr µ;11P1'1'a, não pod<'11do P\cedl't' a liO dias o te111p" d11

º'

c;i:;.:tigo.

Art. 12\J. O.< ullkiacs i11fm·i111',\S <' praças p;radnadas, quando
jH'Psos em fol'talc1za, prt'd<'lll as gratilk:u:1,,,s <' 1:tl111· da <>tapa par;t
i11d1\11111iza1· o 1·anch11 que lhes sm·á fo1·1ier·ido.
Art. 1~0. As penas dis<'ipli11ar2:< pal'a as p1·aça.;; de p1'1'.t srrão
as.scg11intes: rcp1·el1<rnsfío, priração de pP1·110ite, sPrviço de ra.;;ti.!.\'ll,
pn~fío, r'ícl11sãn a he111 do -;e1·vi•;o 011 da dhcipli11a <' exp11hfío.
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§ !.º A reprehensão será feita verbalmente ou por escripto deante
da companhia formada.
§ 2.º Os impedimentos, privação de pernoite, serriços de castigo
serão no recinto dos quarteis e estações.
§ 3. 0 As prisões até 2;; dias serão cumpridas em xadrrz ou em
cellula especial, com ou sem diminuição de uma das refeições dia rias;
excedendo, porém, esse tempo, até 60 dias, serão cumpridas em fortaleza, observadas as prescripções estabelecidas no§ ;3° do art. !28 e
as do art. !29 para os inferiore-; e praças graduadas.
Art. i3i. As exclusües a bem do seniço ou da disciplina e a expulsão inhibem ao excluído de yoltar em qualquer tempo :'ts fileiras
do Corpo.
Art. 132. São considerados ausentes os officiacs, inferiores e
praças de pret qne deixarem de comparecer ao quartel durante tres
dias sem motivo justificado; desertores os qiw assim procederem durante 10 dias.
Art. 133. As praças ele pret desertoras e as que commettam clelictos que devam ser punidos pela legislação commum serão expulsas
<lo Corpo e postas, quando 11ecessario, á disposição da autoriclade
competente, com exposição circumstanciada do facto criminoso.
Art. !34. Todas as penas impostas nas ordens de senil:o serão
transcriptas nos respectivos livros de assentamentos rios offiriaPs e
praças.
Art. !35. As notas lançadas nos livros de assentamentos só podem ser trancadas com autorização do ministro, semlo necessario
para isso requerer e terem decorrido dous annos, pelo menos, sem
reinci<hncia na mesma falta.
Pài·agrapho nnico. Os castigos impostos nas ordens de serviço podem, entretanto, ficar de nenhum effeito por ordem do commando si
dentro de tres dias se a\'eriguar terem sido injnstos, ante perfeita
justificação do punido.
Art. 136. Ficam sujeitos <is penalidades estabelecidas neste regulamento os paisanos que exerçam cargos ou prestem servil;os effectivos no Corpo, remunera rios on não, com honras militares.
RECOMPEllSAS, LICENÇAS E

DISPENSAS

Art. 137. Ao official ou praça que em qualquer seryiço se tlistinguir sobremaneira, ou qne o prestar com in telligencia, esforço, dedicação ou coragem, poderão ser conferid;is as seguintr~ recompensas :
i, elogio em ordem de seniço do Corpo ;
2, elogio em nome do Governo, transcrnvenrlo-sr na urdem Lie
serviço o aviso qne o determinar ;
3, dispensa do servi<"º' com todos os Yencimento,;, até iO dias ;
4, graduação no posto irnmediatamente ,.;nperior, ;'1 prara de pret
ou ao official que SP inutilizar em acto de serviço ;
5, medalha ele distincçfw de ouro nn ]'!'ata, rt"Pada p<>lo dr<TPlo
n. ti8, d • 11. d<) dPZ(~m b1·0 dr t 89~1.
Art. 138. Para us <·asos a. que ~P 1·et'<'t"elll º" ns. :l e i ltratamlose de officiaes) e r., o cummamlante dará parte ("'tH•r·ial au 'ministro,
mencionando as circumstancias e a natureza dos serviçu-; pn~st a dos
e propondo a rerompensa que a sen jnizo paresa mai' justa.
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Paragrapho unico. As outras recompensas serão conferidas por
acto do com mando.
Art. 139. Além das recompensas estatuidas no art. f 37 os bons
serviços prestados pelos officiaes e praças serão retribuidos com a medalha de merito, creada pelo decreto n. 6. 043, de 24 de maio de
1906, na fórma e de accôrdo com as instrucções que o acompanham.
Art. HO. Os officiaes e praças que em tempo de guerra externa
ou interna forem aproveitados em serviços de operações de guerra
gosarão as mesmas vantagens concedidas aos officiaes do Exer<:itu f1 ;'t-;
suas familias.
Art. 141. E' considerada remida a divida contrahida com a Fazenda Nacional ou com a caixa de economias pela praça que fallecer
em consequenl'ia de desastre 011 acto de serviço.
Art. 142. As notas de recompensa publicadas em ordem de sc>1'viço serão averbadas nos respectiyos assentamentos.
Art. 143. As licenças concedidas aos offieiaes e praças serão
para tratamento de saude ou para cuidar de negocios de interesse.
Art. H4. As licenças para tratamento de saude só serão dadas
c>m virtude de inspecção da junta medica percebendo os lirenciados
si officiaes, soldo sómente; si praças, soldo e etapa. Nas licenças
excendentes de seis mezes as praças vencerão apenas o soldo.
Paragra pho unico. Os officiaes Jicrnciados para tratamento de
saude não perdem o direito ao auxilio para o alugurl de casa, morando na zona.
Art. ! !5. O othl'ial ou praça que em consequencia de desastre
em acto dl• seniço adopcer, será tratado por conta do Estado, percelJendo os ve11dmm1tos como si estiressfl promplo, <·on!ando-s~ para
todos os r>ft"eitus o !Pmpu da mulestia.
~ 1." Tambem s,•rá c·o11tado aos ollkiae-; e ás praça,; para lodos
os üfteitus o tempo de prisão discipli11ar ce o c!P dispensa !Ül seni<;o
com todos os re11rime11tos; ou l'OllCPdido pa1·a tratame11to de samlP
011 passado doente nos l10spitaPs; 011 derol't'iclo em sPrvic:o gratuito n
obrig:ttul'io por lt)i, 011 1111 PXf'l'<'kio cln <'ólllllllissf1Ps fPdPraPs e P~lacloat>~
1·0111 auturizacão do t:u1'm·1w.
§ 2. º O t1»111po clc~ sc>n·it:u 111·nstado 110 ExPt'l'ilu, A1'111acla 011 ll1·igada Pulidal da C;1pital Ft>dPt'al SPl'á l'ornp11tado aos ofticiat>s c\ {t~
pra<;as do Corpo c!P Bo1111Jt>i1·os súrnm1tP para'" flffPitos cl;1 !'f'forma.
Art. 140. As lirmu:as para tratanwnto ele saneie dos offieiars
se1•iío ronc·Pcli!las pdu rni11istt'll ela .Jnslic:a, 111Pdia11tP rrqmwimento
acompa 11,lrn<lo da ac·ta dn i11spncc:ão, e as das pmca,s c!P pret pelo co111111a11do, a vista dos nws111os docunwntos.
Art. 147. O tPmpo das licenças para 11'ata111mito de sa11df' sr1·;'1
r·o11tado da data da, i11specc:ão.
Art. 148. As licP1ic:as co11ccdidas aos oíliriaes e praças, por
q11alq11P1' motiro q11"' 11iío seja tratamento <ln s:uu!P, podem "Pf
dadas, até :w dia~, pelo rommando r, alem dessn tempo, p1>lo 11·i1ti,-;tro, 111Pdiante l'<'q11erinw11to dfwidamr11tc i11fol'madu.
A1·t. l't!l ..'fossas li(',enças os ofTiriaes 11iío pn1·cehnrão rn11rinw11to
algum, salnJ se tirPrPm mais cll' 15 a1111os ele serl'ic:o aetivo, c·.a~o Plll
q11"' podP1'<'t ella Sl't' l'011c·pdida r·om tres quartas partes dr soldo até
tl'PS nwzes ; (',olll Ili Pio soldo por mais tl'rs nwzPs ; com 1/ \. de soldo por
mais de stJis a 1101'r) llHJZPS; e sem veurimm1to alg11111 tlahi por diantn.
Essa,, lic·e111;as ;;c'1 potlr1·ão srr rfll!o' aclns C'j1wo a1111os tlPpois dn tPl'llli-
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nada a que houver sido antel'iormentc ronredida. As licenças elas
praças de prct serão semprn ,-em 1t'11Ci111e11to alg-11111 r 111111<«t por
tPmpo m.-i io1· de d1111~ mezr,.;.
Ai·t. Cio. O,; ollkia.Ps o p1·a<.:a,.; licP1wiados lliío p11d1•1·ão '(' :rnsr11lar do Districto Frclel'al s1•111 prrmi,.;,:ão espe!'ial du 1;ovc•1'll(l, lr:1t:111d1i-se dos pl'imei1·0,.; <', do <'Olllllla11do, l!'atawlo-~e das ulti111<1,.
A1·t. 1:;1. O co1rnna11daute podPJ'Ú c·o1H'CdP1· an~ seus s1i!H11·di11ado;;
atú J:i dias de cfo•prnsa do R'nirn 1·nm lodo' u;; YP11cimc11t11s, pol' 1110t iro,; jnstificado-'.
11EF011~1AS

Ai·t.. 1:;2. O~ ollieia<''- r :1,: pracas do Corpo de HnrnhPi1•11c; if•1·ão
dir·rito á 1·rl'orma :

1°, po1• invalidez eornprovada rui i11,pPcçãn dr -:and(•:
2", q11a11do e,.;linwrm na,; 1·1J1Hli•;•-•<'' e:-;igida" pc•lo art. l '1 da l<'i
11. 2.2\10, dP 1:1 de ()(~z••nthl'll de 11110, ,.;p11do olli<'iac,.;," -'(' lill'l'lll pra•:a,.;, desde que tc11ha111 mai,; dP 20 a11uo,.; tle 'Pl'\ i•:us.
l':u·agraplto u11i1·0. A, rl'f11r111as s('rão l'(•g1iladas JlPln ahal'Ú de
111 d•' de;;mnhro dl' li\lO, 1·esol111:i10 d(• :W de dczemh1·11 (k INlll e
art. 1 í da lni 11. 2.2\10, rll' 1:l <h> dczc•mh!'o d(~ 1\110.
Art. 1:i:l. O offidal 1·pl'11!'lllado pen·elierú tantas Yigc,irn:h quinta~
pal'!r>,.; de Stl\do q11a11tos f(lt'Clll os a1111os dr seryico ;1tc" 2:;,
<' mais 2 °,·0 sohi·r o re:.;pcctho sol<lo a111111al, por :11111t1 d•~ o;1·n i1·0
ar1Tcscido, ~Pm dit·l~ilo its g1•atifil'a•;ilPs ;iddicim1<1P' dr q111' t1·ala1n
11~ dec1·et.os 11. 108 :\,dr :rn de dezmnh1·0 do iNR\I, e 11. ·1\1:! A, d1• :w
dr jaf>i1·0 rlc>. IN\Hl, c·o1110 tamhr.rn sc>111 dii·eit.o :'ts gratifü·a1:<H•s 111a 1·<':1da'i 110 art. t!j,q do regulamento que h:iixou com o drc1·cto 11. 1-..'1:!:.!,
d1• 27 de ma rrn d1• 1\Ili/.
Art. t:ií. "os of!i<'ia<•-; g1·ad11ado,.; srrão Pquiparadn.-.
r.11't'1·1irm;
p;1ra º·' Pfteitos <~ Ya11t:1gP11s da l'ülill'm;1.
Art.. 1:;:;. ~a 1·011tag'1'H1 d11 iempo para a reforma 1lo,; nllir·iar..; 0
pra<' as as l'racr·(1p,.; l'\<·rd1•11t1•' tl1• >1+< 1111'Z('S si' c·n11tarã111"111111 11111 ,1111111
1·c1111j1lr.to.
,
Ai·t. J:i(i. (),.; om1·ia1•,; do E.wr1·ito (Jlll' (l('Cll(l:ll'('lll 1111 Ct1l'(IO po,.;tos
s11p01·iorr.s aos seu,; P q111• 1H•,o;tr Corpo sr i11utilizarP111 p:n·a n s1•1·1 iço
serão <'011sidf'rados para º' dfrit(i,- da l'Pi(H·ma <·nino si l<1 ..;sf'111 1111i1·a.lllf'llt<' offü·iars do Corpo d1• ll11111lil'i1·t1,, 111na '1•z q1H' 1·1•11111wir111111111,;lo
IJll<' 1i\·r1·pm 11<1 E:-;orc·ito.
A1·t. 1.'ôl. A,; prac;as q111• se i1111tiliz<1l'l'lll anle.; dl' :!O :1111111.; ( t1111plct.os dr '<'ni1:os ..;c1·ã11 l'Cl't1J'l!lada,.; 1·0111 ta11la.; 1iµ·1»i111a-' pa1·tc» dn
J'(•;;pel'tiro soldo, quanto-; o,; a1111os de .;1•1·1 iço; lll:t', ,j a i111·alid1·z
J1J'0Yie1· dr Je.;ões, d(•,.;a si 1·1·,.;, 11wl<',.;I ias a rlq11irida., r•m ;wt o tl1• .;en ico,
111~ Clll co11s<'q11P111·ia d(• '<'I'\ i1:t1, ,1•rãn l'l'l't1r111adas r•t1111 t1 ,.;oldo po1· i11-

ª"'

t<•11·n.
,\ri. 1:iH. A 1·..C»rnta da..; p1·a•::1,.; do Jll't'I ,.;cl'á co111·1•tli1L1 com o
soldo po1· i11tei1·u ,j ('011tal't'lll 111ai,.; tlt~ :!O a111111s 1) ('•1111 a,; "''!.rni11tr,.;
Y:lll1agens .~i !'OntarP111 mai.; di> ;.!:; :1111111:< de senic11:
rt) no pchl.t1 ir11nwdiato c11111 o n•;;1w1·ti10 ,.;oldo at1s ho111l11·i1·0,, 1·:i·
IJos de csq11adra, tiin·iei.; <' 2"' .;arg<•11to>;
li) no posto de alferp., com o l'<''ipecti10 soldo ns 1°' ;-a1-.~1·11tus, o
~arp;<'11to ;1j11<la1Jlt' r s11rµ>P11tn qnarte\-nwstre,
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Art. J:i\l. As pl'a1.:a-; d<' JWC't q1H• ,;r' ill\·ali<larrm rm cnnser1ne1wia
de 11•,fles dP,a-t1'PS, 1111 1110\i•.-;tias adquirida-; cm ;ido de se1·1 wo, Si'-·
riío ref'1>/111acl;1' <'11111 11 -1ild11 po1· i11tei1·11, q11iilq111'1' q11P s1•ja o tP111po di•
~Pl'YÜ'O,

1\1·t.. !li(). O snld11 dit rl'f111'111a dos 111lkiac,.; P praca,.; ,;(•1·;'i alioL1ado
da data do n!-"IW<'li111 d<'1·rPto " e111 l1yp1ilh<'S1' alg11111a .-;1·1·i1 i11f1•ri.,1· a
11111 tPr1:0 do l'l'SIH~<·li1<1 ,.;uldu.
AI't.. liil. '°iío l.e1·i111 di1·1•it11 á 1·<'f1>1'111a os 1·i1i.; q111• P\(;l'\'l'l'i'lll 1·al'~·11,.; Ili> Co!'po dP ll1>111IH•ir11,.;, ai11d;: q11" t<·11ha111 g1·ad11arlH'' 111ililari'-"·
AI't. ·Ili~. ,\.; praca,.; <li' Jll'rt q11n adq11iJ'Í1·p111 a t11h1•n·11i11.-;e p11lmo11a1· <·nmp1'!>1·ada n11Í i11spcc<Jl11 de ,.;;111dP, dqiois d<' don,; a111Ub di•
ali~lada~ no ~1 1 1'\'i<:o do Corpo, pa~sarfln a a~gT( 1 ~ada:-:, pr't'('Cl>Pnd11 ap<'-

11as o s11ldo, l' s1•ril!I r<•1·.,J11idas a L1111 sa11at•ll'i11 <'ll'lnado 1>11 C'11h11·111··1nnado pl'lo (iu11•r110.
Al't. rn:i. Si ti11do i> pl'ilw t]p dons ;11111os ;1 jll'.l<'.a 11iín CC'IÍl('i' i11ti>il'a111irnto r1•.-:t.ah"11,,·id:1., o q111• Si'l'á l'i>lll[ll'<•\<Hlo <'m i11.;IH'1·ci1<1 dt\
~;111dn, terú. a t'Pf11L'll1a 11a~ <'tn1dit:t1P ...; d;t ~( 1.p.·111Hla paTt.1~ dn ;11·1. 1:;-; do
1·1'.~·11la 11w1I111, ,j a 11111!1•-;t i;1 1'1'w j11kada i11t·111':11 <'l.
FU'iEILIL -- J:Sl'Of.!O

Al'I. 11H. Cnm o c11ll'l'l'amP11to do nillrial pf1'<•1·1.iro 011 rdurm:1rln,
sn1':'1 Jl"ln E"tadu d1•'<prmlida at1\ a q11an!i;1 d1• :;00$ 1• 1·om o "ª' pral'a' d1• p1·f't, ta111iH'lll 1•11'i•c1i1·as tlll rl'l'nrn1:1d:1s, at<'~ a dt> r.0$000.
l'al'agrapho 1111ieo. :\-; d<'!'przas de 1•11tP1To serão i11tll'1111tiza1L1s
q11a1ulo 1·c<·b111ada' 110 p1':1zo dP :lO dia.'.
•
AI't. 11i:;, 0.-; <'11111111a111L111tPs tl1• 1·n111pa11hias, q11a11t!o fallr•f'1'1'
a;g'111na IH'il1~a, 1101Jl('a r;1n 11111 <..:a t'g'<'11to, 11111 gTndu:~do <' 11111:1 p1·:1 .. ;1,
t11dos di~ s11a 1·11111pa11hia, para, 1'111 Sllil. ]ll'i''Pll<'.a, l'az<'I' n illl<'lllarir>
dos i>P11s d1~ixail11>, <'11!1\•garnlo no pl'az11 <IP t1·1•-; dia' an i11'lll't'lo1'
µ;<'1·al, a~~ig11ad11 pelo..; i11yrnt:u·ia111( S con1 o .-.:( 11 (( cn111'( l'r )1, 111n;1 1·(·Ltl'iio dct.;ilhada d11 <Jllll lirn1H11· P11co11trarlu.
l'a1';1gl'apho 1111i1·0. ().; al'tigo.-; f';1<·i\1111•11tP c1111ta111i11:i.r1•i.; qi!1' h1111Y<n·n111 :-;:el'\Ído ;'1~ p1·;11:a:-: l'alh (•icla:-:: dt~ 1110IP:--;lias 1·11111.a~·io-.:;1...; -.:~'l';-ll1
d1 ·-t l'llid11s Jll'lo l'ngo, dl''l':tl'1t'ga11do-.'1' 11,.; jll'I'l,1J11C<'ll i.<)s :10 l·:.-;1 a.lo.
,\l't. 11'11\. () e.;polio das ])l'il<;as fa.l11)1·ida,.; llll qual'tPl 1111 ''"" h11-:pit.an' .'l't'Ú Yl'IHliiln ('li\ 11•ilão llll pl'azo do t:i dias dq1ois tln l';illi•1·i111P11t.o. assisli11du a ''"'"' ;1<•!0 o c11111111a11d.111l1• da. C<llllj>illlhi:1 n 111:1is
11111 oílki:d pal'a <''"" ti111 11111tH1at!J1, ,:t•11d11 11 p1·nd11<'lo 1·1•1111id" ª"'
r1·11ci11w11tns q11e 11ií" tP11ltam ,ido p<1g11:.; ª" l'all1·1·it!J1, l'C'í'olhido ;'1 <'llllt:ulol'ia, afim di• ,;e!' t11do, depois dn dnd11zida ;1 i111p11rla11t'ia da di1 iria
:'1 F:izn11da l\'al'i1111al. 1·1•111Pttido ;10 j11iz <'olllpf'l1•11t1', ,i 11~11 -1· :q>1·1•'"11t:1n'1ll d<·11!1·r11l;1q111•ll1• praz" os l1•giti111n.; hPrd<'Íl'<l',
1

1

1

1

dn

A1'!.. lli7. Para 11 s1•1·riro d1• 1).;<Tipt.11niç.:1", linqwza <~ <'J1ll'-'f'rl'<ll';111

1110\l'i:-::, l1ayc~rú 11a s<~<Teta1·i;i. c·a;..;a d;1 nrdnn1, il~:--;ist<~1H·ia

d11

11'1a-

tPrial, c·o111.c"ldo1·ia, ~l'l'\"i(:u ~a11ita1·io n pl1ar1n:tC'ii1, o ~0f!'llÍt1lc p( -.:...;o:d
1

qnn sUl'Yi1·;'1 sem jll'<'jniz" do S<'t'Yi<:n d<' prinwi1·;1 prn111ptid;-1<>, lll<'llll'l
º' J'l':lti<·os dn pltar111:11·ia P ·'f'!'Yl'11t1'" tl1•,1:1 <' d:1 n111'P1·111:1ri<1:
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a) secretaria: dous

amanuonse~, dous auxiliares e nm senf'ntP ;
/1) casa da ordem: um amannense e um auxilar ;
e) assistPtH:ia do ma!Pria l: 11m ama 1111PnS<', um auxiliar <' dous

~0nentes;

d) contadoria: dous ama1111cnses, dou;; auxiliares e um senente;
e) seniço sanitario: um amanuense e um s0ncnte, além de

.i.,11s enfermeiros e dous senPnt<)' de enfermaria;
f) pharmacia: um amanurnse, ti·e,; praticas e do11s sencntes.
Art. 168. Todos cssr.s logares s0rft0 orcnpados por praças effertiras
uo Corpo que, cxcepto 11m dos aman11em<PS da secretaria, não pnderfw
tPL' graduação superior á de forriel.
Art. 16\l. As praças empregadas romo arnnnuenses e auxiliares
t(~t·ão as gratificações especificadas no art. 50, quando por seus
esforços e applicação ao sen·i1;0 o rnere<;am, a juízo do rommando,
cabendo aos serventes, e exactamente nas mesmas condições, as gratificações arbitradas no art. 4í-.
MATERIAL

Art. 170. O material p:n·a u servit;o do Corpo sel'it ~l·mpre dos
tna is aperfeiçoados systema-; e Jus melhores fabricantes.
§ 1. º Além do matel'ial indispensarnl ás promptidões 110 quartel
rr•nt.ral e nas Pstaçüe~, ha n•rú em rese1·va tl)(lo u 11eces,;a riu para
s11bstitui<;ües em easo de desarranjos que exijam dPl!tol'<HJus rnparus.
~ :J. º Para trncçflo das 1 iaturas flxistirá o unmero dP a11imae-;
pn·f'isr.J:;;, cak11lados 20 º/0 para os quP por qualqur1· mutiYo estr•jam
rr~tirados du servi1·11 p11r du<'JW:i 1111 para " 11e1·e><sa1·in dP-;1·a1wu 110

pa-<tu.

Art. 171. l'ara, u s<'1·vi<:" d1\ 1·111we1·!1" 1~ reparos 110 mal<'rial dP
q11:dt111er P:ilwr·ie ,;1\r~w 111"11Ladas 1111ici11as dti llll'<'a11i1·<is (1·0111 sP<'<,'Õ!'s
dn ferreirns, f11rnlido1·es, tonwi1·u-;, li111adur<'s, a rntril'Us, soldadtll'Ps n
gazistas), segeiros, p<'d1·ei1·os, c·arpi11tei1·t1s, 1·111'1'P<'iros, pi11tur"'· f1'1'l'ad11rPS, elPL:tric:istas (\ t.degra pltisl.as.
§ 1." Além de •·u11<~<~1·tos <' rq1a1·us, as ulli<'i11a.s tl'alJalharão l'lll
todas as nliras novas q11e 11ellas se pnde1· p1·Pparar, tendo para i-<·m as
111al'!1i11a~, appa1·elho~ n llnTa11H:11!as 11e<'l's,-;arios.
~ ~.'' !'ara o s1·rvir,:o da-; nflki11as ser:lo ti1·adlls tndus 1>' 111a<'hi11iod.as e lug11istas 110' di:1s dt• li1lg,:t 11 as p1·a1·a..; q111· !1•111ia111 1dli<'i" 1111
q111· desejem apt'f"t<i<'l-1! n 111ost1·1~111 aptillfw.
~ :l." As pra1,:a'1 n11q11·1•,!!;:1das 11as oflkin:is e que 11ãu d1~J'<'lll priu11,ira JH'umptidão, s<•rãu designadas 11t11·mal111<'1ttl\ para g11anlas dos
theati·us, pode11du, e11l.reta11to, st•r <~s1·aladas para tuilu 1' q11:dq11<'t'
s1•rvi1:0 em (':l,SO tln llü<'PSsidacl<L
Àrt. 172. Para o servicu ,Je Pxtinccão de i1wendio:< fic·am á
disposi1;<lo do Corpo de Bum1JÍ1i1·u.s o.~ regi,,t1·os a~c;P1tt<1s pt•la H<'parti1,:fw dt• OJJ1·as 1'111Jli1·a-; 11ns <"1wa11a111<~11tos de s11pppi11w11!0 d<' af!:ll:t, ;'1
1•idad1L
~ 1. º Na falta de tans t'<'gi ..d 1·n« o Corpo l:uu~,ar{t Illiío, <'Ili c·aso dn
emerge11eia, de q11aesq11P1· l'o11!•~" dn ag-t1:1 1111 d<'p<>'i!o-; Plll 11111~ !"'"'ª
~·'' supprir on adapta 1· <'is snas bombas.
~ 2. '' Aos oHkiaes <'· praça~ Pmp1·cgada::; 110 sPnirn de 1·1~g;is! l'tJ~ de
i1w1•11din' prr~stará a l\Ppartkão de Oht·as l'nbljras, á l'"'I'1i-<i1;ão do
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commando, as informações de que precisem, facultando o estudo de
toda a rêde com as manobras dos referidos registros.
§ 3. 0 Em caso de incendio, a Repari ição de Obras Publicas será
immediatamente avisada e os manobreiros de cada districto são
obrigados a comparecer, afim de verificarem as manobras feitas
pelos officiaes e prar;as do Corpo, cr•s;::a nrlo a responsabilidade dPstes
logo que se apresentem aqnelles.
§ 4. 0 O Corpo auxiliará a Hepartiçüo de Obras Pnblicas 11os roncertos e reparo,; dos rPgistros, inclepeudPnte de s•)Jicitação desta ;
e emqnanto o abastecimento de agua fór intermittente e não
houver registros ('m todas as ruas espaçados de iOO metros, alterna(lamente de cada lado, a referida Hepartição attenderá aos pedidos
do commando para rollocal-os nas rias publicas noras e nos pontos
em que por qualquer motim se tornem indispensaveis.
Art. 173. As rupturas nos cnca namentos ou derivações e a
ai.teração nas horas de abastecimento, o fechamento das caixas para
limpeza, emfim todos os factos e servü;os que possam prejudicar as
manobras dos encanamentos rm caso dr inccndio, ou que possam
tornai-as sem utilidadr ou dar Jogar a e1To', e ;'1 falta de ag11a, serão
pf'!a Heparti<;ão Geral de Ob!'as Publicas <'Ornm1111icadas ;.;e111 d<•111ora
ao com mando do Corpo de Bombeiros.
Art. 17±. Os damnos causados pelo,; officiaes e praças em artigo,;
e material pertencentes ao Estado, quando deridos a descuido, negligencia (JU imperícia serão indemnizados por descont.os em seus ve11cimentos, tendo em considPração o 1airJ1' do artigo P os rencime11tos do
r'tllpado.
•
Art:. C'i. Os olJjPr'.t11s Pxtra riadu~ 011 pPrdido,; por inadrertt!ÍJ!'ia,
desleixo on incuria, seráo indemnizados i11tegralment.e, si nurns, ('
pmporr·ionalmente, si usados.
•
Paragrapho 1111ieo. Não se1·fw indf'mnizados ns olijf'ctos perdidos
011 extraüados por oc!'asiiin dr~ incrndios, 111·01 ado que 1f'11ha111 sidu
('011Slllllidos pelo fogo.
Art. 176. A' avaria.; produzidas 110 111aterial rndant(~ ou lluctuante por pessoas L"•lr:u1has ;'1 •·orpuração SPl'ào int••p:ralnwutP
indemnizadas qnaurlo !Jl'ºflº'it;u•s ou pol' !'alta de r·11idaclo " atleuç:1u
dos causadores.
Paragraphu 1111i•·u. O 1n·od.u:t11 dc.;,:a.; indPnrniza(;õe-; serú l'l'<'ll··
ll1id11 em part<'s iguaí's :'! s •·aixas dP Prono111ia P de IJenPficeneia.
Art. 117. :\s a1aria< Jll'orluzidas (l(elo 1uaterial rodante e Huct11ante em fll'OJH'ierlarlf' part.icula1· sPrão i11dr>11111izadas pelo cofrP
t''''Jl"nsavei-;.
.Je economia e p11nid11s
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Art. 178. Os al'i<os do incrrndio podf'rll sor dados:

a) verlJalmrmte, pul' q1ial411e1· pessoa, 110 411artel central, "

na~

estai.:ues rn1 ll:t5 reparti•:ií•~s po!ir·iaPs, JH'rr·<'l1r•11ff11, 11r~'t" •·aso, si <'Xigir,
uma g1·a1.Jfkar:ãu dn :;~a :!0$, si wmlarlt~ir·n u a1i<o •'· rlaudo a-; 11f•cn<sarias ·~ JH'eci,.;a8 i11<lir·ar;ües do local;
ú) pelas linha' t1'lepho11icas da Hnpal'ti!:ão fle1·a\ dos Telf•graphus
ou da Companhia Tr>lPphnnica lfrazi(PÍl'a, dize11do 110 ('I'Ílllf>il'O caso u

28t

ACTOS DO PODER EXECUTl\'O

logar de que falla e no srgumlo, o nnmern do telephone do trnnsmil·
t1•111l\ :
11) 1wla" <'ili \:1..;; - a 1 i·ndr1n•.; dt• i111·r·11di11 - colloc:ulas nas vias
p11hliea.;.
Al't. li\). l'a!'a o :srn i1;.11 r><1w<·ial de a\'Í.;o.; de i11C·c•11di,1 e.;t.ah0\<'<'t'.r:'L o Corp11 na,; \ia' p11\ili1·a.; 11 1111nwm dr 1·ai\as pt'Pci.;a.;, tli"jH•ndo
al•"111 disso tlt• uma l't·dt' ldt>ph11ni1:a pt·opl'ia, lii'a1Hlo o qnartPI <'f'llt !'a! a t· 1cla,; as e ..::ta1;1-H''· ;'i f\rparli1:iío t ieral dos T!'lc\gra pilo><, ao
1·Pnt1·0 tdPplw1ii1·11 da l'11li('ia <' it C";npanhia Tl'\q1h(ILJi1·a lll'a;:ilc~ira.
A1't. 1811. J)a.; 1·ai\a,; ,;it.narla.;; na \Ía pnlilica .;p}'fi(l fonu•<·ida.;
qnat rn chayr.;, 1wlo 1110110.', aos 11wrad"rr.; dt• lll'Nlio.; sit 11ado.; nas
i1nrnodi:uJ1r.;, p1·n1'1•1·itlo.; º" rpH' Sí' co11.;1•1·yan~m al1t•rto ..; :1t{• :dia hm·a
da 11oit.P .
.~ 1.º Seriín fornedtlas á l'olieia o n11111r1·0 <k d1ct1r.; q111~ roq11i-;itar, afim t!e distrihnir por .::11a,; pat.1·1!\has o rondas.
~ :2.º Em rp1alq11er dos <·aso:;:, 1odas as l'liarns .-•e1·Jo n11rncrndas,
c·n11s1'rya11do a ,;1•crctal'i:l do Corp11 rpgi.;t1·atlos o 11nnw P :t moradia
dn Pº""tlidm· de ca.da l'll<t\('. p1·o<·e1lcndo a Policia de• modo itlt>ntico
pa.ra que ,;e Pº''"I 1'11111 .;11i'1n·a11t;a <'- faeilitladl' Yel'ificar a P'"''ºª q1H'
tlt>n o aliso .
.r\1·1. 181. O indi1itluo que di•1· o arisn por i11trrnw<lin tl1• nrna
(·ai'\a t'• nhri;.ra1\o a. 1wr111a1H'<'<'J' .i1mtn a l'lla ali" qtt<' ""' :1pt'í'Sl'llln
q 111 •111 Pº"'ª devo[\ <'J'-lht• a 1'11a 11~ .
.r\1·1. 18:2. O indi1itl110 q11P tlm tln m:'1 ft', 011 p111· .;i111pl1•" tli1Pl'<in
:LI i.'0 fal-.:11 dcJ 11111 ilH't'llt!io, pol' '(ll;tlqtH'l' meio tlt> [l':lll.;rnis.;:-10,
'f)tri·ll1·;'1 :1 p1•11:i d1• :;o;; a :2011~ dr• 1n11ll a, <'Olll p1·i.;~o tlt' oito a :w
tli:t,,
l'al':tµ:1·,1ph11 111li1·ii. :-:i "fal.;n a1i'-'o 1!1»;;1ia.1· a attt•11d11 do Corpo
dr1 po11l•1 1•111 q1tr• 1·11111 t•lli•i1r1 haj;1 illt'<'llilio, cl1'llltll':tlltlo ª"'illl n..; ,;1lt'1·111·1·11.; irn1n1•tli:1l11s, .'«'1·:'1 11 1·:111.-.:ailol' il11 tra11,t111·110 111111irlo 1·0111 a
11111lta ti<' :;oos 1• :w dia.; d1· pri.;~11.
A1·t. Pn. A.; p<'11a,; P.;t.ahPl1•1·irl:1.; 1111 ;1rtiµ:11 :llllt•l'i111· .;i•1·;tn imp1,f :i.; pelo c11111rnando d11 Coqm.
:\rt.. 18\.. (J11alq111•1· :111111ritladl' q11P t'r•coba noti1·ia tlP tllll inco11di11 a tra11s1nitlir:'1 i1111ncdiata1111•11111, e 1•111 zi1·ii11l'i!'O lou111-, ª" Cnrpu
1h H1l111ht1iru~.
:\ri. 18:;. :\ l'11li1·ia oloriµ:ar:'1 lotlo.; o,; thPat1·1i.; <' cp1;wsqm:1· <'Pll~
tro,; tlc• cli1·<'1·,,C11•,;, 011tl1• .;1• a.µ:gl1111w1·0 hahit11al1111•ntP rn11i!o p111·0, a 1<'1'
1~om1111111i1·:wf111 dirt•<·la 1·11111 o Coqrn pr•lo~ lll('io,; i11tli1·atl11- 111•!11 (•111u111:111cl11.
Para.g;raplto 1111ii·r<. E,;.;:i.; <·r<m1111111it·:11:1irs p11d1•1·.io s1·1· p,.;fahPlrcirla.; p1•l11 lll'opri11 C11q1,1, 111:•tlia11!i• rnq111•1·i1111·11lrr o l11d<'11111iza610
:uli;llll.:itla tl<1 inl."J'e."ado.
Art. lHii . . \ llh[H'<'trll'Ll 1:1•1·al dP l)b1·as l'ulolil':t.; p,;l:1lo1•ll't'CJ'(l
para. o 1·c1·i11t.o dP <"ada tli1latro u:na dC'rivac;ilo tlircl'l;t <·r1111 rcgi-<t1·11,
t[llP lii·:1r:'1 ;'1 tli,p11si':iio tl·i C'lqm, a q11:1l s1'1 1ndo1·;t S"I' 11tilizatl:1 para
c:t·m,; dt• i1w011tlio, saho a11t<lrizaciu1 daq11cll:1 i11sp1,ct•1ria.
Art. 18/. L'lg<1 t[lll' o C·H'Lll tn111ta nrnil:ulo o :tdua\ '.\'.,;t11111:t de
ayi.;:ul111·.•,.; 1\e i111·pndi11, de mu.ln as:) po1lc1· ;ulnpUu· app~.rdh11> a11x i~
lia1·,•.; pal'a n.i Pditic:io.; qun "" de,;:',je111 tcw, fica-lhe o dir0it11 d<' cnlirar
uma taxa a11nn:tl, at<" l:!:'i, pel11 liga·;~o intli~p311s:tyol aq3 sr:th a\'i•
1
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SEll VIÇO DE INCE:'!DIO

Art. 188. A m.tin<'<;ão ck i11ce11dius compete cxrlusiranw111e ao
Corpo de Ho111bciro', scndo o Sl'rVi<;o dil'igido pelo comma1ula11tc 011
q IH'lll s11a~ vez\'' lizPr, q11aesqncr que sej<tm as antoridades !"ivb 011
m ilit al'CS qnc sn aC'hcm 111·cs<•nt!~'.
Al't. 18\l. (juaesqll<'l' co11ti11gcutcs de hombeiros, 11ario11<u•s 011
<•,;trangeirus, qur• se aprcsc11tem no lui·al cio i11ce11dio :.;Ú potlc1·ão f'1111cdonar com autoriza<;iw tlo comma11do ou de quem leg11lmc11tc orep1·csl'11tar, fka11dn s11hordi11ados á sua direc<;ão.
Art. mo. Além das antoridades polieiaes.e outras, qne snj~111
rl'.couhecidas ou comparnc:am com os seus disti11ctirn~, s"• terão ingresso no cordão das senti1rnllas as pessoas munidas de um cartrw
assignado pelo eommamlo.
Art. 1t11. A Brigacla Polirial, logoqncreceha o aviso dl' qualquer
iJwc11dio, malldará 8em demora uma f<:m;a l'Ollllll<l.llda<la por 11111
ot!idal e na falta por um sargento, afim de nin11ter a ordem e li<'ar ;'t
rlisposi<;fto rla autoridade policial 111;ii, g-rad11ada qtw csti1c·r 114> lu\'al
do i1wnndio.
Art. 1 \12. As a.11 toridades pnlic:iacs prnstal'ào a o c·on11n;111clo do
Cot']}O ou a quem o <~s1ivnr I'epresentando 110 im'l't1din lodo o auxilio
Jll'(\d,;o.
~ 1." l'ro1·ideuci;1rflU para a qtw a ma1-cha das 1 iat11ra< n;i<I .~•'.i<t
e1uliarac;ada, prl'nde11do '" co11ductores de rchicwlos q1w niío lltc1s
cedei' o passo 011 q11e propositalmente dPmOl'<'lll Plll fazei-<>, i1111in1do
m111tas de aS a 211$, conf11l'mc o c:aso. füt faltá de agentps polieiaPs, 1J
cmmna11daute do Corpo, "" qn<•m suas \'ezes fizer, tomarii as m<•dida~
que no momento o caso exigir e prc1Hled, o caw,ador 011 l'a11s;idnn~'
da demora da marcha tias riaturas, retendo as c~rtt'iras dos (".1111dueto1·c~.

~ 2. º Legali/:arfio <~ im asã•J do domicilio 011 111·opril'dadl' pd•J
p11,;;soal do Corpo dei Bo111lmit·os, quando o c·omnw11da11t.<', ou qupm suas
vezes fizer, julgar c:o111nnin11te ;1 cuf1•ada (\ cst;1 lhe lúr JIL'gada pelo.-;
p1·oprietarios, i11q11ili11os 011 rlo111i<"iliado.-;, Na a11,;c11cia ri(' ;11tlo1·idad"s
polidacs, o com111<111dantl', 011 q11em ,;nas Vl'zc-; fiZ('I', orde11a1·;'l 1J
an·omh:unm1to da,; p111·ta,; e .a entrada do pessoal do Corp•J.
~ :J. 0 Nilo Jll't'111itlir;in a entrada do qt1('lll q11t·1· qw1 s.·ja. 11as
linhas de isolamento parn f;wililar u tra!Jalho, cxcl'pto «C csti1c•t'<'lll
11as lºUlldi<"fl('S du a1·t. JUÜ.
~ Lº ~Ia11Ler~o <t ordem <l garautirflo os salvados e a prupri<•dado.
~ a. 0 l\Ia11dar~l0 St)('('lll'J'er ll'i forido,; C tran,;p1Jl'[<Jl' OS lllol':11s.
~ li." '.\";io ]l<'l'lnit1i1·ã.o n a1·1·omha111e11to das porias do pn·dio
i11<'('J1diad,1 a11tc•s da eheg'ada do Col'J'º do lln111'Jl•irus, 1•H'<•pl11
qua11do haja pcs,;oas 1•m perigo d(' l'ida.
~ i ." Ílll)ll'dir;io quc1 os nwrado1''"' dos prcdio..; proxi1110.; rc1lllll\'<llll ~11a,; rnc•rr:acl111'ias 011 ntohilia' sem qtu~ o cu1nma11da11tl',
(>tl quem ~mas n'Zl'S liz<T, julg1w <'<Hln,11ient1•.
~ 8. 0 Detc~rn1i11arão q1rn srja111 J'nrhadas 11as proximitL1d<•s do
ineendio todas as !"asas de~ negodo q1w mudam lll'hidas alcoolicas.
§ 9. 0 Tornarão cn11hrrime11to das causas do i1wendio, afim de
procccler na forma da lei contra eulpaclos, 8i os houver.
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~ 10. l\lauda.r;l.o intimar n d1111n dn prndiP incendiado, ou o
:c;en rcpresent;rnte, de arr:ôrdo com os agentes da Prefeitura, afim
de prnePdur, 110 praz•> 1ix;1.dn p1~lo comma.ndo do Corpo, á retirada rln c11tullin 1· cl1•111oli•:;10 das p;11'PdP-< q1w alllf'<l<'l'.111 desa h.:ll·.
Ai·t.. 1'1::1. E111 1·a~11s \'SJH!1·i;1ps, o 1·ornnrnrnl;u1te rnq11i-itarú directameute, e111 11011w do 111i11btro tia .Jw,ti1:a, dos commandantes
dn corpos e C'i1d'Ps d1• 1·-tahdt•ci111entos puhlirns, <'i\is ou militares,
o auxilio e de1111~11L11s d1•.
11l·cessitt~ e estes lhes s1•1·ão prestados eom urgP11ri;1, 1•111 t1•1Ta ou nas ag-uas da hahia, quando
se tra.t.ar de i1we11di1) a li111·do de l'Jllharea<;(>es.
Art. i!l-\.. Si durn11t.<' o s1!rvi1·0 de i11ce111lio fór 11r•ces;;;;u·ia a
d1i111oli<;llo til'. pared1.< nu 111cs11111 'd1• prndios, o official rp1e o dirigir poderá 1ml1•11al-a, jno.;filil·;u1d11 d1•pois por escriptn e circumst a.11da.damentl\ o s1>11 at'l.o.
Art.. rn;;. Em t.raiJa 1ho d1•. i11c1•11d ill .ts ordl~llS, pud idos e i11e11111l nmcias <'Olll relaçft.n ao sPni1:0, dados por q11e111 f(llCr que srj,i
ustranho it eorporal:fw, 11:-w st:r;lo t:lilllpridos.
oílicial'>: e 111·a.1;as
ohedeee1·;i.o excl11sivame11l.e a1Js dirPetorP>: do servir:o de extincçiío,
sendo rigorosa111P11Ll: p1111idns os q1w 11;1" ohsen arn111 t'Sfe pn~
ceitu.
Art. l\J6. A Jll<ll'l'ha do 111atl:rial do Corpo para i111·1·11dio s1•rá
pelo l'amiuho mais 1·11rto 1: 1·om a r;ipidez possível.
~ 1. 0 As enrri1l<1s p;1ra i111'<'11<lio ser~o aôsignal;irl~.' pdn snm
das campas, 1"11rtunw11t1· tne;1da,.;, if'1·;111du além disso tod11 " pes~oal o
harbir·acho do capacct1• Jll'PS•• solo" qul'i:-.o, rli.,ti11g11i11dfl-.'-'e ;i\f.111 dis.-;o
;L nnire pelas la11lt'rnas-a.r1·hote<; al'<·es~s.
~ 2." Todos os Yl'ltic11!11s Plll tr~jedo pelas rua,.; ~;-1n obriga.dos
a ceder 11 passo ao 111at1•1·ial du Corpo 1·111 1•111Tida. para i111·.p11di11, pr11c11rJttuo os respel'tilu.s cu11d1wlo1·1•s <'nll111·;il-"s de 11111 1111•.s1110 J;idll da
rua afim d1: i"<ll'ilita r •t p;1s-;ag1:m.
§ :1. 0 Niio se tra taudo de SL'rvi1;n 1k i11t't'll<lio ou <k <mtros so1·n1rros de natureza urgPlltc, os carl'ns do Corpo d<: llomhf'ir<>s observarão
as medida~ pnliciat•s e 1111111i1·ip;ws ;1d11pt;1ila.'i p;1ra 11 transit.n de
Yehiculos.
Art. 107. J\' o.xpn•ssa111c•11l.1! prnhibido n füo do motwg1·amma. e
das côres adoptadas ua pi11tura dos carros do Corpo de Bombeiros em
f(Uaesqucr outros L"atTns p~1rt.ic11larc" 1111 pertencr.11tes a rPpartiçfles
publicas.

'I'"'

º"

FOHNEGIMENTOS -- !/>NTRAGTOS

Art. 1\18. Os rornecimeutos <IP fa rua.mento, objectos de expediente, fonageus, n11wh11 das pra1;as, medicameutos e outros artigos,
ferrageus, ferros, ti11t;1s, olr•os, hilll'iticantPs, madeiras, materiaes de
construe1;r10, 1·anão, couros, artigos de cnrreiaria, serviço de lavagens de roupa, do ltn!'pital serrio Í•'itos por contractos <'.Clebradns na
>'Ccretaria. do Corpo, 111edia11te 1~orn·111T1'm'.ia p11lJli1·a. an11111iriada pP!o
Diario Official e jornaes d1j maior circulaçiio.
§ :l. º Não entrarão em concurrencia os artigos e objecto.s, embora
figurados neste artigo, que estejam nos contractos feitos pelo ministro
da Justiça para todas as repartit;ões do Ministerio.
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~ 2. 0 A a<"quisit:ão de matPrial de incendio, accessorios 1mhrasale1Ítes e outros 11crc,sarios aos rnellwramc11tos do servir;o podPrá ser
fPita directanw11t1~ cm l"ahriras 11a<·io11at•s 011 eslrangeiras, de modo
a q 1w si~ obtenham sernpl'O artigo' dos 111ais modernos e aperfeiçoados.
~ :i. º A compht. de artigos de peq111•no valor e que 11iin figurem
11ns contractos scr(t. fdta por i1Jt1•rntl'dio da assi,fern::ia do material,
com autorizac;lo do cammau fo.
Art. Hl\.I '. S1'i podcr[t e11 frar 11a 1·oi11·m·1·e11cia aos forJ1ceiHw11tos
aqucllc que prévia11w11te se habililar perante o cmnmando, juntando,
('lll requerimeuto 1111<' lhe dirigir, documculo provando 11egoeiar 11os
artigos qw•. prcl1•11dt~ <·011corr<~r, tendo pago, romo tal, o imposto da
ca~a rommcrrial mia 1iYo ao 11!1.irn1J semcstrc vencido, além do recibo
ria contadoria do Corpo, demonstraurlo ter ahi dt>positado a quantia
de '•OOS para gal'a11tia da assignatura do contracto.
f'aragrapho unko. Tratando-se dr~ lil'mas sodaes, será ha.sta11t,e,
:ilé111 do dpposito, certidüo do eontracto social exlrahida rio> liuos de
registros da Junta Commercial.
Art. 200. As propostas serilo l"l'ilas em duplica ta, sellada a primei1·a via,, ambas as~ignadas pela firma 11u seu legitimo l"l'Jl!'eseutante e J1H'IH"io11a1'ilo:
11.) qualidade e pr<'t:o da unidadr: do ;1rl.i~o;
•
h) numero e marcas das ;rn10st.l'as que a 11atUl'l'Za do artigo
perrnittir ;
e) dcdara•Jin r~:\pn·ss<t de se sujeitar o propo11e11tc it pC'rda ri•> deposilo si 11ft0 assig1w.l' o co11lracto dpnt,rn do prazo quP lhe fôr fixado
pelo co1111namlo e de Jiw11et·1•r de aecr'wdo com as amostra ...; exijtentcs
em an·ecada<"fto;
d) rua e l1unicro da ca>a commercial do Jll"opo11c11t1•.
A rt. 201 . Os c011c11 rre11t1·s eujas propostas forem acceil as deposita rào na contadoria uma quantia al'hitrada pelo commando alirn de
garantir a exet:uçft0 do conlrarto.
Art. ~02. No dia n lwra marcados uos a111111111"ios e r1•1111i<lo um
conselho eomposto do 1·0111ma11da11te, como presid<•ute, do i11speeL01·
gt'ral, do inspector da. eontadoria, do i11spector do servit"n sa.nil ario,
do,; assi,steutcs do material o do pessoal, do th<•sm1reirn-pagador e rln
~ecret.ario rio 1:orpo, s••ni11do d1: set'l'l'ta rio dn co11selho, SPl'iin rc1·nhidas as propostas, ei1cetTadas em (',11ynlucl'os fPchados, para sf'relll
ahert;is na 111es111a rnTasitio f'lll presenr:;1 dos l'OllClllTPnt<~s.
~ 1. º As pl'opostas, á 111nlida que f01·1·111 sendo abertas, serão 11umerad;1s e rnhricadas pelo presidente, que mareará deante dos proponentes o prazo q1tP julgar preciso pitra a d<'vida. apuração.
~ 2. 0 Si durnntc n <~xame e rubrica das 111·opost;ts rncouhecer o
conselho que qualquet· dellas tenha 0111iss•ies, e1nr'ndas ou rasuras que
occasionem duvidas, e\igil'<'t do sign;i lal"in 011 seu representante soluc;to
prompta por escriptu.
'
~ :i. 0 Os 1n·oponente.' scri111 chamad"' cm prazo lixo para assiguar
ns conlraetos do,; ;1rtigo." <'1tja pref"f't'elll'.Ía hnu1er0111 tinido rara. n
for11ecimcnto, penkndn o <IPpo~ito dt' g'11 ra11tia si n u;1n tiz1~rc111 de11tl'o
rh•sse prazo.
~ .~. 0
co11t1·a1·tos ."i:·rão lavrados cm um sú lt~rmo, 1uencionando
as condições espedaes concernentes ao fornedmento de caria al'tigo e
quaesquer clausulas relativas aos contractantes.

º'

Art. 203, No dia immediato ao do prazo marcado para assigna·
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t111·;1 do conlt·aclo, se far;\ o 1•ttct'.l'l'<t1ueuto do termo l1iµ·11 ap•'•, as asdus co11tl'a<·l:111lt><, e-<p11cilil'a1td11-s0 os 1101m',; do5 <plt) não
k111ia nt 1~rn11pa1·,wido.
:\l't. ~O\.. FPito u <'ll<'1'1Ta1111•11l.1>. ,;1·1·(1 o 1·011tracto s11h11t1)tlidt1 á
;qip1·0\a1:fw t\1J mini-<ln• t·o111
pri111~il'as 1 ia,; d;v.: \l!'11pu-'l<L-< l'en•liidas
11a 1·01w111Teuci;1.
A!'l. :!o:;. U lii1·1H'1·etlo1· q1l!) 11:10 <'1tll'al' 1·om " artiµ11 tH•ditlo
d1•11t1·0 do pt'aZO 1•,;l.ip11latln llll:i 1·t•11lract.o,; i111·01TP.!'{1 na nrnl1<1 de :!:i 0 / 0
!],, ya\ordo lllPS!llo artiµo: ,;i o C':>.:1'1>.>sn de prazo f1'll' além d1>. J:i dias,
a multei scrú. de :;oº,',., 1·<',;1·i111li1tdn-:;1· u c1>11tral'I".
1'ar;1.µ-raplw 1111i1·0. Esta,; n111lla,; :.:1•r;lo i111po,;ta,; pd" c•m11nando e
d1·lla:; 11;-11• ha\·cri1. rec.111"'º·
Al'I. :!IHi. :\'o 1·aso d" n•j1)i1;~" d1• ;11·ti!,(1l-< Jllll' ÍlllJH'l"l"eil."' 011 q11e
u;lo <".;tpja111 de a<'l'ÔJ"Clll co111 a,; amo,;l ra.", " 1· .. 111m;11Hlaute pndPl'<Í,
;1ttemkttdll ;"1" l"irc11rn,;La.1wia,; a!legada'-, 111mTa1· nuyo pr<1z1) para ,;ua
1'.t1!l'ada, tm·11a111!0-se l'ffP<"ti\'a a multa ti11do C:i'l'. p1-;17. .. , 1na11tlando
e11t:tu 1·01111>1·ar !lll mCl'l"ado plll' <"tlllla du t'or1tL'tedut'.
l'a1·;i.gl'apho 1mico. As llllllta~ t' ;h i111p1H'l.a1wia.; d11s artigos 1·u1nprado' de areôrdu l'Olll a p;u·tu tin;il elo artigo anterior, qt1a1ult> 11;1t>
.;1•ja111 pa.gas dcnl.1·0 d1· \O tlia> do a;i."º· »Cl'fto düo;eonl.ada,; das 1·1>11Las
q11t: o fm·neL·edor te11ha a t"t'("eher n11 dos l"1'spel"ti1u:< d1•pt»ito-<, ~entln
110,;te ca.-;o eompldados e111 '18 h"ra;: "ºh pPna du 1'1';:1·i;:;in d" eo11tracto.
Art. :201. O.; oh,jl-do-< n;-10 il<'L"Pitu.; St'l'flü l'ClÍl';Hltl,; pt•I"' li•l"lll'.1"1'·
dtll\'S tl1•11t1'0 <\1• praztl li111ila1 \o pclll l'Ollllllil IHl11, l'Cllltl\ ClldtHI" tl
!:11rpo. 1);1 r;1 11 llt)p1isil11 !'ulilieP, $Í o nãu fizert>Ht, pur 1·t>11ta dt>S dtJIHl'.
Al·t. :lll8. (),; t'11nH'l"t•tlon"' d1• g1•11erns alimc11 til"io-<, 11H•.;111" q 11c
~Pjalll Cllltll'adado,; 1wlu ~li11istt~1·i1l ela .Ju;;ti1;a, s;\tl obrigado.; a li•r11c1·1•r aos 1iflit-ia1'." t'. \H"<ll'.<h do Ct>l'I'" de Bombcil'Os pelo,; prrn:os d11,;
1·m1l1"<tl'lo', dP.;tlc q11u '"' p;1i:'<tt11<'11tn-< "1'jam fcil•h c111 di11ltl'irn á
'i>ta.
,j~uat.1u·a,;

ª'

:\ri.. :!11'.l. ().; ollit-ia1•-< l' pra•:a,; d•i 1: .. rp" de llt>111lieiru- 11,,11';11• "'
1111ifon11•"' 111ar1."<1dll-< pQ\t> (;t>\l'.l'ltll.
:\ri. :!Ili. A,; tli-tl'i!:11i<;l>t'' do t'ard;1.1111'.11to ;'1.; pra1:<1:.: ,;1•r;\tl ti-i!as
a1111u;d1n<'lll<' rn11 lt"<'S •"puc;1s: 1 d<'. .ia11eirt>, 1de111;till" J <li' s<~l\•111liro,
l"lllllJll'l'ltc11dc11tlo c;1da di.;lrili11i•;•io ;1.; pu<;;1-< 1·11.ia d111-;t1;<'ít> i'~ lh.:11la 1•111
q11;1lro nwr.1•< 11a t;tlin!L1. C.
l';1ragTapho 1111i< ll • . \s <ll'lll<liS PL'<:as lllülH"illlliltlas 11;1 l.1iidla
sel'fl.o di:;triliuitlas q11a11d<• 1-c11ci1loJ,; "" prazos 11cll:t 1·1•spct·1i1<1111L'11!e
1ixa1los.
:\rt. 211. O l'll,ra11,i;1do 1·oc·,.,ih•1·il 11u ilia do e11gajam<'11Lll 111n capal'Ptn e a~ [H~<;a-.: ('01tsig1ladas na p1·i1neira pal'tl' da uh....;e,t·\ ;u·;\u lla tal dia e.
~ !." D0\'tll'l'i1lus dou-< 1111•zcs da tlala du l't1~aja1111•11t<J u11t1·ar;Í nas
tli-<trili11i1Jít•s g'l'l"ar·s q1w dalti rn11 dia11t•) f11t\'lll li•ilas.
~ 2.º A11 pa~:--:ae a pr111npt.o da e.:t·qla du i·c~1·l1La' L'Ollll\t:;u·ú a
\<'.lll'.l)I' ª'Ire,.: pL)1:as tl1: pa11110 aznl.
Art. 21:!. :\ 1n·a1:a. qnn i11utiliza1· a.lg11ma 1w1:a do l'arda111e11to em
i11cendio on q11;th111u1· s•J1·vi1:0 nxt1·a11rdin;irio l'•~c·eb1,1·(1 t>11tra d;l llH.'..-<llla
l'>'JWCiu, sc1n p1·pjuizo da q11e lhe couh_•r 11;1 diotril1t1i<;ão g·el'al.
0
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Paragrapho 1111icn. Si a pe1'.:t inutilizada fôt• alguma ela,.; referidas
110 pal'agrapho n11il'o d11 art. 210 dPrc '<1'1' contado 11nro pt'azo pat'<t
\'CIH'ÍlllClltOS.
Art. 21:1. A pra•;:t •1110 P~lnt1iar 011 i1111tilizar q11alq11cr po1;a de
f;inl;u11e11to, a11(1·~ dn 1c1wido o prazo, l't'\'l'hPrit 1•111 s11bstit11i1;iin outra
da mesma cspP.ci<", r11jo ralol' indernnizarit i11t.cgralme11tr, 11ãn alte·
l'<t111lo a 1101·a 1w•:a o prazo de d11ra1;ão da primeira.
l'aragrapho 1111i1·0. IJ,• modo id1>.11ti1·11 S<J p1·ore1h~rú 1·0111 a pra1~a
q11c i1111tilizc ou e\lrali•• P"\ª' do l'arda11w11to do q11alq11c1· ramarada .
.\1·t. 21 í- .. \ di1id;1 d1• fardamento da 111·ar;t, em q11alqm·1· trmpo,
;;e aralia1·i1 p~~lo 1al111· 1·or1'1'.'<IHH1d1•11tc ao 11•111po dt'. servi1;1J q110 faltar
rn11 suas 1w•:a.-< d1• J';1rda.1111>.11(0 para r1•1wi1111>.11l11 dos p1·azo,-; de d111·açã.o
Jll<ll'('itdn,; 11a (ahella. e.
~ J.
l'ara. pa.ganH 11to desta di\·iJ:t a pr·ac:a 1 11tregarA A al're<'ada1;ão de sua <'111t1pa11hia as pe1;a.-; 11fw rc11tidas, ou paga1·á os 1·espedi1·os valores, si e<sa-; pc•:a' 11iio •~>li1 ('J'<'Jll c111 bum estado 011 11ão
furem apr0sc11tadas.
~ 2. 0 Neste aj11st<J d<~ c1111ta' ser;'t a pra•:a indemnizada d<'. qualqtll'I' prej11izo q11c tt•111la suffrido l'lll t•1111s1iq11c1wia de disfriol111i1/11•s dc111or;ula", do mes1110 1t1udu q11c ''' !IH' farú. r·arga da dq1n:eia1;f10 do
ralor das pc•:as arrecadadas.
,\ri. ·21:]. Com a p1·a1;a q11c desPrlar proccder-se-ha do llH's11111
modo que 110 artigo anterior, a1·recada11do-se as peças deixadas 110
quartel e fazendo-sr carga nos 1e11cimento,; do desertor da dilfercul'a
1•11tre o ralor d1•sta~ pc•:a,; 1• a iJ11p1n·ta1wia lotai da sua divida de farda11w11(1J.
it
Art. 2Hi .. \s p1•1:as d1• fa1·1hu111•11to ar1·1'eadadas 1•111 conformidadti
cn111
arts. 2 l í-, ~ !", P :H:;, 'erão de preferl'ncia es1·olhidas, para
s11hstit11i1;;io d1• p~1;as inutilizadas <)li t>.xt1·a1 iadas, levada em 1·011ta ;1
d1•111·1'l'.Í<11;.ão com qnn tenham sido mcebidtts.
A1·t. 217. O fa1·dame11ln das pnu:as faller·idas 1111 q1w se rcfi11·nw111
s1•ri1 co11sidP1·ad11 rc11cido, recol1H•11do-$e o daq111~llas, ('01110 e.<polio, ,.,i
e11l·outrado 110 q 11;1 rtd.
Art. :218 • .\'s p1':1i:a> c111111·ngada-; 11a~ "llki11as, ;(., dn ,;1•n i1:0 d•~
n•µ;is!.l'o, 1• aos l'<)('ll<'il'oS <'0111 quatro 11iczes du rc>pl'dil'o Sl'l'I i1;11 "'~
di-;ll'ilJllil'it 1111ta h!11,.;a 11111a ral1;a e 11111 chapéo, d!'. al~nd;"w 111esda, 1·11111
a d111·a1/10 1fo >t:i' meze>, para o ><.TI i•;o i11!1J1'110 e 1•xter110 1•111 q11e 11:w
"eja co11re11i1)11tf: a11d;1n•111 fa1·dados.
l'aragra.pho 1111ico. A acqui,i1:ão deste fanla111c11lo scrit JHJI' co11cu1Te11cia publica, pagaudo-se pl'ia caixa de economia.
0
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Ar!. :!.l\1 .. \lé111 do.-; 11wppas diarios e l'eia1;ul'S ,1.; v1>1wi11w!1los
do." oflieiae., l~ pra1;as, pa 1'!.1:s dia rias, nwdelo-< e mai~ pap<'is adopl.ados
011 que s1J to1·11e111 p1·eci.""~"'' a mcript11ra1::w das diversa> see<;iie.-; da
ad11Ji11bt1·a•Jío :;crú fl'Íta nos "l'g11i11tes liuus:

.'!ec reta ri''
Hcgistro de incendio.
Registro de asse1itamentos
Podei' ExocutiYo -

da~

1011 ( Vol. lll)

praças,
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lkgistrn (las ordens de scniço.
llegist1·os dos ntneiu,: cxp\'rlidos e dos recebidos pelo commando,
feito.-; l'Olll a 1•1waikrna1;iio trime11sal ou semestrnl das minutas e dos

origiu:tP'.

Hegistro de guias dl• ('tJ(rada.
llegistro de actas da caixa d" hencticeucia.
llegistro de d!'S[ll)Za da caixa de beneticencia.
Hegistro de balan('l'tes da caixa de beneficencia.
Registro de contractos de fornecimento.
Registro de relatnrios auuuaes.
Hegistro da fé d0 offidn dos offieiacs.
Registro de partes ~olJre l'ardan1e11fn e altPraç<11•s da carga das
companhias e arrecadação geral.
Protocollo de requrrimentos.
Protoco\lo dos papeis qne suharn a despacho du co111rna1Hlo e que
tenham de ser archivados na S!'('J'C'taria.
lndice geral das pra(;as.
Indice dos docnnwntos arl'hindns.

Hegistro do detalhe (!e servi•;o.
Registro de ordem •lc servir;o.
Registro das visitas ruf'rlicas diarias.
,Jndice geral das pra•:as rlc prnt.

llslailo-maior
HPgistl'n d1> 111;1 leri;d l'\i-<teute 110 cst.ado-maior, ('01·pn ria guarda
c xadrezcs.
Rcgistl·o da mnradi;t dos ofticiaus.
Hegistm da c;11·ga do 111atl l'ial rlt• primeira e segunda pl'ornptidões
e reserva.
;\ssi.sl1•11ci1i rio 11uilcrial
0

Hegistl'O de l'al'ga e dcsl'arga mc·n,.:al de f.odo o material.
Ilegistl'll da, earg;t Sl'mestral.
Hegistrn de ()llfr1·ga do artigo.-: ú-.; co111pa111lias, olli<"iua-.; H outras
~ee<;i>cs.

Registro de l'llf 1·ada,.: t' sahida,.: do material 1· u11l1'0,.: dive1·sos.
Hegistro dc ( 11tl·adas e "ahiLhs cfo farda111e11to.
Hcgisll'1> das uutas e guias rcrndtidas ;Í. eoutadnria.
Talão de pedidos de material e outros diversos.
lndice de documentos archivados.
0

Contadoritt
lkgistrn da receita e dcsprza geral.
Ilcgistros do adiantamento e depositos.
Hogistro das terceiras vias das contas paga' pulo Thcsuuw o das
pagas pelo cofre.
Registro dos relatorios annuaes,
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Registro do rno\·imento diario do cofre.
ficgistl'O das YCrbas orçamentarias.
Registro das folhas dos o!liciaes.
Hcgist1'0 dt~ dividas, consignaçües o descontos dos officiaes.
I\cgistm da rl'ccita o despeza da pllarrnacia.
lkgbtrn da !'(~<:Cita o <le~pcza da caixa da musica.
Hegistro da rcc•~ila e despeza da caixa de bo11otice11cia.
Talão de carga do dinheiros.
Talão de descarga de dinheiros.
lodice dos documentos archivados.
Protocollo.
Hospital
Hegistro de carga e descarga do material.
Registro de actas de inspec<;~w de saudn.
Hegistro de baixas e altas.
Hcgistro especial dos appare!hos e instrumentos cirurgicos.
Hegistro de informa1;ües prestadas cm documentos Qfficiaes,
Hcgistro dos relatorios annuaes.
Indico dos documentos archivados.
Protocollo.
Pharmacia
Registro de carga e descarga. mensal dos medicamentos, dr.as e
u tensilios.
Rcgi,-tro d1J receituario dos doentes em tratamento no hospital.
Registro de entradas de drogas, medicamentos e utensilios.
Registro de receitas para tratamento fóra do hospital.
Registro da receita e despeza da pharmacia.
Registro da carga e descarga semestral.

Compt1.nhias
Registro de carga e descarga mensal do armamento, equipamento, fardamento, utensilios, animaes e outros diversos.
Registro de distri/Juição de fardamento.
Registro de fardame11to arrecadado.
Registro ele guia das praças excl uidas por transferencia.
Registro do assentamento das praças.
Registro ele in formaçües.
Registro de joias pagas á caixa de beneticencia.
Talão de guias de en trcga de dinheiro á contadoria,
Indice das praças de pret.
Estações e postos

Registro
Registro
Registro
Registro

da carga e descarga de moveis e utensilios.
da carga e dPscarga do material e muares.
das partes diarias remettidas para quartel.
de pedidos.
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IJ/flci1111s ( rnda urna)
fü•gbtt'<i da,; mat'11i11:1~. l't'l'L'<JllH'llta,, 11ll'lltdlill,; t' oult'o-;
existentes.
Registro tia t·a1·g-a e d\•scal'g<l 11w11s;il du materLd.
Rl•gi~tt\1 do,; tra lia lho' ('XUl't1l;uln..; llll'll.'alme11t.e.

CAIXA

1>1:

diVl't'~OS

l\E'it:F!CE~CL\

Art. 2'20 .. \ C~ixa de Be11Plil·rn1l'ia do Corpo de Ho111lit•i1·0,; tem
por fim a11xilia1·
'ºt'io,; \'011t.l'iliui111t•,; q111• se rcl'ortnarPlll t•., 110 t'ª"º
de fallecimenlo, JH'll\l'I' a '11h;;;i,;tc1ll'ia dl' ,;11;1.'- 1';1rnilia' e Ú.'-' pri111l'ira,;
dc,pczas com o luto r J'LLll\'l'al.
Art .. ::!:21. O f1111dn ria cai:\;1 ,;t•i·ú l'onnadn : e'lllll a joia d" \;11-

º'

1rada dP CiJda St)('io 1 ri~
de:-:co11tos I't 1. 1 r11\;.unpn(;1re~
1

l'l 1:-IJ1Pl'ti\'él.' ('Olllrih11i(:t-){'~ llll'l\Si\l~~; t'Olll

o:-:

dt• li1·e111·;1' ~Plll \l'IH'ittt<Jnlo~ <lo-;
nllic'iatJ.'i e• Ú,; l11·a.e;a.,:, e• t'lllll ;1,: 11111\ta' ""' (·011t1·ih11i11lt•.' em ;1Lra1.t1:
1·om as 111ull.as impu:<1:i:; ªº' l't1l'llC'.t'Cdon•,: t' 1·11m o,; dl'(1t•,;it11,; dt• g·;1ra11tia do-; 1·011lral'lu' l'l':;ci11tlitlos: e·1>111
pt11'l'.1•11lag<'11" '<lh1·e 1i11·1wt:i111e•111n" da ph;tl'lll;i('Í.t t'll1 1·111ilú1·mi1L1d" ('11111 '" ;1rt'. 112" l l:l; ('lllll
"' do11atiYos parli('11lan•s, h·g;itlos, l'<'lliii11H'llill'-' l' j11ro:; clt1 c.1pit;il
,.,,11,lituid<>.
l'ar;1~·1·:q1ho u11i1·n. Co11,iclt•1·;1111-,;(> '-'twio" t:t11drih11i11t<'.< "·' ollit'iae•s
"pr~.as t'ffe1·.ti1·os t• rdor111:iclo'-', ns :<nl'ios q11t' d1•i\:1n·111 tlt· pe1·tntll'<'I'
ao CÚl'jlll eli'. Hll111lwi1·n'-', 1<'11110 p:iµ:u a ,illi;1 l'. q11t' q111·ira111 ("1111li1111ar
110:-:; ('ª~º~

ª'

a pagal' a:-1 1nen~alid:1c\(~~. ali111 (h~ inalltt>L' o:-: ~e\1:' din·it11"'.

º'

Art. 222.
ollit"i;it'' do E:wrl'it11, ."C'l'Úlldll Plll t'Ollllllb'ão 110
C11rpu tlt• llo11i11ei1·0,-. "" Jl\('di1'<>:' " 11s ph;tnn;11'l't1li1·11,; 1u1111t•atlth 1•111
1·rn1formidatle Cll!ll '"' ;1rt'. 1í 1· lii, p11cl1'.r;l1> ill'('J'('\1•1'-"" .'1H'i11-; tli
caixa, paga11clo 11m;i j11ia i.~11al a. 120 \t't.1'" a 1·011trili11it';l11 11w11,-;tl <L
q11al poder/t '('!' -at.i..;fi'it;i 1•111 2í· p1·,•,-ta•:fH's, dl'11lro clt•, dn11s a1111lls,
tit';uulo l'lll tutlq 111;1j, 1·11111 "" 1111•s11111s n1111,; (' din·it11..; ""' ullit'i;i\'.'-' du
l:orpn.
;\l't. ~~:L .\ j1li;1 p;n'il :1:--: pr.i<~a:--: q111
1 1 11~·;1j;1111 .~t'l'i\ ig11al a,
l.'i \l'l.t'.'-' a 1·t111t.ril111i1·:-111 lllt'll-'"I, plllit'11tlo '"'I' p;ig·;1 ('Ili 12 pn·-t;i1;1·11·.s
dl'11l1·11 1h: 11111 ;1.111111.'
l'araµ:r;ipllo u11i1·11. ~\'u .. . : :11·1·1_ ...:~n:-; a11..: 1li\1·.r~n~ pn:-:111~ n:-:. pro1w1\ ido;-.;. ot1it·ia1·~ 011 pra1:a~, paµ:<1r;lu l\U\il JOl~l ig11al ú l"'11-..;'111 J1lP11~;il a.
q1w 1ivnn·111 din·it.n ,:t:11'.; l11·1·dt•in>c<, ('Jtja i111pol'lall('ia p11tler:1 "t'I' :;;iti"l'cit.;i 1•111 U ]ll'('C'L;llJ•t'' tlt•11tru d\• um a111111 .
.\t·L. ::!2L :\~ ('(11\lriiJlli(:tH·~ l_'. pii11::-.t-ll'S 111e11..;~C:' p;1ra ():-; :-;1\Ci11.~ ,-.:;lo
as ('tlll,ta11w,; 1Lt lal)(•lla a1111<'.\.:t ,;oh a ktl'a D.
,\rt. :!:!'i. T1'111 di1·t'ilo ;'1 l'('lh;-111 tle ;t('('1'1rdo t'o111 ;1 t.ah<'l\a Jl:
'r' o Hl\'in que olili11.·1· l'<'ft1n11a 1wlo l\li11i.'-'ll'1·ip da .IJ1,1i1:;1 011 pl'lo
ela 1;u1•1Ta, l.entlu lll a1111us tle 1·t111ll'iil11i1:<io 1111 111i11i1110:
11) o S<Jl'iO que~ olitir('I' l'l'llir111a pm· '" t\•1· i111alitl;1d<> 1·111 adn de
~11rvi<;o ou 11a-.; condict>e~ dos art-;. 1;;~) u 11;:~ 1h''.'1(' r1•µ:11la.111t t1t1J,
q11a.lq1w1· q11u ·'da o tt•111p11 de ('t111lril111i•Jlll, dcS<le q111• e·,lt·ja qnilt• u
1l'llha pago a joi<l ;
r) os membros ela familia do;; sot·it).~ que teultam cmtl l'ili11ido para
a caixa durante quatro a11110s pl'lo ntl'llOs, e os dos qm: l'allec~rem
1

1

'('

.
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em co1Bcqn0ncia dn tl0sast1·c. ll'si10 011 mnl1~stia adqnirida 0111 ac·to do
Sl'l'l'Íi:o, q11alq11t•1· qnl' st•.ia o l0111po de !'011trib11i1J10, oiJsvnarla a seg11i11i.(~ cs!·ala:
-!, i11t(:gral111e11lt', as 1i11ra<, d!•,;de q111~ não haja filhos, e si• em
\ida do ma1·itln 11ã11 csti1·t·rcm deli•• separadas por div!m·io 011, que
c111bora di1·orciada,, tc11ha111 sido rcconhccid;1s i11110<:C'111.<~s por s1•11tPnca ;
'2,' nlt\tad('. :l:-: \ i1n·as na~ <·n1Hli(·rH

1

....;

antPrio1·t'S,

P,

inntnde ig11al-

11w11l.1• tlil'idida-; pr•L1" filhas -;0Jt1•i1·:Í.-; p\·i11rns n p<'lo> tilho" rnc11t11'!1"
dP ·lf( a11110" f'
i11tPrtli1·10,, q11Pr l1·giti1110.,, q11!'1' l'!'!'otllH'l'irl11-; 011
]r•g·iti11iad11s 11a f1'w111a da !Pi ;
:1, 1·1•partida11H•11i<• !'11t1·c as til11as s11ltf'i1·a, e 1 inras "os filhos
Jll>'llt1l'<'S do 18 a111111" <' os intc•rdictos, <1111·1· Jeg'iti111os, q11Pr r('Co11h1:cido~ 1111 )l'giti111ado,: na 1'1'w111a da !Pi ;
í.,
11du:s yi111a~ 011 solteiras, rircndo ús ''"Pr'thas do falll'l'ido
11;1 t~pt)('a do fall<'l'i11w11to ;
ii, as 11P!.as e 11dos rncnn1·!•s dr IR a1111os n inlPnlictns 1p1c• l'"!ll'Ps011ta1·<•111 u di1·l'ilo til' ""ªs mã<'S jú J'all('!'idas ao (('ll!Pº t'lll 'llll'
ll'l'iti!·ar (J ec;taltP\1·t'i11w11t() da JH'11sit0;
i\, a" i L'lll ã s '"1 t,o.ira,;, q lll'l' !Pgit ima "• q11Pr L'!•ro11hedda' 011 lcgiti mad:t' 11a lún11a da !Pi, d(•>;dt• <JIH~ prm·•·m ter rirido em t·ompanhia
Pll ,;oh o ;1111paro d11 :'<l('i11 ú 1\p1w:1 do !'PI! falk!·i111p11tn.
l'.ira!.!:t'apli11 1111i""· ,\ ord1•111 d<• p1'<'fi•n•rn·ia par;1 l'l'('t'lii11w11to d.1
pr:i1,ão (• :1 af'i111:1 1•,1al11•l1•1·ida, (', JHtl'la1110, para qll<' 1'<'l'l'ita111 a jl('lls:io
º" !'ltllft'111plado' 1•111 q11:tlq11p1· dos 11111111•1·os da Ps!·ala •" tH'•'"i'o q11u
11:-111 l'\i-1;1 111•11h11111 di>s f'Ollf<'llll'lados 110.s 111111H'1'11S p1·1•1·<•dp11(1•-;.
Art. :!:!I». l'1·rd•Ti\o
p«11,;1-•U" 011 q1111tas q11n p<'l'l'PhPl'l'll1 :
1, i1S \ i11\as. pul' lll(l!'t<I, 011 ~P <'nlltl'alli1·pn1 sPg'undas 1111p('ia~, 1·0rerln11d11 s11a parti", i!),'tlill11H•11t1~ diridida, !»111 faro1· da' Jillws solt(•ira-;
H \ i11va.', lill111,; 111l'11111·ps dl' 18 a1111os <• i11tr>1·dil'fo>;, q1H•1· IP~óti1111H,
lJll!'I' r1•cp11h•·<·id11,; 1111 ll'gitilnado,; na f<'w111a. da, li•i ;
'!,as !ilhas ,;oll1•i1·as 011 1i111as p111• 1110rte, t'!'\'Pl'f('lldo as p1•11s!11•s
0111 fa 101· tia c:ti\a ;
:i, 11s filho' 1arC1cs an !'0111pl••ta1·nm 18 a1111•H, l'P\'<'!'l(•ndo
pr•11s(1('-; P111 fa ro1· da cai ,;1 ;
·\.,as llliít'S qnr• ,,, !'il'<ll'em, 011 pOL' 111111·(1', l'C'l'•'J'ln1Hlu a jl<"ll.'iÍO
f'lll rarnr da caha;
:;, t)" 1111ío~ ao <'0111plPta1·01n 1R anno'- n :1" nPfa-.; ao ~e· <·asa1·01n,
1'0\'l'l'f<'11do
p1•11si-11•s ••111 1':11(11· da <'aixa;
li, a:-' i1·111fi:-: _...;oltPiJ'a..; lop:o q11r S(\ <·:1~1 1 n1, l'i \'P1·11 1tdo ª" p011..;(10-.:
0111 favo!' da !'aixa.
Al'I. :!:!/. O S1H'io qllc
1·pf'o1'111a1· "'ili lt>r 10 a11110' dr' <'1111trilt11iciio, sal\'11 º" 1·;1'"' Pstaltelt•.. ido" 11a l1•111·a b do a1·t:. :!:!:i 11:'io tl'm
dir<'ito ú p1•11,;ão 1• p1•rder;'t r111 IH•11clieio da. caixa a juia P
q11otas
cmn q1H' IHHLH't' ('11tra1lo, si 11:10 q11iwr opl.a1· pela <'011ti1111:u::-tn do
paga 11w11 to das 1111•11sa lidad1•-.; para f!'ªl'ª 111 ir os lwnetic;io~ da caixa <'Ili
ra1111· da t'a111ilia ap1',-; ,;e11 falll'l'.imento .
.\ rt. :!28. n ollkial 011 pra1:a q11c d1:,;p1·t;u· das fil1•ira-;; rio Corpo,
a pra<:a 1•,.cl11ida a h••m da di,;ciplina oll do Sl'rYi1:0 l' a qll<' lúr exp1llsa, pl'rd<•1·iío a .i11ia <'
cn11tl'ib11i<:1-H'' com q1H' j:'1 ti\'<'1'<'111 P1~lradn,
~··11do Plimi11ados d1~ ;;ncios.
Art. 22q. Sãn lixadas as s<'gnintes q11otas para
primeira" des1wz:1< d!' 11110 C fllllPl'al ao,; he1·d1•i1•n'i do..; '!WÍI>" f':IJll't·ido~ qUC PS[Í-

º"

ª'

'º

ª'

ª'

ª"

1

1

"º

ª'

ª'

ª'
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verem quites com a caixa, ll1Psmo quando não tcnhnm rlireifo A

peusfto

Otlidal superior ......................................
Capitão ou s11baltr.1·1111. ................................
Inferiores ............................................
Cabos e pra•·as .......................................

.
.
.
.
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Art. 230. N;To SL'J'Ú l'•''tituid;t :1 dilfo1·1'11<>,;t Lfo· 1·n11Lril1t1i•Jío n11 de
joia com que IHrnVf'l'Clll l)ti!rado {ts pi·:v;as d1~ prd d1• q11alq111•1· gradn:u;ão qnando 1·pba.ixada,; dt'fi1iiti\a1mmte.
Art. 2.11. As pra<,:as de pl'et, f'\dt1idas d" Corp11 a o;c)11 1wdicl11, si
de uovo se alistarem, •·ont i1111ari111 a pagar as co11ti·ihui1:1-1<'' q1H1 anfi'riormente pagavam si du!'anlt' a a11-.;e1wia. liH'l'l'lll 111:u1lid11 <'m dia 11
pagamento a rinc estavam obrigadas pa!'a. garantia dns lwncfieim :'t
familia. Ne.ste caso, co11s1)1·1:irão o ilireit,1 ti1·madn nas l<'lra-.; ri<) r· do
art. 225; não tenrlo, p1m\n1, 1·11111i1111;1d11 aq111•ll1' p:1!!·;1nw1ilo, 1•11trari111
como novos socio'.
Art. 2:i2. Os om<:iat·S 1) ;1; pra1:a' cxcli1id1H d11 i:urpu ;i '''li IJl~·
Llido continua1·fio a pa~:u· as I'<'SpC('f,iy:1s co11tribuiei11's,
qw·iram
conservar o direito :ís vantagens a ([lJe tenham feito jt'i-; r·111 lHmeficiu
ás familias, não podc11do crn hypothese alguma, l'i«1 ai· as pcnsl'1es
além das cnt'l'Pspnnde11t1's
postu q111~ tirere111 1111 C11q111 11.1 ÚP"''ª dn
deixai-o.
Art. 2:13. O oíllci:il 011 pr:u;a grad11ad:1, 011 que till'J' 111ais Ll1~2:;
annoÇde sm·vi1:0 rffi·cti1·0, i11dnsi1·i> o t1•111po q11u tr·11ha prvstad11 no
Exercit<l, Ar.nada, ou 11a fl!-igada l'11licial ela 1:apital F<'<h~ral, tna'
tendo pelo mc11os 10 a1111ci-: de seni<;n 110 Corpo, poder:'1 so prrn11ovc1·
ua c:aixa para os cllHt'ls rias pe11sõe,; de q11e t1«1ta o art. 22!i,
lettras a e e, si pagar a joia e a-: contribui1;ões rn1110 si lúra. efTPrtivo
nesse posto, ulJ-;un·ad11, Jl"l'l''ltl, o rlispo~t<J no art. 2'!:l, par:igrapho
unico.
Art. 234. O otncial 011 ;L praça que Sí~ reformar na off<·<:tividad1)
do posto i mm0diat:tn1e11te supPrior, 1~stando nas cornli<;ül's 1lo art. 225,
lettra a, terá direito ;'1. pr)ns;w desSL) posto, si pagar pelo dobro a joia
a qne se refere o art. 22:l, paragTapho 11nku, 1·011trilrni11dn rle cntiío
f'rn dia11tr~ com a mens;l\idarlu cun·espon<kntc> a l'S''' p•1sto.
Art. 23;;, A caixa S<~l'Ú ail111inislrada por 11111 1'01hl'lh11 •·0111posto
do commamlante, <'111nn pt'l'sid1•nt1) ; do insp1~cf.or gl't'al, dos inspcctores da contadoria e do s1~nico sanita rio, dos assistl)nti>s do 1n:1 turial
e do pessoal, do thesonrPirn-pa.g:ador, do.s r·omma11da11t1•s de com
pa11hias, do se1:rctario do Corp11, s1~nindo de secrl)tario, f' do qnartdmestrc.
Art 231'.. Todac; as 1·e1miiJr•s cio conselho ser~o 1·cgbtra1las cm
acta especial, lavrada. pdn sP1Tetarin ,, pDI' tndoc: "" 11;;,_1nhros \11'1'sentcs assignada.
Paragrapho u11i1·n.A-; tldilH·ra1:<1os do co11sdl111 seriíu tomadas
por maioria de voto;;, uiío pud1•11ilu "'r reunido s1~111 1•,t;1r Jll'"'entc
dous te!'cns dos sr•ns rnem h1·n.s
Art.· 237. O tlrnso11rdr11-pag;1d11r ó 11 thcsour<·ii·n <'ffl'dirn da
caixa, da qual fará t11da a <'S1Tipturn•:flo d<H livros qun fore111 ad"ptados pelo •·ousdh11, dopuis de ruhrkados pelo pr0~iil1·ntc.
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Art. 238. O cornma111lante 1lo Col'po rcmettcrá semcstral111e11t.c
ao mini,trn da .l11o:ti<:a 11rn hala1wetc d11 mo\i11H•11to da caixa, l't1lll
()\t>li c:H:i111 das 111•11sf1<'S (º<llJ<·ntlidas, :1s,;ignal:ulus os m11tivos.
Art. :!:l\1. U U11•s1111n•i!'o, dmidam<'Jth• a11tol'izado pelo cw1selh11,
J'('JH'1),;('1Jta 1·(1 a c·aixa na <'1111tp!·a d<'- ap11lii·ns f' l'<)<"('ilinwuto d<• j11r11s,
11us d(•posilus (' l't'ti1·:vlas ti.• di11't('it·o da Caixa Ei·1111omii·a e ('Ili q11;u)sq111~r out1·a~

tl'au ...;;u-.1~C1e~.

At't. :Hu. N1)11lt11111 t;tulo pcl'tl)JWC!lt() ;'i caixa pDd1•1·:'t srw ali()nado
!'l'lll a11toriza1·;i1> do 11Ii1li,;tl'o da Justica.
Art. :!\ l. As joias e nw.nsali l;11Íes
s()ciu-.; SPl'itn desc1111tadas
lias l'ulhas dt• v1·1wint1)Jttos ou de p.rnsü;•s e l'\)('Oihidas á contadoria por n1rio d<'. guia 'i>ada p;'iu i1t,;\H)1·t"r !!;<'!'a[ o 1·nht'i('ada pl'!o
cumllla11da11tr.
! 1ar;1graphu uni!"O. DP ma11Pil'a ide11ti'"a S<) pru<.:cdedt curn q11a1·~
q111't' outras impo1·ta1wias que tenham de>-'('!' nwolhidas ;Í, caixa.
Art. 212. Os di11heiros pcrtencm1tcs :'t caixa stlrão depositados
crn <·adcrnota da Caixa Ecmrnmic·a, rn1H·rnHlo os respectivos j111·0~,
ai.ó q1111 possam sm· appli1·ados nm títulos da dili1h pnlilic;t f('deral"
111n11ii"ipal.
•
~ l . " ,\ c.tix;t p1)llt~r;'t ('lll[H'1•.;La1· dn s011 capital aos st•.us socios
rnn s<'ni<:11 actirn a tó n 111axinrn de 10 wws a importancia do so!illl
1u1•11sa\ de cada 11m, c·olira11do o jnrn thl 12 "/0 ao a11110, i·ujo pap;:1llH't1lo scrú. i)fliwlnado por p1·cstar/1es dc,cuutada> 11w11saln1Prr1<) de
S<'llS n111eimc11 tos 1111 prazo maxirno de 2 \. 11iezPs.
~ 2. 0 Os sucios q11c estejam rcli>rmados poderão contrahii· <'ntprn.stimos equivalmr tcs a 1:; yczcs o valor da pensão qnn perceberem,
paga11du o juro d" 12 "/., :w a11110, cnjo pagamento seri clfü'tinado
(l\l\ p1·t1stai:fHl> descontada,; 11a l'nllia da,; pensC•L'S 110 prazo maxirno do
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~ :i. ºNenhum Pmp1·1•sli1110 :;crá l'<'JJOYado sr•111 que estejam amortizado:; 2/:l du rnnpresti1110 antf't'i<ll', soli JHlna dP re:c;po11sal>ilirladP n
pagame11 to de qnnm hou 1·e1· au t.orizadu.
§ .f." l'das dil'idas rnntrahidas (ºOlll a r,aix;,, nm caso de fallec•i111c11tn dll socio, respondem as pcmsües a qtH' tivernm dirnito os
herdeiros, podendo, ur.-;f.p \'aso, o dnbil.u S()Jº liquidado Pm prestacüns iguae~ :'t metade ela Jll'ns~o l<'µ';tda, 1·0111.;ulos semprn os J'<'S[H)r·I ivos juros.
~ : ; . 0 As ri11vas 011 quaesqucr 011tl'os hnl'd1•i1·us 1• as \H':11:as dP
Jll'l'I. 11;io podc~rãu !'OJ1tr:Li1i1· <'tnprestinrn.
Art.. :!\.:1. Os socios apresentarão ao [J1'('sidet1l1~ do COllsclho, afim
d<~ 1·011star do archirn da caixa, uma de1·Jara1Jtn (~scripl.a mn folha de
papel al111a-;so, sr.111 e111Pnrlas, rasuras n 1~11treli11has, por clles [llºO)H'ius
assig11ada.', ou, a rogo, p01· so1·io da <.:aixa, Jll'l'S<~ll te> duas tr~-;t.e111 u11 has,
d1J prnti•re1l!'ia utlkia<'s do Col'po, mP1H'i1111a11d11: 11 111>1\l!' da esposa
<'111 p1·i11ieira 011 scg·11111!a 1111pcias, l)Jl<H'a ri Jogar 011dn se <'<'ii•l11«111 o
<'<i"<lllll'llto. 1w11ws dos lill1os e filhas ]1)giti111os ou lcgilimados, data
do 11ascin1nnto, "do l'l~gi-:;t.1·11 l:iyil 011 do haptis111u dP cada tun, uonte-.::,
11111l\l'S dos paPs n das irn1~s s11ll.('ÍJ'as <on1 iHdi('arJ10 do llêlS('int('llt11,
n·gist.ro <·i1il ou liaptisi1111.
~ 1." E-ta~ dr)<·lara1:<-H'S .si•r;-10 1·11brii·;11las pi•lo !Jl'l'sidi•11ll' do i·o11sl'lh11, qll<' não a<·r·Pila!'Ú. as ljlll' 11ão Pst.i1<'l'<llll 0111 f<'>l'nta.
~ '2." As all<'J'a1:1-H'S u<·r·o1Tida,; 11a f"amili:t do s11cio <'- q11(' d<~ qnallJlll'I' 111<1do Jl"'"ª'n afft•pl.ar infJ'l'l'SSPS "º" hP!'dl'il'uS S('J'flll ('lllll!llllllÍ0
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ca<las ao 1wesident1~ da raix:i pol' c'wripto e• j111Jia;;
d1'clal'açõc•s
fl'itas em tempo.
~ :1." ;\, dl'da!'a('flüS q11e, pt>r lllOtiHl til' ,;11tl'rillll'lllt>S 1111•11taPS Oll
pliysit:os, 11flo p11,:,;;1111 s1·r fuita> pl'lo s1wi11, "'r;lo \alida•: si prod11zida.;
peranl.t•. 11ota1·io p111Jlieo t'l>llt a pr<'>l'111:a tl1~ tina,; t<>:<l<'111111i11;1,:, tlt'11•11tl11
aco111panl1al-as o,; doeuntt'11to,.; quP as 1·1111fi1•111t'lll.
~\-.ºti,; hc•rd<'i1·us dn,.; -rn·io,.; q11ü nflo IJ11111en•m fPito tl1•1·la!'a1:f•«·s
011 dn.; q1w as lt'11h;1111 p1'11d11zid11 1·0111 t'l'l't>" 1111 0111is,.;f11•s, tl1• 11111tl11 a
pn•.i11di1,al-o.", le111 11 tlil'ei:o a 1'<•1·titi<'al-;1,.; pda 111a1H'ira "<'11111 ""
dot'llllH'nto.-: 1•\i~id11.-< p1•l11 í't>ll"t'l111>, ai<" ,;pi· 1·p,;oll ida a d111ida, pa~an
d11-s!' Pnl;-111 ;1 q111•111 d1• tli1·1•i1.11, "t'lll pn•.i11iz11 do tP111p11 <Jll<' 11111111•1·
d1•t'()J'J'id11.
Al'I .. 2>•. O ..; p<•n,.;ioni:-ta,.;" soci11,.; qu1• po1· qualq1H•1· 1d1'<·1u11,.;lan·
da p1•1·d1'1·e111 o dii·Pit11 ª"' l11•ndh·i1i,.; da 1·ai\a, dP ª'""'ll'd111•0111 as
JH'esc1·ip<;üP8 nstahcltwid;t, 1u·--t.1• rP~11b1nwn111, '"t'flo 1•li1nin;1d11,; <'lll
~r>s,.;flo do 1·011sdho.
,\1·t.. 2>:;. !las d!'!ilJ1•1·a1:1-,I', dn t'IHl,;dli11 ha1p1·;'1 "''111p1·1· l'l'!'lll'"tl
para. o mi11btro da .Ju,.;tii::1, q11<~ J'Ps1•ll1•ri1 e111 d1•ti11il.i111.
Al'I. 2'Hi. O ('01tsl'lh11 ·"''l'Ú ,;olitlari11 nas !'alta< c11m1111•1tida,.; l'Olll
;1 gm·e1J('ia. dos Ji11lil'il'os da cai\a <' pt1l' !'Ili» n>spo11d1•1·ú. JH'ra111t> o:<
tl'ihmial•:,· <'lllll)lt'te11t.1•<, alt'~111 da< pPnas ad111i11i,trati1·a.; i111p11:.:ta,; pdo
mi11i~ti·o d;t .J 11:::ti1:a
l'l'SIHHI'ª 1<'is.
Art. 2>1. :-;<'l'l'irit de ha,.;i: ao t'<'t'Pliime11to d;t pe11,_;~11 l">I' q11t'111
de di1·<'itn: o J1•n'<'to d1: l'Pt'o1·n1a p1il>li1•ado Plll 1wd1·111 do si•1·1 i1·0 do
C1wpo,
<·1•rtidfu•s dt' c·a,.;a 1111'11!0, dn oi>itn, dP l'<'g"i<t1·11 tl1: 11a,1·i111<'1t!.o nn i>apti,;i11n. ali"111 dt> q1ta<'sq111•1· 011l1·os doc111111·nl1h .i11lg·ad1H
111•c·ci:':ario,; pdn <'tlll.'l:lho, Plll <'a:<os dr: d111ida.
11;1 ragTa pho 1111i('o. ,\ Jll'I i1:üo, p1·1•;:rn1tP au <'IJ1ts<'l110, ;;olic·il a 11d11 a
JlPltsflo, SCl'Ú i11<ll'l1ida 1·on1 la"' dP1·11m<'11tos, para. <'ll11fro11t" l'lllll as
dPc'lal'a<:c-11'' a q11I' sr: 1"'""1"' " a.ri. '.!'d, q11a11d11 s1• 11·ala1· dr: h1:rdl\il'O.'.
Art.. :?'1·8. \ ,·;ti\;1 11~·· d;1r:1 pc11<ío 111aillJ' q111: a 111ai-< 1·lr·1·;11la da
talll'!la ll.
~ I." l)11a11do o <«q>ilal da c;ii-;;1 ltllil\'('I' :iltingidu a i111pnrta1H'i:t
dn 1.ooo:ooosuoo, n ainda as;i111 sl' ,;11as co11dii:c-•<'" pcnni11i1·p111,
JH~ll"õ"s aos herclc:ir11s dos .;cwi11,; prnlPrflo s1:r gl'acl11al111e11IP l'!t'1ada-<
at(• o ma\irno cio d11lwo. 11i1ll '"'11d11 1•\t<'1isi1<1 C"~ª 1';11·1i[dad1' aos
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l'f'f'o1·1n(1.

:-;i <'Ili q11alip1er t'·p•H"<t a imp1>l'la1ieia da.o: IH:ll"•-H'> pagas
11H•11salntente pela c·ai\a e\1·1·d!'r à '11111111a cios si•11.; r1•11di1111•11t11' 1111·11'ªc'-<, eo111pl'<'h<'11<IP11tlo as 1"1111trii>11ic1-11•,;, jllias, dllnali111-<, <•li'.,"'<'<'pt.o •" .i lll'11s, a.;- JHll,_.-,,., dll:< l't'l'ur111:11 l11s 'it'l'<lll l't'd 11zida" 111·11plll'<'ill1ta llllt'ltt1: ao 11111111/11111. d1• 1·ada 11111, clu mudo a a11p:rn<'111.ar Sl'lllJll'<' o
"ªPila l da caixa Jll'la. a1T111111ila1;f111 cl"" j11rns, 11à•1 p11tl1:11d11, poró111,
~ '.!.º

dernab het·tlei1·0;-;.
Arl.. 2·}\I. ;\;; pc1hc-1l's 11iw t'slã" s11j('ifas a pcnh11ra, cmliarg11;; 011
clP."C:Ollf.o.;: pai·a paga1111•11lo d1• di1itla,;, <'\l'l'PI"
jll'IJ1C'11i1'1ttr';; de
jnias, l'1111trilJ11i1·C.c•o; e t'lll[ll'<'.'li11111,;.
Art. 2;;0. l'resi·1·c•\c•rú a p,•11,ftll 11i111 1·1•t'la111;l!la 11u prazo de
f'inro a111t0,:, c:xeepto ,:i o pe11sio11ist:1 lúl' 111111101· llll i11ll'l'dil't11.
Art. 2:;1. Os sori"s qne 11ão !.t'tHlo \'e1H'i11w11t.os pelo Corpo ele
nllmhPil'OS cl1'iXarr111 di' pagai' l'lll di:t a.s !'ll<lS lllPllSa[itlacl1•,;, illCOl'l'i'.l'Ütl na n111ll:t clt• 20 ",,, soht"~ t'ada t'LlltfrilJ11i1;i111 no pl'i111c•il'u 11·i111cstrc,
~·~-.:a~ l'Pdnt·r~r.c:--: al1i11gir ú~ \i11\a-.:, u1·plif1os e
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elevando-sr a ;;o º/,, no seg1111dn tl'imrstl'l\ 1 pcnkndo 110 primeir\) dia
do terceiro t<•dos º' dirl'ilos do sn('io oª' q11tJla,; 1·ou1 que tiYt'l'l'llt 1·11trado.
l'a1·agraplw 1111irn. O 1·011,;ollw é obrigado a _faz~.1· a1.iso por o,;1·1·ipto no 1'nt'l'CI' dos dou~ st•g:1111dos lllt'Zl'S ~lo p1~111w11·11 t 1·rnw,1 rn a\)
~n1·io q111• si• adiar Plll delHto 1·01u
l'Ollll'1li1111~•H"' e a l'1~p!'t1[-a,; 110
11lii1110 llll'Z do .<P!.!:lllldO S('Jll('S(l'l'.
;\ri .. ;!:i~. Todo< ,,.., pc11,;io11isla,: si10 o\Jriµ:atlu.< a apr1's<'11ta1· •'<'l'1itlfío d1• yida, Pslatlo 1• 1Io111»•tidad1', l'lll j1111h11 d1• 1·ada a111111, 'i 11;-11J
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l'1'1'Pli1 1 r1•1n p1·~....;oalnH~tit( 1 s11a~ p:~11~õc;-; .

.\rt. ;!;;:1. U,; 111lil'ia1•s q1w t:uniH'lll o for1•111 d\) Ex••n·itn, q11a11do
di-.:pn11sadn..; da 1·0111111i,;-.:ão, prnlr•rfw C'1111li1111ar a <'<111lrili11ir para a
<«li\a, d1· :ll'r'l'1nlo '"1u1 11 dispo-<lo 110 art. ;!.\;!.
Jl!Sl'OSILÜES (;EJLIES

º'

Art. 2:;l. .\s normas para us scni•:n:-: i11ler110>,
ddallH's -<oliro
o ·'''l'l'Í•'.º d<' i11rP1ulio, 11:.: <'llC'aqrns d1~ todo o prssoal, do 1·onrn1a11da11tn
ao lmmh •iro, 1~mli111 l 11do quanto s1• 1·1·l"'l'il' ;'1 onll'lll l' hna. 111a!'d1a tl\)s
trahalhm affl'c1u,; ú l·orpnral:ão >r1·ú l':-:talil'iL'C'Ítlll 1101'l'p:11la11w11l11 l'ª"ª
u -nn il:o interno do Col'pll df' Bn111l11~iro-<.
l'arap:l'apho 1111i1·0. ti com1na.11d:111l.l: do Crn·1111 lll'.!.?;;111iza1·:'1 <'""(' !'<'·
g-11la 111c11tt1 q111• l'lli ra ri1 11111 1·igor d(•p11i< dn a pp1·11\'ado Jl<'l11 11ii11i-11·11
da J11sti"a.
Al'i.' 2:;;j. :'las 1'11lhas til' pagam,,•111.11 da-.: pra(:ª' a1'1'a11d•il:is si•.
dP,c01Ila1·A a irnpllt'latwia ('Ot'J'í''JlºlldP11t•' ;'1 ali111ü11l.a•:~11 par:\ p:i~·:1·
lll('.ll(ll do.< fllt'llf'Cl'dOl'I'.-<.
Arl. :!!;ti. As pracas ca,;adas e as sult1•i1':t' dl' 11111111·0111pllrla11Jl•11tll
poil•'l'~u .,;01· dnsan·a11(·1I:1das, q11:u11lo o ,;olicitP111, não 1·1•;;11lla11tl11 dalii
i1wn11rP11ic11IP pal'a o S"l'lil:n, a j11izo do ('0111111a11do.
:\ri.. :!li'7. :\pÚ,; "" i1H'<'1Hlius, de qlll' o i''""'"ll roll1• u1111l1atl11, "'
/'11r1H•ccrú lllll:t ]'aC'.~11 tl1•. 1·a1'1'~ (' p;1ral,1'.
:\ri.. :!:íK. \os i111·p11dio,; 1'111 qun o l"'ssoal trahallIP l1111µ:a' 11111";1<,

on P111

~Pl'\·i1:os

t~:..:p('('iill 1 ~,

q11ando 1•111

1n11 1• (101 011j 1·n 1·;1:--;o 11;-11) -..:t•,ia

]lll>-<il'l'l s11hs!it11il-11 par;i rl'\'1•i1:<J1,•s, p,;1:1< s1•ri10 1'111·111·1·itla,; 1111 liw.tl 1•
p:11· 1•1111la dol:nrpo .
.\!'I. :!:í'.I. () 1;0\'Pl'llll Jll'lllllll\'Pl'Ú ;1adnp1:~\)11!> lllPtlida,; 1111111i<'ip:11's
11•1llll'11IPS a rPg1ilariza1' a 1·011str111~•)0 d11< pn'dios, d<e modo q1H', p<·lti
ma 1(·1·ia l ('lll pr1•gado ,. d i;posi1:<1Ps gera1•0.:, .sr 1llt'IH' o mais dilli1·i 1 i'' i..;si l'l'I a ]ll'O[laga1:~0 do fogo para as 1'ª"ª" 1izi111Ia< 1• 11:1 1111•,111a !':1-a
rl1: 1111s para ll1tt1·0~ 1'11111parti111cnl.o'<.
Art. 21i0. A g11arda <' r·om11wrcio d1) s11b.sta1wia,; facil11rn11l1• i11flam111aYci-< i: d1: C,\plnsivos Sl'r:111 reg1ila111u11iadl1., 111•la Prdl'il11ra, du
modll a q11c o..; µ:1·a11des d1'p1>,.;ilos :-;i•ja111 situados túra. das zona-.: 11111il11
habitadas e l]IH' as ('a,;as dl'. t'llllll110tTio n~o pDs,.;a111 tl'r pal'a 1H~t:·11·i11
a rarnjn q11anlid:ulc-< q111: <'X••1;dam doter111Í1Jados li111itL~'.
Art. 2Gl. l.11g11 q1H' s1•ja po.<si1·d Sl'1·it C>lalJ1el1•1·ida 11111:1. 11n1a 1•-ctar;;lo dn bnmlJeiros e111 Cnpal'abana, adq11irid11 maio!' t,nrre11n par: 1 a
estaçã1~ da A!l'andPga e nrndada a Pstal:M1 da l~a111húa para .i1111t" do
1101'11 caPs, ahm dl' attl'IH!Pr com prestPz:t. an..; 1·:1<11;; mari1i11111-<" 1•1Jidar tlil\'l't:lllll'ilt'~ •h 1·111bl'l'\'a1:ão dl' s1•11 lll'lil'l'i:il l11ll't11:1111 '.

M8

AC'l'n'~

nn Pnn r.n EX P.GTTT!YO

A1·t. 2G2. Para accu<lir aos casos <le inc0nrlio nos snbnrhios t0rá
j1111f.11 ás li11has <la Estrada clr, FP1To Cc11lra\ do lkazil uma Psf.a(:fw
1·0111 mat('l'ia.\ 1) m11a1·0s scrnpn~ JH'(>lllptos a Prnhar!'ar ;'t pri111ci1·a voz.
,\ L'L. 2()3. Nos mo1Tos de dillici\ ;1<"('(•sso e muilu ha liitados Sl'l'ào
1·st.:i J.dp1·idos, q11a 11dn fúr 1·0111·c)1JiP11 te, pcq11e11os postos pro1 idos d1\
111;>.l1•rial apropriado() do pessoal i11disp()11sarel.
Art. 2ciL Os i11fraclo1·es do pn)s1•11t() regulanwnto, q11a11du para
o 1·;tso 11fw ho11n•r cu111111i11a1;fln d(\ pena l)Spcdal, ticari10 s11jdtos (is
Jll'CScriptas na lcgisla<;ã11 1i.C?;c11lu e 1195 easos omissos, 110 qwi 1·1111cer11n
;'t disl'iplina e Pconomia do C11r111i, SPl'àO dadas JWlo mi11istro da .T11sfi(;a precisas instrncções.
Art. 265. As disposi(:<•es do prese11tc rcg11lamr111to que importar<:m cm augmunto de dusp<'za, s.'• entrarão em vigor l'lll 1 d(\ ja1H'iro
d1• 1\li2.
A rt. 21i!\. fü)voga111-s<\ a' dispo<i1:(-11•s em rontrario.

INIJIC\().i\O DAS J•:STAÇÕES COl\l OS llJSTnICTOS
1:0lllll\SPO''WEN'ITS
E

s '!'

A 1.: (1 E S - ll I S '!' H I C '!' O ,;

Nu1·te ou M11riti11111
Compt'l\hcmlc <t ;'u·c;t (Lt Sa11dn a p:u·til' da pr:v:a da lla rnwuia,
f'r:Lia Formosa <~ t11d;1. a zuna d(\ S. Cltl'istoviiu e immndia•l•cs a pai··
tir da aveuida l'edro I\'ll. Atte11d1\ tarnhcm a q11alque1· pu11to onde
se turno pruciso trahalltar o 1nat<)l'i:tl f!11ctnaute. Está sitllada na
e;.;quina da av<•nid;i. do 1\Ta11g:11e P f':'ie,; do Porto. Telqihrnrn Cnntral 581.
Attl)ude cspeciallm'utc ao P11ifkio da Alfa.n<lt)ga P i111nwJiaçu1)s
e auxilia a Central na sua zona, quando l'<'Cebe ord1·111 para isso.
Estrt situada numa depc'1Hi('lll'Ía da Alfa.ndPga, na l'lla do l\[1 ·n·ado.
Tclí\phonn Central 58:J.

<:entra l
Attendc a toda a zoua central ela cida<lf) e, semprn qur• fôr neccss:u'io, auxiliará as out1·as csta1i)CS. EsUt c;itnada na pra1;a da Hepubli1·a 11. 4;;. Telqihonr~ C•·ntral !iRO.
Ileste on S. Chl'istorüu

Cmnprehcrnle a zm1;i. que vaP do Esta1·io dc Si, a a vr,11ida Pedro
Ivo, o Rio Compri1lo e arca cutre l\la.riz (\ Ba1Tos «. HadJ01·k Lobo, da
rua de S. Christovão á travc>sa S. Salvador. Está situada na l'lla dn
S. Christ.ovão 11. 121i. TP!ephow) Villa G8'L

ACTOS DO PODER EXECU'rrvo

299

Sul ou S. Salmrlol'

Cumprt'hewk a zona <la praia u1; Bo!afogo, na alturn da rua
D. Carlota; Flamengo, largo da Glol'ia, Cal tctt', Bento Lislina, lar·go
dn l\ladiado, Laranjr•iras 0 CosmP Vf'!li11. J·:,-1:'1 ,;itnada 110 largo de
S. Salvat!nl' 11. ft .. 'frl1•pho111· Sul li:W.

Noroeste

01t

l'il11t lsitúel

Comprelw11t!1~ a zona sub11rba11a além da !'lia Oito d1~ ])nz<'mhro,
hairt•o rk Villa l,.;a,IHJI, Tijuca, Engn11hn Novo, etc. E"1:'t "it11ada na
rua Oito 11'~ flez1·111lwo 11. 1:2fi. Telepho11n Yilla :i.~:;.

Sw[ol'sle 011. //w1111yt1i
Compreltcndr~

a zona da prai:t de Botaf'og11, na altura d:t rua

D. Cal'lota, praia d;1s Sarnladc,;, Copaeaha11a r• 1::11·1·a. IM:'t "i111ada

na rua

l1111rta~·t.:'1

11. !:21;. Td"[lhonc S11l ><ri.
Observaçün

As c,;ta<;ü•Js 1·orre1·ão srmpt'<J parn :L' caixas 1k aviso situadas
seu circuito !' para.
diversos pontos d1~ sua 7.tma, quando os
avisos fo1·0m dado.-< p11r 1111tro mPio. F"•ra d'""''" ca,;11-:, s<Í pnrtPr1fom
Sll]lf'riOI'.
110

Rio dn .Tat11·iro, 18
Conéa.
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DESTINOS

,,,Eo

a:i

8
8
8
8
8
8

3;)-30 -48

mo

Rio de Jaueiro, f8 àe outubro rie 19H. Poder Executivo de 19H -
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um

professor rie gymnastica,

Rivadavia da Cunha Corrêa.
t

ca!'f'

1.;

d<Js1~mpe11hados

p:l!'

cilh,

com a-;

gratifiea•i>.~s P,;p1~cificadas

137

119
119
119
119
119

100
fOO

100
fOO

- · -t62
-

!24
124
124
124
124

---6õõ--732--- 782
1

O b,..;erva1;ões
Além deste pessoal existem mais u 'n oculista,
d0creto n. i. 645 de fO de janeiro ele 1907.

-

fOO

na tabella R,

de

1

accôrdo com o

TABELLA B
Vencini.en.t.os dos otliciaes e praças do Corpo de Bo1n.beiros
VENCIJdENTOS
DIARIOS
-RADUAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS

Soldo

Administração

Cuu t ad< >l'ia

Gratificação

Soldo

Commandante ...........
Inspector ge!'al ..........
Assistente do material ....
Assistente do pessoal. ....
Secretario ...............

Coronel. .......... .
Tenente-coronel .... .
Major .............. .
Major .............. .
Tenente ou ......... .
Alfert~s ............. .
Quartel-mestn; ........... Tenente ou ......... .
Alferes ............. .

---------

ESTADO-MAIOR

VENCIMENTO MENSAL

\l6liS666
8008000
633$:!33
6:BS:J33
:1s;is:n:1

:ioosooo

-----

Inspector da Contadoria .. ~lajor .............. .
e pagador .... Capitão ............ .
~Iajor .............. .
Major .............. .
Capitão ............ .
Tenen1-............ .
Capitão ............ .
Tenente ............ .
Alferes ............. .

Sargei1to-ajudante ........................... .
Sargento quartel-mestre ...................... .

4838334
4008000
3168667
3168667
1\l18667
1508000
1\l18667
1508000

:rn:1s:1:1:-i
300$000

The~ourdro

Inspector ................
Medico 1° cirurgião .......
Medico 2° cirurgião .......
Serviço sanitarin Medico adjunto ..........
Pharmaceutieo ...........
Pharmaceutieo ...........
Dentista .................

Gratificação

1;:ns:n:1

:;oosooo

:116$667
2:i0SOOO

íi33S:13:l
6:n5;i3:1
:JOOSOOO
:l83S:rn3
:íOOSOOO
3838383
300$000

:116$667
:1168667
2:iOSOOO
1\liS667
2:;08000
rntSü67
1:;08000

2$700
28700

- - - - 1---- 1 - - - - - Machiuista ...............
Telegraphista ............
Mestre de la11<.:ha .........
Ferreiro .................
Ferrador ................
Com1,teiro-mór. . . . . . . . . . .
s.,geiro ..................
Carpinteiro ..............
Electricista . . . . . . . . . . . . . .
Pedrt~iro ................
Pintor ..................
Corrneiro ................
Meca nico «eha11ffü11rn .....
Contt·a-nwstre da musica.
Pratico dt~ pharmacia .....

ESTADO-!llE:-IOR

OFFICIAES

COMPANHIAS

sargento ......... .
sargento ......... .
sargwito ......... .
sargento ......... .
sargento ......... .
sargento ......... .
sargento ......... .
sargento ......... .
sargento ......... .
sargento ......... .
sargento ......... .
sargento ......... .
sargento ......... .
sargento ......... .
,:argento ......... .

1"
1°
Iº
1º
lº

J0
1°
1º

t ''

1°
tº
1°
1º
1°
1°

Commaudante de rnmpanhia .................. i:apitão ............ .
Coadjnvantt: ............. T•~ne11te ............ .
Chefe de esta•Jto ......... Alft•res ............ .

Capitão Tenente Alferes

2$000

2° sargentos

.)

1
t
t
t
i
i
t
1
1
t
i

1s:;oo

18500
18500
1$500

250$000
1918667

1;;osooo

.,

2SiOO

I:'lFER!ORES

1° sargento

t
1

:rnosooo

Bombeiro ................................... .

OFFICIAES

t

1

:iOOSOOo

Forriel. ..................................... .

Cabo rlc csqnadra ......-...................... .

2SOOO
1S:>OO
1$:i00
1$500
1$500
1S:.i00
18500
15;;00
18500
1s:.oo
18500

:J~US3:J:J

2$700
2s:rno
2s200

l º sargento ........... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2° sargento ................................. .
PRA(,:AS

28700
28700
25700
28700
2$700
2S700
28700
2$700
28700
28700
28100
2s100
28100
25100
2$100

Forrieis
5

8

t
•"fi'
f

~

TOTAL
CAROS
DE ESQUADRA

i
l

GRA:'IDE TOTAL

Otficiaes

fOO

Pra<;as
11 \)

124

(_) bservac:ões
a) Aos officiaes prnrnovidos qne nada deverem á Fazenda Nacional mandará o commanda11te do Corpo abonar pela Caixa de Econo
mias, si esta comportar, as quantias de 600$ para officiaes superiores e 4008 para os capitães e subalternos, as quaes lhl;S st:rão descontadas
em prestações mensaes iguaes á quinta parte do soldo. Do mesmo modo e em identicas condi~ões, quando houver altera•:ão de uniformes.; •
b) Nessa tabella não estão incluidas as gratificaçües de lei que eompetem aos 2°• sargentos e forrieis machinbtas, equivalentes re- ., .. ·
spectivamente a fS350 e 650 réis dia.rios.
• -.~
e) Os civis que desempenharem os cargos de oculista e professor de gymnastica terão as gratifica<;ões annuaes, respectivamente
de 3:0008 e 1:2008000.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de HlH . - llivadavia da Cunha
Poder Executivo de t9tf - Pag. 300- 2-

Cctwéa.
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AC1'0S DO PObtU\ EXECUTIVO

TABELLAC
1•1 urda111ento

u,

que se refere o
re!i!!pectivo

PEÇAS DE FAllDAMENTO

Jaqndiío de pannn ............... .
Blusa de panno ......., ........... .
C;tlc:a de pa11uo .................. .
Cal<; a d<" IJl'Ílll hranco ............ .
Ca pal·1~tc ... ..................... .
Blusa d() lirilll pareio ............. .
Cah;a ele hl'illl pareio ............. .
(ira\ala de seda J)l'l'l;1 ........... .
Ln1u:o hra11co de al,u;ocliío 12) ...... .
l\Ieias de a lgodiíu (d1111s pan•s) ..... .
Ca nfr,a d'" 111ori111 ................ .
Camisa de tla11dla ............... .
Ü'.roula d,• algodiio ............... .
llotiua~ de hezerrn (par) .......... .

cn1Jitulo

TEMPO
DE DURAÇÃO

3 a1111ns

2
2

))

a11n11
1neze~

~

+
+
l1-

:i
:l
:l

:i

))

))

"

PREÇOS
DA UNIDADE

1

1 ,\ "''"

1;,,

"""

p a p: D ~
r01·111w i-

\"""''~'''~""'"
prrn:o~

li ()

s

u lt i1110s ex1' rdeios.

))

))

Oh,...erY:L<,'Õe,o;

ir) O 1'.11µ:ajaclu 110 ''"1·1·i,:o do Corpo t'e<·elH'l'i1. a \t'IH'PI': dous exc111plarc·s de C"acla Jl''•:a de rarda111n11t.o dn hl'i111 pareio, duas 1·a111i'''" dn
11101"i111 1•. clua,; eh> Jlarn'.lla, clnas 1·el'otilas, clo11" pari•, ele• lioli11as, 11111a
g1·avala ele" seda, 11111 ''ªPª<'d\', 11111a. C"alc:;1. d'" liri111 lir;1111·0, dous IP11c:o.,
e' dons p;1.1·es cl<• llll'ias. lkc·o1·1·iclos clo11s 1IH'Z1'S l'l'('c•hcr;'1 ª" ollll'aS
fH'•:as cl<' J'a1'da111\'lllo eh> p;u111.i.
/1) As pee;a-: cl'" g1·;1.1ulc' g;da J'ol'll('.c'idas ;'1 n111-i<'<1 lc•1·;io a cl11rac::tn
111i11i1na d1~ qua.Lro ;11111n..; c·.i1da 111na. E:--:~a~ pPc~a ...:. :-<10 a;-: :-:l·g·11i11t1•:·.::
t'<IP<l('C'.te, dol111a11, ala111<1r1•,; 1\ plati11a,;.
Hio de J;u1ei1·11, 18 de 0:1tul1ro de l '.Jl l. -- 11it••trl1wi·1 d•t C1wlut
C1n·1.,J1t,
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AC'l'OS JJO l'OIJEl\ EXECU'I'l\'O

TABELLA D
'l'abel1n para re,i.!;ulnr a contribuição e penl"liio
Inensal para n caixa de bencli<_•etH•ia, a
c1ue se refere o nrL ~2,.-cl.

GRADUAÇÕES

CONTRIBUIÇÃO

PENSÃO

MENSAL

MENSAL

Coronel ............................. .
Tenente-coronel. .................... .
Major .•..............................
Capitão ............................. .
Tenente •.............................
Alferes.•.............................
:1 º sargento •.......•..................
2° sargento .........•.................
Forriel. ............................. .
Cabo de esquadra ..................... .
Bombeiro............................ .
',
Hio de Janeirn, 1S 1le out11br1> ilc l ~JI 1. Corrêa.

26$667
21$3:H
18$GG7
1:3$331:
0$33/i-

ssooo

ti840o
'1$600
48400
48200
4SOOO

2008000
:1608000
:140$000
:1001)000
70$000
608000
40$500
348500
338000
31$500
30$000

niv11rlavi1t da C1mha
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TABELLA E
<pie de~«~ i-;e1· <listribuido aos
sargento,.;
a,.ju<lante
e
quartel-1nestre,
além das i-.eças constantes do art. 210
do regula1nento e da. tabella. e

:I<'arda1nen o

TEMPO DR DURAÇÃO

Quatro anno-;
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Rio de Janeiro, 18 de outubro llc 1\111. Corrêa.
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DECílETO N. 9. O!i\:J .~!ire

ao

~Iinistcrio

DE

18 DE OUTUBllO DE 1911

da .Tusl;\n e Negocios Interiores

1 :-1:2.í$ para pa,!!'ilJli<'nto de
Barcellos

fillli~idio

o credito especial do

<}U(' deixou de rcteher o Dr. Ramiro

o PrcsidL•nlo da Hl'pllblil'.a du~ Estados Cnidos do Hrazil,
l•·IHlo ou\'ido o T!'ibunal de Conta~, nos tc1·mos do ar!. 70, § [)",
do 1·1•gulanll'nto app1·oyado pPlo dl't'l'1~to 11. :.! • IO!l. til' ;;>;! de
dt'zP111b1·0 tk 18\)!i, l'PWh•'. ú Yisla do al'l. 8'' da il'i n. 1.811,
1k :li dP dl'ZP111bl'11 11<' l\Hl/. rPYigorado iwlo al'l. H" 1la lle
11. :.! . :J5!i, dP :J 1 d<' 1kzt>n1l 1rn dP l\l 1o. abrir ao '.\I i 11 islp1·io da
Justi1;a P '.\°1'1.rndos Jnl<'r·iorPs o ••'l'l'dito espr·dal dl' J :'125$
pal'a pagan1P11to do subsidio ((lll'. no i>e1·iodo tk Jti' dP nutubl'O
a 3 til' novPlll]ll'O 1k 1H\11, t!Pixrlll dt> recPlwr o J)l'. HamiI'o
Barl'<'llos. na qualidad•• til' s1•nad11r fPd<'l'al prlo E~tadu do Hio
Li rande do l"ul.
l\iu de Jant>iro, 18 dL' outubro dt! l\llJ, \lO" da lnd1•pPndcncia

e :.!:J" da llL•pu!Jlica.

Hmn.rns

n.

D.\ Fü:-iSEC.\,

llirnrfat•ia da C1111ha Cu1·1·ea.

~J'>E<:ltETO N. \l.01\l ,\.-Jllc 18 DE OUTL1 Bllü DE l\ll l
o~ {' ..;tudos (kfini1ivo8 du trecho, na extensão <l€) 5:1. í)OO 11H•tros, a
p:irtir de Ba~ili(l, da linli:1 dP .Ta~1rnriio a Basilio, e o rt•spt•divo on;allll'ltto, 11a imp0rL111cL1 di' .i. 70-l: 7:1-l~S.J~.

~\pprova

O l'l'•':<idPn!P da Jlpp11l>lica dos Estado>; Unidos dn Brazil,

atll'lldll!Hlo ao lflH' I'l'(f\lf'l'!'l':tlll l·'lorisl:l'llO LPiYa~. c\ndl'•" Y1•1·i:-;8iIJJI) l\1·Jm11i;as <' ,loiio Bapli~la 1:a1·1·Pz. f'll1'tll'!'it .. inis da 1·011-

sl1·u1·i:iio ria liulla "" .Jagnat·iio a Ba.,ilio, d!'t'l'rla:
.\l'ligo uni1·n. Fil'am aprn·oyados o,.; l'Slud(I.; ddi11ili\n~ d<l
lf'••l'lru. na 1•xlP11si\o dr• :>:l.tiOO 111Pll'll", a partir iJ,. Jla~ilio, cta
linl!a d•• .TügUa!'ão a Basilio, ·~ o l'•»•p<'din1 o!'l;a11wntn. d11\ idallH'It!<' modificado pl'la 11Ppal'iil,'ão J.'1•dp1·al d" Fis1'.alizai;iio das
Esll'adas r!P FPtTo, 11a imprn'lanl'ia dn .1. lll í :7:31$Ki:!, de rn11for1nidade c·om o~ dneumPnlos q11<' 1·01n l'Sl•) baixam, nllll'il'ados
1wln dil'Pclol' gPral d" \'iai;ãu ·~ OIJ!'as l'ullli<'a~ da r•'S[lf'l'lin\
~l'Crl'laria dP l•:starln.
Jlio dn JanPiro, 18 t!P outubro lll' 1\J l 1, 00" da Tudqrnn11l'neia e :!3" da lll'rmblira.
HEílMES ll. D.\ Fü'.'ISEC.\.

J. J. Scabni.
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DECltK.;.'O N.

n.o:.io _

HE

18

DE oliTUBHu HE

1u11

Abro ao Ministerio da Justiça e Negocios lnteriorês, por conta do e.x1·rcicio
de 1911, o crolito sup1>lementar de filH:75o:p; ~endo: 141:7.-iO:f: :í verJJa

«Subsidio cloi-> scnadorc);; » e 477 :000$ ú verha « .811hsidio <lu:-: dt•put;1clos »

() l'1·esidmlle da Ilepnblica dos Estados llnidos do Bl'azil,
usando da autorização concedida pelo a:rt. 82 da lei n. 2.356,
do :n de deww!Jro de H110, e ouvido o Tribunal de Contas,
1111s LPl'll!fl.~ do arl. 70, ~ ~>'', do rcgula11wut.11 apvroni.dn pelt• deereto 11. 2.409, de 23 de dezembro de 18Hfi, resolve abrir ao Mi11isterio da Jusliva e Negocios '1Iiteriores, por conta do exercido de 1Ul1, o CJrcdito supplementar de 618:750$, sendo:
H1 :750$ á verba «Subsidio dos senadores» e 477 ;000$ á
vcrlJa «Subsidio dos deputados», afim de oooorrer ao pagamento do subsidio aos membros do Congresso Nacional, durante
a JH'orogw;ão da actual sessão até o dia 3 de na,vembro vindouro.
llio de Janeiro, 18 de outubro de 1911, 90º da lndependcncia e 23" da RepulJlica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa.
])l<;cnETO N. \l.051-UE 18
Ahn~

DE OU'l'UBHO DE

1911

:io Ministt:'rio da .Justiça e Negocios Intt>riores o credito exf,raordinario

i~o 13~º3~!el;~ra !"1gamento da snbvenç:io á Academia de Com~elifio do

O Prcsid1wte da llepublica dos J1:statlos Unidos do Brar.il,
llHVido 11 Trilmrial t!P Couta~. nos l."1'1tlPS do ar·t. 7:; § Gº,
uo rngula1111•11lo approvado pelo dccrdo n. -.:_. 409, de 2:1 de
dL'r.nmliro de J 8!JG. resolve, {i vista do disposto 110 art. 3º, n. t:l,
Il'ft1·a (/, da, l•d 11. :.i.:fü(), dn :ll de dl'Z!'lllhl'O d1• 1!)f
abrir ao
Minist()rio da .fu~l.iça 1~ Nq;11cios I1iferiores P crl'difo exLraordina:rio de 1O:000$ para pagamento da subvenção a que tem
direito a Academia de Commercio do Ilio d1' J:tneirn.
Ilio de Janeil'o, 18 de outuhru cte 191l, !lOº da Independeueia o 2:1° da Republica.
HERMES Il. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrria.
f111d11

º·

nr~CllE'l'O

N.

!) . 052

-

DE

18

DE OU'l'UBIH) DE

1!!11

Crêa mais uma brigada do infantaria ele guar<l~rn naclouaes na eo11wr1·a da
1\Iatta de S. João, no IGstado da Bnhia

O P1·<·sirlP11fP. ria Jtcpulilira dos Estados Uuidos d11 llf'azil,
para l'X••1:11i.:iifl do rl1•rTPto n. 4:H. r!P f .\ de dr•z•'rnhrn rl" J H!Jfi,
<kr:rela:

AJ't.igo nu i~n. l•'i1·a crearla na <luarda Naeio11al da comarca rla !\latia de f' . .Tofío. rn1 .Estado da Bahia, ruais urna
brigada dn infant.al'ia, com a dPsignavão rio 189", a qual se constituirú de trcs halalhões do serviço activo, ns. G65, riü{i e 5fi7,
e um do da reserva, sob n. 189, que se organizarão com os
Poder Executivo - 11111 (vol. III)
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gual'lJas qualii'ieados 11os disLrielos da referida cuwan:a; revogai las as d i:opusi\;õcs cm contrariu.
.
Jliu <le Janeiro, 18 de uuL11l1rn de l \111, !)0'' da l 11Llepcude11cia

" ·::J" da llcvu!Jliea.

Jlifül\lES

lt.

JH .FUNSEL:A.

Jlivadavia !la Cunha Con'<:11.
J)gCltl!:'L'U N. !I. os;;

llE 18 DE UU'J'llUllO DE

J !111

('r(·a 1uai:; dncu lni~ada~ de i11fa11laria de g11nnl;1~ nal'.iorwes no l•l'11:l1·lan1eulo
do Alto .i\('re, llo 'l'erritoriu do .A<:re

O l'n•::ddcnle da ltepulllica dos J<:slaclos Unidos tl11 Hrat,il,
pa1·a 1·x1•cw;úu dll decrelo 11. 1:JJ, 1le 1 í Lie Lieze1t1lH'O de 18\Hi,
d1·1Tcla:
Ar-Ligo u11i1"J. l•'ica1n 1·1·1)adas m1 l{ua!'lla Nacional do J l1:pa1·iamc11Lo do ;\llu ,\1»l'l', nu Terrilurio do Acn:, l!lais 1»i111:0
b1·igadas dP i11l'a11l-a1·in. l'o111 a..; d' 1 ~ii.;na1.,·1)1• ...; d1~ L:!·\ 1:;\ 1 íª, 1f>ª
,. l1iª, cu11sliluida cada u11ia co1n lrl's !Jalalhúes do servi1;u adivo
1: um do da n·s1·1·1a, a11n1•ll1·s s11li us. :l'r, 3rí, 3ti, :n, 38, :rn, ·10,
·'t 1, '1:!, /1~~' .'J 't, :í=t~ /1ti, :,7 e .'18, l'. PSlt'S de JlS. 12., t:J, 1 i, tG e 16,
q111• se ol'ga11izat·úo com 11s guardas qualificados nos J'f~SpC'cliYOS
d i,;! ri1·I us; LTvo::;adas as d isposi\.úPs 1•.m contrario.
llio de .Ja111.·i1·u, 18 d" uul11l!l'u de i~Jl 1, !)()ºda l111\q1l'l1tle11cia
e :::3" da llt'pul1lil·a.
JJmu\rns ll. DA F0Ns"1:,1.

lUvadavia da Cunha Corr,:u.

l ll•:CHE'l'U N. !l. OG'1 --- D1' 18
Cr{;a u!ll l1011:,:.11lado

lia

DE OUTUBl\U

IJI•: 1!lli

Ilha de Trini<l.ad.

U l'1·1~si1k11l1: da H1:pulllica d11s Eslados Uni1los d•l B:·a~.il,
P.;a11do da auloriza1_;ão 1·ouccdida fH'l1J al't. J" da :ci 11. :!:.?:.', lie
8 de nuveml1rn r\1; 18\tG, decrcla:
Artigo unieo. Fil.:a creado um co11sulado 11a ilha do Trin idad, com s1;de em l'ort of Spain.
Ilio de Janeiro, 18 de outubro de Hl11, !JO" da Indcpcn-

dcncia e 23º da Ilcpublica.

IIEfü\lES

ll.

IH FONSEC.\.

Rio-Branco.
])ECilE'l'O N. !J.OGG--1>1" 18

DE OUTU131\0 DE

1\J11

Abre ao l\Iinistcrio da ~lnsilça e Negocios Interiores, por conta do exercício
do 1911, o t•n_•1llto :;:.u1qik1111'nf:n- dr. :?O;!lOO.~, .<;endo: 1~:!500$ {i VPrba
« Rf·1·1·etn.ria 110 f=;,~ ,nc1n » ,, 1 P :íl00$ ú '•"rl1a «Secretaria <la Canmra <108
J >011\ttados »-

O l'resiucnlc da Ilcpublica dos I~slarlos Unidos tlo H1·azil,
usanLio da autoriza0ão con~edida pelo art. 82 da lei n. 2. 3fíli,
de 31 de dezembro de 1!J10, e ouvido o Tribunal de Contas, no~
termos do art. 70, § 5º, do regnlamenlo approvmlo p('lo decreto

:io7
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n. 2.10\l, de 23 Jc dezembro de 18\JG, resolve abrir ao l\linist1~rio da Justiça e Negocios Interiores, por couta do cxercicio
de 1\J11, u credito supplemcntar de 30:[í00$, sendo rn :[íOO* á
vel'lm « Secretaria du l::\e!ladu » o 18: 000$ á verba «Secretaria
ida Caman1 rios Deputados», afim de occorrer ao 1mgamento das
d1~spnzas colll o sen·ieo de impressão e publicação dos debates
do Congres!'o Nacional, durante a prorogação da actual sessão
ak o ctia ;J de 11ovembro vindouro.
llio de .Janeiro, 18 de outu!Jru de 1\J11, \JOº da luuependeucia e 23º da ílcpublica.
HEHMES ll. DA Fcmsm.:.\.

Rivadavia da Cunha Co1nJa.

1JJ~Cll 1'.:'11()

N. !J. 0:J(j

~DE

18

DE OUTUJll\O DE

1!Jl1

A1•pruva o rcgulan1cutu i1ara o' 111stilL1lo Nacio11nl tlc J\Insira

() l'r,.~id1:11(,. da lkpulilit-a dos Esladus Uuidos d11 Brazil,
1::-a11d11 da a11l111·iza1.::io q1rn !!te<\ 1:onl'erida 1·1·!0 arl. ;;", 11. J,
da ll·i !l. :.'. :101i, d1• :li d!' dPzcmliru de 1U10, i·esolve app1·11var,
pa1·a o Iuslituf11 N:wi111lal d1: l\lusica, o regulamento 1p11~ a ,~..,le
acompanha, assiguado pelo ministro de !Estado da J uslii;a o
~'\q;ocios Jateriorcs.
Hio dn Jancirn, 18 de outubrn de 1\!11, UOº da Indcprm-:
deucia e 23º da Bevu!Jlica.
•
HmtMEs lt. DA FoNSECA.

llivadavia da Cunha Cul'rêu

Regulamento do Instituto Nacional de Musica
1\i·L l." 1U J11 ...,( ifulo Nacional de 1\fusica scr:'t n·:-;ido p111~
este regulamcn to.
J>arag rnvlrn u11 ico. Ao Instituto N aciuual tle J\J u~i r:a si"w
a l'I dica V!' is, com as rnodiJicações Jecorrcutcs d:i na tu reza d1 •lle.
e no que 11ã1J J1)r contrario a este rcgulamcllfo, os distiosil.hos
d:t Lni Organica du Ensino que s•J refcn·m aos diroctorcs, á
livre do·ccucia, ás cougregai;õcs, ao i·1~girnou c.-1·11la l', ao laur;:krnuuto e pagamc•nto das taxas, aos certificados, ú policia acad1•uJica, ao pessoal admiuist.rativo, ás liccneas e faltas, aos
certificados, ás disposições geraes e transitorias o á iustrnci;ilo
militar (alm1rnr1'.' du sexo masculino).

nos censos
Arl. 2.º O P11sino 110 Iust.ituto Nacional d" l\f11sica 1·01111•rnl11•11dPr;í. a~ ~1·u1ii11lc"' dis0ipliuas lccciouadas cm aula diu1·11a;:;
e llUL'.[Ul'llaS: ~

Solfo.io;
Canto;
'l'eclado·
l' iano ;. •

.
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() rgan 1 ·~ lrnrrnuni um;
lü111Ja;
V ioliuu e v iuleta;
\' iolo11eello;
J lanuouia;
Cuutrapontu e luga;
lust.1·ume11ta~"fio 1: eullllHJstçüo;
J 1 l1ysiolugia 1: liygil'!ll\ da vuz;
Contrabaixo;
!•'lauta;
Uboé e fagote;
Clarinete e euugeuercs;
'!'rompa;
Clarim e eunwtim;
'l'rornboue.
:\rt.. J," Jla\1:1·<'t ·U !Jl'Ult!.ssun·.~ 1:w J•ara os e11n;os d1unw::1
1: 1-: 1•al'a 1Js eu1".~us 11111·l.ur11usJ, a~sim distribuiuus: 1wve de
::;ulfr.jo, eiueu de i:a11lu, 11111 d1: ledadu, ::;eis de piaao, um de
orgam e hanuuuium, dou::; d\' l1aqJa, 4ualrn de violino e viulcta, dous de violoneellu, t.rns de Jtarrnonia, um de contraponto
e fuga, insLL·umcntaçflu 1: 1>,ornpusição, um de physiologia e
IJygiene da voz, um de 1·"11t1·a1Jaixo, um de flauta, um de oboé
P fagote, um uo clarinete e eU11generes, um de trompa, um de
1>,Jariu1 e eu1·111•Lin1 o 11111 tk lrumbune.
l'aragrn1,J1u u11il.,u. As aulas de l1ygil:ne e pliy::;i11lu:.;ia da
'"" s1\riiu diu1·uas e 11uetu1·w1::;.
•Art. li.º As ui::;üiplina,; a 4ue ::;e refere o art. 2º .serão grupadas cru 11ualr1J sceçõ1·s: .,J1.,11wnlar, \1 . J, iustru111ental, preparaturia P 1~UJJL[lll't1H'llla1· de eom11usil.)ão.
Art.. ri". l'ara " eHeilo da J'rcquerwia e Lia cuordenação,
l!lll lfUe as maturias de\ L'lll ser e,,;Lw ladas, os cur:;o.~ serão divididos em ::;éries, cu1TPti1Ju1ute11du 1;ada uma a determinado
11umer·u de annos e8C()Jarns.
1" Secção -

Uurso de sulfoju -

Hlementar

J1:m t.rcs .sl\J'ies, de um anuo cada uma.
2ª Secção -

Vocal

Uursu de cauto - .Em duas séries, de tres aunos eada uuia.
Curso de pltysiolu;;ia 1: Jiygit~ue da voz - Em uma série
de um auno.

:r•

Secçiio -

Instrumental

I." Uurnu de tecJauu -- !•~111 uma série de tres anuus;
Cu1'.~u tk piano -- L1
:m Lrns :;éries, de trcs aunu::; cada
Ullla;
::l," Curso de urgam - Em duas ::;éries, de tres annos cada
uma;
4.º Curso de harmonium -Em uma série de tres annos;
5,º Curso de harpa - Em tres séries, a primeira e a segunda de tres annos e a terceira de dous;
:!.,"
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ô.º Cnrso rir' violino - Em trPs séries, dr, trrs annos caria
uma;
'7.º f;urso tlP violda - Em trrs srlries. a primrira de trcs
nnnns, a spg-unda P fPÍ'crira clr dous.
8.º <:111rs11 dP violonr.Plln --- Brn trrs sP.rlPs, 1fo trPR annos
eritla urna;
fl.º Gursn dP c011trahaixo - Bm tres s<\ries, a primeira 1fo
fl'ps nnnos. n srg-nnda n trrceira de dous;
10. Gursn dP flanfa- Em ilnas sériPs, rl<' tres ::urnos cada
11 ma:
11 . Cnrsn <IP ohoi' - Em riu as srlries, rl1~ f,res annos cada
uma;
12. Cu rsP de fag-ofr, - Em duas séries, d A tres armos cada
nma;
13. Curso rle clarinetP e cong-enPr<'s - 'F:,m tinas séries, de
trrs annos cada uma:
1!i. Cnrso <IP trompa - Em duas s1\rfos, ri<' trrs annos rarla
uma;
1!í. Curso rlf' r.larirn n cornPtim - Em rl1rnR s1lries, r!P f1'e8
annos f'arla uma;
!ô. C11r•<i1 rl1' l1-0111hn11r-T~m rl1rns s<írif's. rlr t1·rs annos
rarla uma.
'

1.º Cnrsn dP harmonia -

Em lrPR s1lrins, r!P 11m nnnn rada
•
2.º Cnrso rlP rontra-pnnto P fuga - F,m nmn s<íriP dP tres
nnnos;
3.º C11rsn r!P instrum0ntnçiín - Em uma sf'rie r!P rlm1s
annns;
'1.º finrRn r)p rompo8ir,.fio - Em uma Rr\rie de tres aimn;;.
Art. ô.º OR srg-uintrs curRos são parallelos:
Rolfrjo - Ohrig-at.orin para os alumnos rfp canto P inRfrnllH'nf.ns, r•xcPpfn nrg-am: f Pclarln - ohrig-atnrin para ns alrnnnnA
dn ran!n r harmonia: piano !?" s1~riP)- ohrig-atnrin para os
alrnnnos r!P lrnrmnnimn: ltnrmnnin 11" s-r'•riPl--ohri,ratnrin para
os nlunrnos ili• nrg-nm (!" s1;rjp): 1•011frnponln " fnga -nhriµ·aforin pa1·ri o.~ al11mnns r!P 111-µnm: piano r:·:· s1\riP)---ohrigaltwin pn1·n (IS nlnmnns dr nrg-nm 1 ?" s1\rip): physiolog-ia r
lty_l!'iPllf' tia
ohrig-ntnrin parn ns alumnns r!P ranfo.
Arf. 'i.º Ao lado do~ rur~ns g-Prn1•s rlris differrntrs disr,iplinas. liavPr:í. tantos cursos priva-rios .rpiantos forem propostos
n approvailns pPlo r.nmwlhn rlor•.pnt.f', na nltima Res85n rio 1'on·"''lltn n11f,.1-io1', 1111 riar1u1·1la rp11• n11f PrPd<'r :í nhrrf11ra dris :11ilas.
uma;

""z --

Arf. R.º Para matrfrnlar-sr r·m qnalqnrr rlns 1·m·sns, o
candiilafn npr.-~Pnfnr:í ns srg-11ird.Ps rlncnmPnfns:
a) rrrtirliio rir irlnt!P 1wn1·:rnilo f Pr r111 rninin111 11ovl' P no
maximn 25 annns;
b) affrstarln rir irlonPi1farlP moral;
r) r.rrt i fi1·:irln ri•' apprnvn1:iío n11 1'.XfllllP dP a1lm i.~sfin:

i\CTOR

no

Ponr:rt E~BffüTIYO

d) 'rccilio da taxa de ma Lt j cu la.
j\rt.. D." O cancliclato '"'r:'t snhmcLLiclo a exame !le ailrnissão
·0·n ri111• dP111rl!18frr>, nl1;111 ili> c1111l!í·r·i1111·nl11c;; da Ii11g11a pnrl1i'.-'lll'Z!t ,, "" nril 111111'1 ica ai,·, f'ra!'\:i'"'~. ;qif idiín irnlural para a
11111 ~ J('.a.
l'arngra[llt0 rn1ii'o. 10 rri11rliilaln ao curso <le ranln. al<-m
d" !'XaIJH) acinrn. dr'Jllfl1Jslra1·ú h'l' c11rrcnteJt1rntc as línguas
l1·anceza e italiana.
1\rL. 10. Os alurnnos que livm·c111 concluiclo uma s1;1·ic rlc
u111a das Sl'í'r:.ões de !'anlo nn dn inst.rnmcnto que niín seja final
.~1,1·iio i11sc1·iptos Pm conc11rso rle ndmissiío :'i serir) imnwtliala'.
; IP acc{\J·rlo com os termos do al't. 13 7.
:\d.. 11. llPpoi>i rir' maf.l'icnlnilo n carnlirlal.o 11agadt a
l:ixa •q11P lltu pe1·111ill.it·ú assisl.ie :ís n11!:1s dos cm·s11s
TR\n,\LIIOS ESCPLAilPS

J\ l'L 12. Tnrlos ns cm·sos fnncr~irrnarão sei;;; hor:H~ Jl01'
.sPmana, rlislrilmirlas l'Jll rl11ns nn fres lir:õP.s, confor111P as c11n\'1•11iP1H·ias do ensino, Pxr·1•pl1rn1Hlo n d" physiologia o 1J~·gi1•11n
da \11z, (:11.ias antas s1'1·ii11 d1• duas hora,; J•Ot' S!~mana.
J\l'I. 1:l. O dir!•clnr, d1~ a1:eôrr!o eom os profPssnr<'.s nl'l'i1·ial's e Iiv1·ps, fixarú. no mn1n1•nfo da ah1't·tura dns !:t1rs11s, 11
1111111p1·0 rl" mal1·i1'.11]anr!os 1·111 l'arla 11m dPiles.
At·L l l. i\'os eurs11s do !'a1Jfo <' d1~ instrumento. o 1.1'111po
d:1 1ir::i?I para 1·ada alumno Yariar:'i ele .'JO a '15 mi1111f.os por
,·,,111:t11a, 1"011fnrmc J'ür rfp 1wv1.~ ou de oito o m11tH'l'O de al1111t11(1,;
1 i\:td!1s para rnila um daqneIIPs cursos.
,\ 1·1 .. 1 G. A.e.; wlf as r!P r1·Pq1 Jf'Jlí'.ia, aprnvnitamPnto e compor1:11111·11'11 dos alt11n1ws :'1·1·fi 11 da das mcnsaluwnf r, 11os rnappas
d:1 1· lnss!' e lane:tdas 1111 1iY1·0 ri!• matricula.
:\ rt. 1ti. As 11olas de r"las.sp spr·iío expressas ria srgninl e
1'1'11·111a: J. f'alta .inf'f.il'kadn; N .l, falia niío justificaria. Apro':1•ila111P11!0: N, 111•1tlmrn; l'. JlllUco; 11, rr-gulae; JJ, bom; M, muito.
1;11111podarnP1Jlo: 1. Px<·mplar; 2, bolll: S, soJl'rivel; 1, irrcgula1'.
A 111i'dia 1tas nolri~ 1iral'-S<•-lia no fim do anno !Pcf.in1. e as
1':11fa9 rln um nwz s<í pniJprfío s1·r .i11~t.ificarlns af<\ o dia 8 do
1111'1. scgni11lr,.
Arf. ·.17. O al11mno rl1~verú Jwd.ifir·rir a falia rln r·r1111pal'P1·i1111·nln ús Iir,õcs.
~ 1." <)uanrlo a n11sP11r·.ia rt11' imprc.yisln, o alnmnn dl'\'Cl':í
111a11ilar ao di1"1•clo1', d1•1ill'll dt' nit11 dias. particip;11:iír1 .inslili1·al iva rl1' sua falta.
~ 2." Niio pork1'iío f'Cl' .inslificarlas ctnrantc o n11110 mais
d1~ ·I G falias, dr,.1·,,nrln ro11sirk1·ar-sc vagn o Jogar cto al11m110
q111~ l~xcr,dp1· essP m1m1•r11. :\s fa\fas cr•1·iío aponladns 11n li\T11
d1• mal rir-nlas.
~ :l." n alurnnn 11iin pnd1•r:í. Pm cada anno rlc íJtrnl111wr dns
r·11rsos, gosar dr. Iiccni.:as íJllP r,x1wilam n prrizo de dous mezes.
:\l't. 18. ~er:'t ('ll1t~dd1•1wln y:q.,:o o !11gae tlo nlu11111n q110
11ií11 .iuslificar 1rPs falias 1:onsP1'.11t.il·a.s Pllt quall(IH'l' dos !~lll'.~os
1111 q111· l'alla1', Sl'llJ j11slirir•a!,'ÍÍfl, a d1111s l'llR:ti11s, a 11111 1•x1·1·<'i1·i11 111·al.i1·n 1111 a 11111 1·11111·1·1·!11,

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 33. O candidato 'l[tH' faltar á chamada para qualquer
das provas de exame só pocki·ú ser de novo chamado na mesma
r\roc·a, se .iustificnr, _1ieranl.P n dirPctor, o motivo de sua falta,
nfio o podendo ser, porém, mais de duas vezes na mesma cípoca.
Art. 34. Na occasião de ser· chamado á exame, o almr.no
de um dos cursos de canto e de instrumento apresentará á
commissão examinadora uma relação, visada por seu professor
e segundo o que fôr estabelecido no programma de ensino, dos
excrcicios, estudos e peças que tenha dado no correr do anno
escolar e concernentes :í s6rie em que estiver matriculado,
afim de tirar á sorte os pontos sobre ·que deverá versar o
exame. Essa relação, segundo o programma de ensino, poderá
abranger sómente exercícios e peças.
§ i.º Além dos pontos de exame, a commissão poderá exigir
do alumno qualquer outra prova que sirva para demonstrar
aproveitamento, não só quanto á parte mecanica do instrumento, como na parte reff'rPnle ao estylo e comprPhensiio dos
autores.
§ 2.º As provas de exame poderão ser dividas em duas
aM quatro partes, comprehendcndo-se nellas a leitura á primeira vista para os alumnos que terminarem uma série.
Art. 35. Os exames de harmonia, contraponto e fuga,
instrumentação e composição cO'Ilstarão de duas provas - escri1ita ou pn1fir:a, n m·al - P os de solfojii ele tres assim dcsig-nadas:
1-:, pratica;
~. solfejo ú primeira vi:=;t.a;
3º, theoria.
A primeira e segunda provas serão escriptas e.specialmente
para o acto, não i'P Pxiginrlo no exame da 1ª série a prova de
f 1·ansporte.
Art. 36. Para os exames de harmonia, os cantos ou baixos
não poderão ser cscriptos ou compostos pelo professor para
a sua classe e só serão validos se tiverom a approvacão de
todos os professm'PS do rmrso.
Art. 37. Na prova oral dos cursos a que se refere o art. 35
o alumno SPrá arguido por dous vogaes P sobre qualqtrnr ponto
ela matcl'ia rio programma rfuf' tiver sido explicada.
Art. 38. A proya escripta ou pratica durará o tempo que
a r·ommissão examinadora en!encfor snfficient.e, segundo a nafurrza do rursn, P RPrá frita a tinta, Pm papel rubricado pela
co11nnissão Pxamirrnclora e rarimbado com o sello do Pstabe)pr·iment.o.
Art. :rn. -~· vPclado aos Pxaminanclos terem em seu poder
raprif' ou livl'os 11ão IH'l'mittirlos pela commissão examinadora
n c·.umnnrniea1·em-sP enf 1·e si d11rantP o trabalho das provas.
f-\c) algum precisar sahir ela sala rlc cxamP. antes de terminado
o nrnsmo f.rnhalllo, srí poc!Pr:í f:izPl-o com licenca do prcsidPntc
ria Pnmmissão rxaminaclora, qrn• n rnanclar:í acompanhar por
pPssna de confianc:a.
Art.. 40. l~' vt>dado a qualquer prnfossor ou auxiliar do
PnRino postar-s11 junf.o ao al11 nmo, na occ11s ião da prova PSPJ'ipta
011 pratica.

Aaros DO PODER EXBOt1'1'IVO

Art. 41. Terminadas as provas e julgadas com a nota de
boa, soffi'ivel ou má, segundo o merecimenflo de cada
uma, a commissão prooederá· ao julgamento, que se fará por
votação nominal.
Art. 42. A qualificação do julgamento será feita do seguinte modo:
·
1º, terá a nota de insu(ficiente o alumno que não tiver a
maioria dos votos favoraveis;
2º, será approvado plenamente o que, tendo obtido unanimidade de votos l'avoraveis, obtiver igual resultado em segunda votação, a que immediatamente se procederá;
3º, será approvado com distincção o que fôr proposto por
algum dos membros da commissão julgadora e em nova vo.:.
tação alcançar todos os votos favoraveis. Nos outros oasos de
julgamento o alumno terá a nota de approvado simplesmente.
Haverá na approvação simples os graus de 1 a 5 e na
plena os de 6 a 9, que servirão para indicar, em escala ascendente, o merecimento das provas. A' approvação com distinccão
corresponderá o grau 10. A determinação do grau será objectO
1fo uma nova votação.
Art. 43. O alumno que fôr approvado simplesmente, grau 1
ou 2, ou o que ohtiver a nota insufficiente, será obrigado a
repetir a materia por um anno escolar nos cursos de solfejo
e harmonia e por metade do anno escolar nos demais cursos.
A prorogação será 8empre de um anno escolar quando o alumno
fôr do ultimo anno de uma série e não houver gosado dessa
crmcesf'ão no~ anno;:; antPriores da mesma série.
.
•
Art. 44. A nota insufficiente por duas vezes no mesmo·
anno ou série importa em eliminação do curso em que ella
se der. No caso de prorogação a que se refere o art. 26. a nota
insuf(iciente impede ao alumno a repetição do anno ou série
e importa em eliminação do curso.
Art. 45. 1() alumno para ser approvado em solfejo deverá
obter pelo menos soffrivel em dictado ·e theoria;· em harmonia,
contraponto e fuga, instrumentação, composição, sof(rivel em
todas as prova;:;.
·
Art. 46. A nota má na prova escripta ou pratica elimina'.
para a prova oral.
Art. 47. O alumno que, embora feita a prova escripta ou
pratica, não terminar o exame na mesma época, terá de re-,
petir a dita prova.
Art. 48. O alumno habilitado ()m exame final terá direito
ao rertificado do curso.
Art. 49. O rrnmltado do julgamento será escripto e assignado pelos mmnhros da commissão julgadora no mappa para
essn fim dnstinarln e transcripto no livro competente.

~ptima,

Art.

DOS EXERCICIOS PRNrICOS

50. Os exercicios praticos constarão de audições de
mwdca vor.al e instrumental e destinam-se a servir d() transição Pntre a cscoTa e o concerto.
·

Art.. 51. Nos 0xercicios prntir.os tomarão riarto os alumnos para isso hahilitados, e, senrlo necessarios, os a.nxiliams
do ensino e os profeRsores.

AG'l'OR no PODER F.XF.CUTIVO

ArL tíZ. 08 progTnmmns, na sua maior parle, cleYorão ser
01·ç·a11izados tl1J modo a da!' aos alurunos, Janto qmrnt.o possi1 ..i. a c11111p1.,·l11•11.-;fí11 t!1• l11da a "'·oiw:iío 111usical dPsdo o
1;1•1\1ilo XV nl1; a 1;p1wa in11tl1•1·1ia. OL11·d1•cct·ão, 1k prl'l't)!'l)TWia,
a 11111 11la110 i11s11·11diHJ e rndl1odieo, r\ousaµraudo caria uma
d:1' ,,l'.-":iÕ1·~. 1111 1·:111:1 11111a d1) suas parl1•s. (t 1u11,ica 1·"1igins.a,
ú sympl1011i1·a 011 :í. drn11rnl.ic:i, pur pPriodns a11I igus. classic1>
" uwdel'!lll. iíns p1·11gTa1n11ias mixlns, ou livTcs. potlerfío figurar, cnlll a11101·iza1:1í11 do dirnctm· e n·comnwnclaçã.o do l'(\spc1·1 in) prol'Pssnr, a til11ln dl' f\!ISain, pl'<Hl11cr.ões dos al11mnos dn
('li l'."fl d" ro111pnsir;ão.
!\ri.. ;,:1. O mm11•.r11 de cxr\rl'ic.im; praticos, Pm cada anno,
se1·:'t suh11rtli11adn :ís r\11111·<·11i1•11[•.ia.~ do r•nfliHn, dr• f1'll'n1a a 11fín
di.,l1·nl1ir o.~ al111m10s d1\ sr•11s pslud11s rr'g1tlaL'PS.
no PllOVJ:\TENTll ]l!lR C.\lllltlS llOClcNTE:3

A rL rí!i. Q11anrlo SP dPr a v;ig-a dl' professor, o ri i recf nr dn
Jnsf.i!.1110 mandarú, cinco rlias depois. p11)Jlicar no Diai·io Officirrl edital para o prer~nchinwntn, rnarr·anrlo o prazo d() GO dias
J iam a inscripção dos candidatos.
A!'!. rí'í. Os canrlid:dn'l ap1·psp11lariín, cnm n rPr[lll'rinrnnlo
nn r·onsdho rlocPnt.n. as ohrns, rlocnmcnf.os, rr.Iar.fí.o d1~ sp1·1·ir,.os
q111• ns reco111111P11rla T'Plll .
.\l'i. [í(i. ~i 110 !11·;fil11ln l11111Yl'I' arl.i1111ln,.; n Ji1·1·r·s-d111'l'llll'S
81Í l'lll'S (',!)fl('.O!Tf'l'UO ú y:1µ-a: I', llll l':tSO de ufío lia\'!'[' (Ili dt)
111•1il:\1m rlPllPs >iPt' j11lgadn digno dn nomeacão. a in.srripçiín
s1·1·:'t pal'a 1ndos q1rn :ipr1•sf'1darPrn proYa de )J(la cnnd1H·la nwrnl.
Art.. m. Oitn dias anf PS de findar a insrl'ipr,fío l'f'llllil'Sf'-ha o ro11sPIJ10 dn('(mlc afim de eleger uma commissfio de
cinco professores rio Jnsf i111t.o, enrmrcgada de aprPsPntar reJa1 orin a l'f'SJlPif.n rio ya)m· arli~tiro, lil.fPrario, sr.iP•1lifir·11, pPrla,t.:11gi1·0 e mnral dos canrlida1os.
Art. f'í8. O conselho docPllt(), rl1)pnis de ouvir a Iritnra cio
rr'laf.ol'io ela!Jm·fülo pPla rommissiin, procedor\'t ú ynl ar.iín na
1'1'1/'llrn rio art. 3G ria Lei Organica do Ensinn.
Art. !'í!l. O prnl'cssni· de plJ~·sioloi:ia () h~'P-i1·11•' da yo:r. s1Jr:í
r]p ]i\Tn noml'aef\11 rln <ioV()J'llll.

Arf .. DO. O con,;cl11n docente, Que se rege.r'Ú pela,; disporla LPi (lr~anica rclatirn8 ús rongregaçõcs, será const.il.il11iilo pdos prnfc,;sort's rio Jnstil11tn soh a p1·Psidc1wia rio

~ii:.õm;

!] i l'!'l~t.lll'.

·Art.. flf. O rlircrfor rln Tns!.ifiiin scrá rlc livre nnmrar,fin do

( in\'Pl'IJO.

no PJ:ssll.\L .\Jl\lTNISTI\.\TIVO

,.\!'f.. C.:!. J\l1;J11 do rlircrtor, rln sccrctarin. do snb-seerctario,
rio hihliol hr•cal'in, do 1hP.,n111·1•i1·0, do por! e iro, havi:rá pal'a o
sr•1·vii:n allminist.1·af.ivo rl1n1R a111an11c11sPs, dous i11spcc!n1'1's rfo
nll1111110~. oilo i11spl'cf.ora.s rln al11rn11as. 11111 consi:'l'v:1dn1·. 11m
:iri11ad111· "" pi:rnns, 111n 1·01ili1111n r~ sl'f.e SPl.'ven!.es.

:.\C'I'OS DO PODER EXECUTIVO
~arngrapho nniro. o:s inspec!.orcs e inspectoras, conscr-va1lnr (\ afinad11r dl' lliann, porf Pil'O, r.onfill\10:4 e srrVPTltl'S,
f;1•J":lo rnmw:11l11s lll'i11 di1"1~c·.for.
A1·t. (;:i. J\ J'ia111.:a d11 t ltPsnurPirn SP1':í a1·hilrnda 1wl11 no-

nos AfTXILL\l\ES no ENSINO
c111::; pro frs::;orrs liavrr:í, como auxiliarP.~ elo
rn~i110, 12 acl.iunl.n~. 110\·c rnoniforrs e dom; acornpanlrnrlnr!'R.
Ad .. Grí. o~ ad.innlo::; scriín: dons rlc teclado, S!'iS rlt) piano
e quatro dP violino e vinl!'fa; P o.~ rnonilorPs: Sí'is r11~ piano I'
f 1·1·s rln viol i11n r; yiolcfa.
Arf. HG. JTavPl':'1 p:il'n n P11si11n rli111·n11 11s s,.p;ninf Ps n•l.i1111t os :
.

Ari.

(i

L A!l;rn

i · de teclado;
G de piano;
:i de violino r; violc!a.
1'1 para o ensino 11ocl11rnn, m sPp;1Ji11f Ps:
1 rio teclado;
1 dr; violino " villlPla.
Art. (i/. Os ad.i1111los sr·1·ií11 nnrnPaclos p11r iv11·ial'ia cl11 i]j ..
h•drn· soll pr11p11.sfa do J'f'SJlf'C'.f in1 r1rnl'1•:;s1Jt'.
Para;;rnplio unirn. Os adju11f11s l0rfio a P:l'al.ifiertçfin rnP11sal
fio '..'Gil~ () Sl\l'Yil'ii!J pP]ll prazo ele f1·cs flllllllS, podendo R1:1· l'flc•.0111h1ziiJo,.;, lll'Jll 1·.011111 rlisp<•11,.;ai111s denlro rln rPl'crirlo prazo,
si 110 rl1·:w1111w11lifl da.s s11as 1'1111c~1i1•..; l'l'\"l'l:i1·1•111 l'all:i d•· apf idfio
p:u·a 1J 111agi..;terio. a .iuizo do prol'ossor.
Art. li8. Os adj1111tos porl1'riío ser n11mPados i11(erinnmc11(0,
si assim o 1•1111"11d"t' 11 pl'fli'l'..;,11r a q11P111 livf';l'f'll1 de cnacl.in\·a1·.
NPsfe ca.'io, a i11fp1·i11irladP 1~Pssar:'i ap1ís o o..;fagi(I de um a11u11.
dPví'llllo o professor então propor a nomcar,.ão do seu nnxilial'
p1·!11 prazo ele qnP 1rn1a o parngrapho unico do al'f. G7.
J\ ri. li\!. IOs mon it or1•s Sf'l'iío <lPsignarlns polo rcsprc( i\·n
p1·11f1•ss11r ck1d1·1' 11.s al11m1HH q11P SI' rlis1in1.niirPrn nos .s .. 11·'
!'lli'sn..;, rio qun da1·:í crntl11•ci11wnto ao rlir1•cl111· p:11·a as rl1·\·id:t.<
a11111>la1;õPs 1111 Jiv1·11 dn mat1·ie11la.
~ l ." Os rn1rnitures si>1·viri"ín <•1m111anto l'n1'Plll rtl1111111ns '111
Jn..;f.ituto e pprcl'liorfio, de uma só v<:z, a gra1iíi1•ac,:fio de ::100~,
1111 Jilll do anno n111 IJlll' (ivm'Plll sPrvirlo.
~ :2.º Na falta rlc alumno, cm uma classn, com as lialiili!:u.:õf'::< lll'CPssarias para o cargo, podcr:í sPr dPsignado nlurnnn
dn 0111.rn classe com annuencia do respccitvo p!'oJ'cssor, ou pr·oc1~rlc1· o rli1'Pctoe :'i 11on10ar,.fio rlc rirssna Pstrnnha indicada 111•!11
prof1~~sor, c.:i.sn 1·111 quP o 1t1111wadn y0nct•rá. tamhnm a .~1·at i l'icrll':í11 an1111al c]1) :lOO:fOílO.
" Al'f .. 70. ~º' <'lll'Sns i)p piann, violinn í' violl'fa P. IJlll' s1)
al'l1am s11hdiYidid11s rm tens sf.riPs. ns rnnnitorPs t1•1•fi11 a Sf'll
nai·go a 1" s1;l'ic n º" adjuntos a '..'", por comprlir P:-;cl11si\·:1Jl!f•1!10 aos p!'ofrssn1·1•c: o m1sino da 3ª sf.rie.
A1'1. 11. NPnh11tu professor porlPr:í frr f)fll sua classP nwi;;
dn nm a<l,iunlP " rnais 11P u111 monitor, 1•:-;1·r~pto o p1·111'Pss111· ili•
lPc'.larlo.
ArL 72. Os a11.i1111(.os, qnanrlo no oxPrricio <lo 1'.al'~n dl' pro-·
f"1•c<s111·, ]IOill'i'fifl J'az1•1· p:ll'f() rf:Js lllí'S:lS 1':\:tlllÍll:ld"'l':l'i,
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Art.. 73. Os alt1mnoR ();\ :.>' nu 3ª i:;éric do curRO de piano,
() !'l'(!llí'l'f'l'Pm. podf'l'iÍIJ, l'llll\ f'X!lT'PRRO (~()l1RPJif.iml"11f.o rio
i:;r•n 1-ir·n f Pssn1· e i11111H~d ia 1a fi~1·:i 1izar:fí.ll rlPsf P. !r•r'.ciona r um ai 1\
dnns alt11u111Js da ·I" s1'.1·i,.. s,.111 q\11~ JHll' issn l1•111ia111 rlil'0i(o a
1p1af'SIJll('l' Ya11fagP11s.
As lic:.õ"s spr·iio clarlas na prPRPnr:a do prnl'PRsrn·. sem prP-juizn rlas lic:õrs dos alnmnoi:;.
Ar! .. 7'1. Aos acnmpanliailnrPs. q1rn sPrfí.o fa111hP111 nnmrarlos
pr•lo dil'rdor. r.ompcfr,:
1º, assis! fr :ís rlassPs rlc~siµnadas prln d irr:r.Lor:
2º, fawr os acompa11hanwntos rlc piano ,. harmonium nas
aulas, nos Pnsairh, nos 1•x0r1·i1·ios pra! icos r nos corH~crt0~ do
1'
Tnsf.ituto.
3º, rlisl.i'ilmir " a1TPcarlar as nrnf'!icas nos r'11sains P- ccmCPrfns.
í[lW
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ArL 7fí. Nos irnpPrlirnPnfos ou faltm; quP se prolongarem
ph1 mais dP oiLo rlias. noi:; rai:;ns d1• licrnça, crmnnissão nu vaga
da 1·arlnira, o rli1·P1·.lnr 1]Psignnr:'1 " wbRfifnto elos rPsp0r.f.ivos
1'1111r·ninnarim; .
.'\ri.. 7ô. Sullsl il11P n prnfPssn1>, ele prcf0rcncia, 011!.rn prof,.c.:snr 011 :irl.iunln rlo mnsmn c11ri:;o.
l':ni falia rlP 11rr11'P::"nJ'. acl.i11ntn nu livr0-rlocP-11tP. íJllP possa
011 q11Pil'a i1w11111hi1'--sr' rla l'<'t:1•1wia inf.Pt'ina da r.nrlnira, o mi11 istrn 11onwar;í, snh p1·op11st:1 il" di r·r·r·.t.nr, JH'.'~"ª PSI !'anila rle
110,\.'0ria cnmr0LPnria.
ArL 77. No ras11 c11• lii:Pnc:a r•lllCPdida a ad.iunto. o tlirrrtor,
ouvinrln o respr~rtivn prnfeRsnr. rlPsignar:t nutro acljnnto dn
Tllí'~mn 1·rn·s11. r• nfín sPndo possi:v0l. prnvPr:í a s11J1o;ti111içãn, ele
a1·1·i'1rcl11 rmll n rlisposto no art. G7.
Art.. 78. Frír:i rios r'a.s11s prP:vi.sfos neste rogulamcmtri e de
nomPaçfí.n rio Pmp1·pg:Hln pr·ln rlirPcfnr. a s11bstih1ir:fín rlns f11nrcinnarin:- arlminislral iyoQ P.nmpcfe ao miniRlro.
nos r:nNr:l':nToS
Art. 79. Os conccl'fos rl11 lllst.if11f.n rnnst.if.nPm nma sccr,.ão
rlo Pnsinn, al1l'angPncln a mmdra dP eanwra. ~:vrnphnni1~ P v1wal,
com on sem ar.ompanhamcnfo P têm pm' fim ministrar inst.1·11r.ç1io P r.rlucação musical ans al11mnos. P p1·opnrcionar ao
pnhlico o 1·onl!PcinH'llln d:is 111Pll1n1·ps nllras dos 1111·~l 1·Ps classir.os P rios r.nmpnsifnr"s morJpr·nns mais digno~ dr' nota. rl,,scnvolvPnrln nos almnnos n go~fn arlistir.o, familiarizanclo-n~ <'lllll
o pnhlir.o, í' rla!l(lo-ll11•s. po1· Pss:1 f1írma, todo n i1w1'11! i1·<l pal'a
q111• SI' 1111·111\111 arl.islas rn1nplPlns.
J\rl. 80. O!'ganiz:ir·-~r·-ha 11ma 111·chr>sfa nwrl1·ln para a r0aIizanii<l ri<• 1·0111·1•1'111s s:vn1plw11ir.ns. r!P 11111ska \·1ir:il P in.str11111nnf.al.
Art.. 81. O::: C'11J1rn1·l.r1~ sr•rfío p11hlicns, mPrlianlP hilhPLPs c!P
ingr<'~~o a 111·ccns prr\viamPntn 1~st.ip11ladnR. :\ sr•riP a1111nal
s1•1·;í. dP oito r.nnr.Prl ns no rnaximn.
Ar!,, 82. Rcri'io rnrmJ.lirog honorarios rlog conr·f'1·to.ç elo Jnsf it.uto o directnr e torlos ns proifcRRorcs; prnlr.m, porém, essa
qualirladP dr.srln lfllí' fr11·1'111 dPrnil 1 idos rln cari:m rp1n PXPJ'Cí'l'l'Olll
no Instituto.
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ArL. 8:~. O direclur será o l'llge11te principal dos coucerf.us;
designará os n•.ge11Les que o devam substituir; nomeará o chefe
dos córos e os ensaiadores de turma. Tudos estes deverão ser
prnfessorcs do Jnstituto.
Nomearü, igualmc11le, 11s cor.Y iilwus, i1u1· irnJicac;.ãu dos
chefe.~ de c1írus, ol'ga11izarú os pru 0 rnmmas, marcarú os dias
e horas para Lodos "" m1sa ios " concertos e Jará os eontractos
uecessario:<, i1wlusiY1: o de um avisador, cargo que poderá ::;er
exercido por Ju11ccio11ario do lusLiLuto, excepto professor.
ArL. 81. O pessoal dos executantes, cantores ou instrumeui.ist.as, curnv1·1:lieucle ci11cu categorias:
1ª, 01; vrofe1;ssores do Instituto;
ia, os adj uni.os;
:.l'', os alumuos diplomados pelo Instituto e os arli;;La1; 11ue
li\ 1·1·au1 1:x1~rcido o ear 0 0 de auxiliar de e11sinu;
!1'', us al'l.istas em uumern delerrniuat.!o e esLr·anhrn; ao
J11sLiLuto, escol!tidos entre os que residem nesta <..:apitai, cumprehendnudo-se nesta categoria os alumnos que Jurem profissiouae::; em insLn1111e11to diverso daL1uellcs que estudam no estalrnlei.;imeutu, e cujo auxilio seja vantajoso;
Gª, os uwnilore::; e us alumnos dos cursos de canto e de
instt·L11uer!Lo, designados pelo dil'ector, de accôrdu com os
respectivos professores.
Art. 8G. U directo1· poderú convidar ou contractar arti~tas vil't1wsi ou direct.ores de orchestrn, de nomeada, residentes ·no <)strangeiro ou nesta <..:apitai ou que uella se acha,i·.ern
de pasHage111, i1a1·a tomar parte uus co11ccrtos, estipulaudl'\-se
os seus ho110ral'ios eom o prévio assentimento do ministro.
ArL. 8!\. O 111mH~1·u de excedentes da 1 ª, i'', 3ª e 4" <.;alegorias
(: limitado cuuw se ::;1~gue: l'ara a parte instrumental: 12 violino,;, quatro violetas, quatro 'i' iluncellos, quatro contra-baixos,
duas flautas, dou,; obo1\:;, dous darinetes, dous fagotes, quatro
trompas, dous clarins ou eontetins, tres trombones, um timbal(~irn e uma harpa.
Parn a parte vocal: 10 sopranos, 10 meio·-soprauos e eontnlltos, 10 tenores e 10 baixos.
ArL. 87. A 01·c!Je,;tra üomvlela dos co11certos constará de
12 primeiros violinos, 10 segundos, oito violetas, seis violonüellos e seis contra-baixos e de todos os outros instrumentos
que forem necessarios. Haverá alumuos supplentes, que deverão
assistir a todos os estudos e ensaios, para tomarem o logar
dos ausentes.
Art. 88. Os cúrns com pôr-se-hão de 12 sopranos, 1é! meiosopranos ou couLralt.os, 1ü tenorm; e lü !mixos, inclusive quatro
eurypheus, sendo um de cada grupo de vozes. Haverá ainda 16
<.;orist.as supple11t1·s, 1"ria11vas, desti11allos á execução de córos
esp1~ciam;.

Art. SU. 'Os corypheus poderão ser escolhidos entre os
alumnoH e auxiliarão os chcJcs de córos na direcção dos estudos parciaes Llc cada grupo.
Art. 90. Os agentes substitutos deverão fazer os ensaios
e dirigir os concertos, quando forem chamados a substituir o
director.

.11:'1'tlS JJ<)

l~llJJm

1:x1·:CU'l'IVO

J Ir) ª"1·1i1·do c·.11m os J11es1u11s, orgauizarão os p1·u~1·a111111a~ tios
1·11111'<·rl11,; q111: di1·igiL·1·1u .
. \r·I. \JJ •• \o a\'i,.::ul111· 1·1111q11•I" l\!l'llee1•1· au s1•crulal'it1, apú.s
1·a1la c1H11;1n·lo, iuua l'da1:i'iu •la.e; !'alias L'r11 qw• ti11•r1~rt1 i1w111.Tido
11s "'1•1·11l:u1fps das l\i1·pJ'"ª" 1·:l!,.µ11rias pelo s1•u 1li\11 1·11111pareci1111·11Lo aos e1Hai11s u L'.illlt:1~1·lus.

'"\rL. \):!.. A l'()CUÍ[a eorn11or-su-lla da venua llu::; Lilliule~ du
i 11;.;1·1·ss:J aus cu11cerl 11s e das sulivern·üus.
A d1·sveza cunslarú, all·m do.s gaslos com i111pressue.s, a11lllLLH:ius, cü 1iias u oulrns impruv islus, dos 110nol'ar ios e grat.i1 i1::u.:IH'S aus lH'okssol'l~s e pessoas empeegatlas uos concertos,
de acc0rdo com as taLellas organizadas pelo dircclor u appro1 adas pelo minislrn.
A rt. \l·:J. Paga~ todas as despezas, o saldo das n·ceilaél
Llus concel'Los revel'ler~l para o palrimunio do Irrntiluto.
J1arngrn1Jl10 UllÍL:u. As snbve111;ues aos cow:t•l'los stí sm·ãu
iuduidas nas receitas, e na vropor·ção cio dc{icit Yerificado,
q11awl11 a vt•nda dos Lilh1:ll's du iugt·c..,so ni'io 11ruduzi!' u suHicicnlu para a salisfa(.'fio de todas as despezas.
Ad. VL l'ara J'at:ili tal' a realização dos co11cu1·[u ..;, as suli~
\'<'lt\;ôes serfiu 1:nlrugues, vol' parles u adeanlad:u1w1llL', ao lhcsuul'eirn do l'nstitulu, uwdianle l'l:quisição do direct.or, sendo,
d1•poi.s 11!: apurada a 1·1·ct·ila pruduz1da pula vunrla dtis !lillte!.l's
d" i11gJ'1'.""'º' d1;1 oi vi das a11 TI 1e:suu rn as impol'la1ll' ias JLfio 111~ces
,c,ar~s au COlllIJiellll'll 1o das despuzas realizadas.
,\ri.. \J5. 'l'udo o l'Xt:cutanlu duverú apresentar-se 15 mi1111los, ao menus, antes da hol'a marcada vara. o ensaio e meia
!1111·:1 a11f 1_·s da que 1'1'11' aiu1unciada para o concel'to.
c\l't. !JG. Aquellc que liabilualmente faltar com a pontualidad() necessar·ia aos l'!l..;aios e concertos poderá ser dispensado
de continuai· a 1Jl'l'SI a1· llS su1·vi1;us prorncttidos, cousiderandoifü vago o lo;:a1· que oc1~t1!1:tva.
Arl. \li. (),; alu1n11us iJllt' f'11rrntun a 5" categoria, pelas
faltas qu1• dí:n·111, as 1111a,.,; :;1;r:\o ;;1J1tlc~da:; t'.11111u si J'1JSSí'Jll nas
aulas, i1u~on·u1·fiu Has lll'ILas v1·e\ is Las 1\0 l'l' 0 Ula!llenlo, oLser\ado o disp11slo no arl. 18.
Arl. \J8. A falla aul11rizaila nd1i din·clu1· 1': c1rnside1wla
j usli ficada.
Art.. !J!J. l'arn a p1·inll.'il'a l1)i(11ni. o para os do11:-; ullimus
t•nsaius, mmhuum dispt'ILS:L Sí'rÚ aulurizada ;;t'lll que su allegue
1nulivo muito pod,·rosu e dt) força maior, a. juízo do direclor.
"\ri.. 100. Os dcsC'onlos soHridlls pelos executanlPs por
falta tk coHlJJ:ll't•ci1llí)tt!o aos eusaios u concertos revertcr1io a
favor do patrimonio do Instituto.
A rt. J O1 . :\s dt·sp1·zas dí) cada coucertu St'.1'1í1i pagas na
tl1twrnraria do Instituto, nos dias uleis, das 11 ;is :1 !toras da
l:inl1:, d1·111Jis d1) apurnda a i·uspeel iya n·ceita.
Arl. 10.:!. O Uovun10 suLYeuciuuarCl os cu11curlus tlu ]ll-<
1>LiLulo.
1
Art. 10:1. no tufn 1 das subvenr:õus true f0l'e111 eoucedidas
nus concerlos do JnstiLulo, 40 '/o são destinados aos cuacerlo~
,lk musica de cumcra e o restante aos symplloHico;;,
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.\l'I. 101. As st1hYP11ções annuaes que fol'l~lll cu11c1•dida;i
podl'l'P.s 1rnlili1:0.,, 011 Jlül' pal'Liculares, sc1·ão applic:adas
a a11\ilial', 11ns n11·ins d" s111Jsistencia, a al11m1111s ]J1·aziil'ir11s
11att>~, tl1·p11i:0 d1: 1·011el11ida 11111a s1;rie de estudo.~, e ang1u1:11la1·
a 111at1·i1·.11la tlus c111·s1Js JJH'llOS freque11lado,:.
Art. iOG. 1As suhYcIH.:õcs annuacs só poderão ser co11ce-·
elidas nos 1·111·s11,; de \'i•ilda, Yiolonccllo, coutraliaixo, 0)101\ Ja1'"1•·, 1:lari1H·k, t1·u111va. cltlrim e trombone.
"\!'!. lilti . . \ iuscripi:ão 1iarn as suLvençõcs aJlilW\t'S S!'l'(l
frita ao 1111•smo f1•111po lJllC a das matriculas, pre.cedcndo \lt1hli1·a1,,iin de: Ptlital, cm quu st~ Jarão conhecer as suuvenções dis111111 i\ l'is q1w k111Jarn dn ser conferidas, depois de findo o airno
(•;.wol:tr; e a ellas podcl'ão conconcr os alumn0s do ullirno
Jll'l'irnlo dn uma si'•ric.
A1·t. 107. Niio pndPJ'(t o mesmo aluJJrno cu11co1·1·ur a rnai;;
d•· llllla s11hvcn\:iio a1rn11al.
Art. 108. O candidato ú sullYcJH~fio Lll'l'l•rá junlar ao 1'l'q111·1·i11H'lllll 1•1•1·fili1·ad11 dt• lia!Jililac;iio til• a1111u anterior ela
;.;1'·1·i1'.
,\1·!.. 10\1. O al111n1111 i11c;niptn 11w~ não for .i1llgado l1al1ilitaclu 110 1·xa1ne cl•J 11lt i1110 am10 de 11llla ,:t'i'il) niío p111lrr;'t 1·1111-·
Clli'l'f)I' (t sullVl'l\(',fÍll.
AI'!. 1 JO. Üual1p11\l' elas ~ul1Yl'lll)ÍPS a1muacs ea!w1·;'l ,111
al!11t11J1) que maior aptidiio h11t1ver d1•1111111slrado d11rnul.e o a11111
1~ l(IH'. c~nt co11nurso, parn rs"c) fim esla!Jelecido, ohlivcr rnéflwi·
classificação. Havendo apenas um concorrente, só terá direito
ú Ruh1·1m1:.ão, 'i a eo111rnissiio ju!gadul'a co11sitlel'ar ovt.iJ1Jas as
pro\'as dadas.
Art. 111. Não fará parte da cornmis'ião julgadora o profess111·
do l'l'JILOl'l'Pllle.
,\rt. 112. Nii11 s1~1·:i dada s11!Jn•n1:iio ao alu11mo fJUn r1iio
ti1·m· frc)fj\IPJJtado 1·11m assiduidade o r.ursn c111 que se inscreveu
e os c11rsns parall•·ln,; nl11'iµ.at11rios. l'Prdrr:'l larnl11)111 o direilo
ú ~tihPJl\'(;iio a1pwll1~ ljllf' lÍ\Cl' ÍllCUl'l'ido na \lCJl:J. de S\lSfH'llSÜI)
üll so !'!'rido pnr clt1a.o: y1•ws a dn reri ressão.
Al'L 11 ;3. Os 1·011c1ll'~o,.; para as s11)J,·e11ções rcalizar-sc-J1ão
l'llt dl'zernbro, P11t s1•g11ida aos cxarnc·s de prornor,ão e finar;;.
,\ it. 1 l í. ,\ c11111111issão julgadora consladi Lle quatro pro;fessores, sob a prcsidcncia do dircctor. Faltando, á ultima !tora,
i1111 1111 mais llll'llli>l'Os. o clirPctnr r10mcar;í. ~ubstifuto.
Art. 1J5. O conrorrenle scrú sul1111cltitlu au seguinf.(• pl'll-
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Ulll frceho 011 IWt:U determinado pdo diJ't•t•fnl', com :iudi1·rwia do l'l'S!)f'Cf i\'o pl'ofrssor, 1 O dia~ a11l·~s
da J'l'al izar.ão do concm·so;
:.2", 11:it11l':1, :í pri11wir'a Yil-;la, dr um lrecl10 ·~ lrn11sp11r·[,. do
llll'SJtto cm 11in (0111 dado;
:l", cxccnc:.üu lk uma melodia, lll'C:a, c•sludu ou c.\.l'l'eiciu,
ú escolha do c01worre11te.
IArt. 118. IO julgamento scr'á feito por volac:ão nomjnal,
:sendo _as decisões tomadas por maioria ele voto3.
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.\ri.. 11 (i. ,\. illstTÍ[l\;fÍ<l vara us COllCUl'SUS a11s lll'<.~lllius es1.ar(t, i11sv j'111'lu, al11>rla 1111 11ws111<1 dia tia rualiza1;fw do.~ (•xaiues
l'iU<tPS de 1·;utl11 t> d•~ insl1·1111H~1tl11C'. 1• SPL'Ú •~J11·1•1Tatla tr, dias
de11ois.
ArL. 117. Te6io direito dt> concorrer aos vrn111ios os
alu1uJ1ns 11ue t.ivun·1n 1'<1111pldad11 a 111lirna s•'>rie dos 1·ursos de
caut.o 11u i11sll'lluwulo, 1•xcopL1J L(,i;!adu e hat·uwuiuu1, e 11l!Lic10
dist.i111:1;fi11 uu plo11a111enlu n11 exa11w Jiual.
A 1·L. 118. ius pr1:111ius ;.;et·fiu l.n·s:
1", medalha du ouro;
~ ... mudalha d1J prata;
;J", menção ho11rosa.
ArL. 1 l\). 1<~111 t'.:tda dass" d1• 11r11fess111", s,·, p11dc1·iiu ser
cnueedidos 11u1 l" " :'." J•l't'.111i11.s para ns alu1111111.s du .s1·x11 11mi;culiun 1~ u111 l" l' :!" p1·1·111i11s pa1·a 11;, al1111mos tl11 s1•.x11 1'1!111iuiuo.
O :l" prcciu, menção l11Ht1'0,.;a, ;,crú conforido som liutiLação,
an '"t'i 11. 1·io da co1nmis;;fíl1 .i11lgado1·a.
,\1·L. 1'!0. As cu11111Jissõc;; julgad11ra.s dos coucui·sos serão
compostas de s1üs llll\JtJJJro:o, 11oaieados pelo direct.or, que as
p1·psidirá. l<'alLandu, ú ullima l1ora, um ou mais llll'.lllUros da
L'om111issão, o direclor nomeará substituto.
:\rl. 1:!1. Os prol'1·.'>HH'<'s nãu poderão fazm· parle da commis~Cw julgadora a q111· s1• 1·1·l'i•n• 11 artigo aut1·1·i111" quando se
apr·1·~1·1tl1•111 al11n11111~ tl1· s1ia 1:lass1:. Todo lll'<'llti11 1111 1"·rl.íl'ieac10
oht.i1lo 1:olll vi11la1:i:in dnsl<' artigo se1·ú nullo.
·A1·t.. 1:!,:'. 'l'l'l'111inallo urn cmieu1·so, a co1111uissft11 julgadora
resolverá sobre a distribuição de premias aos concorrentes.
As vola1-.õ1:s serão rtuJtlirntes e as decisões deverão ser tomadas
por 111af1ffia allsulufa d" \ol.u~. Findo o .iulgameuto, o secretario lav rnt«i 11 n•,;pl'1:l.ivo f.<'ntt11, vara ser assignadu por todos
OS ItWlll!Jl:OS.

l'arngraµho 1mir,u . . \.lé111 Lksse termo, a coim1iissão assignar:i um rnappa 1;om a tl1·1:lar:11;ii11 tias p1:r;as i•x1•1:11l.atlas 1wlos
concorrentes .
.\ri. 1:!:l. U pt'l1grn111111a d1·talliatl11 rlu.s 1·1111eursos serú al'fixado na portaria do Instituto, antes de iniciados os exames
finaes de canto e de instrumentos. O prazo para a realização
dos concursos será d<" Lrittla dia~. a 1'.1111fa1· tia data tia art'ixação
do rl'fnrido programma.

1\rl.. 12'1. HaVl'.l'Ú, amrnahH1\Hl.f'., concursm. parn premio de
aos pai:r,ps estrangeiros.
Art. 1 :'5. O premio de viagem consistirá Prn uma pensão
duranl.tõ o pntzo irnprorogavd de dons amws para os discipulos do Instituto que tiverem poncluido o curso de composicão
ou que tiverem obtido o 1º ou 2º premio de que trata o art. 121
nos cursos dü canto, piano, orgam, violino e violoncello.
Art. 126. O concurso será annunciado com dous mezes de
antecedencia e a inscripção feita por meio de requerimento
ao director.
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At·t. l'.:i. U p1•nsio11ista q1w 11ii11 img11il' viagc111 uo praw
d1· lfllalru 111pz1·s l"'''d1·r;'1 " di1·Pit11 a11 pn·rnio, salvo caso de
1'11rn1 111ai111· d1\\ ida11w11l1\ p1·11vado.
• .\l"I. l'.'8. l'al'a s1·1· ad111itlid11 a11 1·01w111·:,;o, pro\'ar;'í 11 r.andidalo:
I". s1~1· L11·a·1.il1•il'11 11ato 1\ 11•1', 1111 111a.1;i11111. :!S a111111s de
id<l'll1· pal'a o.s r11111~111·sus d1~ canlo, µian11, on:;am, violino e violuucelio, (\ :w a1111os, 110 Hiaximo, para 11 de com[losição.
',!'', t 1•r o 1" "li :!" 111·1·rni11 a 11ue si~ n·l'erc o art. 1:!1.
A ,.t.. 1',.'!J. o p1·11µ;1'am111a pal"a Pss1~s concw·sos será organizado pl'!o 1•01Js1•Jlw doCt\Ille, um f()Jllpo opportuno.
IHl P.l'l'JIIJV[(INIO J>O JN S'l'I'l'U'l'O

AI'!. 130. O pall'irnonio do Tnst.iLuto sr\r';í co11stit11idn:
ai ('11111 li r1111do pall'i1111111ial ljllf' .i:í 1•xisl1·;
/Ji ('lllJI llS \ al11r·1'.~ 1111 ]11\llS dt\ IJll:tt\.S((lJl!I' l'SJ!l'(\ics iJlll!
fo1·1·m doado.~ 1111 legados ao Instituto por qualquer meio legal;
r) Cfllrl os saldns d11s r·orwr!r·to~ consignados no art. !J:l;
i/1 com a~ laxa.~ d1• rnatrin1las, de r:ert.idõos, de bibliof.hcca
I' d1• i-.Prt ificados:
el com
p111·r·c11i agnns das 1.axas de froquencia rios cursos
(' das im;r.,1·ip1.:.õns para Pxanrns;
() W•lll a a1T1'f·ada0iio da,; irnpo1·ian1-.i:ts a 11tw, por quaf1'twr
1il1110. l1•nlra dir·1•il":
11 • 1·11111 .f111·11s ,. r1·11di1111wlo do c:1pi[.ul.
Art. 1:.IJ. O fundo patrimonial do l11sf.if.ul.u rni·á convnrl.ido
"ll1 apol ior,; da divida pnbliPa .fnndada. i11scriplas com a claus uln de inalienav<'is.

ª"

flA

lNSTIWCÇÃo Mll.l'l'/\lt

Arf.. f :l:!. f'al'a ris alu111n"' rio
e111 Yigrn· a.~ i11si1·1w1Jws 1\XJl('dirJa~
<'Xl'r,111:iin do dispo:st.o lH• art.
ao ducrdo n. (i.(lí7. dl' 8 d1• maio

"ª"ª

flllS

s1\x11 rn:1scul i1111. 1:011liHua111
111•!11 ~I irii~l1·l'ifl do lr1t0rior
J/O do 1·ngulamunto auncxo
d1• f!l08.

C1·:HTJF!t:c\ll11S

.\ri. l:l:l. ,\11 al11mno, qun fpnni11al' q11:ili1t11'1' rim; cursn~
R('r:'1. 1-.1111fp1·id11 11 1·1·spl'1'i i\·11 1·1•rtiffrad11 <11• m;,;islr•ncia e apro~
\1•ila1111·t1l11. <l1·p11i,: d•· paµa a 1·om111'.f1·rtll'. laxa.
DISPOSIÇÕES GEflAES

:Art. 134. No regimento intPrno 11 r·ons<'l1J10 dnci>11li· 1ii'l1·r·111i11a1·;í as idarl<'S 1·.1H1\1•nicntcs para os diff0rPnfos mu·sos 1i
estnlwl1•1•1•1·:'i PS [ll'li(.!:l':tllllllUS par:i llS l'Xarnes e i\OllClll'.'iOS de
adrnissiio a (';:i.•WS llWSJ!lOS l'.lll'SOS.
Art. 13[í. Apmrnr da idade exigida para a matricula ser
a de nove a 25 annos, o candidato, que não satisfizer essa conPoder Executivo i!IU - (vol, III)
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di<:ií11. ]111<l<·1·:i :11•1' :ul111illiil11 {t ni:1Lrin11a, ~l ]li) C'X:lllli'. <lll CUllf'll\'"IJ d1· ad111i..;..;;l11 11'\<'la1· <'.\1'<'111:i1111:i\ apLid:\11 11a1·a a 111u,;it·a,
a juiz11 11Ha1ti1u" da l'l'"J><'1·li1a c11111111i ...;,:;(u.

Art. 'l:l!i. lla p1·11a d<: ;.:11:-p1·11s:iu Íllll'iJ"la a<1s i11111'1·s.-'111·,·s,
au-;ilia1·,·:o d11 <'llSÍIHJ <: d1·111ais t·11q1l'<'gad11.•. :t:i'iÍ111 1·1111111 du
igual IH'lta 1• da d<· 1•\1·]11...;ii11 d11 Jn.,liluln, 11111· u111 a d«ll'i a1111os,
appl i1:ada..; ª"' al111J111"·"· !':tl1<'1·:·1 J'l't'lll''ill para '' 111i11i,l 1·11. s1•11do
iu!Prpuslu 11<'1111"1 d1: 11il11 dias l'1JI1lailo'i da data da i11Li111ar;:io.
l'arng1·apl111 \lllÍl'll, !t) l'L'l'l\l'~ll fl'J';Í l'ff<'Í(IJ ,;U~JH'llSil u.
:\l'I. i::7. 'J'odo,; 11-: l <'<'lll''°'"'i q111·1· da·; ill'lilicl'ar:íí1•s <111 di,.,.,.(111·, ljlll'\' tb'i J'f''iflilll:(11•-; d11 1'1111"<'11111 d11tTIJil' 'il'l'i'lll di1·igido'i
a11 111inist1·0 a q111·111 igual111<'Jlie ;,;1•1"i 1·1·n1<'1l id11 11 J'<·lal11rio du
<J11e traia 11 arl. ;\O da L1:i ()rgauica tlo E11si11<1.
,\rt., l:l8. Nu t·aso do irnra:,:r::lJJl10 unieo d11 :ul. .í(i da Lei
( lt·;.:a11ica do Ensi111J •J J'<'1'.1!l'~o s1·rú t:1111Jwm 11r1ra '' minblr11.
_\rt. 1:w. 11 .., y1•11ei111,.ul11..; du l"''"'"tl du J11,:lil1Jl11 ,.:1·1·:\11 u-;
1·1111 ...;ig11ad11s 11a talll'll:t a11111""ª·
;\ri. 110. T\()s 1·s:u1w'i d1'. 1J1ialq111:r natur1·za e 11os coaeur,;<r.s de utl1nissfi11, o 11t'L'"itll'JIIP da commiss:w j11lgal11Jra t11ll1ar:í ]ltl!'(.<) 1111 .i11lgalll<'Jil11; lJla:; llf.IS ellllC\ll'SllS a l•J't'JIJÍIJ tt-1·:'t
;.;i'11111·111" ll \li[() i\('. tjll:llirl:t11t'.
_\l'i. l í 1. () di1·1·1·i111· J,.1·:'t a J:i1:1ililailr) de com·i1l:ir l'l'S"nas
1•..;!1·a11l1as ª" 111a.c;i-l,.1·i11 <111 J11-lil1il11 para Ja·;,1·1'<·111 [1<1rl1• das
1111'.'i'j." 1•\a111i11:td111·a.; " .i11lgarl11ras ilrJs co11ct11·,-;11s.
1\l'f .. lf1·_'., /\ tJjc;f ri)J11i<:iio dos pl'OfrSSll!'l'S Jll']:t.S c]aSSl'.R
di11r11as e 11cwlurn:1s s1•r:'i. frita lJl'lo 1lirect1n', tcnilu !'l'l'i't•1·en1:ia
parn aq1tdla-; 11s p1·ofh:'1Jl'!'S mais autigos.
J\i't. 1 j;\, () ]l!"!ilull) lll:lllf<'l'(l I'. dt'St'll\"11]\l'l':Í f'IJJll llS J'l'1'.Ul'S«S a1mu:il1nt'llle !'llll"Í!-!11adu:-< rw urçame1tl1J i1ara PSf'I) fim:
1". llllt:t 11il1li11fl1«ra tle 1•111111111sii;Gcs mu-<ica<':'i e 11])1·as de
lifl,.1·a(111·a 11tll'ic:tl:
·!", u111 n11i.s1·1t 11<'. iihl 111rn,.11f(I~ d1~ rnu;;iL·a q111· ()fr1~1·e1.:am
i11!.l'1·1·ssu para o 1•,;l11d11 il:t l1isl111·ia d:t 111u-:i1·a 0 d1J ~··u d<'.S<'ll' 111' i1111•11l<1 1111.s diY1·1·..;11.-; 1•aiu•,;;
:1°, 11111 galii1t<'I<'. tli: 1ll1~-.,i<':t 1•11111 os aJ1p:tL'1•l1111:-: ac.uslir;o~
Jli'<:1•..;sa1·i11s :111 1•,;l11d11 d:t ,..;l'i<'llf'i:t 11111..;kal;
/1". 11111 i11sl 1·1111u·1ilal 1·11111pldu do or1'.h1·~i 1·a 1111 diapas:\o
11111·n1:tl tl11 l11•d ilulo;
''"· 11111 galii11,.l1! 1·111n 11s :q1pat1.•ll1<"; 111_•i:1•-;.-::u·i11" ao e_sludo
da 1il1y~iol1•i.:i:t t) 11:- i.:i1·111; th Y1•z •
.\J'I. l í í. J l:t l1il1li1d 1J,.1·a 1· il" :1í-clliY11 s1'i p11tln:i11 C:f'J' ri:1Íl':u]11s li\ 1·11s <; lllll'iil':t' l<tll':t :1s l'l:tSSl'S llJ1ti1! f111·1•111 JJl'Cl'S:--;ari11s.
Elll tl111·u11w1il11, \jllf: a.s."ig11ar:'1, o profe~sol', 11 :inxilia1· tlo
l'llSÍl\ll IHI () :tlllitlllll a l!llf'lll f<ll' ('f)llfi:tda illl:tlij11.Cl' lllll"<l, I'CS[Jllll~aliili;-.ar--'1•-!Ja pd:t
il11icfi11 <'lll p1'rf<:ilo 1•-<lail11, d1•1t\1·11 d1;
11111 pl':\/11 <1"i<'l'llJÍll:Jd11.
A1·L J í:i ... \s frri:1·.; 1'11JJLl'i'<'hl'11di<las c11ft·1>. o 1·11<'f't'l':t1111·nlo
r\11.~ !ral1all111s P a s11a al11·1·lura J«.11kriio ""l' !-!•Js:1il:h p"111 [Jl'Sr!<Jal administratiYo e dil1:rnlP uatlo l11es apr1JU\'f''" s1•111 Jll'Pj11 izu tlo se1·yi1;1J o d11s y1,110i1nento'3, prer1:deudu auturizai;rro
do rn i n i.'J t rn,

l'""'

,\l:TUS VU

t>tl!JJ.;it EXECU'l'l\'ll

1'a1·agrapl111 1111i•·"· ~i :dgu111 1'111lt·1;io11a1·i•• atl111i11i-;lr·ali1·u,

Jl"I' a1·c111JtultJ de "''/'\ i1;11, 11fio r1ud•·t· gosat' frrias no IH'l'iotlu

p1·11p1·ip, 11 dit·1·1·l111· llt1~ p11d1·1·:i 1·oucc-dcr 1)111 q11al11u1T 01llra
''I"'''ª al<~ :w di:L-< 11:11·a ,.,~,~ J'i111, -;1·:11 JH'1',jL1il11 du.-; s1·11s \1·11c i IJ 11' 1tl i)'i •
,\l'l. 1 'iri. l.11µu ljlle J! J11-;fiflJfu di.-;pu11!Ja dl' llJJJ ;-;aHi11 parn
a i·1·aiiz:u:fio 1k 1·1111t'l't'loc, L:<1111'1·1·c11i:ias, ou palPSfl'as ."1'i1.•11lil it·a·1. a1·ti-;lir·a-; 1•. Jitt .. rar·ia-<, 11 din·r·i11t· 111111'-r:'i alug:1l-11 p:11·a
[;w-; Ji !IS.
,\ la:-.;a du :i111.é!lli'l du salií11, li1·111 e11n10 a :q11ili<':11:fi11 da
J'1·-;11<'1·li1a n·111la, .'1•rií11 reguladas por i1Jstrucr:1-JL'S 11w~ o dir1•1·!111· 111·µ:111i1.ar:·1 1~ :;11limt'it1~r;i :i appr111:11;fio do 111i1Jist.n1.
1\rl. J íl. () din•etor ]IOdr)ni eunvidar a!'fi,;tas ('-;franltus
ao J11:;!ilulo para f1111ia1·1·m parti~ JW' 1·x<'1·1·id11'-' 111·aiil'o-;, 1p1:111d11
fi'1r is:su nc1·1•,;sariJ!, eul'l'<,llilo a tlcsveza vela 11·1·)Ja eoc11/1111•·s
du l'.'ll alwlei: irncnto.
ArL 118. No irn111'di1111'1llo ou falia de um dos a1JJa11w•11-;1·~,
s1•1·1 irú o ius111·cl111· de alltJJlllüS qllu 1'úr ck,.:ig11adu p'-'111 dir1·1·(11r.
1\rl. J í 11. Ni'í11 p11d1·r:'t, soL prnlcxlu alg11111 uu i·1·s111JJ1~a]Ji
lida1k d1: 111"';1Ja nlg11111a, :-;1·1· i-di1·:11!0 d11 Jii,,til11l11 q11:il11111·1·
JJJ11\·1·J, ltl1•11,.;jJi11, i1i-;f1·11t1)1'JJIJJ, JllUSÍt'H, ('[1:.
,\ri. 1:-,u. U 1·u111p:u·1•1·i1111•Htn dos diversos l1weeiunar·i11.s da
u1j111iaislrac,:ií11 a11 s1·1·1 i<:o 11111·!11ruo .s1•1·:i l'l'gulado pelo :din·i:fo1·,
tjlll', attend1•11du :w J11ai01· 1111 J111•n(1t· 1;:q1cdi('JJ(c., potlcrú exiµil'
a 11rl',l'll(:a d1• todo-; dial'ia1m•1llu 011 l''-'1·111i!lir que su rcv1•1.1.•m
11ur turJJi::v; 110 s1~rvit.:1l.
:'\csl1~ ulti1JJ1• ca.-;u, 11 t!lllpl'cgad11 que fa\lae nus tlws dt'Si;.:1wd1!.'l 1wl11 dir1·cf1Jl', p1·1·derú mcladu da l'l'.'J!l~cl.il·a gratil'ica1::ío.
_\d. l'."il. <h :ie11111paul1ad01·1·s, o t'.Ull"1'rvad11t· e o al'i11:id111·
ck pia1111s. 1·111 1 az:111 da:-; funec:rícs i111Ler1:nl1~s aus re,;111•1·1 h u:-;
c:1rµtls, a-;sit:1ia1·:íu o J!11n(o ú 1111ra dt)signada 11clo direcl11r.
~\1·t. 1;1·!. JJ:n1•r:i 111n ~.1']]11 d11 J11-;fjt11f11, o qual :wr:í :IJ1J1lieaill) scgu11do a-; c.\Íé!l'llt'ia..; u IJda J't'rr1ua tJllt' rcsuhcr· u diredor.
lilSl'U:óll..:t'jEs 'l'll\NSl'l'UIU \S

_\!'I. J~1::. 11) <:1111·1·110 di,ll'il1uil':i J!(']as 1·:11ll'ira;,; tl" 1]111• i1·al<t

11 ar·I. ::" d1•'-l1~ r<·c:111:1 111•1il11 11..; :1r:l11:fl·..; J1J1Jl'1·c:'-'111·,., d11 J11-.:lil1il11
J!J'i1v1•1·:i Ji1T1·111;,11l1! as n'slanlr:s.
·
.\l'I. J:,\. 11.' li1;.::u·1·~ d1· 111,.1nl1r11,.; l11111111·ari11-; d11 J11-dil11l11
~1·r:í11 1·1111~1·n ad11~ 1·H111uaul1J f1JL·1·m l'.\l'l'cidu.-; IJl'los aet.ua1·s s"1·\ 1•nlua1·i11.;;, r·1n11 ns :1llrili11i1;1)l'S m1•111'inn:idas 110 :11'1. 'iº d11
i·r•µ11la1111·11l11 ªl'J•l'111ad1J pl'i1l d1•cn~l1J JJ. li.fi:.'l, 1k :!!! d1: :t'.'.11..;!11
d1• 1 \)()/.
\J'i. J:i:í. IH :tll'\Í]ia1·1·-< d1: 1'lJ~i1111 du 1" l' ;?." c\:t..;:"'S. 1•111
1·.\1·1·1·i1:io 111.,..;la d:ila, pa.c.;~a1·:i11 a adjuttlus e J11·111ilo1·1""· l'l"'Jll'1·! i\ :tll)('Jil1'. d1: a1•1•1'11·iJ11 ('11111 l'-;it> l'l!,'.!lli:lllll"llJO, l'it'a11d1l, jllil'<-,111,
l'lll di-;p1111iliilitl:11fi• 1·11111 11.' l'l'~Jll'l'li\'11.' \'l')it'Íllll'lli:i:;, (l,'i :i1·!11:11"i
:111xilia1·1•-; d1• J' 1·!:1.'·"' d11 1·111·-;o d1• ca11l11. 1wl11 (1•111p11 q111• l11J·s
Jaltat· i1ar·a 1·11111pll'lar1•1Jl t> 1•ra:rn JH'l11 lJll:il f111·a111 n111111·ad11..; .
..:\rt. 1Gü. Hcn1;.::1111-~1~ as dispusí1;ões c•1J1 Cll!tlrario.
l\io du .rauciru, JS de oululJro
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7. (jfiü,

1l•1

O J>n·si11<•1ii•' da l\1'[111lilil'a il"~ Eslados Uni1los do Brazil,
:1ll1·1tdct1du ª" q111· llw 1·.\.1111z o 11ti11isl1·0 da 1:ul'1·1·:1. 1·1·~11111~,
1•1u yjsla da 1·on\1•11i1•111·ia d1• s1·1·\ i1:0 p1I)1!i1:1J ,. us:111do 1la
:ill1·illui1:fí11 11111· 1111· 1·111111·1·1· " :11·1. iN. 11. 1. da 1:1111·d.il11i1:fío,
all1·1·a1· 11 r1•:.:ulam1•uln :1J'lll'U1ailu pdu 1\ecrnto n. ; .u1;li, de
18 ci<) 11u\1•111lir11 d" l\111\1, para a 1ll·ganiz::11;:!11 do q11at11·11 1los
~arg1•ulos a11wuw•11-;1·~. 11a pa1·l1· rd1·1'l'lli" a11 ad. 5", § 5º,
pda r11J'lll:I :d1:1Í\ll d1·1·lal'ada:
« .\ 1·!. ~............ ' .................................. .
§ 5." Us i11J'l't'iot·1·s. d1·sil1_• q11c s1·.iarn i11cl11idos IJU quadrn
d<' :tlll:llll"'llSl'S, rk:llll 1•wl11id11s 1!11 ..; i'.lll'[J(JS :l (jll.I' {ll'l'tl~llCÍam
1• os ~1·11s \1•1tl'i1111•11l1i-;. 11:ío -.:1í de• din!IPil'ü, ma~ ta11tl>c1u de
J'arda11tP11to, .'if'tii tii·~11los pda 1·1•parli~fío ou uniclac!P em qnP
sPrvem. Do Jlll'SJl\ll rn111\n ·"'' pt·1.w1_•dPrú cn1 1·Pl:.<1~ii11 ú cseripLul'ação de suas altl'raçõPs.
Ficarão, porém, addirlo,; ás uniclêHlcs nas localidades onde
se acham, podendo lll'l'IWÍ tat· aos qnarLeis. a l'l'ê\flchal' .nos
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llir1 tlP .J:111r•irn. ::;; dr• r111lt1!1rn dr• 1!111, !Ili" da J11J1•pf'lldr•11cia P. :!:l" d:1 Jlr•pultlir"a.
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8amp:1to Tiihriro, Frnni·i~ro flp Prmln. Ho(lri~llPS
Paulo r~ochi~upc.; l1od1:1 n~~ Í:l\'fH('~ c•onc.::lantr-:::. 1l1Y~ cl01'r< fflS
w:. R..r11n. 1lf' t!1 (1(' rn:1io (h' 1~l10, f' '.'.. tnn, '1" -11 •1r jn11Piro 11<' 1\111

CnnCfHlP, a

Alfr01lo ]i'1r111:::.to ar

'J't,ix11irn.
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1

() l'J'l'SÍdl'llf1• rla J1r•p11Jilir"a dos r38fa<Jos ll11itlns rJo H1·a-1,i],
aLfr•niJ,.,11iJn ao 11110 J'l\flll"rr·1·a111 AlfJ'r•rln P'n11sfo dP Rampain TlillPi1·r1. F1·:rnr·is1·11 rl•· l':rnla fl11d1·i~11<•" T1•i-.:r•i1·:i 1• 1':111111 H11rll'i~111·~ Hrwlta. r10rrPtn :
Arf.igo 11nir·n. Fi1'am rrmePtlirl:1s n .\lfrPrln P'n11sf.n dP Rampain TlihPirn. FranrÍ~i',O ili' Pn11la nodri.~lll'S TPixPirn I' Bn11lo
llnrll'ig11ps Tlní'lia os l'aynrl'' í'nnsfn.nf Ps dns r1P1TP!os ns. 8.010,
()0 1!l rlc mnio r10 fíl10. o:'. 100, rlP 11 d0 .ia1wil'n de Ull f, parn
o ostahclecimentn rla mclallurgin do foI'!'o n do aç.o. nm f.P1Tnnos do sua propriN!nr10. situados nos munifipins de~. ,Jnfío Baptisf.a e de Olivrira. Estado de Minas Geraes, e para a rxporf :ir:fí" d"" 111i111·1·j().; ,1,. l'r•1To rlf's,;as Jll'ili'l'rl"111·i:i,;. dr• :11·1·•'•rd11
com as r,lausulas í]uo r,om Psto haixam, assii:marlas pr~lo mi11is Lm de Estado dos Nr•gnr,ios ria Viar.fío n Obras P11hliras.
Rio de .Taneiro, 25 rle 011!11bro rln Hl f f, !lO" da Jnrlepcndoncia e 23º da Rep11hlir.a.
HErtMES Tl. DA Fommr:A.

J. J. Seabm.

Clausulas a que

8e

refere o decreto n. 9. 059, desta data

f'ão í'Oncnrt irlns a A l f1·erlo Fausto rle Rampain TI ilwi rn,
Fr·n1irisc!1 rlP l'nnla Hndrig1ws T0ixPira P Paulo Rodrig110s ltnr~lia n;; faYOl'f'S enn:danfPs rlos rl1•1Tdos n.s. 8.0l!l, d0 ·fí) rJp
maio <IP f 01 O. " '!. Hlri. d1• f 1 r!P .ianriro dP 1!111. par::i o Pstal•P]Prim0ntn rh nll'l:.tllnr.•!iil rln frrrfJ r: rln nrn Pm IP!TPJlíJS rlP sna
prnpricrlarlf', sitrn11lns nn;:; municipios rir R. .lnfío Daplisfa e
df' OlivPira. Estarln rlP l\Iin::ts Gerar~, r p:irn :i r•xpn1·!rwfío dos
mi11erio.o, r]P frtTo rlPssas pror1;rJcncias.
,

II

O·: r>r1ne1·:c;~in11flri11-; nl1J'ic;·a1n-~n a. manf.Pr c:111 f.P1Trno-; de:'
~!1:1 p1«1111·i,.il:iil1· 1·111 11111 d11-; m1111i1:ipi11-; "" H.•l1Jií11 ll:•pli~la 011

d1• ()\j\l'il":I, 1111 1'111 111111«1 111.~.:ll' ljlll: 1«'11· .Ílii.<.::11!11 IJl:!i-.; 1'011\'('llil 11!1', 11111a 11_.;i11a :ip1·1111ri:1d:t. :'t prnd111·1::í11 i11i1 i:il 1!11 8.000
l1J1H)lada.-; d1) l1·1To v11za. 1111 pri11lf'i1·•1 a11no. <: a i:i..-1.allaeilo
Jlfll':t a n1a 1·rlJ11·1·r~ií11 1•1n l'i·r1·11 ou :ir:11 lnmi11:ido-; pn1·a o-; w;o::;
inrJ\l,f.1·i:11•-; '1"111·1·1·11!"' " 11:1 11rnp11r1·;ín d:1c; J11•1•1 ...;<irlr1dl"'s do
1111•rrn1lfl.

III

Para PSSI"' fim farfío ll" COIH'('Ssiona1·ioc; locla::; a-; imda!l:t-·
r.líP-; rln mi111'rar:iío, 11wl:11lu1·gia " q1iar-.-;q111't' onLl'as r111n co.nstif.uam rln1c11de111·ia-; rio ~1·1·vir;n. i11clusiy" J1ahitar:\•1'-"· h1•m como
as i.nstallar:õ1·-; ilo 111i111•rin 11 n1angn!l<''I n para :1. !':n·_:'.a n rll•s1·arga no pp1·l.n iln ni11 ili' .Í8neiro.

IV
Os

rnn.cln1irfio na Jiahia do nio ele .fancirn,
OU Clll Ollf.ro 1101110 do Jif lo1·a] ((\10 f(ir juJgarJo mais 1'011\'CllÍenfe,
as i11sLalla1:ií1~s 111·c!'ss:il'i:1:; 11ara a carga e dt'sCat·ga 1111 mi1w!'io,
do carvfio o i11) ntll.ros prnduclos dcsli11arlos ú Px1iln1·:11:iín ria sua
i 11,] li•' 11· i :1. ""\ I' 11 il11 l 1 1111" :1 I ""'' 1111':'11111< I' " :'l'\I I' 1·11.J l 'I f 11 :· 1 • I' "11 li ,
mdl.irl0" :í appro1·:H·iín rln r~nvernn.
•conr~pc;sionai·ino;

V
Si os concessionarins .iulgarom conveniente que a carga o
doscal'ga rio mir1rrio n dq coinlJllslivnl ::;ejam foifas no c:íns rio
Porto e consfrnido p1dn Gm·1)rrn1, a fixar..fín das fa,:1,; :,p1·:í Ili'
!"1ll 1;;, rl11 .:11."l11 ad11:1l111P11f" r·1n vigor.

:VI

º"

Os r:oncessionarios tl"'rfill
nirns e vanlagen::; rios decretos
n~. S.Ol\1, rir rn rln rnflin rlr• 1\110. P ".'10G, rle 11 rln .ianr~iro dn
1!111.

VII

O prazo para a montagem ela usina com a capacidade de
8. 000 tonPladas a1111nacs Rerá de t.rcs annos, e para as installa1;õ1)S eompl0I ;is ilri fallri1·aci'ío d0 rena laminado sPr:"t clP cinr.o
:trinos, •eo11l:1rl1J.; 11.c:: prarn.s rla data da assignalura do eontracto.
O mirwrio de f'l'lTO potler:í. sr'l' exportarlo dPsrlo a assignatnra <lo eonlraclo, qu:inrln r1::u·a c~sn fim os eoncessinnarios sn
l Pn h:i m apparl'!had•).

VIII

Para gara-ntirt ela cxPcrn:ãn rlo ronlracf.o os roncrssionarios
1kposilai·fio no TliPs011rn Narional a caur,ilo dn 1G:OOO$ rm
dinlll'irn ou l"'tn apoiices da divicla 1mblica, c:wr,ilo qne s<'í podi:hi s1•r lm·:rn 1:ida riu a 1Hlo l"':"lrntado o prazo da concrssiío, ele
acc.ôrdo com o nrnxin10 preyisln no flrt.. 2º elo rlPcrf'fn n. 8.0rn,
.i:í. cilarlo.

Ar.TOS

nn

POnEn E'.\E<:!JT!Yíl

IX
Os concnssional'ios ficam sujeitos pelas infracçõcs do contracto ás multas de 500$ a 5 :000$ e ao dobro nas rei.neidencias,
im po~tas pelo Go\·l'rno, conforme a gravidade das fallas.
Essas mnltas srrão descon f.adas da caução quando os con!'f'ssinnarins 11~11 as pagarem dc11trn do lll'flzn da intim:H:iio.
X
f-ii. 1]1.,·nr1·iiln n prr11r1 ilf' q110 frafa a rhwmla VrTf para a
monfagnrn da usinn, não Pstivrr ini<Ciarla a respectiva consf.rn1·1:il11. fii':i1·:·1, iv;» ful'./11, 1·:id111·ri a r·u111·1•.;,.;fí11 1·11111 i11·1·,J:i rl:i,
1·:1111·.fín.
·1.~11:ilnJ1"nl1· fi1·:1 1•.,l:1l11·1Pr.iila Pssa 1w11aliil:11lc para n caso
dr 11f't0 set· assignado o cont.l'acto refcren1.o :1 rssa conr,essão,
dcnlt·o do prnzn dr 30 rliris, conlailoR rla rl:ila rla sna p11hlif'il('fÍO no JHm·io Offir:in.l.

XI

Os conccssion:irios entrarão para os •Cofres da União com
n imporlnnr.ia do r; :000$, annualmente, cm duas 11restririír,s
i'l'{lll''.(1':11'-', i•:ll'{I {I r!r•-'11!'/{I iJ1•. fi.;1•:tiizn1:il11 d11 l'lllJil':tl'lll,

XII
í)11:i1•.;1p11·1· d111 ida-: q11P s1• ~1t'l'iln1·p1H 1in :ipplic.:ir:fín dns
fav111·1·.; 011 :i111·1·1·i:11:fí11 d11 ..; 1•111·;11·.~·".; 1·1•s1ill:inl1~s 1ksta. l'lllll'PSslío serão i·esolvidtts udminist.rat.ivntnent,e, por arhit.rngem
rrmigavel, Iía fôrma da legislação 0m vigor.
11i" ili• .T:11Jr·i1·11, ?:í ,],. 011t11lirn i]p 101 t. - --.T • .T. ,~nl1m.• ·
Dl':f~li !•~TO

N.

!) • ílfiO -·

'1'Lrf' no j\Ti1ti'-df'1·in tl:1 .f1nüir:n.

f!

1m '.?:í JJ11, or1Tunno og

'

Nrgnrin~ TnfPrior<'~ o f'rf'dito exfrf1()l'1Ú11nrio

1ln '1:l:011().~ 11:11·a 1•:1'...';:1111Pflfo •1:1~ :-;1d1\·1·111:if1·~i a
d·~

l·:11~(·!il1:1ri.1

d1' l'oil'1ri

1!H1

\l,·<_·T•' 1• :1

F,·,1ifr1.

q11r. fi'•rn

J'rnfi.,~.iqr1:1I

di1·r·ll,n n. Fc:1·nla

d.~

ltlf"'lil'! 1id:1d4•

O Prf'si11i-1i!P rla HP1n1lili1·a dn.s Estarlns U11irl11.~ rl1J Hl'rizil,
f.0rnlo ntJ\ ido o T1·il11t11al rlc Coulas nns lf'rnHis rlo art.. 70,
~ ;,º, rl11 1·1•µ11l:t11w1tln :tpp1·11\:tiln p1•l11 d1•1•1·1·l11 n. '!. ítl\l, 1ln
2:l rk d1•zPn1lJ1·11 de :18!)(), r :'t yi.~la iln fll'I. :l", 11. XTTI, IPl.i!':is b
(' 1•, da 11·i 11. ·: .::~,1;, f]p :li dn d1•z1•1t1l11·0 dP 1\110. r1•s11l\·1\ :ii11·fr
:i11 :\1 ili i:<IP1·in iln .Jnstil:a n l\Pgncios I!l!.f't'irll'CS o crrrlito rx1rnnrdi11a1·io iJ,, 1;:; :0008 p:irn )lagarnrnfo das seguintes snli\'Pflrik.~ rt.~.si III d i.'Wl'i 111 ii1nrla~: rJp :.o: 0008 :í Esrnla de Jí311g1•n l1al'Ía
d" Porlo i\lr·n·c '' Fí :Ollll$ ú Esr·nla Prnl'i:;sinnal da Jllf'~111a
f'id:11l1', no E~ln1lo d11 llio Grando rlo Sul.

nio d(] .lmwiro, 2.[í ele onful.Jro rlc 1!111, !10º rh T1H]f'fJf'Jl ....
dPrn·.ia f' '!:1º da ll1·p11!Jlir,a.
lIER?>fES ll. D.\ FONSEC,\.
Rfrndm'in rln, r1mlin.

r01T1'f1.

'.l28

_\ ].1·1'

P-rNlito Pxtrn.ordinnrio
do :111[!;1111·11!11 11<' Y<'ncimfmlos do an1ig-o
l'1·oc111·:1:11oria flfl H1'tn1hli~·,a rn~ l>i~trirto

.\Tini:•df'rio da .f11<..:fi1·n <' ::-I(•·. "f'ÍOR Tntpriorr~ o

:10

d1·

:: ::-, l lt~'::-1

p<:r·J'<'\'t'llil'.

11:1r;1

ho.i·1'

11:1",:11111·1110

·~~'i·rP :1rin.
1

d:1

r"clr>ra]

O 1'1·,.~irt<'1tl" da nr~p11lilir'a dos 11:stados Unidos do H1·nzil,
usnnrlo ria n11l11rizar::ín r·11nr·r•rlida pelo df'r,r1.fn legislat.ivo
11. '!.Hi'r, dr·~la tl;il:i. ,.,.,11h·,. al11·i1· no l\li11isf1,1·i11 da .ru,fica P
N··;.wr;io' l11IP1·i111·1·~ " 1T··ilil11 1'Xfl':Wl'di11ario "" :: :G í l~\l:l:í
pal'a paganw.1110 do a1w111<'filo dl' "''n1·imentns rlu aut iµn Psr·.rpYPll!P, ho.ir' SP1 "1'iaf'io. d:1 i'rrn·11rarloria da llf'pulili1·a 1111 llisf ril'fo F<'rkral. d11f'a11l1' n PXPJ'rir•.io rir UH 1.
Tlio rlf' .Ta1wirn, :.>f> rln 011ful11·0 dP 101 l. 00" ria lll(!t•pr,n.
rknda P .?:~" da Tlrp1 illl if'a.
HERMES R. ll.\ FONSE< :.\.

l/iNulaYin. rio rJ1111ho ('01T•'11.
DF.f:TlF.'T() N.
f 1 1·r:~1.

m:ti~

11111:1

liri• :1d:1

Ili~ '!f>

!l. Oti~ d1•

J)Jc OTJTJJRno llF.

d<· !.!;11:tr1lns narin11aPs
lt~si:1do 110 1'.lar::rnl1ão

i11f;11it:11·h

B.os:i rio,

110

1i.1

1011
1·0111an·:~

110

() PrPsirl,.1111• rla ll1q111lili1·n rln" li:starlns Unido~ d11 Hn1zil.
pn ra """"111::!11 d11 """ 1·1'! 11 11. \ :11, dn 1 í dr rlí'Zl'm]11·11 rir• 1K0fi,
d1'1'1"""ª:
Al'!igfl 1111i1'fl. Fi"a '"'"·ada 11a Guarda Nacional ela co11rn1""ª iln n11..;al'ifl. 1111 Kdail" do '.\lnranl1ão, mais nma brigada
dl' in fa1ital'in. f'.()IJI a i],...;iµ11:11:iín rlP 83". a rpial sr. eo11sf iluir:í
dn fr«s lialall11"í"" <111 ·'''!'\ i"" adh·o. ns. 21i7. 2118 "2írl. f' um
<lo da 1·1's"r·1·a. ""\1 '' · H:l. ··1111· s« rirganizariío co111 os u:wurlas
qualifir•ado..; 1111-0 dislrir·lp-o <1:1 1'f'fl'1·idn cnnwrrn: l'f'\'l1µ·:1ilns as
di,..;po;;i1.:íi"·' 1•111 l'nlll l'a rio.
llin il" Ja11,.i1·11. '!'~' d1· 1111f11Ji1·11 d1· 1011. DO" ria Tnrl"l"'ild<'111>.ia
" '':~" da ll1·p11lilka.
TT1m.~IJ<:K R. DA FONFICf:.\.
/li1•111/11ni11

1n:r:11r.;Tn N.
( 1rf::i

n1:1i';

11111:1

~1.1Hi:: ---

!1ri'.~:1rla

d~,

~1ir:11lor.

() f'1'i'sidl'1il1
p:ira """''1lf:ií11 <111
tl1'L'l'ela:
Artigo 1111il'11.
ni.11'1•a ili' J\I i1·ad111',
rl1• r·avall:u·ia. 1·11111
1

iw :i;;

1 :1\·:ill:1rin

110

flp

Ij~c;ia1lo

n1·~

1/11

{;7111/lfl

f;l))T1:11.

m1'1'PBH0 nr. 1011

!::11:1r(l:if; 11n.cion:u•<.:

11:1

1 q111:1r1·:1

110

do Mnr:rnhfío

da 1ll'pilhli1':I rlns i•:sladns Fnillns rl11 nrazil.
rl1•1'f'«i11 11. í:\I. dr• 1 í tl1' rl1•z1•11iln·11 r],. 18\)(i,
J«i,.a 1'.f'1•ada na <:uarrla Naeirnial rfa ro1111 J•:;.;latl" rl11 .\laranhã11. mais 111111 b1·i::.ach
:1 rJ,,,iµ11a1:iío r]p lfr', a qual S<' 1'n11slituirá
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ACTOS no PODEn EXECUTIVO

de dous r1'.gÍmP11 I o.'<. rnh nR. :l'I P :1:.', q1rn Re orga11 izarfín rrnn
no~ 1Ji,dril'los da rd1•rida 1·011u1n·a;
1·Pv11garla.s as d isposic:fü•s t'lll ront rario.
Ilio d1· .Ja1wil'll. :.'!'í dP 01tl1tl11·0 1k l!ll 1, 9w da Inrlepe11111'11cia
e :!:l" da JlPp11hli1·a.
JI1mME8 R. DA FONSECA.
Rivwlnvin rln Cunha Corrh1.

os guanlas 1p1:ilil'inulns

DF.OH~TO

firt·a mniR 111un

N. 0. ()(i í -

hri~;1cln

1m 2rl Im OTJTtmno DE 1011

cfo infantaria flo g11anlRR nacionar::-;
110 F.R1ad() rlo J\faranhfío

1ut

conrnrca de

Vi~mna,

O Presidrn!P da nPnuhlira dns F,stados Unirlos do Hrazil,
pnra nxP1'11r.iin il1l i!Pc1·pfo n. í:l 1, r]p 1.1 rlP rlezmnhro rln 18\lô,
tl1•1Tefa:
Art.igo unirn. J7ira crr~arln na nuanla Nacional da co111ar1·a ili> Via1111:i. 1111 I~sfarln dn \faranhfío, maic; uma brigada
d1• i111·a11faria. 1•11111 ~1 rlrsig11a1::ío dr; Sí", a qual s1• r.onsl il11irú
rl1· lrf's 11atal11iíPs dn spn·ir:11 :idiYo, ns. 2GO, 2f'í1 e 2rl2, e um
do da 1·Ps1•1·1·a. s111i 11. 81, q111· sn 111·ga11izarfío com os gnarrlafl
q11alil'il'ailns 1111s di.sl1·i1·fos d:i 1·1•fp1·i11a cn111:u·ra: J'l'Yng-ada" as
di.,p11si1:i'í1"' 1•111 1·1111! 1·a1·in.
Tlin dP .Ta.111•.il'n. '!!í rlP n11!111im dP l!ll 1. !10" da TndepPIH!Pncia
" ?:1° da TlPpnhl i1'-a.
HmtMES R. DA FoNsF.nA.
Rivadavín da Cunha Cnrrêa.
DECTlF.TO N.
ffrt·a

m:1b

11111:1

l1l'i!.!.':id:t

!) .
~111

OG!'í -- JJE '.'5 1m OUTUBRO DE 1911.
1•.avnllaria

flr• ~nnrJaf; 11:1f'ion~1"'~

1':1pil:d do l~Rf:J(lo 1la Hnhia

nri

í'Om11.1·1·n

rla

íl PrPsirlr11!1• ria nl'pt1hlin1 dns F,sfarlns Unidos do Rrazil,
parn Px1•1·111:i'ir1 rl11 r]pn·1•ln n. í:1J, i]p 1í rl" rlPz<'mhrn r!P f8fHi,
r11•1'1'f'-fa:

J\l'ligo 1111ir·n. Fira rr1•arla rw C:narrla Nacinnal ria f'onrnna ria r·apifal iln Estadn da Rahia m:iis uma brigaria rlP
1·arnll:i1·ia. 1·11111 :1 il1•"i::rn:wiio rfp !18'. a qual se constituil':í dP
111111.'< n·!.!·i1111•11!11". <.;nJi ·11,. · 1!)0 1~ 1nr,, q11n "" nrg-:inirnrfín 1·011 1
n' !.!U:lrila" 111alil'i1·arl11s 110~ rlislrir•f11-; ria 1·pf1•rirla 1·n111:11·r·;i·
1·r•\-j1g:irla~ n-.:; di~1H1-.;i1,-õ1'~ 1•1n ('Onb·ario.
'
1

I'

fli11

i],.

.Ja111'irn. "'i r11• m1f11hro dP 1!111, 00º ria Tn1l1'pP11dPnr>:a

":Jº rJa íll'JllllJ] i1':l.

H1ml\rns R. ri.\ FoNsEnA.
Ri1!fu/11vi11 ria r:1111 lw Cfl1'1'11rr

l>Eíifl W['() N. H. ílii(i -- - Im ;>:í Ili': OUTUDTIO nr, 19 l l
1'lli·rn

ti

1il:1nri

1k i111ifnr11w~
d1·('1·1·to 11.

11:1

f:11:ir1ln J\;1rin11al tlrt TJnirín,

:ipprn\"":i~1o

1w1o

;, . ·...;~ 1 ~. d" 1 ~ Ek Í•'\'•·1·1·iro tlP 1 !J(líi

() P1·n,;id1•11fn da lt1~p11]Jli1·.a dns J<:sf:ulus U11idns do Jlrazil,
al.f<'1t1l1·11il11 no l(llf' 1·1•111·1·~<'11!.nu 11 rn:ir1•1,ltal c11111111:u1danf1~ s11111•1·io1· d:t < :11ard:i. !'<:1·ein11al n1·-da Capilal, l'l'Sol\ 1>. 1narnlar q1w,
m1 pla1111 d1>. 1111il'111·1111·s d:t. ( :ual'lln N:11·in1tal da 1i11i~11. ap[1J'tl\'ado
pl'\n d1•1,1·r·lo 11. ;,_H!l:!. d•'- L' d1• \'1•y1'l'<'i1·n "" l!lllli, ~''.i:t111
1111:--;pJ·yad:ts ft~ ~<·.!..!·11i11l1•...; :1\l1·1·n1~ÕP:-;:

ílFFJCL-'1 l~S
I•I:L\l

l·:m11

llNJFOllC-11<~

csfalH·lPri!ln r1r·l
rl<'rrcl.o
1!101i, í]ll<: s1~1:'1 11-.;adn cm
1'111·1naf11ras 11\l f'lll ;11·!11.-: 1>.sf r:rnl11H ao ~1·n i1:n. 1>1·1·1·r·d1·nd1i,
lla pl'irnr:ira l1~·pol.l11·s1'. dl'lallir>. da r1•1mrfiçitn ClllllJH'lr•nti•.
Kcni cnm JJC/111111-1111- - l•ica :id11pl :uln o ];i)pi d1" pa111111, quo
s1•1-:'i. 11 :11·frnll 1·111 11'-'11. l1·11il11 ll'".J11 ili· a!f111·:1 11:1 1'1·1·1111· 1) 0"', I::
11a p1t1·f1· p11-;f1•1·l111._ 1·11111 :1 1·i11':1 d1_• 0"',IHi d1• !:11·~111·:1. ~1111-;I if 11i11i!11-s1) o 1·1111il1·111a li11l'i!:1ilo a 1111r11
ilisfi11cl h-1, ila nrrna,
1•1ll'i111:1il1J Jll'ltl" a1·1t1:1c; da l\1·p11lilkn. !111!0 il1) lllP(nl lirnn1·11.
O 1fr-d.i1ll'I i\11 da :Jl'lll:t ~ .. 1·:í 1·1Jll111'.adn 11a 1'1·1•11!" d11 kl'pi,
c;1iJ11·,. :i 1·infa, " a rn••io ila , .. ·11:a as :il'111:i-; il:1 ll1·1·1ilili1·11. 1•11111
ll"',IU i!P ili:11r1f'ft·11. 1·1>1i1'11t'llli' 11 111ncl1•lo.
O vnnnaclio, 1•1n fonna rlc i'linriio, rln O"', 1-r ili' allura,
r.:i1ift11lo as p·:drPmiilarlc:-; infr:1·iorcs das ponnns c;11l11·., a fr'l•Jl(C
r>. a c1ípa rln k(']li, sn(t clP ]lt)nnas das seguintes cür!'s:
11) }Jt•anros pat·a n." nl'ficiaPs rln estado-maior cln com1n:111iln superior;
li) pretas para º·" iln eorpo medico;
e) cncarnailus para w1 rln cavnllaria e infont:uin:
d) carnH':::im para nq rlP arfilharia;
e) VPrtlc~, ig11acc:, Jl:ll':t os <Ht rcsrrva.
Os commamlant.cs elas )lrigaclns e ns respcdivns nfficiacs
lf'l'ii11 i~1rnl11wnle pPrrnaclios dn rwnnas crn·arn~rl:is 1111 1·arm1)si111, ronl'm·11rn 1t arm:i. a í]l!C pPrt0uccrrm.
Jlolmrm--Scmclhan!P ao actualmcnlc arlopfailn 0111 scpmrln uniforme para ns offir,iac,:, som alam:H'C':'i d1• r·orilão
dP 011rn r, r-om as clra:.,;11nas íJIHl se arham cm usn.
As t]1•111:1is pP1:r1s rl" llllifnrmp scrfio as ml'smn' :lf'f11;1l111Pnle
1' ll\ 11 ~(J.

11.

f'rt)Jru·ele enm. ]Jr'llllrr('l10 -- - O
:í.HW!, dn 1:!, dr• J'1•Y1·1·,.irn de
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I'"'º
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Comn se achrun c.qfnh,.Jccidns no plano npprnyarln pPlO
rlPrrP(n n. :. . R\l'.".', ilc 1? rl" fryr:rr:irn de HJíl(i.
QU.m1n TJNffOfiMB

1'11.nira rk brim, broncn - S-rr:í, toda de hrim lll'ancn. jusla.
:rn corpo, al1ntn:rnrlo an cct1tro, por uma ordem de nito botões,
r·rllll dous ]111]s11s na :ilf11rn il" i11•il11 l\·1·l1:11]11q p111· pr•qf:i11:i,; cln
(I", 111 i]p :il1r·1·f11rn. Jll''"':l-< p111· 11111 p1•11111•1111 l111l:í11 il1111l'n-rln 1k

i\r.TOS DO POPEP, EXECUTIVO

tmirornw: !!Ma ('111 11•\ fi:niln nas i:xlrmniclndi:~ M 1listin1·I i\ns
()'[ mmlf•t·n dos 1·01·pn.-', 1!1\ nwf a 1 d11111·nd11; 1111111;..:a.s Hsas, s1•11 t
di·di11C'tj\11S 1111 Jin!Cí1·-;.
,
J1 /11/i1111s - -- ~l'J'iío r!11 furmato da.~ 11sttdas r•rn f PrcPim uni~
1'11l'llH', 11ias ~1iill'rlas d1• Yf'll\l(lo azul f()rf·etr para mi ol'J'lei!H•s
1111 {'.11itl1111111Llo s1q11·1·ior, r:o111111nnda11trs de lJ1·igada e ri:srH·eLiYo:>
ol'l'idru·s; vl'lluilll 1·1:1r iln iiinllfío para o cirurgifío-rnór; pan110
1·a1·mpsilll parn a arl ilharia; 011c1t1·1111do pn1'a a infanl:uia o
1·:1\allal'ia, () c1l1· dD pinllíio pura o -corpo mcd.ieo.
Hohrn a plnl i111t 11m JH)qlleno Jwtfio clnnrado, proximo (i
1•\lt·1•11lidnil1: s11111·1·i111·. 1: la11((1s sonlru·/11•.v. dm11·:11los, dD 1J"1.0ll'1,
q11:u!l11;:; 1'111·1·111 11-' ,l.!:111)1•' do pnslo. rlisposto.s 1•s.'1)S sontar:!ies :t
11al'llt· do lado da 1•xl.n·111idrtrlo inl'erior e parullelumc11te n nlla.
J(,.J!f, (111 r11·mtH:fí1i com capa hra11cn ~ colno se achn 1·1t1
:1,11. 111:1' ~1·111 l1·:11w11' nu sout11chcs; 111a frcnlf', no cGiitro, o
d isl.J 11di \·11 da :uma n as nt·mus dn llcpUlJlirm, do mcttil dontwlo
1: do modo desr,rip!o para o primeiro nt1lfo1'!Ile; fiel rlc ('.Ol'rlfín
rln ouro, comn o acl.tial.
f!1ilr·n de bri1J1, 1Jm11co -- Cotnn ~o acll:i Mn n~o.
IJoti11os -- I1Jl<'i1·ii'as. ilu lona liranra.
A 11111ii'a d1• p1·1i1ta, 1·:ilc;a 111• (1ttt1110 o loilti;; ª·' !l1·11i:ti~
i"'1.:a' -"'l'fí11 1·11111 1 :1' P'!al11·l1·1·idas nn pl:uw HPJll'llY!iil11 ,,,.J,.
1·it:11lo d1•r1'f'f11 11. fí.>l!J'!. "" 1~ rk fi:\·crr:iI'O tln 1!HHi, 1·11111 :i~
11111dil'i1·:wõPR prPsr·1·i1iln!' 1111 11rl's1•11l11 (!Prrf'to.
·
1

OFFtCT1\li:S INl.-mlIOílF:f-1 E GtJAIIJMS
Ke1Ji - O rlo modelo nrloptado rara a artillrnria rln ~am-·
panl1a n 1':tYallari<t P que scr:í igualm1•ntc usatln pi:la ar! ilharia
!11' poRic;ifo o i11fa11larin, pl'cccdPmlo detallw; senrlo, por<'m, a
(',1'1pa a1.11i f'1•1T1•i1', r·o1H 1·i1tta, vivns e .w11tru)1es cnrt1Jl'~i111 p:tl'a
:u·I ilharia !],. l'"'it:íín, n ri11ta, vi\·11~ n 801/tm:hes P11r:n1·11111l11;:;
11a1·a i11fan!nl'ia, r: f Pndo para Pstafl arnlfls dnns jngnlnrrs 1]11
r·1111rn hnmeo.
O Pmblcma do kcpi ora cm uso florií :'mbstitnido Jll)]O
rlist.ineliyo rla nr11rn. Pnrimailo pnlas armas da llcpnhlirn, r·om
0"',11:! dr: l]i;1111r•I 1·11. lr1il11 rir: 111Plal :uuar,.Jln. p:irn os c111·1111~
1·111 gf'rnl.
·
()::; inf('l'Ílll'f'" (' g11arilas, Pm gi:rnl, pod1•1".1o tamlwm i1,nr
qnando prc1~rllce dclalhc, kcpi ou n1T11acfio com capa liranca,
!i.:n. ""''' lrnnr.::1." 1111 s1111fnl'/1r"'· c•.11111 li-' 1·11m111·!1 1 11f.P~ .l11g1Tln1·1·~
r: 11 di-;I inr~liYn da nnna, nncimadn. pcln'> armas da llqmhlil'a
d11 itlol:ll a11m1·!'lln.
Jl11J11/11 -- ~1·1·:í :il111liiln n J1:n11Ja i!P li1 pr1l'n ns 11:rrii'i:1•"'
i11 f1'rif11·r~.
'J'orh~ 11' rlP111ab PPC:a:l cnmo n,~ ttcf.unlmrnfo rm nso.
nISMSIÇÕES GEfL\ES

;\;; 1·hl1.'n" l•l':llli'íl' Pslnl1i:lrriiln.'< para prii111·irn, srg11rnlr1 r.
f1•rcPi1'11 1111il'n1·111"."'· 11 l<1•pi rc1111 1·:1p:i hrh11c11. d11 11·r·1·l'i1·11 1111i1'111·1111'. n 1·:111n1·1•!1• 1•111 111dns ns 11nif111·mr·.:. srí ~1·rií1• 11.::1:1os 1·111
1'10i'JIJ:iilli''.<.

Jli'/'i'Pri1'Jlrl11

(\['i]l'[ll

f''JWl'Í:tl.

li kPpi d11.s 11lf'i1·iaf's /Pi'ú rm todo;; o.~ m1if11rrrH1 ~. o rlislin~
cf.iyo tla :il'lliii ,. as :irtnn' rl:t Jlrpuldir·a, do 1111Hl1·ln dP~1·r·lplrJ

11ara n primni1·11 1111iforn1P: ·"'ild11. 11orf.m, ti(\ 11wtal drn1radn o
di·,li1ll'li111 "" q11:11·i11 1111il'111·11:I'.
A ,µ11ia :1nl1•rior d11 l:tli1n <111~ 111'1'i1'.ia1·~. r·m l11d11s n~ u11if111'llll'~, ""l"<t .~ulisl.ilnida J>l'i:i l'f/f1fr,lrri111~ dl' rn1·lal i11·:uwo, e
:1 1111s!.nl'iOT' diminada.
~m·:'t ig11alrnmtf P ri iminada a hraçadril'a in f Prior da rspada.
Fica abolida a capa de olrado.
Para os ofriciam; dos 1·nrpo~ montados f\ para "s ninntadns
dns 1.,11·pr1~. l'i1·a nd11plaila :i jug11lr11· de 1~un1·11 ]11'1'111. 1'llYPl'11ir.ado, e qnc .s1•r:í 1·nllnc:1da P11f 1·1! o rordão do kepi " a dnt.a,
q11<111do a pó.
Rm formatura lrrnfo n.s ol'fo·.ia1'i' como n,:; info1·iorcs e
µ1n11·rlas df' i11fa11Laria f) ri1·f ill1arin dP posição nsririín iwrrwiras
rl1· hl'im hnml'n. suhsf.itnindn par·n os officians rlm. r·rn·pos rnortlndo.s n, para o~ m11nlailof' dos 1·orpos o uso r!I' llnlai-', 1·01110 se
ai·ha rid11alnlf)!lin r•sfa]H'.1')1·ido. " para as rli;mai~ prn1:a~. pí'.r11nirris dn r·r111rn prf'ln. ln111lwm 1·n111n se acl1a í'.Sfah,.lrrido no
plano ripprovarlo pPl11 H1<'11rin11nd" rlPc'ri'fo n. 5.R!L'. rfp 1'? dc
1'1•1<'1'1•ir"CJ rfo l!HlG.
No capote o rli,Qf.iill'f i\'11 rio posln s1•r:í rlc nwfal il1111rarln,
r·1111 forme o modelo.
Nris pn.,sad!•i1·a< dri l1111it'a h1·a1ll':1 '111 1(1rnrlo 1111il'111·1111•
s1·1·fín l'í>il1H',:Jilas a~ :11111:1' il:1 lli•ptililir·:i. rlf' 1111'f:il d11111·:1il11. 1·11111
0"'.0') ifp ifi:Jlllf'il'll.
O r·l11if1) rln c.sladfl-111aior. fl .~r•1)J'f'lario g-Pral " Ili-' 1:om111:111rla11l1•' ili• l11·i.cc:1il:1 l ""l1·1·i'í11 r1..:::11·. 1111 l 1·1·1·1•i 1·11 " q11:11·i 11 1111 i-·
l"1r11"'s. 1•spad:J."-' i.u11:11•i-' ,-,, il11' :1.i11da11Lr•' rl1• "'"'"li' iln 1'l1111111:111d11 snperior.
f:nnf.in11am 1•m v igo1· f orlas as rlif"posiçõPs tio plano approvado pelo rlí'.rTf'fo n. G.R!1?, rlc 12 dr'. fevcrPiro f],. 1!11Hi, <'onr'.f'.l'Tlí'.lllns aos u11if!l1·nws n rr•sprrt ivas peças, fJlll' n:ío fi•nliam
sido n:qH'!'.S."-'31llPTJt.c alt1•1·ar111.s prlo prrlsfmf.e rlccrf'fo.
ílio rle .Tm11:il'o. '?fí rlP n11f11hrn rlí'. 1!11 l. !Hl" da TndPprnflp1lf'ia f'. '!~º da 1lPp11hlir·ri.
TTERJ\IER R. DA FO'!SfüôA.
Rivnrlm•in rln f'1tnl1r1 ro1T1111.
J)'f<;r:JlKI'O N. !1. llfi7 -

nE ?ri DE OTJTPnno m:

nonrf'Õf' o fl_JHOVf'il:11llPJlf0 1l:1 fnr<?.:1
.ín:i:i:nl. no rio P:1rril1~·l111w1. p:11··1

r.n<la :i.os trnh:lllios
('nc.:f:1

'Vig-:~

pri:,<:ilo,

dn~

~·

11:!

'f'raj:inn

11c.:i11n

f-!:il.1~i~1

l•P·n1fcilori:1~

1·

lty<lrnuli<'a
j.r:111<;;for111:i\;to

~i<101·nrg-icrt

Viri:do
li•1Tf'lH1~

ª"

iln-8
Pm

('HPTC-i.1,

<'ontrnct.rtfl:i.
1\fp1lf'i1'0-:,

m:1r~inaP~

1!11 f

<'arhof'h~:1~

."i~

f'

í'Olll

1ln Funil

,~Tt>1•1ril':t

CnTlns CT.

rlf'1T('f'l

rr 1 f1•ri1!:1°~

n,

o

:ippli~

<ln

(lpsapro-

1·:11•hodr:1~

1'1·1·,ji],.,Ji,· il:1 l\1·1111l1li1·:1 """ 1·:.,1:1d11~ JT11id11-; if,, l!r:izil.
ª" 1]111' l"'lllll'Í'<'l':1111 1:a1·Ios n. da C1l'l:1 \\"iC'.C'. I' T1·:1-jri1111 Sahnia Viririfn t],. l\1Pr!r-irns. r!PcrPfa:
.\1·!. 1. º Fi1·:1 1"11111·1•diil11 " :1111.,l\·1·ila1111'1il11 da r,_,l'f.'ª 11~--
dl'aulica rias carhnf'iras do Fnnil ('. .Jo:u-:al, no rio Pnrahybnna,
n primPif'a <'11frn as r~slai:ilPs rli: Snhragy " Parnliylnma, da
(1

~fl1•111k11fffl
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11:st.rada de Ferrn Cl'ttLral do Brnzil, e a scguuda entre as do
llc•I irn ,~ t;,.dukila, tia J111·,rn1a l'Sf l'ada, parn. Lram:for111açüu
1:111 1:twl'gia d1•1:tri1·a av1ilicatla a1J,'i f ralial110,-; da nsiua i;itlel'tll'gi0a eon1tw·.fada 1·11m Carlos tf. da Costa \Vigg tJ Trajano
Sal!( da Viria to de 1\11•tlt'il't1.'i ou a 0uHt1mnltia <I Lte orgauizarcm,
<'Ili vi1·ft1d1: il11 il1•,.1·1·!11 11. 8.ii/!1, d1· ·:.;: du J'c\·1:1'<·it·o d" 1!11 l.
,_\1l't. ;!, • " l<'ii:a dm~rnt.ada a dc:oaprupriaçãu das 1Jcmfeil111·ia' 1· l1·1Tüllt1'i 1ual'gi11ac,'i :.b d11a.-; 1:,;1d1t11:iras, eOlll[H'l:li1·11tlidu.'i CJILL'C u 1'ilPJILl'l l'O ;!:li +tiOO melros e o ki!OlllCLJ'O ;::;:J+1.0()
meLrns da E::;l rada tlc 1"enu Ct:lllTal du llrazil, e alJ1·aug1n1tlu
urna ún:a d1: J í:l''',:lt-1, 1Jt1a11fu :'t pr·i1111:;l'a 1·ad1u1:il'a, 1: c!Ll1·1:
o kilometro 2lH-t-rnu m11!ros u u kilomeLrn :.rno+200 melros
da tlli:~rua 1·~1 r:ada d1• l'l'nu, ,. al1ra11g11ado 11111a área tlc ti:J'"', 1!\J,
11ua11i.o á segumla cachoeira, - de aecOrdo com as plantas que
c:om esle baixam, approvatlas pelo miI1 i,.,f,1·0 de J~slado da
.\gr·i1:u!Lum, ludustria e Comrnercio.
l'aragrapl10 llll ieo. l<'ica <'xclu ida tia dm;aprn11riaçãu a
faixa cit: l.<'l'l'<'Ilu l'l'l'll·111w1tle á Eslmlla dt: l1'1:no Central do
Hrazil.

,\1·L. :1." As obras de eapLação e ;qJrovei LameuLo das rnfe1·itfas caclweit·as sel'ão foiLas de modo l!IIC se não de o levanla11w1ilu do 11i\1•J "ª' a,:11a-; ú r11111lla11lc', al'i111 de nfíu S<'l'l'lll
pl'e.iutlicadus o ll'ilo <~ as depeutl1:11eias da est.ratla por oocasião
das enchentes.
Art. -í." Jtevogarn-se as disposições em contrario.
llio de Janeiro, .:!5 de uutubrn tl1: i!ll 1, \JUº da ludll§lendmwia e 2:3" da llepublica.
H1mMEs H. DA J1'0NsEUA.

Pedro de 1'oledo.
J>ECHETO N.
Hcvalida

a

t"arjtt·11ak11t~

!l.OG8-UI<~
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Db OlJ'l'(llJHO DJ'

de ]>ri\ ilcg,io do ill\ 1·rnJto
de 1902

1!Jl1

:1. f, 1!1, de

Jl.

1 d('

n1 1ríl

U 1'1'1·,id1·11l1• da ll1·pu1Jlica dos J•:stadt1." li11idos do Brazil,
ao qu1• r1·11w·1·eram .\le11•;1·1·s & Cu111p., cniwessiouarios da eal'la-pal1:nfc de inveu\.:ão 11. :i. Gl!I, tlu 4 tl11 abril
do l!lO;!, pela qual foi vrivilegiada llllla inv1·11~·ão do « hof.ija;;
de grez_:>, e :í vi~la da." al!Pgaçõ••s r111u lJLW ju,;lificara111 a ~ua
af f.p111l1•11do

11r1:1l'uçao, tln1·1·cla:
. ,~rl.igo tmico. Fi1:a

n~valiilada a ca1·fa-11afcnk 11<: J1l'ivJl••.g10 <fo mvurH:fín 11. :J.5\!l, de 1 d" aJ11·il de l!lO:?. ,.,,!l,\:tlllt~
ria l'!.'lação qw• a1·<1111pa11lia o d•·1~rclo 11. 8.288, de: 1; di: ouli;l1ro dP HJ10.

Ilio de Janl'il'fl, ·e~> rln outuh1·11 d<' J!)J J.
1J1·111·1q e• 2:1° da HPpublica.

IIEn.J\IEs

n.

1J.\

\li)"

da l11d1•11t•11-

ruNslóu.\.

Ped1'o de Totcrw.

,\l;'J'OS IHJ l't!IJJ<:ll EXECU'J'lVO

L>E
l'uJJ 1'1•1k

~(1Jiori1.(i_:;Jq

ú

( 11JH1J1: 11l1ia
11:1,

:!rí

JJE UlJTCBHU 111:

Hr1:t;í!t·ira
ld i (·:i

ele

l'L"~caria-::

1!1JJ

J•:11:1.

f11HlTio11ar

H~'Jn1

i

O 1 1 r1'...;i1k1ii1~ da H1•J1ulilil'a d11s Esladu~ l!11iilos d<1 H1·azil,
a(.(1•11d<'t1tlu ª" q111· 1·1•qu1·1·"11 a Cot11J1a11hia llra11J,.ira 111' l'l'Sl':ll'ia-;, 1·11111 ,,,·.i1,. 11a 1·id:1il" d11 ·H i11 "" ,Ja1u•iru. t' iln id:11111·11l11
r1·pr·e:-;1·11tada, d1'<'l'<'ia:
Al'!igo 1111it'll. 1•:' 1·11111'1'<lida aulorizat;:íu :í Cll111pa11l1ia Hra7.il1•i1·a 111' l'!'~1·a1·ia~ i1a1·a flLJll'l'i1111:u· na llq1ul1li1·a rum o;;
l'~tat11t11~ q111• :i111·c,.1·1il11u. Ji1·:1111!11 a nw~rna c1J111panliia olJl'if.:ada a 1·u111prir a~ l'«1·111alid:t1l1·-; 1·\i::ida~ Jl"[a J.. gi:d:H;:\11 ('Ill
\ 1gur.
ltii> d1~ ,htJll'il'o, ;:.;, d1· 01il1i11ru di: 1!111, \IU tla 111.]1·111~11~
tl•·m·ia e :!J" da l\1•J<til.di1·a.
Jl1:H'\Jt:s lt. JJ.\ Fo:\s1:1·1.

l'c·dro de 1'ol<'ilo.
Companhia lhazileil'a de Pe8carias
J;~;'l'Jl'l'UTOS

'l'J'l'ULO I

Ad. J." 1:11111 a d1·1111111i11;11.·ii11 1k C11111p:t111tia Hra;iJ,.i1a ili•
]'1·:·Tarias l'i1-:1 1·shti1 .. l<'1·ida u111a :-e1ll'i1·dail1: a111111;.111a l]t11• ~1·:·;·1
regida p1•l1is Jll'1•w11f1·< 1·"l;tl1if11·<. s1iJ1sidiados 1wl;1 JP:.:isl:w:ío
Yig1•nlP no Hl'a1.il q111) "' n•1'1•1·1· :í.-; s1ll'i1•dadt·s :1111111~ 111as, l\ll'i
!':tsos i1t111l'I'\ is\11s w1.~ 11t1'''11fh ,._,;fafu(11s.
Ar!.. 2." A s1"d", J1h·o j111·idi1:ll 1· a1hni11ist1w:fí11 da 1·0111Ji:rnl1ia para lodos "' fins 1~ l'fl'l'ifos ela lllf'Sllta s1•1·ú a 1·idado
dn Jtjo tlü JHlll'ÍJ'O, ('.;qJÍ/;t) ).'1•iJ1•1':d do J<:sl:t1!11-; f llitiilS d•J
Brazil.
.\J'I .. :l." ll p;-:1;:11 tl1· <1111-:1i)1i, da tuJ1q1a1il1i:1 .'1·1·:i, ili'
:ili :11111"·"'· p11d>'11d11 1•JJ,. ..;1•1· Jll'lil'll,e!:ld11 Jltl'dia11!1' 11i'1·i,;l<1 d:t
;i..;..;1•111lil1"a ;!1·1·:if d11..: ..;1·11..: :11·1·i1111i-1:1s 1\ 11:\11 p11d ·11il11 '''I' tliss11hida :11d1·s d:1q111•ll1· !1·1·11111. s:1h11 ~i '-'1\ \l'l'il'i1':ll' alc:11111a 1Ll~
Ji~111ill11·s1•~ 1•1·1·\ isl:1-; 11a l1•µi,Ja1::í11 ""1 viµllr.
J>a1·:1µ1·apl10 1111i1·"· 11 a111111 ..;n1:i:d pri1wipia 1·111 1 d1.· .ia111·i1·11 " (1·r111i11a 1·1Jl ::1 d1• tl"11•111i11·11 d1• 1·ada a·11111. 1'UJ1t nx('.1•111.::ío 1111 i11·i11Jl'il'll, q111• iµ11:1lnw11!1• J'i11riarú cm ::1 d1• d1•z1·111li1':i,
1·111111·1::1111!11. i11i1·1··1Jl. a d1·1·1i1·1.,·r d11 dia 1'Jll q1J1• 1'1'11· :11·1·lii,·ad11
1111 .lun!a C111111111·1·1·ial 1i 1·\1·1111ila1· i111 ]Jiu;·i11 Ofii1·;,,7 1·111 q111; se
] l\il" Íi'<I J'(•j li llS J 11·1·~1·! li I '."' 1·~1 :ti u I Os.
1\1·!.. .\." A ('11111pa1Jl1i:i i•11il1·1·:'i l1•r 1•1u q11a1•-:q111·1· <11IIF•S
p1111lns da 1l1•p11lili1«1 ;1-; ,.,;,i,., liw:r1·s Jlf'1'1·-<~arias ;'1 1·\1il1n·ai;i"iu
da ~lla imlus[t·ia C au Lll'St'll\U[\ÍlllC'll[U UL\ ll!CSllJ:I.
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'l'J'l'ULO H
.\d. ~í.º A 1·11111p:11i11ia 11•m pur l'i11s PO'JH:1:i:t1"~ a 1 .\plo!'a1::i•J
das i11du,,f1·ias d1•1·iyada~ da iws1·a, 1:11·s eo1110 11 p1·1'[1a1·u, salg;1,
d1•1'111nai,:fio 1· 1·011-;i•J'\ a do ]ll'h" 1: do 11ia1·i,1·n. ]11•111 !'011111 o 1·111111111•r1·io t]I) J'l'hl' I' di! !ll<tl'i'<l'.1) l'li1 ;J:l'l':il, :1 J':tllJ'!l':lf;fÍI) li<'. :tdll]Jd;,\
1\ a de rna!Prial d1\ f11d1J g1•111•r11 d1·sfi11ad11 ai•.' fl'allall111s daIJll"lla industria. p1Jril-11dn 1•ste1Hl1•r 1•ss1!,; fim; a oul ros pari i1:ula1·1•,; 1•s1ll'l'i:tl'.' d<'J'i1·ad11s da.' 1!11'.'-'Jllas imllL·'trias uas e1Js[a3
du llrnzil 1: s1:11.'-' mares.
;\ri.. G.º l'arn 1•s:o1•,; fi11s:
11) 1JI·ga11iza1·:i a net.:r'.'i":u·ia p~q11adril1Ja 1:1• 'ªJ"li'<'S 1\ de
ou! ras en1J1arc:11;1!1's, munidos t),. turl"s o,; 1'11•J111•11!11s lll11dl'l'!l11s
11J'1·1·isos ao JJJ1•ll1111· d1•s1•mp1•JLl10 dos ~r·us fi11" 1· para o fu1·111~1·inw11fo do p1•i.\•\ e do marisc1J u<'slinados :h suas falirii:as;
/1) cornpra1·:'t a fr•n:eil'Os o p1•ix1•. e " Il!a1·is1~0 d1:sfinad11s
a11s m1·..;m11s J'iJJ". p11dl'ndn i•ara i:<'u Lr;,1•r os H'-'1·essarius 1:11Jttral'fos 1k for111•1·i11w11lo;
r:) 1'slaliell'1'<·1·:í 1i\l:ir11,:; fixll~ nu t1·ansp11rt:weis, frig:o1·ifi1'fls 1) lllC'!'<'ado.'-' pnlilii·1J', 11111k llrn r,rmvier 1! fl'ir autoriza<IJ,
para a 1cnda d1J..; p1·11drn:l1Js de tod•J ;.:1•J1r:ro 1kcon·e11lc~ :\ l'X1iluraci'w de .sua~ i111lnsfl·ias;
11) 1·sfalJl'h-1·1•1·:i on cun1prar:í rnlinas destinadas ao fot·1i.~1·in11·1J10 rir: s11a,; l'alJricas P para ncgul'io:
lll
e) fahricar:í. mafl'rial de toda qualidarl" rJUll ll!n ronvier
d1•sfinarlo :í pe~1·a, preparo e co1111ne1 cio d1J pPixn e do JJ1a1·i~1!1J
f'lll geral, qner por c•mla propria, 11111'L' i1ara scn i1;os si11illa1·1•s dn krcr;irns;
/') CQlJ..;f]'{JjJ':Í :JS ·potJf('.-;, l'Ú(~,;;, crJiJ'i1:ÍO.< I' Jll:JiS d1'Jl''!JrJ1•lll'i:J:'l
111•1'1''-'·'ª''ias :i p1·i111,.ira i1Hlnllar;iin " d1•01•111oll irn1·11!11 d1: f;1'11s
J'i11,; i11du~f 1·ia1•-;;
u) 1·stall!'l1·1·1·1·:í c11]11nias pai-a 11s pest·ad1n'"' " '" 11111·1·:u·i"s
tJ11s Sl'lJS 1•sfa]Jl']1•1·i1Jt1•11i11,'<, ]H'Jll C(ll)llJ Ul' agl'il'lJ!i1ll'l'S d1•,f inarl.1~
a 11ro\'1'I' o ~11sl1·11l11 rl1:ss1•s nur:kos de po11JaJJH'lllu;
/1.1 i11,tallar:í 1• lll<llll"J':Í :í. sua 1·11sfa 11111a Ps1·ola pra1 i1·n
o P'l':tfuifa d1• :\Jll"'lldiws opPrat·ios 1· pP,;cador1·s 1)1) seu.-; l'SfaJil.'11·1·.i 111cn f PS f) [IPCU li ares iudustr ias.
,\rt. /.º A 1·ompanh ia podPr:í 1';;f1:11d(•J' sua'< op1•rar:1'í1•s a
1p1alqw·e l'll"la d11 Hr:izil, lias illias adjac1•uli"'i n no alln llt:lf'
1: Jil'1JJJI•1\·1'1·:i a mais imm1•diala c1·1·ariio d•: uma friforia d.:
Jll'<'Jl:tl'll do peh:': ;;al::::arlo nos rnares cl;J HJI e para a li":"'ª d•J
JJJ<'...;/JJ/l nas 1·11~las do Estado do llio Gra]}(fo do Sul.
1\rt. 8." A 1·u111pa1!11ia podcr:í f:1mh0m asrn1·iar-·"' 1111 f11,sionar-~1· l'lllll 111tfra-; similarc:; uu ailq1Jiril-a,, 1p1:1nrl11 :1"iH1
('IJIJ \ j l'l'.
Ar!. ~J." 1':11·:1. 11.'\ fi11-; q111: 1~1111sfam d11 p1·1·;1•11l1: fif11ln. a
f'11t1:11:\11lii:J.11•11a '"1 111·1·1·111·liida.-; as f111·111alirlad1•-.; il:1 '-'11:1 ,.,,,1,!it1ii1;i'í11 1; d1:Yida1111•1!11: a11f111·izada a l'u1!f'r:i1111ar 1111 l\1·:11il. ,11Ji1·ila1·:í d11s poil1·1" ,., p11lili1·11..; da l1Pp11Jiliea 11 .~11-'11 r: 1·1·-111·1·1 i1 :1s
ui 11·igaçõC's eons 1antes da lcgisl:11;ii1J yjg1•111 e 1; 1n·o111111·1!l':í :\
o]Jlcrn;fíu 1le IJliaC'ique1· outros que digam eorn o prngt·e~~o rü::;
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indu;.;[t·ia::; a qw· a 1111,,..;111a crn111 •:11l11 ia "'' lia d1· d1·di,.ar, u culre

ou Lrus :

111 l'a\111·1·..; 1·1111,..1a1tl"s da li·i 11. H.rJ!1·:. "" 8 d1• 11m1·1·.o
d1• l!il I. q111• 1'1·~11la 1> disp11..;ili\11 do li. \1 d11 :11·1. :.'"da l~·i
li. :.'.::·:t. d1• ::o d1· d1•z1•11!111·0 d" 1!1111. a sallf'r: "·' do 11. VI
d1J :11'1.. l", q1w i...;1•11la d11:' di1-.·il11..; d1• i111p111·la1:ii11 11 1ual1.•rial
iu1p111·ladu J•ur i11divid1111 ...; 11u 1•111111.,·za-.; q111· ,,. i11-.q111z1•f'<'J11 a
fa:r,1·r i11slall:11;Õl'.' d1· 1·a111·i1·a ...; d1· 1·1111s1·1·1a d1· p1•i\1•; -- os du
ittl'i..;o :;" dl) 11. \'IJ do arl. I", ']L11.' i..;l'11la ,/11..; 111c..;1110..; dit·1·il.us
as JH•1;as i11q1p1·ladas Jll'l11,; ""11 ...;f1·u1,ln1·1•..; 1•..;l:tl1d1·1~idus 110
Bra:r,il pal'a 11,; 11a1 i11s e 1 apor1·,; 11111· 1·011s[1'11 i1·1•111 1111..; eslaluil'flS
11acio11a1~.-.;; - --u.-; dD l1·fra d du ~ Iº d11 inciso -.!" do :tl'I. 8" em
1·clat;ii11 ;i pl'ufuc1;ii11 e11111,,.dida ;í 111·11dt1ei;:i11 11:l1'.i1111al: - - os úu
i!wi..;o :.'" du 11. l\' !111 :tl'I. 1", que i..;u11ta du i1i1·1·ilo..; a im11nrtaç.fíu de 111:wlii11is11w..; 1· d1· pr11d111'1ns c!Ji111i1·11..; 111·1·,.,;..;arins á
JaJ11·ilm~·iio cf,, ad1i1111 ...;;-- o..; dl' 11. XVI, t!"" i:<i•11ta d1· di1·Pilos
o maL1.,rial ('s1:1ilal' i11q1111·lad11 "us du arl. 1::. 1·1·l:tli111 a11 prazo
du ·"º"" du ...; l'a\111·1·..; 1·1111...;laul1•..; a1:i11ia:
111 favo1·e~ c·.01i..;la11!1•..; !111 11 . .\ d11 al'l. I" da l··i n. 8.G!l2,
de 8 d1~ mari:o de 1!)11, 1:11111!Ji11adn..; c11m 11s du d1·1Td11 i'Pdcrnl
n. 2.107, J)(\ 18 dü janui1·0 de l\lll. 1• l"i du lli..;IJ'id<• Fc1kral
11. l .:l'.!\1, d1• l:i de j1li!JP rk 1\111, 1·1•latiYos :'t ,.iJil'irariio rir:
casas e 1fo \ilias 11pnarias 1• 111·1·p..;..;al'ia.< ú lialiilil:11:i'111 do p1•ssual
ria 1·11111pa11l1ia;
1·) l'a\'()l'('S d11.'i d1•1·1·1·(p..; li. X.01\1, dp l!I ili· 111ai11 dl' 1\110,
e u.•'.:'.11Hi, de 11 d1\ ja11ci1·u d1• Hlt 1, rl'lali\11:-< ;'1 '"lJ1'1·ialidadc
~idP1·11t·gica da r:t111·inu;il11 d1: l'ollia de Fl:u1df'1• ...; dl'sli11ada ao
yasilli:tllll' dos p1·1Hl!wlus 11ia1111f'a1:l11l':Hlos
cn1np:111ilia;
il) l'a\111.·1·~ das l1•is 11. Ci. '1GG, d1~ 1\) dl' alJ1·il d1• l\IO'i, e
u. 8.012. de ;!O de j1111'1u dr: 1\HO, e especialrne11f1• do capitulo V da p1i111l'il':l dl'~sa..; !1\is para as coluuias d1· op1:ra!'io-;,
pescadores e agt·ic11ltr11·cs dr,,..;[inados á formação rins rw:sma.s e
~eu convenientl\ J1111ccio11an11•11l11 1~ rnPio do viria:
· e) favores dos 11s. 1 (' 2 du § :3" do art. l" da lei n. 87G,
de to de ,,,.fcrnliru de 18ríli, 1·0111l1i11arlos 1·11111 o uaragra11ho
unit·o do n. Vllf d11 :irl. 11 da J,.i 11. Hl:l, d1• :.'::de d1·wmbr1>
de l\JOt. o rn111 o n. 'd iln al'f .. Jº. ldlra d, do~ 1º do inciso 2º
rln al't. Hº do dr•erdo 11. 8.G02, d1· 8 dl' 111:11'1:·' d•· l!ll1, para
a s1•1wiio pisntlut·i:1 da 1·.1"npa11liia:
/l ra111J'1•..; do ~
d11 :tf'f, I"
lni li. 871;, dt• 10 dl' sctellllH'u dP 18!í<>, rl'iat.i\-.11 :'t r:n111·1•ssiio cfo rnal'i11!1:u<, seus
an1,1·cs1·idus 1· terra,; d1·1·0I111a" pa1·:1 inslnlla1::i11 d1• 1•1ilnnia.~ e
f'1•iln!'i:J.S 1·osll'Íl':lS da l'llllJl'l'Za:
11) l'av11n•s d11 al'1.. íli, 11. :i. da l1•i 11. l.lili'. rk 30 rk
ill'Zl'lldll'(I dP l\IOii. J'llllil1i11ad11 ..; 1'11111 llS dn d1•1·1·d11 li. 2.:l2:J,
"" :.'H d1• rl1·z1•11!111·11 d1· l!llO, d1•1·1·,.f11 11. 7.nn;, .J1, ·!J d•· 111Jf11h1"1
dt• l!IO!l. "arl. :l:l da li'i 11. '! .0:10. dl' :li 1k d1·z1'1nl11·11 d1• 1\l08,
dir'igindo-,;1•. si p!'l'i:isn, a1J l'udl'I' LPgislatilu p~11·a 1·11111'i1·ma1:.iio
rlestPs Javul'1's d:•,.;Ji11ad11." a p1·1•111i:11· a c1111..;f !'IJ<'1;ii11 1iaval nas
costas da Rern11lliea:
h) favores rfo1·n1TPn!es da iustallaçfío e L"q1!01w:.fio da industria frigorifica e constantes da lei vigente.
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TITULO III
dtJ

1:.ll'IT.\L

SOCl.IL

Art. JO. (J eapilal .'<01·ial ,.;1•1·;i d1• fJ00:000$, diYidido cm
'2. 'íOO ac1;Ü1"' d1• :!110$ !'ada uma. a,; qua1•s, uma yez integrnli.
zadas, ""riio in,criptas l'Jll nonw do respectivo pol'tador.
Art. 11 . . \s entradas ,.;erão fc•itas em prpst.açôes nunca

inf'1•ri111•1•s <l 1(l r;, do 1·apital ,.;1Jl'ial, merliallff' dtarnadas dPterminadas 111·la di1"1•1·.fol'ia ti•• acn\1·do 1·11m
IH'res8idadPS da
1·11111pa111lia, ,.;1•11110 d1• :w dias o Jll'azo para as 1·1•stJ1•ctivas entradas. o qual s1•1·:í 1•111Jfado a pal'tir' da data da <'hamada e
i>sta puhlit'ada 110.'< jor·11a1•s o 1nai,.; tardar :! í lloras dPpois
tlaquPlla dai a.
Paragrapll11 1111il'o. () ac1·ionista q111~ 11iin p,;fi1·l't' 1•1t1 dia
com a.-; Putradas d1•vidas pelo 11li's1110 s1•1·á p1·i1 ado de Yoto 11'.lS
a,.;s1•m!JJ1>as gi'I'ª"" da co111parr 11 ia .
.\rt. t:>: .b a1:1;cH's d•·sla são indiYishf'is 1• 11iio s1•rú recnr!l11•t·ido n1ais rl1· um pos ..;uidor· parn caria ac~iio .
.\l't. l:l. O 1·apital da companllia podPr:'1 sPr a11~1111•11l.ado,
011Yida pr1'Yia11w11f P a assPmbli\a geral do~ accin1Iisfas. As
acções dcss<' a11g11w11tn dP l'Hpital podPr·iio St'J' no111i11athn .., ou
ao portador, :í p,.;rolha d('stf' .
. \rt. 1 í . .\ 1·.ornpanhia. a juízo 11'> sua di1·1•1·t11ria " par·a os
fi11;; dP dt>s."nYoh!'I' as suas opr1·ae;C1Ps, pnd1·1·:í contral.1ir J'!UJll'l'Stimo;; cl1'11fro 011 fúrn do paiz. P111itti11do para t•ss1• -Tim
o!Jrigaçõ,_.,.;, p1·1'f'p1·1·111'ia1's 011 rl1•/11•111111·1•s. nhs1•1·yadas a.-; formalidadf's IPµaP:<, ,;pn·indn r1 patr·i111011in social dl' garantia :ÍIJUPIIrs

ª'

Yalorl'~.

,\ rt. J:í. QUPI' na Pmissão ek rwn1;; acçcJl's, l]llt'I' na de
dcb1•nt11rcs. os act'inni.-;ta.-; da companhia f!'riin prPl'Pl'f-'lll'ia pa:·a

sua acquisição.
Art. ((i. ,\,., a1·i:iíf's J't'pl'l'srntal iya;; do capital i 11 i1· ia! "ão
inal ien·aveis, cxeeptuando-sc ns ·Casos df' succcssiio nu arrc111ata~·iio 1'111 praç-a nwrliantP sP11[P11ea .i11di1·1ar·ia 011 ]11•111 no
1·as11 da aliP11a~·ii11 sl'J' frita a u111 a<'1·i1111ista tios que• ,.;u]J,.;r1·pYl'J'a111 n capital inil'ial P fil'111am os pr·l's1•nfl',.; Pstatulos "· iW
1·asn dl' YPllda nn fl'a11.-;f't'l'1'11<'ia total tia compa11ltia a ll'1'1't'iros
adq11ire11!Ps .
.\rt. 17. 'J'e•1·111inado o prazn d1• qualquPr drn111ada dt• capital. inrniT1•1·iio 11a 111ultri de• :! % ao a11no 11,; ac1·ionista,. l'm
m1ira. ruja multa lhPs s!'rú appli1·ada 1h1ranlf' um 11oyr1 prazo
d1~ 30 dias'" df'corritlns Pst1', ,.;i o acrinnista ronlinuai· <'lll m1'1rn,
,;o,.iio as resprctiYas ari::õrs derlaradas Pm commisso, obsorYa11clo-,;i• "''trniclamPntr o rlispnsi(iyo dos arts. ;33 P :li da le•i
11. IJí. dP '1 dP julho de J8U!.
Art. 18. O possuidor de urna ou mais acções (> obrigado a
eonforrnat·-sp 1·n111 as disposiçi\es tios prc~t'nlt'.~ l'Statulo,,;,
subsidiados 1wlas !ois nestos referidas.
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TITULO IV
ll.\ ..\IL\IINISTJ1.\l,~.:\u D.\ CU:\lP.\NHL\

Art. l\l. A ern11pa11l1ia sPL'<Í ad111i11istrnda 1wla ·"1111 dit··~
rloria, a qual í'Pl'á 1•11111posta d1• t1·ps 11wmllros l'ii.'il11s p..ta assf'rnbl•'a geral 11 qun PILI l'I' .si Llist 1·ili11irií1J 111; l'argu,; d•· p1·esidl'ntP, sP1TPlario P g-Pn•11t•'.
ArL. :!O. A dit'l'rl•lria adu1iuislrará a 1·0111panliia {'0111
plPHOS porkrl's para 1·psolY1·1· quaHlo diga 1·0111 a mart'im e
dt-sPHY11lvinH'lllo dos nPgnc•ios soriaPs, po1lp111ln outorgar para
l'SS•• fim os Tif'('('Ssariw; [HHll'L'l'S ... ]11'()('\ll'a(,'ÜPS, qlll'I' llü paiz,
quHr no pstrang<'iro, a rwssoas d•• n1l11 l'ia111:a I' idu111·as que
ll'11ham de t.rnta1.· assumplos S(H'Ü\P,; 11u ligados 1'1.Jlll 11s fi11s da
l'UlllJHJ.llhia.
Art. :? l. A di1·p1•.loria 111·µaniza1·:i lodns os ;;PI'\ ic.;os ria c·om]lanliia, l'ixa1·ú o,; 1ll'l!Puad11s du sc•u>i 1•1upn•3aclos ., 11]'(;ar:í todas
as des1wzas a fazl't' rorn os 1wgocios da me,.;ma, autorizando n
fazendo os respPctiv0,; pagan10ntos 1~ Jll'e~laní. u111a fianr:a P!ll
acções da companhia, rujo yalm· SPJ'Ú fixado 11a primPira
a~sernl1léa gemi daqtwlla.
Art. 2'.l. AnnualmPnl1' apn•sP1tlar:í a dil'edm·ia o relalol'Ío minucio.~o do Pstado J'inarn·.(•irn (' da:o opp1w.:íí1·,; da companhia rt'lali\ os ao passado anno social.
_Art. ~3. ;\ l'P[ll'('SPlllaçãn of'finial ela rompanliia sei·á
PXc~f-eida J>Plo vresitknte da me:oma, quP fal'á fi<'llllPlll<' l'X<'cutar
os presPntes estatutos <' convocará as assl'mblt'as g1·rnes, quPr
m·clina1·ias, fllll'l' Pxtraordinarias.
Art. :? 1. • •\s prncurarõPs, ronlral'los e mais dtw11111Pntos
q1w l'l'p1·r•senla111 o!il'Íga(,'ãn para a compaul!ia tlP\Prfío kY.H'
a fi!'ma do p1·psidentP e a do srcrrtal'io da companhia.
Art. 25. O movimento de raixa e .de Urnsouraria da comnanhia estará direclan1ente soh a fi~ealiza(,'ão Ps[>el·ial elo sec~1·1'tario da mesma.
Art. :?G. O mandato da di1·l'dul'ia durnl'á [Wlu prazo d1J
t 1·c•s annos, c·om l'X('<'pção da [ l!'Ínl!'ira dit·cdoria, qtw o terá
JlOl' Jllais o p1·azo par!'ial elo Jll'inwi1·n auno •.~n111p1·"h"ndidn
entl'e a da la da elci1:iío n·spPc·li\ a 1• a dl' :li "" d1·z1•n1lirn r\q

l1H'Slll0 UllllO.

Art. 27. A enmpanhia lPr:í u111 enns••lho fisl'al 1·0111po~l·J
d1) t1·ps membro>; () tt'('S 1'Pspc·1·liYns :mppll'Il!Ps, 1·ll'itos cm
rc·u11ião ordinaria annual da a~-;P1nbl1'•a gPra\ cl1' a1·1·innislas e
cu.io cousL•lho fiscal Jlf'('PIH'lil't'Ú as ftl!ll'\:Õl'S qw· a !Pi ll1e

atlrilnw.

Art. :?8. Os cargos vagos da •lir1•doria ""r<iP i11·1·e11chil\m;
com Ofi mcmLros do conselho fi~cal e os deste cDm os supplentcs
respPC'tivos, prncedcndo-.~n a lll>Ya ell'i(,'ão da clircl"loria e rio
ronselho \'iseal uma VPZ psgotac\a.-; as 1·omhina1;õPs qun possa
pp1·mitlir o Tl1Jlll('l'O dos supplentes do mPsn10 c1msl'll10.
Art. :!!). A dirPelol'ia terá os s<'us l'argos cleviclamenle l'•'munerados, sendo os rcspecLivos ordenaclns fixados c:n
reunião conjunct.a da dkcctoria e do conselho fiscal; quando os
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ordenados assim fixados devam srr augmentados por motivo
do serviços proporcionars prestados pelos mesmos directores
a asscmbl1•a gPral fixará a importancia desses augmentos.
'I'I'l'ULO V
D.\ .\SSEMBLÉ.\ GEHAL

Al'L 30 .. \ assl'mbléa geral se reunirá de accôrdo cotn as
disposiçües do:i vresentes estatutos e com as leis que regulam
o 1ftl!lrncionarnento das sociedades anonymas e as suas decisões
obrigarão a lnrlos os accionistas da companhia, sem excepção
alguma.
A ri. 31. .\ ª·"'1•111bl!'a geral se n•unirá orJJinariamente
dentro dos J:J pt·i11wirns dias cio mez ele abril de cada anno
vara os fius rle 1·011lteccr n rnlat.orio annnal da directoria e da
gPst.ão d•~s(;:i. hem 1·1.1rn•l d" balarn:o geral e parecer respectivo
do conselho fiseal.
Art. 32. A assembléa geral é soberana para julgar de todos
ns actos ela administração, obrigando ou desobrigaindo esta nos
termos das re~ponsabilidades inhereutes aos respectivos cargos.
Art.. 33. As assemhléas gcracs cxtraordinarias serão tantas
durante o anno S()Cial quantas a ,juizo de\ directoria sejwi ne1ccssal'ias ou romPnicntes :i boa marcha dos interesses soria0s.
Ar!. 3 í. E'ta~ ultimas assembléas serão motivadas e devidamente amrnuciaclas, com antecedencia de oinco dias ou
IH'ocedencia deste m1mero de dias entro duas chamadas consecutivas, e 11cllas não poderão ser tratados outros assumptos
que os annunciauos na respectiva .convocação. Depois cte duas
convocações succes'ih-as q1rn não possam ter Jogar por falta de
numero, a ass1•rnlJl1•a ter<'t logar na t1•r·cpiJ'a 1~11nvnca1::to, qualqurr C]Ue fôl' (1 rlllllllCrO de presentes.
Ar!. :30. o.~ accionistas ausAntrs poderão ser representados
prlos sem; I'l'•1ruradores bastantes, tamlJem accionistas, mas
IJllf' niín fornlí'm parle ela administração da rcompanhia.
Art. :~n. A a.sse111!JJ1;a ge1·al sPr:i installarla desde que nella
~e achP rrprP,;p11(arla a mrtac!P, pelo menos, t~ mais um quinto
do capital sncial, f'Xl'•'plo nus casos em que a lei exige a representação ele dous ter1:ns ou mais do mesmo capital.
ArL. :11. ,\s df'lihera-:ües serão tomadas por maioria absoluta de v11f11s ""' presentes, cnmp11tadus á razão de um voto
por acção..
Art.. ~l8. "\ ª'·'"'111lil1;a uma vez installada, o presidente da
comvauhia alJrir:'l a ~essilu, e na ausencia do mesmo, o accionista presente l]lle 1'01· proprictario de maior numero de acções
e Pll1 ambos o.-; casos designará o sucio qne ha de servir como
presidente da mesa da asscmbléa. Uma vez aoceito pela assembléa, nomeará, á sua escolha, dous secretarios para que o
auxiliem nos seus trabalhos, e, depois de fazer ler a acta da
sessão anterior, t;ratará da ordem do dia.
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.\L'I. 30. :\,; ada~ da fl~"Pml>léa, nl\'dianlc t!clegat;i'io da
pudf'L'fío S('I' assig11adas pPla 11w,;a daL!Ut•lla, Rt'lll prcjniw das l'l'Ctifit·ai;õ•~s 11u1· 1·ouhet'L'Ill L' l'ot·em fritas na lL•ilura
da ada ua ~eguinle ac;se1uhka.
1111~s11m,

TlTULO \'I
DOl:l urc11us E

l)l)

Fl ':\UU DE l\E8EH\.\

Al't. 10. Os IULTOs litJuidos prnduzitlos iwlas operai,:1"í1's da
('.ompanhia em nula s1~11H•sln• s1·1·ão dislrihuidos pela l'"1rn1a seguiuLe:
a) l!) % para segu1·u. dept'L•da<;ão e rdonua ou >'llllslitui1;ãu do urnt1•t'ial;

/J) 5 % para p1·1·mio,; ao Jll'ssual da ll1Hnpauhia, na l'•'1r1ua
L'Pgu\a111Pnlu para 1•,.;[p li111 oppol'luna11wnle J'o1·111ula1lu pl'la
di1·<'elo1·ia !' approYado 'l"-''ª ass1·1u!Jl•:a g1't'al Llo,; a1·1·it1nislas;
e' 5 '/o tiara J'onna<;ão do p•~:·ulio rlll~ apt'l'tHliz•»~ c•.-wnlares,
na f1'11·11m dos pn•,;p11!1•,; p,;\alullls ,, dr1 ·t·pgulatm·utu t\l!I~ uppu1·dt>

tuname1tll'

~1·rú

l'or1111tlado;

l!lll fu11du de l'l'SL'l'\a;
du restante Sl.'J'Ú dPduzida a impor\a.neia du di,·idPudu
a ]Jitgar aos ac.~iuni~la,;, 1'<Htfurm!~ determinar a dirndoria,
sendo u 1·espp1·ti\ o saldo, si h1nt\ er, passado ú L'ottla 110\'a do
semestre seguinte.

i/'

•f'

1() ';( para f'lJlhliluir

1!'

TI l'U 1.0 \'l [

,\1 t. í t,. Cou\ u1·ada qualqlll"t' as.~1·111ul•"a gemi. s1't·f"10 i11so
fol'fo susJll'llSll'i as tra11St'1·1·1·1I1·ia,; d•· :11·1.:<í1•,.,, fado qit•' fa111lw111
.~,, dat·;í ,,·i111·0 dias anti•,; d1· ini1.,ia1'->'•' 11 paganwnl11 du didd<'111h1 ou qualq11<·1· ,,·1i:uu:11la d" 1·apilal.
l\io 111' Jatl\'il'll, li d1~ ago~ln d1• l!ll l. -..\ . .lloruf1•s de los
llios. - A . .1/ol'(lles 1/1' los llios f<'illw. -.!. ,\111111sto ri11/lw~s. .f11lio Eduardo da ."ill'a A mujo. - H11111·11ia 1\fol'l!lt's de los llios.
-Jlw·uw·i/a Jloml,•s 1le los Ilias. - Li.•opoldo Jlo1w1·ú.
E:staYam d<'\'ida1111·nt1· i1n1lilizada,; 1·iI1co c,.;l:unpilha:i fcderaes 110 valor de 3;f;l00.
Toda:-; as firmas e,;laYa111 r1·1·011lteeidas.
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LIST.\ DOS :\CCION!STAS

J\'omrs 1' l'tsir/.>ncias
1 . . \dolfn .\lol'alP>" dP los tlim<, rua Bnarque de l\la·1·pclo n. :15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. ,\dolfn \!n1·alPs dP los ·Rio~ -Filho. rua HuarqtH' de
.\la1·Pdn 11. :l5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:1. C:om1na11da11!1• .Tosi" Augusto YinhaN~, lac!Pira tio

Acções

li.
1ili.......................................
G. E11gt>11ia 'llorall's dP los llio5, l'lla Buarq11P de l\la-

200

~l'trndn Il. G? ........... 1. • • • . • • • . • • • • • • • • • • • .
'i. Julio Eduardo da Sil\'a .\l'anio, rua ~ilYa 'l!anoP!
1•.pr]o

(i.
1'

11.

:1G...................................

1. 375
200
200

175

i\!argarita \loralPs de los n ios, roa Bnarq1w (]p
l\larPdo n. :rn ......................i..........
LPnpnlrlo :'ll~lflf'l'IÍ, ol:u·ia na ilha rlo no\'Pl'Ilador..

175
175

Total. . . . . . . . . . . . . . . .

2. 500

nEr:m;;TO \". !l. Oi O -

rrn ?5 DE 0111'l'Bí10 nE Hl1 I

n Pl'PSi1knfp da ílPp11hli1·a d11s fi'.,;ladlls Unidos rio "'11razil,
usandll da :rnfnl'iza<::l11 1·11111 ida 1:11 :ui. ti 1 da l1•i 11. '!. :Híti,
dP :11 1k d1•z1·111i>l'11 1ii' l\llil. d1•1·1·1'!a:
,\rf. 1." Fi1·a approyadn o 1·pgulamPnfn rias P.,colas Je
aprP11rlizPs n 1·f i fi1·1>...; qur• a 1•sf1· a1·0111pn11ha P 'HI' a..;,.;ig11atlo
pPln mini si 1·11 dP Estado da ,\gl'i1·11 ltu ra, Tndusf!'ia e ComllH'l'l' in .
.\ri. :2 ." n1•\'ilf:fl!ll-sl' ª'' disp11sic1l1•s 1'111 ro11t1'a1·io.
nio dP .Ja1lf'il'O. 2:í dP n11l11hl'll d1• l!ll l, !10" da Tnd1•pt~ll
rlPnria P ·!:l" tia 1lPpt1ldi1·a.
Jflm\11\R

n.

fl.\

FnNRlcC.\.

/'erit'n r/1• Toll'r/O.

Regulamento a que se refere o de~reto n. 9.070, da presente
c!ata
Al't. 1." Em rada um rios Estados da fippublica. n GnVPrno FPdc•ral 111nnt.f'l'Ú. por intPrnwdin dn l\linislPrio da
:\gri1•111f11ra. Industria P C:nmrnP1·1•io, unrn pscola ri" nprPnllizl's al'!il'i1•1• ..;. destinada a miui,.;fl'al' graluilarllPlllt• o Pnsino
Jll'Ofissinnal primaria.
Parag1 n phn u11 icn. Ren\ tamlwm rrPadn no Disfrielo 1Federal uma escola de aprendize8 artificrs, logo que o Congrrsso habilite o Govrrno com ns nlf'ios 11crPssarin~ ú sua.

in;;tallação r manutenção,
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Art. '2. º Nas escolas rfo aprendizes artífices procurarf;C-lta formar opr:rarios " r•,ontra-mcstrcq, ministrando-sr\ o
l'nsino pratico o os conlwcimentos loclrni1;ns nPcessarios aos
llH'n01·rs que prPlenderem apremlPl' llll1 ul'ficio, havrnclo para
isso as officinas do trabalho lllannal on mecanico quo for<'lll
mais ronvcnientcs ao F,starl" f'lll {JIW funccionar a r)srola,
cnns11ltadas. quan 1o 1111ssi\'l'l, as 1~spP1·ia li dac!Ps elas i 111!11slrias
Jnrars.
1'a!'agrapl1t1 uuiL·11. E-das ufl'i1\i11a:;; serão insla\lacla~ r.i
11wtliLla fJU<) a r·apat:idatl1· tio p1·r•dio f'Sl\Olar, o 111mwro dt\
alumnos P rlrrnab r·ir1'11n1sl:n!l'ias 11 pP1·111ill irem, a .i 11iz" i\u
Uovrrno .
..\rrt. :J. º Al1;.n1 das ol'fic.i11as, liavl'r:t rm 1;a1la c;;cola d1)
apl'PllLlizcs al'Lific1•s dous 1·111·sos riltri:raflll'i"s: prirna'1'i11, i1a1·a
os alumnos qnc não sonbrrrm 11•1" l'~1·1·r\·rr r rontar, P d1•
Llesp.nhn, para tndos os alum1w-.;.
AI'!.. ti.º O regímen das PSl't1las sr1·:i " ilc l'XtPr11'1ln 1' 11
ap1·pnl)izalln rias off'ir'ina.s rlural'Ú quatro annos.
;\ri.. 5. º O a11110 rsPn!a!' alirangp1·;'1 o pspa1;0 1]1\ 10 llli'Z<'s
P os lralJa\11ns das aitlas r llfrir·inas nií11 i1od1•1·ão n:cP1]p1· d1~
quatro horas pn1· dia pal'a "~ nli11111111s d1H l" ... '!" :u11111s P
1!1• sois nara os dos :1° " !1".
l'aragraplto lllli"º· () dir1•1·!111", tl1· a1·1·1inl1i l'or11 os JlI'<1f .. ss111·ps (• 111rst1·1>s dP ol'l'i1·i11a.~ r !1.•ud11 P111 \'is!a as r·11111li1·õ1•s
1·ii111alf'1·i1·as dr1 !11ga1· 1·111 11111· f11r11·l'i1111ar a Psc11la, 111a1'l;ar:i
11 auuo !1•1-.li\11 " 111·ga11i1.al':i 11 l11ll'a1·iu da.,.; aulas 1• 111'1'i1·i11as,
.'111im1:,f,LP11il11 11 su11 aelll :'! :q1pt'll\'ai;ão du 111i11ist1·0.
A d.. li.º A." p;.wola.,.; t]p ap1·mHl izrs rnl'l.ificos rrr.rlwrão
ta11f.os r1ltl1'a111l"s 111ia11l11s 1·1>11111111·frtr<'m as J'Psprr.t i1.·ao; aula~
1· n!'l'i1~iuas.
Al'I .. '7." :\' mal l'i1·11la das l'scolas s1!1·ãn arl111iLlidos os
rn1mo1·rs ·1' uj us pars. l.11t111·r·s ou 1·cs ponsavPis o l'PQ 11PI'I' rem
dcnlrn do praz11 1n:11·c:Hl11 " q111· pos,;11ir1.,111 os sngninl"" l'<'qnisito~. i11·cfp1·idn,; l•~ 1fr.o;l'a\·111'l·r·idos ria fnl'lnna:
a) idail1~ 1fo l:! an11u.s 111l niini1110 (• 1(i no rnaximo;
11) 11ã11 su 1'1'1·1·1'<'m d<' 111olest ia i 11l'r1·l11-1·rnitaginsa;
e) nfio l.f,l't'\11 unfoil.us pl\J~~i1·0~ IJ!ll• us inhahilil1•111 para
o aprcnuizado do offid11.
Paeagrapl10 unit'.o. ]la J'l'l'!Isa il•· 111alric1ila lia\<'!';'i rnr11rsn para o ministrn.
Ar!. H." A cada al111rn11i :-;1·r:'1 a111•11as l'arullatla a ap1·p111lizagcrn d" 11u1 1if'f'ir·i11. l'1111,111f:t1la a 1·"·"i"'1'IÍ\a ti-11d"11"ia"
aptidão.
:\rrt. H." As ufficinas s1•1·il11 i'Jlt 111111t1'.l'íJ il" 1·i111't1 para
cada ('~cola. Exi.,.;li11d11, Jl(ll'i'•111. 11·11111parti.n1~·11ln~ tlis111l11i,· .. is
p1·111111~la do di1·p1·f"1" sm·
llll respecti\'o Pi!il'i1,io, 1111ilf'rfí11.
<"r(•adas, outras offh:inas, qna11il11 ltm1v1'1" pd1l nw1111s, ~-'O '"anti ida Los :í aprlmdiza.gf'111 do i1nvn offkin.
Ar!.. 10. ,r,a1la PSC<ll:t il<' aprP11cliz"s a1·t ifi1;Ps !1•r(1 11m
<lirectu1·, 11111 Ps1 . riplul'a1·i11, 11m p1·u!'Pssn1· (>ll pl'lll'r•sso1·a dn
c~trso prirnari11, nut 11 .. dl'S<'lllin. 11111 rnPsfrP pa1·a 1·atla nl'l'it;Jlla, um i.io1·teiro-1·r11iti1111u 1' !l1Jus sr•rvPIÜPs.
:Art.. 1 l. Desde q1w a l'l'PIJUl'ílcia n11'rlia tln c11rs1l priJllfll'llt 011 1k lll'sf•1tho ""'Pila •l 1111111Pl'1J LIP 50 al11rn1111s, .~<'l'iio
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a(lmittidos

tantos

prof Pssores

adjuntos

gn1rios deste Hll111<'t'o 011 J't'Ul'\.'ÚO.

quantos forem os

!:-'l'rão lambem admittido,;

tantos ajudan!l's d•\ 111Pstr·l's dH nffil'i11a quantos forem os
Pxer•d,.11 l "s d•~ :w al1111111os ou f1·a1·ção dPstc numero.
1\1·t. 12. C11mpPI•: au dir1'l'.lor, al1>111 das att.rilmiçõ1)R a
q111•. si' 1·l'f•·1·,. o a1·I. 127 do 1·pgularnPnto q11c baixou 1·11m o
1ii'<:1·,.t11 11. H.H!l!l, d•• 11 d1) agosto 1li'. l!ll 1, o .•;nguintr:
~ 1." Jusp1·c" io11al' as aulas n dar as pt·ovidPncias n1•1·rssarias á r1•gula1·idad•" n el'fieaeia do Pnsino.
§ 2." Ad1nof'sta 1· 1111 1·1•prPhemlcr os al11mnos, confornw a
gravidade da falta 1·11111rnettida, e até mesmo excluil-os da
••sc . ola. si assim rnr 111•eessario (1 disciplina, dando im111edial a1n1·11lr, nesse caso, conhccimPnto 'ao ministro.
~ :i." Enviar a11nualnwnte um mappa da matricula dns
altm111os, com n•l'Prl'JJC'ias fritas a t'ada um, Pm relação :í sua
fr••q11P11cia, 1·.omportanwnlo e gráo de vroveito ohtido.
~ 1\." AprPSP11ta1· ao !llinistl'O, depois de Pnce1Tarlos o,;
t rnl1nlhos psc11la1·1·s, não só o balanço da rPc1,ita n drs11rza
rio a111111 findo P o m·1.:an11•11to da rf'CPita n despeza para o
a111111 ~··guinfl', 1un,; tamhPtll um relatorio minucioso do psfa•ln
da es1·0Ia, Plll >!'Pla1:ão ao pPssoal e material, expondo os
Jll'i1wipa1·s fados 01,1·01Tidos, dando conta dos trabalhos ex,.r·ut.ados e 11rnpm11lo o qur julgar convPniente para mai01·
dPSl'nvolvirnrnto e !ma marcha rla escola.
§ G. º DistrilJ11i1· 'os trahalhos rias ol'fi1'.i11as, dn acct)]'(lo
('nrn os mestres.
§ (i. º Organizai· a tal11'lla das porcrntagens que d~am
sPe cobradas ~olJrP r.1 custo das obras ou ade.fados prorluziclos
nas ofl'iciuas, sujPilandn-a :í approvação do minio:;tro. qne
p11r1Pr:í alterai-a r1uandn ju lgae r.onYPllicnte.
§ 7. º FranrpH'ar ao puulico, Rrm perturha\:ão do:-; traJrnlhos, a visita :'1 PSl'llia e suas dPpt'tH]l'nr.ias.
§ 8. º FazPt' ('Oll l'PrPncias snhi·e as vantai:rens econo111 i1•as
n SOC' iaPs ria,; assnciat;•ÍPR cooprrat ivas P d1~ lll\l tualidar!P.
Ar!.. 13. {~omprtc itn Pseriptural'io:
§ 1. º TPI' em nrdPm r scrnpt'c cm dia a Pscripturação
fie lodos os lhTos.
§ '.?. º Esrrevrr e rrgistrar toda a correspondencia.
~ 3. º Ter sc1npre D archivo em boa ordem e asseio.
§ li.º Tomar apnntarncntos de Indas as or,currencias quo
t.ivcrPm cln ser ll!cncionadas no relatorio dn direct.or e aprPsP11 lal-os a es!P quando lhn forPm pedidos, .iuntanrlo tnrl11s
11s Psela1·Pc.irnPntos npcpssarios.
§ r;." Es1·riplnrar, scgurnlo as instrueçÕPS e modelos dados
jll'IO dirPdnt". lor)os OS li\'J'OS, ma{ipas, follhas ·de paganH'Tl(ll
1• mais papeis rPlat ivos :í rontabilidade e :í e8criptura1;ão.
§ ô.º Cnll igir e ar·cli ivat' em boa ordem todas as lci<i,
d<>c1·..tos, l'l'!,!llla1111·11ln~. i11sln11·~·õp,; r pnr!ai·ias J'P]a!iyns :í
PSl'Oia.
§ '7. º _\rC'hivar Ioda a r·nnt>sponilPnL'.i:t re1··•hida P fol'rnar
O l'PSpPe( iVll i111li1•p.
§ 8. º E1u·ad1·1·n:ll' por onlPm cl11'lmoliigi1•a P arc.liiYar as
minutas 01·igi11rw-.; do 1•xpetliP11ft),
g 1·11pos
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A d.. 1 1. Aos 11rnr.. ,sn1·ps P nwst rí's de offieirHB compele:
§ 1. Co111pal'"l'l'I' ú hol'a 111a1Tada pal'a (\ ('()llll't;(l das
nulas " ol'fit:inas P uãP "" 1·1'lirnr a11t1•' dP pt'Pl'lll'hiil() o tPmpo
q11e dt>ve dura!' ca1lu 1it;ão ou nll'sn.
§ '!." .\la11tl'1· a cli,1·ipli1ia na l'ia~"" 1• fazer nlisPI'\ a1· o~
fll'l't'Pitos tlt• mornl.
§ :1." l'r1•star ao dit'Pl'l111· lotla,; as inf'm·.nrnt•iip" 111'1'.Pi'~a!'ias :í boa 01·t1 .. 111 do sp1·yi1:0 que fC11· da sua ittt1·iJn1i1Jío.
§ -í." l'l'O[ltH' ao di1·Pdor o que 1'1\1· convPni1·nh• ti l11la
111al't'lia elo P11si1w " :í di:it·iplina do,; alumnos.
~ :i.n .\pi'l'SP1tlnr ao tli1·,.1'101', 110 l'i1n dl' c·adn t1·i11wst1·p 1
uma 1l'la\:ão 1111111i11al do" alu11mo,;, 1·c1m ap1·p1•ia~~10 do 1•t111111111·tamP1l111. appli1·at;ão t• ap1·mPita11ll'11lo dt> 1·ada um.
§ G. n 1FaZt'I' t:onf'1'l'l'lll'Í:l:i so!il'I' a~ \·antagl'll., 1•1·11110111i1•a'i
" s11l'iat'~ das ª"""eia1J1Ps 1·110111•J'alivas 1• de 11111tualidad1'.
.\ri. l·:i. Os 11wslr1•s 111' ol'lieina,; dPYPrão Pnsi1tal' a al'fn
m1 ol'fil'io a SP\1 l'argo P111 !t1dn,; 11,; Sl'Us dPlalhPs. dr' 111odo
,qu1~ os alu11111os fiq111·111 11nl1ilitad1H a Px1•t·11lal-11" niio '>1í na
ofl i1·ina 1·11rnn l't'ira tklla.
c\rt. l (). C1llnpl'!1• ao pol'l1·i 1·0-t·o11t imw:
i'arag.l'apho uni1·0 . . \bl'ir P l'Pclla1· o p;;tal1Pleei111011to :ís
hnra;; r011YP11i1'llll',, zrlar pPla 1·ot1ó"P1·vac:ão do t>dific·io l' tla1·
1·x1•1'tH:iio a tntla.; ª" ord1·11~ q11P l'f't'l'Íll't' rln tli1'Prtrll' rla 0sc•nla .
. \1·!. 1 i. 1:omp1·IP f\tl-" adj1111to.; d1• prnfps~o1· 1• :ij11dan!P"
d<' .~1wst1·p.; d1• ol'l'icina.;:
Paragraplin 11nit·o . .\11xiliar ns 1·ps1wrtiYos prnfP.~:'\Ol'Ps r,
lllP.,trPs dP nl'l'i1'i11as 11n" Sl'Us t1·aiialhoc', i\l' a1·1·1\rdo 1·0111 as
i11.~l 1·1H'l,'ii1•s por P]l"' !'l'C1'!1idas.
·
.\rt. 18. Os 1·11r ..;11.; pr·i111arins I' cll' dl'srn<ho .;r·1·iio p1·m ido~
i1111· 111·01'1'.".'"I'"·" ili' 1·11111p1·11yada 1'lllllpPtP111·ia .
.\1·t. l!l. O (;llYl'l't1<1 pod,.r:í l'lllllrndar no paiz 1111 no
Pslr·aiiµ·pii·o prnfis5i011a1·' <11· l'l'c·onhl'l'ida 1·on11wll'rll'ia parn rlirigi!'Pm as offirinas. q11anrlo Jt'lt· ennvl'nicntc ao :;;el'\'iço.
Art. '..'O. Cll11stit11i1·iio 1·1·nda da Pscnla o produl'ln rlns
al'!Pfal'!t1~ qu1· sahir·,.111 ili' _.;ua ..; ill'l'i1·i11a" 1· 11 das nl11·as e
1'<1tlf'<'l'lo.; por Plla" rPalizadns.
~ t ."Esta r10:1da ""r·:í a1·1·P1·adada 111•!0 di1·pr·tnr da l'S1,ola,
11111• 1·P111 Pila adqnirir:í p,.; 11!al<'1·iaP~ 111'1'<'.,,sai·ios parn ns tl'al1alh11' drt" ofl'i!'i11ns.
~ ! . " :'lo l'i111 dll a11110. a 1·Pnda liquida ""1'il 1·P1·nlhida ú
llPll'µa1·ia l;i"t·al do Tl11•,;1111rn \a1·i11nal dPpoi,; 1\i' rl1•d11zida a
i1npor·taueia l'<ll'l'""t"111d"1tl1' a l:í <;t,., ><1•11do 10 <;{, para ;;pre.m
dislribuido~ pnr· todo~ o~ al1111111ns das of'fipinas, ('11\ pn•mios,
eonl'ol'llll' n µr·;ín d" ap1·11\Pitam1•11ln obtido I' l'""\lPf'li'a aptidiío, I' :í <;t, parn a l'.aixa dP ,\lulualidadP .
.\1·(. :.'t. lla\·r·r·{t a1111uali111•11l1• uma Pxposii;iin dP ar!PfadtH da.'< 111'1'iei1ia' tia l'Sl'ola. parn o ,iulgamPnlo rio )!r<\n do
arlra11ta11wntn d"" nlu111111h " di.;ll'iliuiçi\o do~ 11n·11ilo~ ans
n

mesmos.

Paragrapho unic·o . . \ rommissãn ,jnlgadnrn 11ara a clistrihuic;:ão dos prf'mios a quP sp refrre e;;to artigo srr:í formaria vrlo direetor 1la "'l'nla r pelos mestrf's cla.s officinas,
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Art . '!'?.
.
Os programmas par·a os cursos e officinas serão
formulados pelos prnf PssorPs e mp,;lr<'s dP of'J'icinas, acloJ>lado,.; pr ovisoria11wn!1• pPlo din·1·for· e su!Jmettidos ú apprnYação do ministro.
_
.
·Art. :!3. Os rnPst1·p,; sPrno responsavers pelos Yalorcs e
utPnsi li os cxistentPs nas officinas.
Al'l. '! 1. :'\Pnhum tralial110 s1•1-;í PxPcutado nas officinas
Sf'l11 ]lt'l'mi,;sfio do dil'l'L'lOl' (' SClll !Jlll' ,;l'ja dPYidall!Pllfl' t'S('l'iplurndn .
.\l'I. :!:í. .\ acqu isi\;ão do material para o servi1:0 das
ol'ficinas s1•1·ú l't>ila :í vista ele pt>didos irnp1·1·ssos Pxtr·ahrdos
cio liYrn dl' talão. ondl' ficarão. rcgistrndas po1· l'X!Pn.'o as
q1talidadl's P q11antidadPs dos o!Jjectos.
~ 1." E,;tp,.; pt•didos P os ranhotos, assignados 1wln 1!iestrn
da ol'ficina . .'Pl'iio apl'Psentados ao dirPetor parn a11tnr'1za1· a
l'Oll1j)l'a.
§ '!. º .Comprndos ns oh.iectos, o rneslt'í' da officina. depoi;;;
clP r·onfpril-n~. juntamPntP r·nm n l',,l'l'ipturnrio, passarú rt>cibo
no Y<'rso da r·or1ta " l'al'Ú no eanl!olo do pPdidn a rJpr·lanH:ãn
rk re1·Phiml'11l(I do malr·r·ial.
§ 3." :.\1~ !'ontas ou pl'clidos rios o!J.il•clns l'l'rl'!Jiclns nas
oífir·inas spr·iio la11i;ados no livro de• eonta eorrpnle.
·
~ 11. 0 l':n fim cJn lllPZ, O ll1PS(!'P da Ort'!CÍ!la ap!'l'Sí'J1t::IJ'Ú
um halancP!P ela rna!Pl'ia iirima q1H' tiv<'r sobrndo .
.\l'I. :!O. TTav1•rú r•rn 1·a1la PS!'ola os St'l'UintPs liyr•n,;:
J. ])a ma(l'it'Ula

!'

Íl'Pq\lPllf'.ia rlUS allllYlllOS.

J

II. JJa l'<'t'l'Íta r· clt>SlH'za. 1'111 quP sP nH•nrinnariio rtisrri-

rni11a1lan1Pnff' a.s quantias 1·011sig·11adas Plll lf'i rir rm:a1111•11to
para ª" d1·,;pt>zas da t'sl'nla P as r\"'PPZas pffp!'fivanwntP r1·alizarlas.
III. Da prndnrcão P rPnrla df' 1·arla officina P dP.•qwza~
f<'ita,; por· 1·011!.a clt•ssa l'PtHla.
IY. Dos as;;pnfamrntos do pf'ssnal, rom indicação elo 11onw,
idar!P, !'~lado, !'atP;.rnria, datas rll' nn111l'aÇÕP~. pnssPs, í'XPl'"'it•ios,
Iken1:as, susp<'llSÕPs, t>logios " tudo o mais qu1• possa al'l1•dar
nu intPressar {i sna r'aITPirn p11blica.
Y. ()(' tl'r·mn' dP pnssl' df' fu111·,·ional'Íos.
Vf. J)p P!l(l'ada f' sahida Plll f]llf' Sl'l'i\O ITIPI1CionarJns OS
trabalhos clr qur l'ôr PncatTPgacla r·arla nl''Íirina, n rlia em qne
fornin init'iarlos P aq11Pl1P Pm quP fornm ro11duiclos, rsperifieando-s(• nPss<' liYrn a quantidad" P qualidaclP rins trabalhos.
\'li. !.lm liYrn dl' illYl'ntarin. Plll ~11w sPrão mPtH~innarlos
t>:=qw:·ifir·arlatH<·11f.P todos os malPriaP,.; pPr!t>nCPiltl's :í offkina,
la•'' l'Ollltl mobilia~. mal'l1i11as, appar·pJllos, matPria prima, P!ir.
Al'I. :!8. Os dirP:·tol'•'S promO\'('!'ão a organização ele assot•ia('ÕPs t'nnpt•r·atiYa-< t' d1• mutualidadl' Pnfrp os apr(•ndizes,
Plaborandn 11nr·a t'SSP fim a.s nPrl'~'arias instrurçõi>s, que subm<'ltl'riin \:í àp111·nya1:ão rln rnirtislro. rkntro do prazo dP 110 dias
ria p11hliracãn r!Ps!e rPgulamPnto.
§ 1. º
alumnos do lº r, 2º annos pf'l'cebPrãn. rP,pediYarnentr, as diarias de 100 e 200 réis, drstinndas exc lus irnnwnto
ú sua rontrilmir;:ão ú Caixa de l\lutnalidade.
§ 2.º Os do 3º e íº annm pcrrebrrão, rf'spectinmcnte, as

º'
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<liarias de GOO o 800 r1'·is, srmlo-lhrs far11lfatln 1'n11frilmil' nn
·nfí11 parn a Caixa dr, l\l1tlualidat!P.
~ ::. " U,.; qur 11iio cu11cu1Ter1•111 011 tl1dxa1·om de o J'azel' nos
p1·az1H "c.0111 a~ quanf.ias qu" 1'111·1•111 1·sl ipuladas 1ias i11stnw<;ii1•s
p1·r·dl't':\11 Sl'lls di1·,.ifos 1·111 l'a\ 01· tia rHl'.~n1a •l'aixa.
AI'!.. ;!\I. 11 dif'1•dol' p11d1•1·:'1 s11pp1·imi1· fP11tpll1'aria1111'nl.r a
dia1·ia a•> ah11uno q11P 1·c1111nwll"1· alguma !'alta gl':t\'I', l'l'\'1'l'f,.11dll a 1·rs1lf'!'fiya i11q101·l:t1lt'ia parn a Caixa dl' Mut11alidadt'.
Art.. :w. As !'altas dos alun1nos serão .iusli.t'ü·adas p1•lfl tli1·1Tlu1·, ouvidos os prof'l's.st11·1•s ·~ 11wsfrPs dr ofifid11as.
l'a1·agrapho 1m icP. ;-;p1·:'1 l'I i 1n i nado u alt1 mno q11" t]p1· :w
falia;; 11fio .i ust.ifit·.adas.
J\i-1. :lt. O lu1·.al d1•st inado ;ís of'fi1·inas 11as 1•s1·olas di'\'t'l'(t
st·r· .s111'1'i1·i1•11!Pnw11tP t'spa<:oso 1•. sua Yl'llf.ihu:fio o 11iais possi\·1·!
fra111:a. ri" 1110<111 a f'azl't'-s1~ uma 11:0111pl•·la 1·1·novat:iiD du ar.
,,.\ri. :1:.'. As ol'fiei11as .tf1·v1•1·iio l'<'t'dH•t· J1a,.;fa11 l1! luz S1>la1· P
as mar·llilla~ 111L apparl'lli11s disp1i,.;l11,; d1• 111odo a J'ii'a1·p111 1·1111L1.J1•la1111'1I11• il1111Hinados.
AI'I. 3:\. o solo dos l'tlllll'a1·timP11los dr.sti11adu:' aos fl'aJ.al1111.s das !J!'i'it'Í11as ~1·1"<'1 riµ111'l•~a1111'Ltl1• :=wc1·0 e o 111ais po~
~i\ l'f Ílll(ll'l'll\f'flVf'J.
A!'f.. :1 í. As 1';;<1•1ilas l11'\·1·rfio SPJ' 1lutatlas de apparPl11os sa11il:ir·i11,;, :iµ1ia p11laY1'1 1•nt qua11f.itlatk suf'J'i1·.iP11te 1• nu!1·us i11,.i11s
q111· ;.r:11·:11ila111 o 111:1is 1'11111pl»f11 asst'in '" Ji~·µi1•11e.
:\l'f. :ní. Nn fi111 tl1· <'ada a11110 le1·I Í\o p1·ocPd1'L'·-SP-lt:t aor:
1·xa1111t,s tio-; alum11os <!lll' 1i\·p1·1:m frp11u1~llf.ar!o as aulas 1\ offi,1·i11:1s, sl'111ln pa1·a lal f'i111 111·:-::rnizada uma nwsa .iulgarlnra, co111po,;l.a do dit't'dor da t•.;.wola, do prol't•ssor ou 111rstrn da J'PSJlf'1·1 i\:i 111af1•t·ia 1\ tfp mifro 111·nfissin11al f'.\franllo :t r~wola, 1·nt1Yid:itl11 pPlll tliJ't'CfllJ'.
_\ 1·1. ~W. J)p a1»d11.,Jo 1'l11t1 o j11lga1t1P11to profPriLlo pela 111t'sa
<'X:tlt1i11atl111·:1, s1~rãu tli,;IJ'iln1itl1i,; ans alumnos IJJ'emios, f'.Olli'l:rnf1·~ tl1~ Ji,·1·ns n madall1as dn lironzc 011 de prata, Ct111rrn·1t11\
o g1"<ío dP aprnveita111cnlo aprrsc;ntatlo pnlo alumno.
AI'! .. T7. O alumno flllíl houvr.r conrluido o seu aprPndizaLlo
1·1·1·r·b1\1·:'t um 1ecrt.ifi1carlo 110 gr:ío de aproveitamento obtido.
Arl. :rn. Em suas falfns ou impmlimenfos, o dir1•clor da
('""'"ª sr1·:í sullstit11irl11 pplo Pscrirlfurarin, o prufrssm· JiPlo
:111.i1111fo I' o 11wstre dn oJ'f'ieiua J)elo a.indant.r. Qnantln hou\'er
n1ai,; d1~ 11111 adjunto tlt> prnl'Pssn1· tlll ri.i11rlanlt> tl1• 111Psfre til'
1i!Ti1·i11a, a ill'siµ-11a1:iio sp1·:í frifa 11<'!0 dirrctol'.
Ar·t. :iri. Os aprl'Ilfliz,.s 1pw derr111 maiores pro\'a,; rfo idn111,.itlatll' rnnrnl n profi,;silnial sulislitufrfio. em s1'11s i111pPrli1111·11!11,; fí'mporal'ills, 11.s aj11ilanlr's rln 111,.slrt>s <IP 1il'l'i1·i11a.;; 011
1111 ..,11·1·,;, q1iand11 11iio lw11vt>1· ajudanll's.
\l't. rn. ~1~r:í 01·µ-a11izailo 1•m caria cs.eola 11111 mns1•11 escolar,
d1•st.inatln a facilif;u· an al11111110 o cstndo dr. li\:.iio tlt' .r·o11sa,; e
tl1·"·nyo!Y1•1·-ll1<' a f'a1·11Iliail1• d1• ohsp1·ya<:iio.
A1-t.J1'. A' lli1·1·1'.fo1·ia ''~"1·al de lntluslria e Con11111·1·1~io !'alin
a rlirl't'.()ão superior e insppw.i:ã.o das escolas de aprrmclizi:os àrtifit·.1>.s. O di1·Pctor 11ropor:'t l)('l'ior1i1»a111Pnll' ao 111i11islr11 a tl1•,;ii-11:wii" ti•~ funcr.irmarios para f'ssr. fim.
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ArL li'.:'. O C:ovNno rcunirú nesta citlade, quando julgar
couvr)ll iP1ll.1\ os t!iireclures ·da8 Pscolas de aprendizes artifiC·3S,
afim dn Psfuda1·1·m os nwios de Jlws dar maior dcs1mvolvillle11t.o e p1·1w.lJJ'a1· 1·sclal'P1'f't' as du\idas <JllP forf'm s11~1·i1adas
~0JJ1·1~

o

J'1_•gilllt'll P 1'1111:·,~11111,-;.Ht·Jlf(l

dos

{',llt'S•~;~~.

l'aragTapliu 1111in1 ..\.s J'f'S(ll111:1íl's l]tlll fu1·1)Jll f0111arl:ts s1orã11
)PYadas ao l'(l1JltPci1111'1tl(I d(I rniuislro JH11· intr;rnwdicJ ;]., dir1•clor
geral de J;1dl!.sfria " C1J1H111(•J'üio, q11e JII'Psidirú rssac; 1·;~1llliÕ•:s.
Art. 't:l. Na J>it'l'l'f(l1·ia <l1•ral de Jndu.;tria n Commercio serú
frita PSC'l'iplunt('.ã1J J'f'gulat· atli111m1f1) :i rnatrienla, freqt1encia
média, ap1·oyeifa!llf'11lu dos al1I111nm, :utcl'ado>1 produzidos nas
offo·inas e rendas das escolas.
Art. ·H. o tlovcmo poderá esLalJelecol' nesta cidade nm
m11sf.1·Lrnt·in para 1•xposi1;ão ()() artnfados produzidos nas escolas.
Art.. ·íG. Fka lllantido cumo escola de aprnndizes artificE·s
1111 Rio Grandr; rio ~11! o Jnsf ituto T1:cltnico P1·ofissional da
Es1•0Ia dn Engn11I1:1ria dP l'nrfo Alegr1\ PnlíJllanfo não ftir 1'sfa!1r·J,.1·ida a l's1·11la da llniiio.
Arf.. rn. Nas i11sl.ruc\,'<lf'S (jlW ÍUl'PIH PX{Wdidas fll•lo rni11i~f,1·0 1ht .\grfr11lf.11ra, lnd11sf,1·üt o G0111Tllf'I'Cio snrão esf.abel1·ij·idas disposi1:õPs 1· .. Jalivas ao r1•gimf'n dais aulas
officinas f\
a tudo quan f o f1l1· ,111·1·1·;.;~a l'in, p:u·a pm·f'1d f a •'x1•crn:.ão 1ks! 1'.
1r1•µ;ulamento.
,AJ'f. í7. llJ,; frn11·1»io11a1·ins das Pscolas '110 apre11diws a1·i i l'ir1•s
Jll'IWPlH·rão (IS yP1ll'i1111·nf.os c1111slru11fl's da tahnlla aimexa .
.At'f ..\8. ~ão 1•xf Pusi\'as :Í$ Psrolas dr; ;q1rnndizrs a1·tifi 1·1:1 u::;
di,;p(lsiçõPs d11 r1·g11la1111•11fo a1mPxo ao df'crPlo 11. 8.8!lH, dl' { 1
de agosto dP J!Jll, que lhes forem appli11·aYl'Ís na J{1r1na do
at'f.. 1:?7 do mesmo l'l'gnlamento.
Art. 1!l. E::;fp rl'gulanH'nf.o sô mtl1·ar:í. rm Yigor P111 1 d1•
janeiro de 1 !l12.
•
1A'.rt.. GO. lleYogam-se as disposiçõl's <'lll l'onfrario.

1'
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offit,ina ........... .
f;1•1·,·,.1ifn (~alal'io 1111•11..;al"

-1:000$
2 : 't00$
2:-100$

:! : \0()$

2 ;.'i>()(J$
j :(i0íl$

100$

T'l'r/1·0 d.~ 7',;l1'do.

f: mt ificaç1í o

Total

'.:' :000$
1 :'.:'00$
j : 200$
f :20Wj;
1 :200$
800$
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:\lll't' no Mittis.l(•rio dn .Jns.tii1:a 1· Nt>~ot"io:-: 1nh·ri.ons O!-> crr11itof: sn1q1l('lH<'nt::n-cE1
tlt-.. :11~l:ltif)$'.2::t ú vp1·ha n. 1.-, t' <lP ~l8:~HW~0iiR ÍI \(·rli1 n. :~.) elo
nrt. ~" da l1·i dP or<;am1..·n'•,) 1\,1 1 :-=1,_•1·•·i1·io yi:;Pnte

() l't'PiiÍd!'nf1• da n.. p11hli1·a dos F.,;fad11s Pnidll' do Hrazil:
Con.~idPrando q111• 1ia 1·P.~Ol\ll:.fio do Cong.i·esso '.'lacionaL de
'.'! d1· mli11h1·11 l'i11do. 'Ili" a11to1·iza 1J U11v1•1·1w, llll a1·f. I", a
ahl'il' ao .\li1Ji,;(1•1·io da .lll,;fil'a 1• '1Pg1wio,; !11i1•1·ioi'"" "" 1·1·pdifo,; s11ppl1·1n1•11Uu·1"' tf1• :11 !l :\1i\)$:_>;l \ ú \'<'l'ha ,r1. 1~i 1• dl' 1·1\i,;
\IH :\IH!\*\HiK :\ \'Pl'ha li. :1:; dtl al'l. '!" t!a ]Pi dP ll\'1:a1nP1llo do
""''l'l'i1·io \ iµ-Pnl•'. parn paµa1111'11f11 a n!'fil'iaPs l'l'f'11:·tiYo,; n
i·l'l'1H'lllad11s da 1:11t'l;a l'11li1·ial 1• du Cnl'po d1• llrn11lll'irns, Pstfio
u11•111·irn1ada,;, 1·111 n•la1:fi11 ao p1·in1<'i1'11 1·1·piJitn. ª" q11a11tias dP
:'Vi ::l81*:!:l't P dP :!:! :\ll\)*:!lii, qtt<' nfiu ,;0111rn:1111 a i11q•ol'tanl'ia dP :ll\l:\ti!lli':!:l'1:
Consicl1•1·a11d11 flll" da dPmnn,;fl'a<;:in qu" n1.,1mpanl11H1 a
nwusag.Pm tlP :.'I dP j1111l10 ultimo. ll'nt1,;mittida <Í l:a·ual'a dn,,
l>Ppuladu", "" Y<'l'iii!'a q11" a d1•,;ppza 1·om a dif'fp1·p11ca de
~11ltfo a of'f'i1·iaPs 1·1•1'ornrndn" da 'Fo1·1.:a Pnlicial 1m n.i11w rln
l\ll I impo!'fa l'lll ?·: :088$. I' :f\11' a ti(• '.!.'2 :\ll\l$:!C1i l'"P'''"~Pnta
a ,;011111m tfp,;,;a q11a11tia 1·11111 a tl1• ftll$:!!ii. tl1• id<'tilii'a 1lt'.;p1·1.a, 1·,.l:iliYa ao pP1'i11tlo d1• IR a :)1 d<' dl'Zl'!nl1r11 tf,. l!llO;
C1l11.;id1•1·a11dn "ili" ª·"' r<'f'1·1·itla~ im1H11·ta111·ia"' d<' i·•"i.~
'.'!li ::l8!:r:.':l'1 ,. d1• :.''! :088"' '" q111· p<'rl'az1·111 11 lnlnl tl11 1·1·1·dito
d1• ·:11 \l: '11\!llj;'.':l 't:
l'.1111.;itl1•1·a11tl11, l'i11alml'1l!1'. lfll<' pP}o a!'f. '!" dn llH'111·ionatln 1'1•.-;olw:ã11 1i 1 :o,·1·n111
a1·lta ig11al1111•11t1• a11l11l'izad11 a
al1rir 11 :T1•tlil11 "'P•·1·inl dt> R:ltil\'.'(ii:

"I'

fü•,;()}\'I'. 11,;a11tl11 da auloriza~·fio 1·mH·1·ditfa pl'io d1·1Tt'!o
IPgi.,lali\o 11. :!. '1!ii. tl1•,;fa tlntn. abrir ao \finis!1•l'ill tia .fus1i1:a r· \1',ltwin"' 1 il1·1·i111·1"" 11,; 1·1·1·tlitos s11ppl1•1111•11la1·1·-; dP 1·1"is
::1!1:'ii\!l*:.':l'1 ;'1 '"1·ha 11. l:í d11 al'I . .:.'"da l1·i dl' 111·1·amPnln
d11 t>X1•1·1·i1·io \ ig1•1tl•'. .;1•11tl11 :.'!li ::rn 1~:.':l í parn paµa111i•11lo d1)
tlil'!'1·1·1·111:a-; tl1• \'l'111·i 1:1·1llns a ol'l'i1·ia1•,; l'fl'P1'I i\'lh, agµl'<').!atlos
1• um n•l'ol'mado tia F111·1:a Poli1·ial 1• :!:! :088s parn 11 dí)
dil.l1•1'l'IH:a.; dl' ~oltl11 a ol'l'i1·ia1"~ 1·1·1'11r1natl11,; tia 111,.,111a f'lll'c·a
e• if1• \l8: !l81i.'i<!lti8 :í \'<'t'l 1a 11. :1:; dn 1· i 1ad11 a 1·1 iµo. ,1•11do l'.'·i~
8!l :!ll\l.~ 1•n1·a paga111P11fo cl1• dif'l'1·1·"11t:a" tl1· , 1•111·i111<'11l11,; a
11/'l'i1·ia1 ..~ df'1·1·I i\11~ do 1:01·1111 t)p Bo1HilPirn~ <' !I :Otii.'1:!Hi8 para
o tl1• d11'f'1·1· .. 1wns tl1• -;1ddn a nl'l'ii'i:w~ l'l'l'nn11arl11~ do dito
l'lli'llll, 111'111 tl1· a1·1 .. '11·dn 1·11111 a li·i tl. -.: . :'!10, d1• 1:1 "" tl1"/.<'ll1h1·0
d1• 1!li O.

Hio tl1• .Jnn,.ir11, 1 dl' m1\·1·11•l11·n tlP
1w111]P1ll'ia I' !:l" tia ílr·p11hli1·a.
IfEl\\I ES

íl.

D.\

IDJ 1. 00" da I1ule~
FllNSEC:.\.

lli1·r11h11'io dn C1111hn

Cor1·1.111,
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Dli:CHETO '\. O. Oi~ -

DE

1

DE :-;o\"Ei\JBl10 DE

Hl 11

.Ahrt• ao J\tini:-.terio (la .Ju:-;tiç,:l e :K('gocios Interiore,s OS' (•re<lito~ é:-:pceiat>s de
831$:!G7 e de :-1 ;fl02$471 para 11ngatnt'nto a officiaes reformados da
Fon:a Policial t• a offi(•i':1.:
eff1,•diyos e rrfonna<lo:-; llo Corpo dt• Bum·
1 :-;

bL•irus

·O Pn•:-;idPn!1• da ll1•p11l1lica d11s E~lado,; U11id11;; do Hrnzil.
• 11:-;ando da autol'i1.a1:üo com·Pdi1la pPlo dPCl'l'IO !l'gislatiYo nunwro :! . Hi\l, dl'sta data. J'PsolYl' ahl'ir ao J\lini,;ll'rio da .Ju~
tii:a e Negocios Interiores os ereditos P~pecia<'s de 8~1$2(ii
para pagampnto ti<' rfi ff PrP111;ag dP soldo quP 1·omprtl'JU, .110
f'xr1·cicio df' l!llO. a of'ricia1·~ ref'ol'!liados da t<rm~a l'ol1cial.
e de :! :li0:.'$í7l para o de diffpreinças de yencimentos e de
soldo 'ª quP ll\111 direito, no nH•smo exercicio. officiaes do
C11rpo dl' BomliPirn,;. :-;P1Hlo: :3: :!(i1$:.'0G a el'f Pl'I i vos e :H l $:!(ili
a l'l'i'lll'llH\l]O,;: tudo dl' at'.L'lll'dll l'Olll a ll'i ll. :!.:!UO, dl' l:l de
dt•ZPilllJl'O de 1\)10.

llio d<' .lau .. it·11. 1 ili' 111J\ L'llllJ1·u dP 1!l l I, !lll" tia htlkPl'lltil'ncia l' :!3" da HPpu!Jliea.

Jl

J;lL\I ES

Jl.

JJ.\

l<'iJNHEI;_\.

Riewlocia da C1111ha Co1·1·ua.

DECRETO N. !L 013

DE

3 ))E N OVE~rnno DE 1!IJ1

Dcdarn ""m effeito os deeretos ns. 8.135 e- 8.1~8, <le 4 e 8 de agosto de
1910, que co1u·edl'ram autorização á « Preussische Nntional VersicherungR
'1esellsd1aft », rom sédc t.'m Stettim, ~\llemanlw, para Pf-italwlf:'eer r !;P11(·i11i;
no~ E8taclos do Parft e ~\mazonas
1

O

Pl'Csid1•11l1•

da Ilepubliea dos Eslados Unidos do Hrazil,

all1•1H!Pnd11 a q11" a« P1·1•u.ssi.s1"ilo Na(ional \'1•1·sii'iil'1·u11gs 1:1·s,.lbrhart. », •!'0111 "';ili· 1•111 ;.i[l'LI i111, ,\lll'nia111la, nã11 s1• s11.i1•iln11 :'is
di ...;posii;iit•s do d1•c1·pto 11. ~.07:!, de U de d1·w111IH·o de 1\J(r;I,
1·0111'orml' dt•t'la 1·ai:ão 1·011sl a11l 1• do pr11c1•s..;11 t t·:i 11:-;rn il tido ao
l\l i 11i,.:l1·1·io da Fazl'11da pt•la lnsp!'doria 1k :-;pgu 1·ns, com o ~eu
tlf'l'icio 11. :!:l '1. d1• 1 l de st•ff'iJIIJI·o ultimo:

llesol\·p d1•elal'a1· :;em efft>ilo os 1.focrelos HS. 8.13G e 8.138,
't '" 8 dt> agu,;lo d1" ln 10, que concedf't'am :i mesma 1.·11111pan h ia a11loJ'izarfio para l""laLL•ll'cl'lº agencias 1:0,; Estados do
l'ani e ,\mazona".
Rio de Ja1ll'i1·0, 3 de nowrnbl'o de Ull l, !lOº da lnlh~pPn
cleHeia e 23º da Hepuulica.
d!~

11Elli\1E8

Francisco

H. IH FONSECA.
~lntonio

de Sallcs.

3!$0
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DECfiE'l'O N. U.Uií. 1'ecl.:1ra

DE :J DG NornMBnu DJ:;

1a1L

effrilo o dccn:lo H. 8 .13·J, (lc J <lo ngosto do 1B1U, quo concedeu
auforiza~:lo [~ « Norther .A!':i:rnratH:o l 1ompa11y, Limit.cd », de I1ondrcs,, para
cs!nhPlecf'r mna ;.igt•111·ia 11a cidade elo Hio Urarnk, J·;:itado do Rio
Urandc d.o ~ul
:)'~lll

tl J>1·,.~id .. 1tl1· 11;1 11,.111iloli1·a d11s E.,larJn.;• Unidus d11 H1·ar.il,
alt<•1tdl'11d11 a q11•· a,, N111·1!11•1· .\ssuratwe Com11a11y, Li111ill·Li »,de
Lu11dres, 11ão si\ s11j1·il(l11 :'1s dis1111si1;ues do dc0relo 11. [).U7~,
do 1 ·~ de d1•ze1u!Jr11 •k t\lll:l, eon l'nrnH\ 1foclaraçfio eo11stanlc
do p1·u1;c~so Lra11s111ill id11 :111 l\I i11isL1~1·io da Fazernla iwla Tuspcdot·ia de ~eg11r11s, 1·0111 " .si·u 11l'f'il'ill 11. '.!:J:J, de 11 de scl<'Illbro
ull imn:
l\c:<111\" d1•1·!:11-;11· :;1·111 l'fl'1·il11 11 d1Trel11 11. t~.1 ;; ·,, dl' .1 de
agnslo de 1\IJU, q11<) 1·11111·Pd<'1L ú 11ws1n:t 1:0111pa11liia a11L11rizai:;ão
parn 1•stal1e!P<'t•1· 11111a :H!l'ILl"ia Ha 1·idade do lliu <_:raudP, Estado
do llio Ura11d1~ d<J ~ui.
Hio de Jan<~it·o, :1 de llU\L'llllJ1'11 de 1\111, ~IW 1ht lnde11enLlene ia e :!:J 0 da fü"1•11IJ!it:a.
1J EHME8 ll. DA l"r1N t'EL:A.

Fi·ancisco Antonio di; Sallcs.

Al1n•

:io

"'.\lini:-..lt'ri(J da

.111:-.lic~a

1·

1\l'goc:io~

lnl1,•riorrs o

(•n•<.lito

e~tH•cial

Oe

7ü,1$.J1G para pag:11nenlo ao profos~or onlinario tla Faculda<lo de ].fedi·
«i11a da Bahia 1>1· . . lo:lo .\1i1l'ricu t:a1-ee1, Fr< JCi', 1\e ac1_'n':-..d111u üe ye11ci·
0

llll'lllO:-;

O J>r<•c:id•·11l1•. da il•·111ilili1·a d11s J•:stad11s IJ11id11s dlJ Brazil,
f,.ndn 11u\'ido o Tril11111al du C1111las. 11ns ler111(1~ dn al'l. íO,
~ ríº, do l'í't;llht111 .. 11111 appl'o\ado JI"'" d<'1·1·do .11. ~. \llÇI, dB ~:1
d1~ dl'Zl'lll!il'll 11<' IR!lli, l'l"'"h l'. ú \ i.s(:1 do Ji.'1'11'·111 IHJ 11. VIII
iln ar!. :\ d;t J,.i 11. ·!.:l~.ti, "" :11 d•· i1,.z,·11il11·u d,. l!llU. ahri1·
a11 :\Ji11Í~(,.ri11 da .J11slira 1' Nl'g1wi11s l1!1Priu1·1·s " l'l't•dil•i l'S\lCeial dt' 'itH!f:'ílti para· paµ·a111é11i.o an proks.-w1· onliIHH'irl da
J.'a1·1!1dark d« ~l•·di1·i11a da Bahia Jlr . • loã11 ,\111<·1·i1·0 (:arcr'Z
l'r1í1•s, "" a1·1·1·,.s•·i11111 <11• \<'111·irn1·1J!11~. l'<'laliY11 ao 111·1·irnl11 df)
1 í dP .i11ll111 "" l!IOH a :11 d•· d<'Zl'llllJrn de l\Jlll, u:~ qualidade
d1· sulisl ilu lo.
0

Hi11 iJ,, .lan .. ir1•, :1 "" 1111\1•111111'<1 "'' l\111, \1(1" da l1u[l'p1·udl'I1Cia <' ,'.!;J" da \t1~11uJJli1·a.
111'llJ\1 E:-; H. D.\ FoN :-;ECA.

11ivmlaeia da C1111/w Con·ca.
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DECRETO N.

9.07G-DE

3

.

35.t

191!1

DE NOVEMBllO DE

Approva o regulamento para a Inspectoria Federal das Estradas

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi:t,
usando das autorizações conferidas no n. XL VIII do art. 32 e n11
art. 36 da lei n. 2. 35G, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Artigo unico. Fica approvado o regulamento que com este
baixa, assignado pelo minisLro de Estado da Viação e Obras
l'ulilicas, para a lnspectoria Federal das Estradas.
Rio de Janoiro, 3 de novembro de 1911, 90º da Indepenrlencia e 23º da Repulilica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
Ilegula:rnento a que se ret'ere o
n. U.07H, desta data

cleereto

CAPITULO I
DA lNSPECTORL\ FEDERAL D.\S

l~STR\D,\S

Art. 1. º A Repartição Federal de Fiscalização palsa a.
dnnominar-sc Tnspectoria Federal das Estradas, com 'ã incumbencia de fiscalizar todos os serviços relativos a estradas
de ferro e de rodagem dependentes do Governo da União,
exceptuadas as que estiverem sob sua administração directa.
Art. 2.º As estradas de que trai.a o artigo precedente vêm
a ser: as autorizadas pelo Governo Federal, as por elle con0edidas ou ai-rendadas, as que gosarn de garantia de juros ou
fiança do q11alrp1rr cspecir, sulivenç.iío. auxilio ou favor por
pa!"f P do 1111·~;n11 on as dPclaradas dr~ inff~resse grral.
Art. 3.º A fi;::calização d;is estrndas cm qun o Governo Fedí!ral houver ·~mpcnhado interesse pecuniario, por garantia
dr! juros, subVl nçã.o ou fiança de qualqu -ir cspecie, será ampla, quC'r no tocante a despezas, receita, tarifas, rendas da
estrada, quer no fTUC rC'sncita á consPrvação drsta. suas denendencias e material, policia, segurança e cil"culação, de a0eõrdo
com os decretos ns. 1. 930, de 26 de abril de f 857, 5. 561, de 28
de fe\·erei1·0 de 1s;1,, G.90G, de 10 de agosto de 18/8, e 7.%U,
de 29 de dP-zrrnbro de 1880, e instrucções f! decisões consequentes, além do que especialmí!nte estatuirem os respectivos contractos.
Art. 4.º Nas cmprezas não s11b,·e11cionadas, a fiscalização
se reduzirá ao exame das obras e da conservação do Jeito,
material fixo e rodante e ao que concerne á sei.:;ura·nça, regulat'idade e commod idade do transito nas respectivas estradas; incidindo tambern a fiscalização para aquellas que gosam do privilegio de zona, nas tarifas que, devidamente informadas, fm·ão
de s0r sulnnf't tidas :í approvação do Govf!1·no.
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1\ rt. r;." Compete ú l uspr•!'l o ria FcdNal das Estradas:

1." O estudo de todos os nssurnptos gcraes e dados referentes ás estradas de l"errn e de i·otl:lgt>.m, informando circ:urnstanciac\anrnntP ao (~1wp1·nn pnra as suac; ctl'libcraçõcs a
n:spcito;
2.º A direcção, coordenação e collccção de todos
elementos indispensaveis {t organizaç.ão e execução do plano de
viação fedt'ral frl'l'ea ou c\P rnrlngl'111, e do levantamento e cadastro das í\c>mais cstmrlas da Hepublica para a cc1nfecção da
carta geral de viação, solicitanclo para esse caso o necrssal'io
auxilio das autoridades competentes ;
3.º O reconhecimento e a cxplorac;ão rias estrada.~ de interesse geral, quando assim o detm·minar o Governo, e a ol'ganizaç.ão dos respccliYos projectos e OI'(:amentos;
·I.º O p1·eparo das basPs gcraes dos cditaes de concurrcnr:ia para a realizaçrw dns sl'niç11s soh sua alçada, o Pslu1lo
das propostas :inrr>sPnhd:is n ri orir:iniz:iciio dos cont.ractos,
:-ubmcUe1Hlo torl1J~ os ilocunH•nlP~ an :\linistcrio para sua avprnvação, rrgisl rn e ('X pPd i1:ão tios actos rcspect iYos:
5.º A fise.nlizac;ão não só das ('Sll'ar!as em construcção,
como tambem elas estradas em trafego, com excep1;ão das que
tiverem administração c\irecta do Governo;
G.º A organiznção, guarda e conservarão de todo o arehivo
Leclrnico das estradas foderaes;
7.º A e.statistic'a de todas as estradas de concP'\sfío fPd1•ral.
l'slado:il n municipal, dos seus elementos teclrnicos e dos
Lra nsport <'S eff eetnaclos annua 1mente;
8.º A vigilancia pelo cumprimento elas leis, regulamentos
e instrucções vigentes ou dos que forem expedidos em relação
á industria de transporte terrc~stre da Republic::;, e dos contractos ou interesses do <invPrno ligados a esse nssumpto.

º"

CAl'iTULO Il

no

PESSO\L D.\ l'.'!SPEC:TllllJA

Art.. G.º A Tnspectoria se comporá:
a) dP uma aclministração cent.rril, com escriptorio e séde
na cidadn do Hio d1• Janc,iro, l'Ill Prlificio prnprio, designado pelo
Governo :
b) de tantas snh-administrnções quantas correspondam
:ís rêdes. 1111 distridos dP i11:;1wrção, q1w forem grupadas ás
varias Pstrada:;; su.ieitas :'t fiscalização federal, com séde e
Pscri ptorio nos pon t ns Cf'n t ra1's ou mais con ven icnt es dl'SSPS
districtos;
e) das commissões que forem necesp,arias para os estudos,
pro.icctos, rlrinos P or1:nrm'ntns dris Pst1·adris a serc>m corrnln1idas
por ordem do Goven10, com s1•de e escriptorio nos pontos convenientes ;
d) de delegações fiscaes. itineranlPs e remov iveis, rle insp<'í'Ção directa das suh-mlm in istra~ões, das cnmm issõPs nc irna
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e cm geral das estnHl:1~. t'lll nullH'l"l e t'()TJdiç0<'~ que ~r) fizl'r<:'rn
precisos, a j uizo do c;ovcrno.
Art. 7.º A administração central, á qual ficam directamente
subordinadas as sub-administrações, commissões e delegações,
será dirigida pot· um inspcctor e constituida das seguintes subdivisües:
ai sec:rp!aria;
b) secção das estradas cm estudos e em construcção;
e' secção das Pstrndas Pm trafrgo e estatistica;
d) secção ele contabilidade.
Art. 8." As sub-administrações serão dirigidas por engenheiros chefes ele districto, com residencia nas respectivas
sédes e constituídas pelo pessoal de engenheiros fiscaes e outros
funccionarios, fixados em numern e categoria de accõrclo com
a importancia de cada rêde de fiscalização.
A1t. D." A.-; cr1mmissões :ot'r·ão dirigidas por um pngr>nl!eiro
chefe, com rt'sidencia no ponto mais adequado aos trabalhos e
serão constituidas por tantos engenheiros, conductoros, desenhistas, escrivturarios, auxiliares, serventes e operarios quantos forem precisos para o completo desempenho dos serviços
que lhes forem confiados.
Art. 10. As delegações fiscaes serão exercidas por um ou
mais engenlrniros itinerantes, sob a denominação de fisr,aes
g·l:'i·ae~, colll n·.-dd1•111'ia of'fil'ial 11a s1'de da Iusvedoria, rP1110vidos em cada ins1rncção para qualquer ponto do territorio da
Republica, onde se far:a mistér a sua presença temporaria. •
Art. 11. O numero o categoria das sub-administrações e
o de delegações serão fixados nas condições previstas neste
regulamento e o numero ele commissões será o que fôr exigido
pelas nccPssidadl's do scrvi<;o 1111ando assim dl'Ll'I'Illinal' o noverno.
CAPITULO III
DAS ATTHIBIJIÇÕES E DJWERES DO PESSO,\L
]'!. Co111pp(p ao i11sp1·1~lol':
I. Fornecer ao Governo todos os elPmentos indispeusaYeis
ú organizaç.ão do plano geral dr; viaç.ão ;
II. Mandar cfff'ct.uar, quando c\l'lr;rminados polo ministro,
o reeonhecimento e a cxploraçfto dn todas as estradas que possam ser de interesse geral ;
III. Mandar executar os estudos necessarios parn cumprir
o disposto nos numcros anteriores :
IV . .Zelai' p1~lo exado cumpl'imento dos contractos das es1rndas dP(ll'IH1P11!P~ dn <:11Y1•1·110 FPclPl'al, Pxpedi11do as i11~frn
cções que para r·.~sP l'i1n .iulµai· 111•e1·~saria.;, sul11net!1·11d"-a ..; :i
approvação do ministro ;
V. Approvar, sendo seus actos submettidos posteriormente
:í appl'll\''1('.:Íll do mi11 i~ll'o;
a) morlif'icrir.:iíes de traçado em planta e perfil, r!esdr> que
nãn a1·a1Tdf'm aug11w11to rlc despezas e rnr>lhnrem as 1·011,liçfü~s
technicas relativas aos raios de curvas 1.1 ás rlecl ividarlf's ;

:\1·L.

Podei·

E~ecutivo
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b) allernçõcs nos 11rojcctos de obras de arte, uma vez que
rcsullcm ecu11u11tia selll Jll·L'juiho Ja segurança, ou 11ue
"'~ ohtenha maitH' s1·t:~ura11\;a s•m1 a1_·1n-escirno de despeza;
VI. Acceitar provisoriameule os trechos de estradas, á medida que ficarem concluidos pelas emprezas constructoras;
VIL Approvar provisoriamente os projectos de taril'as,
instrucções regulamentares, quadros de pessoal e horarios pruvostos pelas emprezas concessionarias ;
VIII. Submetter á approvação do ministro quaesquer medidas das quaes advenha o desenvolvimento das zonas atrayessadas pelas estradas dependentes do Governo Federal ;
IX. .Examinar minuciosamente a organização das tari l'as
e alterações que se tornem necessarias em pról do desenvol' irnento agrícola, industrial e commercial do paiz e em beneIicio do trafego internacional limitrophe ;
X. Dirigir todo o serviço da lnspectoria, expedindo as 1wcessarias instrueções para a boa marcha dos serviços, para oregular andamento dos papeis e documentos submettidos ao seu
estudo, distribuindo-os convenientemente pelas varias depcndcncias da repartição, de mod.o a tornar tão expedito qua11to
iiossivel o necessario eslud.o e expediente ;
XI. luspeccivrnu· vessoalmentc, quando julgar com,._
nicnle, quall}uc1· Jv::i s1~rvi1;os a caq;o da Inspcl'loria;
XII. Organizar a cstatislica e o cadastro das estradas,
q11er as d.epcntlcntcs do Go\ erull Federal, quer as dos governos
dus Estados ou tlas tuunicipalidad.es, solicilando ou obtenll«,
pelv rnvd.o mais conveniente, os elementos necessal'ios ;
XIII. Fiscalizar pela fórma mais conveniente todos os d.ocumentos relativos á renda e á despeza das estradas arrendadas
l~ das que -gosam de favot'CS pe1~uuiarios do Governo, e pn•Yid.enciar a respeito pela fórma que julgar mais garantidol'a
dos interesses da União ;
XIV. Mandar proced.er semestralmente á tomada de contas
das emprezas que gosarem de garantia de juros ou que, não
gosando desse favor, sejam obrigadas a prestai-as por disposições de seus contractos, regulando-se nesse assumpto pelas iné: \ t·ucç.ões esvccia()s parn cs~e fim approvadas pelo ministro;
XV. Apresentar ao ministro, até o dia 15 de março de cada
anno, o relatorio circumstanciado de todos os serviços do anno
anterior, a cari00 da Inspecloria, e bem assim o orçamento das
despezas para os serviços da repartição no exercicio futuro
o das relativas aos fav•irr:s vccuniarios concedidos ás ewpl'ezas;
XVI. Apresentar ao ministro, até aquella <lata, afim de sc-r
devidamente impressa, a estatística das estradas dependentes
da repartição.
Art. 13. Compete ao secretario por si e pelo pessoal da
secretaria :
I. Dirigir o expediente da administração cent.ral1 zelando
r1ela ordem, disciplina e asseio geral do escriptorio aa Inspecloria ·
U~ Abrir, catalogar, preparar, submetter ao inspector e
redigir a sua correspondencia, Z!Jlando pela classificação e
guarda de seu archivo ;
tldlas
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III. Zelar pela boa distribuição dos papeis e documentos da
Insvectoria, sl'IlLlo respo11saJJiJizado pelos seus exlravios, quando
uão forem elles devidamente prot0collados ;
IV. Providenciar para a acquisição dos materiaes neces- sarios ao expediente da administração central e distribuil-os
conforme as necessidades de cada uma de suas secções ;
V. Proceder ao assentamento do pessoal da Inspectoria,
com a indicação do nome, idade, estado, residencia, data da nomeação, categoria, vosse, licença, remoção, tempo de exercicio,
elogios, penas e tudo quanto possa interessar aos empregados,
de modo a permittir informação prompta e segura a respeito
dos mesmos.
Art. 14. Dircctamente subordinados ao secretario disporá
a secretaria de um oJficial, um archivista, um 2º .escripturario,
um amanuense, um porteiro, um continuo e tres serventes,
cujas funcções serão dtJterminadas p(l)r instrucçõcs dadas pela
luspectoria.
Art. 15. Compete aos chefes de secção:
1. Ter so!J sua responsa!Jilidade e direcção a respectiva
secção, distri!Juir o serviço por seus auxiliares e examirnu·
todos os documentos e assumptcs estudados, de modc., a conliecel-os nos seus detalhes ;
II. Ser o intermediario entre o inspeetor e o pessoal da
sucção, zelando pela !Joa marcha dos tra1JalJ10s e cumprimei.to
dus deveres dos empreg-ados ;
·
IJI. Fazer o ponf.o do pessoal da secção e presl ar nesse sentido informaçües á secretaria e á contabilidade para os dev iLios assentamentos e folhas de pagamento ;
IV. Propo1· ao ins11L·etor as penalidades cm que incorrer o
vessoal da scc1;ão ;
V. Organizar e te.r sob sua responsabilidade o archivo,
correspondencia e protocollo dos documentos da secção;
VI. Estudar e informar ao inspector, ou visar todas as
informações da secção, sobre os assumplos que {t mesma forem
sttlimettidos ;
VII. Corresponder-se dircctamenl.e com os chefes de disil'icto ou de constrncçilo ou fiscaes geraes sómente quanto
aos serviços da scc1;ão para esclarecimentos que se fizerem
precisos á solur,.ão dos assumptos submettidos ao seu estudo ;
VIH. Substituir o impector 11os seus impedimentos, quando
designado pelo ministro ;
IX. Apresentar ao insrwctor, atô o dia 15 de fevereiro de
cada anuo, o relatorio dos servi1:os da secção, correspondentes
ao armo anteriol'.
Art. ili. Ao chefe da secçã.o das estradas em estudo e construcção, por si e pelo pessoal da secção, incumbe :
I. Examinar e prestar informações sobre todos os estudos,
projectos, planos e orçamentos de estradas, quer os organizados
pelas eommissões officiacs, quer os apresentados pelas emprezas contractantcs ;
II. Propor ao i11~pedor o ressoai cxtranumerario para as
commissões incumbidas dos estudos das estradas que o Governo designar, a dispensa dos engenheiros e mais auxiliares
á medida que se tornarem desnecessarios ao serviço ;
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Ili. 1'1«•\"'L' ao i11.~pPd111· as 111tHlil'it·aç1íl's 011 1111•l1Joram1•ntus
de Laes estudos, fazendo os ruspedivos desenhos e oq;amentos ;
IV. Estudar as conúições, especificações e tabcllas de preços
para a construcção das estradas, de accôrdo com os dados relativos a cada zona do paiz e com as necessidades da rêde local,
informando ao inspcctor sobre as alterações precisas que forem
mdicadas pelo estudo comparativo dos dados adquiridos e a
pratica de tacs serviços;
V. Informar detalhadamente sobre a qualiJade, procedencia, valor, resistencia e condições a que deve satisfazer o
material fixo, com emprego nas estradas em construcção ;
VI. Informar {1 secçfui das 1•strada~ em trafego e 1·sLat.istica
sobre todos o-; dados p1·1·1·iso~ parn a. ol'ganização dos prnjectos
dr~ L'8t.açõHs ou dep1·1td1•111·ias, oin·a~ tl1~ arl1~ e t.yrios dP material
fixo, qu1• LL~nham d1· S<'l' 1~1npr1•gados nas estradas 1·m traf'l>go;
VIL Veril'icar si a applicação dos precos dos t•ontrnctos
ou inst rneçÕL's do Uovp1·111i ,·, fril a eum pxactidão nos cal1·ulos
das medições ou avaliações de serviços executados pelas emprezas contractantes:
VIII. Informar a secção de contabilidade a respeito da
organização das folhas e certificados de pagamento dos serviços executados;
IX. Examinar, registrnr e submetter á secção de contabilidade as rela~\Ões dos matcriacs necessarios aos estudos das
estradas, quando tive1·em tfo ser foitos sob a acção da Inspcctària, ou dos que tiVl'l'em de ser importados liues de direitos.
Art. 17. Ao chefe da secção das estradas cm estudo e
construcção serão subordinados dircctamcnte tres engenheiros
ajudantes, sendo um cs1w.cialista cm clectricidadc, dous desenhistas, dous calculistas, um 1" csc1·ipturario e um continuo,
cujas funcções serão reguladas em instrucções cs1wciaes.
Art. 18. Ao chefe da secção das estradas cm trafego e estatística, por si e pelo pessoal da secção, incumbe :
I. Estudar e examinar exclusivamente os assumptos que
digam com a parte mn trafego das estradas conc1~didas, informando sobre clles minuciosamente ao inspector ;
II. Informar solH'c o processo de acceitaçiío de qualquer
trecho de estrada l]UC tlcva SC'l' entregue ao f.ra r... go publico;
III. Infmmar a rl'SJIL'ifo do estabelecimento de estações
ou paradas, horarios e y1·lol"idadc do" Irens e snhrl' os l'Pgulamentos eí'pcr iacs JHtt'a os trmisporl.Ps nas estradas Plll tl'afego;
IV. Estudar 11 t·xamirrn1· os prnjcctos de tarifas e condições de trnnspol't1~ rlas Pstratlas sob o iionlo lk vista do
augmento da rcgula!'idadD do f'('U l.rafogo, suhnwtt1~ndo esse
estudo á secção de eontahilidadc parn revl'!-o so)J o ponto de
vista. de vantagmn financeira para. o Governo;
Y. Estudar os meios rl11 diminuir as despezas de eusfoio
das estradas e dcs(,Il\'lliYl'r as fontes de receita de sua explot·aç.fio tcchnica e conHm'reial;
VI. Examinar, r·uhri1,ar •~ suhnictter á s1•1°\;ão <ln conta1.Jilidade aH n•lnçõi•s doR materiat•s neeessa1·io.~ ao trafpgo da;;
estraclas e que l1·nham de ser importados com i,.;enção de dirPitn><;
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VII. Informar sobre o augmento ou acquisição de material fixo 0 rodante para as rstradas em tra frgo, de arcôrdo com
os dados fo;·necidos pela secção das estradas em estudo e
construcção;
VIII. Estudar os contractos de trafego mutuo e os de
transito recipro!'.o do material rodante entre as estradas em
trafego, propondo as soluções necessarias;
IX. Examinar as propostas do tarifas e suas modificações, informando de modo precis_o sobre as vantagens de sua
approvação vara o Thesouro N ac10nal;
X. Hecolher todos os dados referentes a custas, despezas,
lucros e pPrdas parn organização da estatistica e resumos parciaes para cada estrada ou rêde durante o armo anterior;
XI. Organizar para cada anno a estatística geral de
construcç.ão <' tral"ego, receita e des1w1.a das e::stradas fiscalizadas para ser submcttida ao exame do inspector e apresentada ao ministro para a necessaria 1rnhlicação;
XII. Colleccionar os dados precisos e fazer o historico de
cada rfülc dP viac;ãn e de seus contractos, á vista do que constar
e do rwe for su1·c1~drndo, para cada caso, de accôrdo com os
dado~ fo1·111•1:idos p:·las 01111«1~ spr·çõ1•s da lnspr~ctol'ia;
XIII. Fazei' u registro, por meio de extracto, dos actos
da Inspcctoria e dos Poderes LEJgislativo e .Executivo, com
referencia a cada uma das estradas;
XIV. Organizar um archiYo tia 1Pgislaç1\o fcrro-viaria
brazileira e estrnngeira e dos aetos de leis e regulamentos da
Republica, que digam respeito ás estradas, em geral, otJi. ás
mesmas interrsspm sob qualquer ponto de vis! a;
XV. Collcccionar e ministrar ao inspector todos os dados
para a conl'Peçãn tln l'Piatorio annual da TnspPdoria.
Art. 19. Ao chefe da secção das estradas em trafego e cstatistica .~e.rão subordinados direct.amP1lte dous engenheiros
ajudantes, um official de estatística, um 1 º esc1·ipturario, dois
amanuenses e um continuo, cujas funcções serão reguladas
por instrucções esprciaes.
'Art.. 20. Ao chl'fP rla sreção rlP c·ontahilidarlP, por si e wlo
pessoal da secção, incumbe:
I. Organizar as folhas de pagamento do pessoal da Inspecl.oria de accôrdo mm as notas dos livros de ponto <las secções
riara Sf'l'f'm eucaminhadas ao respectivo processo;
II. Organizar os CPrtifirados de pagamento de serviços feitos velas commissõr•s ou pelos conf.ractantes para a execução
das estradas cm construrção ou modificações de estradas em
trafpgo, quando t:ws trabalhos tenham de ser levados á conl a
dP 1·apilal d1i~ 1·011lr:1"·ta11[P,;, tlU c!P ~r·1· pagos pP!n novrrno:
JTT. Examinar os pedidos para levantam<'nto d<' fundo!'!,
retiradas, cauções e depositos e guias de reeol11ime11to an Thnsouro de quaesqnPr pagamentos, de accôrdo com os contractos:
IV. Informar, tendo em vista os creditas vot.ados, os quadros de pessoal de varios serviços locaes e dos eontractrmtes.
propondo as alt.0ra(.'ões que forem convt>ninntes, no ponto de
vista da despcza;

358

ACTOS Jlfl POm.íl EX ECI 'TIYO

V. Proceder a minncioso exame nos processos de tomada,;
de contas aos contracLanfcs e prestar sobre os me;;mos as neccssarbs informações:
VJ. Organizar a 1•.script11rar,.fio geral rla Tnspectoria, de
rnndo que fiquem esl.abclccirlas contas gcracs e especiacs para
f'sf.radas cm constrnrr,iío e em trafego, mencionando dctalhadnmente os cncan::ros do Governo. os pagamentos por clle feitos por qualquer fif.ulo. os dcpositôs, as caur,ões on gnrantias
dos contract:ml.Ps. as rcstit.uir,.fírs on pagamentos feitos ao Governo, o capital fixado para cnda estrada, suas garantias, juros
e amortizações e os cmprcstimos feitos pelo Governo para a
realizar,.ão dos conlrar.f.o.~. estabelecendo sob fórma dara e precisa um regímen de VPrdarlcira contabilidade para seguras informações;
VII. Escripturar Pm nm 1ivro especial, além dos livros
geraes, a conta eorrcntr rla rcreíf.a e dcspcza da Tnsrcrt.nria:
VIII. Pmparar os dados prreisos para os oreamcntos annnaes da rcpartir,fin P pnra o relaforio rlo inspcdnr. quanto ús
dcspezas nccí'ssarias ans spn·icos do anno seguintP:
IX. Organizar. consf'rYnr n cat,alog.'tr todo o archivo financeiro da Inspectoria:
X. Aprrscntai· nn insrwrfnr afl-1 o rlia Hí rl0 c:irla m0z rnn
halanr,r;fr; da í'o1~ri\lfn 1ln m•·z :i11f0rin1· f' af(• o dia 1!í ilns rnrws
<lr~ agosto r; frvPrí'irn rnn lial:inro rln srm0strr; e anno anterior.
Art. '.?1 . . \o f'hrf0 rla '"rr:fio rl0 rnnfahilirlarlf' s01·iín 011]Hll'rlinados dirertamr;nf.c 11m eng0nlrniro ajudante, um contarlor,
um:aiudante rlc ront.arlor. um 2º escriptnrario. dous amanncnsrs e um cont.irmo, rnj:u; fnncç-i'íPs serão rcgularlas T'ºr instruc<;ões especiaes.
Art.. 22. Aos chefes d:is snb-administrar,õcs ou rle distrirfns e das rommissiícs, por si ou pelo pessoal subordinado, incumbe:
I. Reprrsrnfar il\rr•r.fanwnf0 a Tnsncdnria junto a carla govrrno de Est.arlo. d A estrada flsr:i lizarla e ser o intermrdiarin
entre elles e a rrr:irt.irfin T'nra todos os assumpfos qne digam
rrspeif.o ao seu disfrirtn 011 znn:i ite serviço:
II. 7,elar pelo enmprimento rle todas as lei8 e rrg11lam0nf.M e dm1 eont.r:ir'.fos rm vigor " prlo hom dcscmpr,nho dos deVPres do prssnal snh sna rliroeriín:
IIT. Fazrr f'xrcmfar as insfr11cç.õrs eST'f'Ciars para os serviç.os a sP11 rar>rn f' r~pNlir ac:: orrlPns r; rlrt.allH'S rlP srrviroq
nPcessarios á hna march::r e andamrn!o dos traballros de seu districto 011 r,ommissfio:
IV. Examin:ir tnrloR os t.rnhalhns snh s1rn dircrr:fio e di!'\frihnir seu pPssnnl dn melhor fórma e de arcôrdn com as aUrihnições rf'gnlnmrmtarr;c::, fazf'ndn-n ig1ialmrntr :womnanhnr
cnm a maxima nssir111 i1l:irlr e cn idado as varias srrr:fíPs de scrviço a seu cargo:
V. E'\aminar e insprecinnar enm frequencia todas as
seeçõps a r::ir1Zo rir ~í'll districfn nu commi~siío nor vi~itas
prssoars, prln mPnns rlP r111as ví'zrs ao mPz, fa7rníln r,om que
os seus auxilians procrrlam a exame e insrc~ç:ões mais fre-
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quentes ou assistam pcssnalmcnlc 0 rliariamcnfo aos scniços
do que forem incumlJidos;
VI. Verificar de eonLin110 as condições de conservação,
ordem, ::mdamcnto e progressão dos trabalhos ou estradas sob
sua fiscalizaç.ão ou direcção e proceder ás experiencias neCl'Ssarias ao emprego dos materiaes a cllas destinados;
VII. Examinar com o maximo cuidado todos os materiaes
q11e tenham de ser empregados nos serviços a seu cargo, faz<'rulo cumprir as onlnns para sua applicação, substituição ou
r1•jeição;
·.
I' . 1
VIII. Esl11clar e prnpor ao inspeclor as medidas tendentes
a melhorar as condições teclmicas ou economicas dos serviços
sll!J sua inspecção ou direcção;
IX. Providenciar nos casos de urgencia do serviço de modo
a manter a s11a boa organização e ordem, communicaildo immediatamente os seus actos á Inspectoria e sujeitando-os á sua
approvação, quando não estejam previstos em suas attribuic·õcs ·
º
'x. Authenticar on visar todos os documentos que devam
s"r rcmettirlos :í Inspectoria ou aos conlract.antes, com os quars
{\ de sua exclu:ii\·a co11111ete11cia se corresponderem directarnente;
XI. Proceder aos trabalhos de exame, avaliação ou med ic:ão dos serviç:os contractados e ao ri.inste de contas, de accôrdo
cllm as iusLriH·.çiks especiaes para esse fim e as respectivas
condições contractuaes, dando andamento aos respectivos proC(!SSos para a sua ulterior approvação;
XIT. Impor aos conl.raelantes as mulfas e renalidades~or
i11observanr.ifl de disposições do contracto, suhmettendo-as á
Tnsrwclol'ia para a s11a ho111nlogação post.erior com os motivos
ue seu prncednr e ri~ justificativas dos eont.ractantes punidos;
Xllí. lnyr•ntariar· os malnriaes ele servi\:O a seu cargo,
mandando proceuer a balancetes mens:ws, zelando por sua !Joa
"'cripta e conservação;
XIV. Apresentar, por occasião da terminação dos serviços
cspeciaes, ou até o dia 15 de agosto e 15 de fevereiro, relatorios semestral e annnal, incluindo todos os dados, quadros, esta' istir.as exigidris pP!a Jns11f\ctoria, bem como um orçamento da
· l1:speza provnvel dos serviços do anno a seguir;
XV. Organizai· rnelhodicamente todas as informações e
ados relativos aos serviços, exigindo das estradas ou dos co1111·act:rntes OR documentos, as provas, planos e orçamentos e,
<'lll gPral. torlns ns rnmrrmnicações e detalhes que forem ne,., ssarios á fis,,al izacfio e inspecção ou realização dos trabalhos
a sr:n cargo.
Art. 23. A cada sub-administração ou commissão corr••flponder:i um eseriptorio com séde no ponto mais adequado
f' r,orn o pPsso:il .que ft1r fixaria pelo presente regulament.n,
s:ilvo posterior augmenlo de aceôrdo com as necessidades do
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Art. 24. Aos chefes dns sub-administraçõrs ou districtos
ficarão subordinados os engenheiros, os escripturarios e o demais pessoal que áquelles competirem, conforme a respectiva
classificação e necessidade do serviço.
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Art. '.'5. A residencia official do chefe das sub-administraon distri('.tos e dos seus subordinados deverá ser na sóde
do distric:lo de fis1:aliznç.ft0, pockndo entretanto o chefe desse
~"n·i1:0 dPferrninnr que q1mlq11er dos seus subordinados resida
Pm ponto diyorsn. desdl\ q1w assim resulte vantagem para o
servii,;o, ficando. vorém, obrigado a comparecer pelo menos
11ma vez por smnana ao nsr'I'iptorio da sub-administração para
dar conta do amJamento do serviço a seu cargo.
Art. 2G. O chefe da sub-administração on do districto
não porlerú ausl'nl ar-s1; da s1'dP, a não ser em serviço de inspe1·ção on mPdia11lt: li1·.1_·111:a do il!Spf'dur, Plll qualqu1•1· oull'o
caso.
Do mesmo modo os seus snllordinados não pode:rão afastarSP dos Jogares l]p sua l'l'~id1•1l!'ia a 11ãt1 ~"I' <'lll ~1·1Tiço 011
por Jü:rmç.a regulamentar.
ArL 27. Aos clicl'Ps elas cnmmissüPs Jirnn\ ;;;nlJonlinado
o pessoal iwcessario, con l'Pl'llW sna 01·ganização e d ase; i f icação
feitas pela lnspPctoria, de a1:c11rdo cnm a irnport niw ia dos serviços quP lhPs fm·pm i11c111nhid<Js 1~ ns iuslrue~õns q11c nesse
sentido l hPs forPm dadas.
Ad. ?8. An,; dclPgados rn1 fisc:ws gPraes incumlrn:
1. P1•r1~01T<'I' \ll'.rindi1·:m1enf P as cs! 1wlas e visitar os trabalhos f'lll 1·011sfn1c~·ão. d1• a!·ctwdo cnm a <ksigna~ão do insperlm', para urna i11sp1•1·1:iio g<'l':ll ou para o Pstudo 1·.~pp1·ial de
algum as~umplo 1'"'"'''"1111' :\.~ lllPsrnas 1•sfradas;
~ l f. Examina 1· cu idadosa1nt>nlP as condições do trafego ou
da (~onsl rncção, verificando se os respectivos serviços são feitos com a precisa rcgulnridade e Pconomia e são eumpridas as
il'is e disposiçües regulamentares em Yigor;
li!. YPrificar ~!' ~ feita a d(\Vida couservaçã.o das linhas,
elo mal 1~rial fixo n rodante e das demais dependencias das
estradas;
IV. Examinar com o maximo cuidado se os contractos
d1i construcção, emprcifa(la ou traf Pgo estão sendo fielmente
executados;
V. Conhecer das necessidades que tenham os habitantes
das zonas servidaR pelas estradas, afim de informar á Inspectoria sobre as providencias a tomar no sentido de melhorar horarios e tarifas ou dP ex('cutar noyos serviços de ramaes e pro(:J\r•s

lnn~·anwntns;

VI. CouhPcPr das vantagens qne possam provir para a
ronstrucção e trafego das ()Slrada.~. ria execução de melhoralll()ntos nu transformaçÕPS qne esses serviços rnmportem;
VIL Estudar tnclo qnanto se refira a trafego mutuo e facilidlllk de ligar o ti·a fl'go fl~tTPs!.r1~ ao maritimn I' fluvial, bem
rumo o que diga J'l'SIJei!n a qiialquer outra van ! agPrn para
transporte das zonas percorridas na inspecção:
YTIL E~tuda1· com o 111axi1nn 1'.ui1larlo " n 111nis d,•falhadamente qualquer assurnpfo especialnwnte intlicarlo para o
qual tenha sido a inspec1;ão r!c(('rminada;
IX. VPrifir,ar ~H' ns 1•llpfps rlP districio on tias r·omrni~>iões
silo ZPlosos nn cnmprim1·11lo rlt> ~!'li~ dP\"Pl'PS e ~·" a sua fisc:>-
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lização ou direcção dos serviços a seu cargo é effrctiva e
se faz com a precisa exactidão;
X. Assumir a direcção de qualquer sub-administração
ou commissão, quando especialmente dc;:;ignados para esse fim,
ou nos rasos urgr•ntes cm que sejam p1·cc·isas providPrH·.ias immediatas ou ao inspPctor designe os funccionarios effectivos
desses cargos:
XI. Exigir a presença dos chefes de serviço ou de qualquer de seus auxiliares para acompanhai-os no desempenho
de sua insp('cção e todos os dados (' informações de que precisem ou SPjarn ronveniPnll,s;
XII. Apresrntar-se ao inspectoc logo após o seu regresso
á séde da Jnspcrtt)]'ia e em seguida ao ministro, quando assim
fôr preciso, para rP!atarrm vrrbalmente o rPsultado da visita
ou inspecção feita;
XIII. Apresentar á Jnspectoria, logo após a terminação
de qualquer ins1wcc;ão, um rP!atorio mim11·inso das snas uhservaçõcs e das providPncias qtw fo1·1·m 1wc·pssarias para s1• ronSf'guir o resultado 1ksejado;
XIV. Communirar ao inspertor, durante o dcrurso de
suas insperçõ<'s. pot· offic.io ou t.eleg1·am111a, tmlo qu" lliPs parpça rwcessario pant a adopc;ão dP qualq11e1· nwdida 011 11rovidenc ia Ul'gentf';
XV. Aprosentai·-se ao inspecto!' para auxiliai-o no serviço geral da administração, quando u~nham de permanecer
na séde da Iuspcdoria sem designação de qualquer se1·viço.
CAPITULO IV
DA ADl\IISS.:\o, NOl\IEAÇÃO, LICENÇA, FALTAS E DEMISSÃO DO
PESSOAL

Art. 29. O pessoal da Inspectoria divide-se cm empregados dP titulo P PtnprPgadns suballPrnos n:fo titulados, eabendo a uns e outros os deveres e direitos dos cmp1·(•gos pa1·a
que fornm nomPtHlns ou engajados.
Art. 30. Serão considerados funccionarios de titulo todos
os empregados da Jnspectoria, com exrepção dos seryentes,
guardas, trabalhadores ou operarios.
Art. 31. O numero, categoria e vencimentos do pessoal da
actministração c!'ntral e das sub-administrações serão fixados
pelos quadros amwxos a este rogulamentn. A respectiva distribuição S!'l'á feita flPla Inspcctoria e o i"eu augnwnto l'P fará
mPdiantP JII'l}pnsta dPsta an '.\linisti•1·io, podf'1Hlo mn caso de
urgPrwia 011 a1·1·111mila<:iín d1• Si'n·i1:0 n i11sp0ctor reso]y1•1· so]n·p
tal augmcnto, submcltPndo o S<rn acto ú approvaç.ãn do ministro.
Art.. 32. O uumPro e a ratrgoria do pessoal das com missões
serãn l'ixad"' pa1·a 1·:ul:t caso c·spel'ial pr•lo J\I inis!Prio. d<' a<·côrdo com a proposta da Inspcdoria, sendo os vencimentos rPgulailos pPia t:tl11•lla tam!H•m annPxa ao pl'PS<'idf' l'f'gt1la1111•11ln.
Art. 3~~. O numero dP dPIPgados ou fis<"a<,s gernPs s1•1·:'t fixado dfl molio permanente ou prriodi1·n, dirPctamentP pelo
ministro. dP art:ürdo com a 'lnsprctoria, ou 1·0111.0 julgar enn-
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vonionto ao srr,-i1;0 pulili1·0 r: cPm os vcncimcnfos famhom
marcados na ta!Jclla an111)xa.
Art. :1 í. O iiessoal f it.ulado sel'á considerado cffcctivo e
gosarú do todas as rogalfas e vnnt:igcns das leis cm vigor, e,
1kpois de 10 a111111s d1· s•·1·1 ii:"· s"i plldcrú ser rlr~mif 1id11 por
falta grave, desidia ou incapacidade co1111H·ov:ula .
.Al'l. 35. Os 1'.ild1·s e lll:tis pessoal das commissões de estudos ser:lo consid1·rados e111 c1H1llnissiio e pod1~1·fio ser dispensados ao t01·11w do SPITieo para que tenham sido designados,
nomr::ulos on P11gai:1du 0 , sal\·o o caso de não corresponderem
hom ás suas frnwr:õcs, o qw) nlJrigará a dispensa immcdiata.
Art. 3G. Os cmpr0gadns de titulo das sub-administraçõ<'s
011 commiss•írs ser:lo clasc;ificados em 1 ª e 2ª e.lasses com
if!uaes attrilmir,ões, qu:mr!o com titulo ou funcção semelhant1~,
constituindo a diffnrnnca entre as classes apenns nos vencimentos e na collor:-ição cm relação aos outros funccionarios
da classe superior.
Art. 37. Sorão nomearias por decreto o inspector e por
11ortaria do minisf.ro, nwclia11lo proposta do inspoctor, o Sl'eretario, os chefes de secr;fio, os ajudantes de secção, fiscaPs
goraes, engenheiros chefes de districto, engenheiros fiscaes,
n rontador, o ajurlanf r: do conlaclor, officiaes, conductorrs,
a reli ivista, oscripf.urm·ins, dr:senhistas e calculistas.
Art. 38. Os demais empregados da Inspectoria serãn nnmeados pelo insprctor, com rxcepção do pessoal frnhalterno e
jornaleiro das sub-adm i n ist i·ar;ões e conunissões. que srr:í m1pnjarll'" pr·!ns rPsrw1·f [yos í'ild1•.s ili~ S!'l'Yir:o r~ f Pl'<Í ris \l'IH~i
menf.os e yn11lagf'ns cn11sf:rn1Ps dn taholla annexa a l'Sf P r1~gula
mento.
)\rt. ~0. O crirgn do insprl'.tor só será confindo, por livre
escolha do <10Y•'1·1rn, a 1'JH.:·•'nilr·i1·n nacinnal qiw s0 l'''co111m1~11do
por sua ex1wri1'111'.ia r• l':ipal'idadp, prnfi.~.sinnal. a11f.erin1·111pnlc
d1Jmonst.rada rrn frribnllins <'n1w1~rnontrs :í via~fio terrrstrr.
Art. .'JO. Sií prnlr:riín s•·r n1111wa<los para os 101-Çaros d0 fiscars gerars. rlwf'Ps dn S•·1·1:ão. r.hf'f<'S dr disf1·icto P 11P rnmmissiío os prnfissin11:1<'S dipl11111:11ins Jl"'" r•'i<'nlas li1·:1~i!l'iras
qnn sa1.isfiwn•111 as prPsr·rip1:•l••S drt J .. i 11. :-1.(líll. dr: !l d1) 011t.11J1rn rlP 1880. spndn q111· para os lng:ir•'S dn fisr~:1Ps gp1·aps e
de clt<~fr.q se PXigl'lll sPis rrn1ws de praf.i1·a d•: , ... ,,1,l.1·111«::ío de
pst.raclns <ln frrro f' pa1·a os logarPS <k 1•ng•·111i1•i1·11s l"i.'<':tl'S a
fll"atir·a P"lo ll!Pnos dP r!n11s annns.
Art. li 1 . .A nnmea1;fio para os logarrs qirn nãn fn1·<'m tnclmicos srr:í. foita sempr0 mediante ronc11rso. Rümenl.e no ministro é linito nmnrar para as commissõrs de estudn.~ pesso:tl
ffconheci<lamPnte hahilitarlo, snm a exigencia daquella prova.
Art. li2. Rnlvo o cargn tfo inspector, o provimento dns
rlr•maiR cnri:ros do pPssnal rffPrtivo. em caso dp, vnr:ni. snrá rrnr
nr·c0.sso rias r<'s1wrf h:is rlassl's, aft.rnclr~nrlo-se á :\nt.ipni1lade o
:in merp,cim<'nf.o.
lArt. 48. fJ insrH·l'fnr sP1'(1 snl1slit11ido. nos sPns impodimentns tPmpnrarins. JH'l11 chefe de secr,.fio, designado prln
ministro: os chPf Ps <IP Sí'l'l'fín por RP11s a.iurla·nf.Ps e os dPrnais
emprcgarlos da atlminislrnr;ão central e das suh-a1lminis-
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traçõcs, prlos sr11s immcdiafos cm v011rirrn•nfns e categoria,
designados todos pelo inspector.
Art. 44. As s11bstituições temporarias nas commissões de
e8Ludos serão feitas, para os chefes de serviço, pelo inspector,
dPnfre n sell l'"ssnal de Jllaini· raff'.é!'nrin P, par·n ns n11xiliarPs,
Jl"los rf'spcrl i\·11o.; rl1P!'cs.
Art. .\fí. An pessoal ele fifnlo c~aherfín os Ycncimentos mensacs da lalll'lla am11•xa r'Ol'l'PsporHlrml!'s <'t sua categoria nu
fnncç.ão, não lhe sendo abonado augmento ou diaria por qualq11cr serviço feito fóra das horas do expediente ou da séde dos
t.rahalhos.
Art. 46. Ao peRsoal não titulado corresponderão os vencimentos mensnes calculados pelas diarias da tabella annexa,
com direito ao pagamento pelo serviço extraordinario frito
f'm dias de df'sra11so e feriados ou :í noite, além das horas do
trabalho diario.
Art. 47. Dos vencimentos do pessoal de f.itulo, dous terços serão considerados como ordenado e um terço como grafi firação, para todos os effeitos.
Art. lt8. 'fnrln emprr>,!rarlo terá direito a passagem livre por
narf.e do Governo para seu transporte em serviço, não lhe caJwndo nesse caso nem augmento de vencimentos, nem diaria:
salvo nos casos de nomeação ou de remoção definitiva dos empregados de titulo, aos qnaes será abonada uma a.iuda de custo
correspondente á metade do respectivo ordenado mensal, para
a sua fnstallação.
Art. 49. Aos fnnccionarios do quadro effectivo é garljptida
a vantagem rla aposenhldoria e do montepio pela f6rma ~ nas
rnnrlkõrs das leis vigentes.
Art. 50. Perderá a aposentadori:i o empregado que em
qualquer tempo, por sf'nfonça passaria Pm .iulgado, fôr convencido de haver. durante o exercicio de algum dos empregos.
rommettido o crime de peita on de i:mborno, ou praticado
q11alquer aeto de traição. abnso de confianr:a ou revPlrlr:fío rfo
sr grerlo.
Art.. 51. Aos fnnrcionarios das commissões de estndos é
farultado o Montepio dM RPrvirlorí's rio F,sfado. senrln-lhPs
ç-aranf.ida a meqma arrnqent.adoria que aos effect.ivos. sómente.
qnando se invalidarem no desempenho de snas ftmcrõflf!.
Art.. 52. TPrá iir1rnlmPnt.e nma nPnsão o pessoal opernrio
qne nnr mnt.ivo dP arr.idPnf P 011 dP~nsfrP Pm serviro da Tnsnrrforin firnr impnssihilit.ado nu inrap:u de ganhar meios para sua
suhsisf.f'nria.
Al'f.. rí~. A Í!:!'nal pf'nsfío l.í'rfín direif.n a viuva 011 filhos
rní'norPs rio pPssnal .iornn]Piro qne folJPrPr f'm cfosnsfrp no sr>rYiço p11l1liro.
Arf.. 51. O PmnrP:rarlo q11P s11hsfit11ir 011!.rn Pm sPu impí'rlim1'11f O f f'Tnf\Ol':ll'ÍO ()í'l'f'PlJPr:Í fl gr:i f j fj('[t(,'f'ÍO npof I'. (]11 :l ]f]l l l'f'
rnw sP.ia o n111nrro r]p rliri.s Pnl ífllP sr> r!Pr ri s11hsfif11ir•:ín. rn111frinln q11P. rP1111irln a irnnnrfnnria rln grafifiraí'fín :rns VP111·in>f'nfos rio s11lrnf.if11f.1, esfr 1.olal nfío oxrNla n rins Yf'Twinw1Jfns
rio Jorrar ornhsl if11 irln.
Art.. 5G. O emprrgarlo que ex<>rcf'r inl,.1·inanwnfr> lngar
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vago 11erceherá todos os v0m.imentos deste, perdendo os de
sp11 proprio emprego.
Art. 5G. O cmprcgndn que faltar ao servil;o sem causa jusLil'i1'.ada pcrdm·:í lodos os veneimcnto.~. Re justificar as faltas,
scr-llic-ha 1lcsconLada sómente a gratificação corr1~S[H1wlente
aos dias cm que fali.ar, ah\ o maximo do oilo dias.
Para sua .instificac;ão scrú l'nffil'iPnte a simples allegação
por escriplo do empregado, quando o numero das faltas não
exceder a tres. Si porüm, fôt' superior a tres e inferior a nove,
será necessario apresentar ai.testado medico.
Al1'-rn rh•. oil11 ralta" ·"·' ""l":Í 1·0111"''ilirfo ahono f'l' o p1np1·cgndo
oh tiver licença.
Art. 5'i. O desconto por faltas interpoladas não compreheuderü os clias feriados; sendo, pon;m, successivas, comprehendc>rú todos os di::is.
Art. 58. ::lão causa,; justificatiyas 1!0 faltas: molestia,
nojo, gala de casamento.
Art. 59. As licenç.as ao pesRoal serão concedidas até 30
dias IJe\o ins1wct.or e as de maior vrazo pelo ministro, p1·ecedendo auclieneia do irispcdor e de accõrdo com as disposições
do decreto n. 11. !18!1, de 1 de março de 1810.
ArL. (iO. As lic:rnças serão concedidas com ou sem ordenado, não sr alionandci i;1n ca;;;o algum as gratificaÇÕC'S do
exp.rr,icio.
Art. G1. Ró por motivo de molestia comprovada se r,oncederá licença at.1\ 11rn anuo, podendo ser com ordenado inteiro ate\ sPi.~ !llPZ1·s e dP P11tão em diante com mPlade do ordeu~o.

Art. G2. Por qualquer outro motivo justificado a licença
nflo excederá de seis rnczes e sendo com ordenado ficará sujeita ao seguint.e desconto: da quinta parte, sendo a licença
até dous mPzes; da ter1;a parte. sendo por mais de dous até
quatro rrwzes; de duas f Pt'('.as partes, sendo por mais dn qnatro

lllPZIOS.

Art. 63. O tempo dn licença é concedido com ordenado;
suas reformas e prorogações dentro de um anno, a contar do
dia em que começar o goso da primeir~ licença obtida, serão
sommadas para o fim rln fazer-se o desconto de que trata o
artigo antecedente.
Art. 61!. Em todo o caso, findo o 1n·azo maxirno da licença,
nacla mais porcl'lierú o liennciado, nem será aq1rnlla rPnovada
ou prorogacla sem qno Pstn YOllP ao dfec1ivo ex0rcirio de ;mas
fnncç.õcs e' iwlle [WrmanPça por tem110. pPlo menos, ignal ao da
auscncia dei Prminada JHdo g·osn ela lic0n<:a.
Art.. (\:). l<'i1·:H:'t ;;1•rn dl"Pilo a li1·Pnça 1·nnr·Pclida SI' at1uPl11~
qun a t.ivr>r obl iclo n:w Pnlrar no goso de\la dentro do 1wazo de
30 dias, conlados do dia l'lll que o ado da cmwessiio ffll' 11ublicado no J)inrio 0/firial ou \Ili; fôr rommunicado.
Art. lili. Não pôde oblN 1icença o empregado que não tiver
tomado possp e entrado no Pxcrric.in ele srn cargo. "ª Jyo o e aso
dn adoecL'r 110 vioriodo em quu se n•a\izat' s11a n•nHH;ão d1• mn
para oulro em\H'Pg"O.
Art. (i7. Nenhum Yencimento será pago ao licenciado
sem que tenha registrado a respectiva port.aria na Sl'r~ão rom-
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tietente da Inspectoria, com a declaração do dia em que começcu a gosal-a e sem que se achem satisfeitas as exigcucias
pl'escriptas nas leis fiscaes.
Art. 68. Os empregados da Inspectoria ler·ão annualmPnte
ifi dias de férias de que gosarão sem prejuízo do serviço e
sem perda de seus vencimentos.
Art. 6\J. As faltas disciplinares commettidas por empregados que não eonstituirem crime definido na legislação vigente
serão punidas segundo a sua gravidade, com as seguintes
penas:
I. Advertcncia;
II. lleprchensiio;
UI. Suspensão a li~ 30 dias;
IV. Demissão.
Art. 70. O insp('e!IJJ' l~ chefrs dl) Sl~rviço podPrão impor
qualquer das penas designadas no artigo antecedente aos em~
pregados de sua nomeação e as de advcrtencia a suspensão
até oito dias aos de nomeação de seus superiores, aos quaes
durú disso conhei· imento immediatamente.
Art. 71. O e111p1·egado que, sem causa justificada, faltar
seguidamente mais de 15 dias, será considerado demittido.
Art. 72. Das penalidades com minadas nos arts. 70 e 71
haverá sempre recurso para a autoridade superior até ao ministro.
·
Art. 73. nesolvido o recurso final é vedada a read~issão
do empregado titulado ou jornaleiro demittido.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 7L O in~pedor, ouvidos os diversos 0hefes, expC'dirá
as instrucções e os regimentos internos indispensaveis á boa
marcha de cada um dos serviços, de modo que fiquem bem
definidas as attribuições das varias classes de empregados e
indicados os pi·ocessos e modelos a adoptar para a escripturação, contallilidade e estatística, correspondentes aos mesmos
serviços.
Art. 75. Emquanto não forem expedidas as instrueções
espccirH'S de que trata o artigo antecedente, deverão ser observadas, com relac:fto ús estradas em trafego e em construeção,
1S disposi(:ÕPS dos decretos JJS. '.?.885, de 25 de abril de HJ08,
· í. 871, de 2:3 cfo .iunho de 1D03, em tudo quanto não ftir ronrario ao prc·sPtde rr•gularrwnto.
Art. 7fi. O escriptorio central da Jnspectoria e os das
s{:des das suh-adm in istraçõcs e commissõcs funccinuai·ão das
1 O horas da manhã ús 3 da tarde, rm todos ns d ias 111'•is, com
excepção dos feriados da nepublica.
Art. 77. Aos funccionarios actuar>s da fü•particão Fr"l<'r:i.!
dn Fiscalização rias Estradas de Fr~rro são garantidos os direitos adq11 ir idos pelo~ reg11 lamen I ns anteriores, devendn ser
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ap1·11\eil:tdus 11a orga11iza1jiíu Üll quar!rn e[feclivo da !11sp0do1· ia, s1:gundo suas ealegurias e Ye11eirn1~nlus.
Art. 78. Os ruuecionarios que não puderem ser aproveitaJus, mesmo nos serviços tias eommissões, serão considerados
addidos se l'llrilarc111 muis de IU au11os de SPl'viço Pl'frctivo.
Arl. 79. O uuuwro e os veueirnculos dos empregados Lilula1.:us e jornaleirns cun~Lam da La!Jella e do quadro anucxo, organizados s1:gu11do as 1:al('g11rias cu1·1-espondertlcs, com a dcsig·uação das sédcs dos tra\Jal111Js, salvo augmcnlo postm·ior, de
ai;curdo com as neecssidades do serviço e mediante apvrnvat;ão do ministro.
1\rt. 80. Este rcg·1lla1w~11lo e11Lrat·<i e111 vigor em i (]i, janeiro de Hll'2.
Art. 81. Fieam reYogadas as dispos irões cm contrario.
Ilio de Janeinl, ~l d1~ Ilü\'l'll\DI'ü de l\l 11. - J. J. ,'froúm.

Tn1:H'3

\' l'll('illl"lli O'-
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St ~t·~:Ü O • • • . • • • • •

:;11: OIHl'!'llllll
l K: llill l';'Ol 11)

................. .
a 1·i11 .............. .

J K :OOll"!li\11
!1;1;11110::1}()()

i11~p1•1·!

:i

ell,..•1'"~

1

f'('Cl't•I

(j

1·11gr•t1lt1•i1·11-:

ra1·s

dt~

:i.i111la1il··~ ...

.

1 l'1ml:ulor ............... .
1 ai111lnnl1; d1• 1·nl!lad111· .... .
ol'ficial da sr·1·1· .. 1aria .... .
ol'firial d1• 1·~lati~!i1·a .... .
"J
l'J'i r_~sct'iplural'iu::; ....... .
2 2°• cs<wipturarios ....... .
1 arcliivisla .............. .
5 amannensPs ............ .
1 1lescnhista de 1" classP .. .
1 dcscnhisla de '.:'ª clas-:c .. .
2 calculistas ............. .
1 porteiro ............... .
'1 continuos .............. .
3 serventes .............. .

l \: íll!l:tOOO
! ) : ()( )( '" 1)(](\
(Í :11(1(\!j<()()I)
li :0111\~lli)O
G: \llO!f'Oi10
í :ROO>;;UOU
4:000$000
G: íil0$1JOO
3:000$000
0:000$000
.'( : 800!1'000
·Í :500$000
2 ;!100$000
2: í00$000
1:800$000

:w: 11()11:;;000
;; \

:111111.~l)llt)

:w: ()()(\*ººº

!I :lillil!j'0()()

Kli: '1llll:f;OOO
D :ll00-~000
li : {)()1)'3000
1) :01)()$000
;; : 'il10$000
D :tiUU:J;OOll
8;000$000
5: '100'300()
18:000$000
G:OU0$000
'1 :ROO>)OOO
D:000$000
2:400$000
\J:GOO!J'OOO
5:400'3000

---·--320:600$000
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Pessoal das sub-administmções
Vt'n<·imentos

lR

1!1 clwf1•s Llc disteicl1J ....... .
·ÍÜ l'Ilt;f'lllt1•i l'O:-i fi~1'<ll'S du i"

cbsse

GS

.............. .

l 1 ngenhciros

fi.;;;:caes de 29.

classe ............... .
10 1º' es-e.riplurarios ....... .

J l ;.'"' l'S:'l'i[lllll'al'ill~ . . . . • . . •
1 \) Sl'l'Vf'lli.c•,; . . . . . . . . . . • . . . .

Totncs

:1100~000

'2 G2 : 000$000

11:000$000

560:000$000

10:800$000
4:800$000
4 :000$000

626:100$000
48:000$000
1 í :000$000
:H :207$GOO

J :ti 1:?$:JOO

1.561 :607$500
OBSlmV.\t.:,\tJ

Nos districtus siLuat!os cm regiiks iusalu!Jres, 1011ginquas

011 dl'serlas, onde s1~j:11n dil"riceis os meios de Yida e de co111-

111unicação, l'iea permittido, emquanto assim fôr preciso, o ar.1·1·escimo de :>O% sohr·ri os vcncinwntos rlesta tabella. Calculada
1·11m tal accresci mo a dcspcza actual importa em 1.580 :720$000.
-·l. J. Seabra.

Distribuição do pessoal dos districtos

1° DISTRICTO
ESTADO: ,\l\L\ZONAS -

SÉDE: PORTO VELHO

Esli'ada de Ferro Madeira e Mamoré
Chefe do rlisl.riclo.
eugenlwit·o fi~cal dc 1ª classe .

.,

pn~enlu•irn..; l'i~<·ar~s d1~
PSCI'Í]lflll':tl'ÍO.

1 1º

1 scrn·11k.

:?ª cla:-:.-..;1

1

•

2º DISTnICTO

ES'J'.\IJOS: P.\H.\ E l\L\fL\NIIÃO -

SÉDE:

S. LUIZ

Estmda de Fn·1·0 de J.lcobaça a Pmi11 da l!ainha -Estrada de
Fe1·1·0 de Ca-cias ri Cajazeiras -- BsfJ'ada de Ferro S. Luiz
a Caxias
Chefe do districto.

1 engenheiro fiscal
·I cngrnhriro fiscal
1 engcnhPit·o fi-;cal
1 c11ge11heirn fiscal
1 1~ escriplurario.
1 servente.

rle 1" classe.

de 2ª classe em Del1;111 e
de 2ª clas~c Pm Caxias.
de. 2" classe.

Akoha~a.
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3º DISTRICTO
ESTADOS: PL\UH y

E CEAH,\ -

s1:;nE:

FORTALEZA

llêde Cearense
Chefe do distrieto.
:3 l'llgen hei ros l'isca<'s de l" classe.
G engenhl•iros fi.sc~w~ 1IP .,,, 1·lassp.
l 1º eS()l'ipturario.
l sp1·vente.
1'' DISTlUCTO
ESTADOS:

HIO

nllANDE DO NOllTE. p,\R.\IIYB.\,
SÉDE
RE<:::IFE
ALAGÔAS -

n,:i1e iltr «

<;l',.111 \\'est,.rn »

1•

PERN.'\MDUGO

E

J<;strnrla ii<' Fc1To do Rio Gra11dc

i/" .Yurte

Chefe do districto.
:J engenheiros de 1 ª classe.
1 Pnge1t111'ir·os d1• 2ª !'\asse.
l l" l'sci·iplurarin.

1 2º sccriptural'in.
2 s1>rvcntcs.

·I

5º DISTRICTO
ESTADOS :

B.\II!A E SERGIPE -

SÉDE:

BAHIA

Rêde Bahiana
Chefe do districto.

li engPnh<"irns dP l" clasw.
I PllgPnhPil'os di: 2" rln.~sn.
1 1º cscl'ipturario.
1 2º es1:ri pturai·io.
2 SP!'\'Cllil'S.

Gº DISTRICTO
ESTADDS:

B.\Hl.\

(SI lL', ESPIHITO SANTO
SÉDE : YICTOllL\

E

l\IIN,\S

GlmAES

--i

Estrada de Pcrro Caravcllas e Ramal - Estrada de Ferro
Victoria a Diamontina -Estrada de Fer1·0 Sul do Espirito
Santo
Chefr do distr·icto.

1 p11g('llltl'ir·o \'i.,l':il d1• lª l'las~f'.
3 pngt>11hl'i1·0~ d(' :"' das,1._
l '?" P~rrip!u!'ar·io.
1 srrn•tl!r.
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I" Dli:íTIUUTO
ES'L\IJllS:

Hltl

IH:

,l .\N ElllU

E

;\l IN.\S -

HIO

SÜtl'::

IJE

,JANE!f\O

-Estrada de Vi'l'l'O Le111wldina - Estrada de Ferro Rezende a
Areias - l~!Jf mdl! d1' 1"1'/'l'O ll11111111al - Esf rada 1fo Ferro
Curcuvwiu -- l'rulunga11u:nto da Mariní - 1'.,'strada de Ro-

dauem lliu-l'eli'upolis

Uhcfc do districto.
5 engenheiros fiscacs de 1" classe.
6 engenheiros fiscaes de 2ª classe.
1 1º cscríplurario.
1 2º escripturario.
2 serventes.
8º DISTHIUTU
ESTADO:

MIN.\S

GEIL\ES-SÉ!JE:

lllO

DE

JANEIRO

flêde Sul Mineira

Chefe do districto.
2 engenheiros de 1" classe.
3 engenheiros de 2• classe.
1 1º escripturario.
1 2º escripturario.
2 serventes.

9º DISTlllCTO

EST.\IJO:

liOYAZ -

SÉDE:

HJllMIUA

Estrada de Feno de Goyaz
Clwf'c do distl'icto.

1 engenheiro fiscal de 1 n classe.
3 engenheiros fiscaes de 2" classe.
1 2º escripturario.
1 servente.

10º DIS'l'HICTO

ESTADO:

8.

PAULO -

SÉDE :

S.

PAULO

Esfrado de Ferro Puulista - S. Puulo llail11·au - RsfJ•oi/1(
de Fen·o 1lloyyana Estrada de Ferro Sorol'rrbana ··-Estrada de Paro Noroeste ( Baurú a ltavu 1·a) - Est 1·11t.lr!
1/r? Prrrn Aro1·111111ara

ChPfr do diRtriclo.
5 engenheiros fiscacs de 1" classe.
3 engenheiros de 2• classe.
'1 1º cscriptura rio"
1 2º escriptunuio.
2 serventes.
Poder

Ex~cutivo

- 1'.'li (vol. III)
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l l '' DISTHICTO
ESTAUO; !llA'l'l'O Gl\OSSlJ

J;'sll'wln de Fcl'l'V 1Yorncslc ( f,inlw ltap11ra a 0oru111bd)

Chcfo do di:;t.ricl.o.
2 engculleirns fiscacs de ·1" classe.
:J eugenlleiros fiscacs de ;~· elassc.
:.!-" cscriptnrario.
J servente.
Uº ])JSTlllGTO
1'8'1'.\JIOS: l'.\ll.\NÁ

Linha de

J·:

S.\N'I'.\ t:.\'l'JIAHIN.\ -

/i1·11u1wy

l11u·ol'1; 1w

e

1•amr1cs

do l'ara 111í

SÉDE;

CllllJT) BA

-Estrada de Ferro

Chefe tio d isLI'ictu.
2 engenheiros fiscaes llc 1 ª classe.
:J engenheiros fiscacs de 2ª classe.
1 1º escripturario.
1 2º escripturario.
1 servente.

1:3" DlSTHIGTO
ES'l'AllüS; S.\N'J',\ CA'l'IL\11\NA E l'.\IlANÁ- SÉDE: JOIN\ILLE

Linha llc S. Francis cu - Rsll'ada de Ferro D. Thcrcza Christina e linhas de liooçâo - Estrada de Fc1·1·0 de Santa Cathm·ina
Clu~fc

do distl'ielu.

1 engenheiro Jiscal dt) i" classe.
:l engenllf•.irns 1'isea1·s l11• '!ª elaé'St'.
1 2º escriplurario.
1 servente

1 íº

DISTIUCTO

ES'l'AUO; l\11) li!L\N!IE llU SUL - - :SÚlE; POHTü ALElil\l~

llêde de Vinçiío Pc1·1·ua flio-Grnnde11se Qunl'nhim a ltaqui

l~l11'1'e

G
7
1
1
1

Esll'ada de Ferro

do dislricfo.

engen ltc i l'OS ele 1" 'classe.
e11genheiros de ~, classe.
1º escripturario.
2º escripLurario.

servente
Hio de Junf;liro, 3 de uovern!Jru de 1!H1.-J. J. Scubru,

ACTOS fJO PODEll EX '"ClJTl VO

Tabella de vencimentos
PESSOAL DA t:OM.l\IISSÃO DE ES11JDOS
Categorias

C!J.,fe llc c·onuni.~siio ....................... .
1" engenheiro .............................. .
Chefl) de s1•1·çfto

•....•••••••••••••.• ·•.....

Engenheiro ajudant" ..................... .
Engenheiro conduclor .•••••.•...............
Auxiliar technico ......................... .
Desenhista de 1" classe ................... .
Desenhista de 2ª classe .................... .
Secretario ................................ .
Escr·ipturario vagador ..................... .
Escripturario ............................ .
A1nanuense ............................... .
Continuo ................................. .
Servente ................................. .

~r cn<·irnfln 10~

18:000$000
15:000$000
12:000$000
():600$000
6 :000$:000
11 :000$000
6:000$000
4:800$000
5:000$000
4:800$000
4:000$000
3:G00$000
1:800$000
1 :410$000

ODSEHVAÇÃO

no crndit.o 1lesl.inado a cada uma das t·ornmíRsõ(,s "5rl'á'
reservada 11ma eerta quota para pagamento de diarias que
Ynriarão ele 15$ para o chefe até 3$ para os auxiliares, cscriptur~rios e amanucnses.
QUADRO E DlAB!AS DO PESSOAT, ,JOitNALEIRO

Cada sect_;,ão de trabalho terú no maximo o seguinte riessont

l>pUl':ll'IO :

1 feitnr •••....... , • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 porta-miras , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 balisa de ré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 porfa-instrumonlos, 2$ a......................
1 a 2 osta•c1ueiros a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 homens para allertura de picadas com o transifo a.
1 1nachadoiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i J'oiceiros para as secções a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4$000
:3$00()
3$00a
2~fí0()

2$fí00
2$!í00
2$500

2$50(1
cruzetciros a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2$rí00
2 cozinheiros a ......................... , . . . . . . .
2$500
eoheil'o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:!$SOO
llio de Janeiro, 3 de novembro do 1911. - J. J. Sea1•r.i,
~

AUTOS OU POUE!t EXEUU'l'IVO

.:\J1prova oi-; e~tudos definitivos rcferuulrcs a.o ramal do 'fimbó a 8ip6, partiudo
da. estação do Aporá, na J~stirada de ~"'erro de Timbó a Pror1riá 1 na extcn:-:;ão do ,10 kilomPtro:-:;, hC'm :u-:::;im o n..>!-;1wdlvo Ol'(_,'Ume1lttl, na j111portauein
do 1.18J:205$083

O l,1·esidenle da lt1~1rnliliea dus 1~1:0ta1los Unido;; du Brnzil,
teu do em v isl a o d is)Juo;l11 Ha dau~ula l, n. :i, V l dn d1 ~1~rdo
n. G.8í8, de :H Lle marro Lle Hltt, decreta:
Artigo uHico. l"icam approvados us estudos dcfiuili vus
1·eforentcs ao ramal dn Timbó a f-;ip6, partindo da esta1;ão de
Aporá, na Estrada de .Feno de Tirnhü a Pl'ílpriá, 11a rxttnisão
de 40 kilumelros, bem assim o respeclivo orçamento, na importaocia lk 1. 483 :~95$983, de conformidade com os do·cumcntos que com este baixam, rubricados pelo direclor geral
de Viação e Ol!rns Publicas da rnspcctiva Secretaria de Estado.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 191 i, 90º da Independencia e 23º da fie publica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

J. J. Seabra.
()gCH!ii'l'O N. !).()78 -

IJE :; UE NOVEMBRO

nr' 1!l11

Approva o regulamento para a lnspectoria l'eúcral de Portos, llios e Canacs

o Pr1·sid1~tt/1~ da ltupuLdiea (lu::; J<;::;f.ados Unidos do Brazil,
usando da :1tilol'iz;11:.iífl cou/'crida nos us. XXXV e LXI do art. 32
da lei n. 2. 35G, dc :li de dezembro cte i910, e tendo em
v isl.a o d i,;poslo 110 ad. (i · do derreto n. G. 368, de 14 de
fPvereiro de iVOi, deerda:
Artigo unieo. Fil'a a pprovarfo o r•·µ·tllamenl.o que com este
baixa, assignado pelo rninislro de J~stado da Viação e Obras
l'td.ilil"af', pnra a J11spe1·toria Federal de Portos, Hios <' Canaes.
Rio de .Taneiro, :~ de novembro de i911, 90'' da lndcpendcncia e 23º da Rcpublil5a.
HERMES fi. DA FONSECA.
J. J. Seabrn.
Regulamento a que se refere o decreto n. 9. 078, desta data

CAPITULO J
[),\ 1N8PEC'l'OIHA FiêD!CHAL

nr;

POR'l'OS,

mos

lê CANAES

Art. 1. º A repaHição creada soh a denominação de lnspectoria Fctlflral de Portos, Rios e Canacs e subordinada dircctarnente ao Minist0rio da Viação e Obras Publicas tem por fim:

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

:~73

I. O esl.ndo das obras d1· m0l11oranrnnto dofl porlos nacionam; n rios nnv1•gavPis o da alwrlnra de crmaes marit.imos e
J'lli\ iaP~;

JT. A oc·ganização doR projoctos o Ol'Çnm0ntos irnra a rréal iza!:ão d~ 1am; obrafl;
rn. A diJ'l'f'(/flO dos tralJalhnR, q1iandn tiVf'l'f'm df' sPr f'lllprnltcndidoR por adminisl.ração;
l V. A l'iscnlizm:f'io d:ts ollras. quando rxecutadas rnnrli:rnte eo11i1·a!'lo !IP emp1·r·it.nda 011 :::oh o rí'gimrn flp concessão;
V. Q1rnesqner RPl'Vi<;os technil'Os relativos ao melhora-·
nw11to elos portos. rios navegaveis e canaes, á conservação das
obrm;, dm; ancorarlouros fl estuarios P, ao regímen das aguas,
e que lhe forem rommetl idos polo Minfaterio da Viaç.ão e
Ohras Puhlicas.
Art. 2. º As ohras a qne se rPfere o n. T do art 1º comp1·r•l1endem:
n.) as flllP inlPrrss:un Psprr.ialmm1tP :í navrgação. com o
fim dr 11roporcin11nr :'ts <'rnharcnçõPs francn a!Tf'sso n a11l'nradn11rn sPi.r11ro no~ porl os nacionaes, e :l sua ('OllRPl'vac:ío
11u•din11ln dragagem rPg11lnr on serviço identico;
h) ns dPstinadal' an apparrlhamPntn rins porln~ Pnnmwrcia!'s, proporcionando !'ommodidad0 e meio de atracação :'ls
Pmhnrcar,õrc:, faeil idade e srgurarn:n nos serviços dr rargn o
rlf'scargn, p;narda fl con.srrvnçfio das mPrradorin:::.
~ 1. º Essas oi iras serão executadas:
n.1 pela União dirPctamPnlP, cabrndn :í. Jnspectoria Frderal rle Portos. Rios r Ganaes a dirPcr,ão on fiscaliznr,:ío. rnnforme os ns. 3 e li do art. 1°;
h) por conr.f'ssinnai'ins, nos termos da !Pi n. 1. 7 Hi. de 1::l
de outnhro de 1869. e mais disposiçfírs legislat,ivas fTllP a Rmpliaram, exercendo a TnspectoriR a fi:::ralizar:fín i1f'1'Pssa1·if1,
de rirctirdo com m T'PSflPctivos conlracl.os.
~ '.'.º 1'3:l:'f'r'1liadas ris nliras. nn 1•ns1i dn ~ f". h•ll1·a o. ,;j "
nov1wno Fedcrril tiver de rxploral-as commorcinlrnPnl.r, PX1wdiiv.í. pp,Jos minist.rrios da Via!:ão P Ohras P11bliras P da FaZPnrl a ns Ilf'CPssarios regu larnen tos r inst rncc.õf's: e. si l.ivor
nPcc.s.sidRrlP clr a1Trnrlal-as, sPr:í a Tnspf'e.tnria irwumhirla rlP
fisral izar a !'onsf'rvac,:fin dns obras. a exPcm:ão dos sPrvir,os
<• o rmnprimPnfo das oln·ignr,ÕPR cnnst.ant.es do ront.rrirtn cln
arrrrnl:rnwnt.o, rPsnlYrtdas ns at.t.rilmirõPs !k comrwlc111·i:1 d:1s
1·1·parl ic:õf's dn Frtwndn Nacionnl.
Art.. :1. º Tnc11mhr rs1wrinlnwnl.P :í. Tnsppr.t.oria. Ff'd1•1·ril
d1' Pnl'fos, rtios p GnnaPS:
T. 01'gan izar P !'OllsPrv:11· o arch ivo ti>chnico 1prn :;:P rPf!'rir
no.s .Sf'J'\'i('.n.s h.\'1h·n11licns. mal'itimo.s on flnvi~ws. fllll' 1Pnharn
sido P-xPc11iar10s 011 PSIP.iam Pm via dr rx<'cui:fín;
TT. Golligir os dado~ Pstati;:;tir.os 0 todas as inl'onnar:õeR
f]11P possam srrvir :í historia fcclrnicn P !'.Omnrnrcin1 rln<i nortos,
rios e canaes da Republica.

Aí!TOB DO POOEI\ EXECUTIVO ·

CAPITULO II
f).\ (1\\!:.\ N 11..\()!\IJ 1).\ IN :·WI<( :TPll L\

Art. 4. º A Tnspocforia FcllPral de Portos, flirn:; n f'.:in:iPS
i"•: rorn porá:
a) do uma ntl111i11isfrn<:-fín r.enlral, com rscriplorio e sédc
nn <'.idade do llin dr .lnrwin1, cm cdifirio T'l'Oprio dPsig11:1d1i

1"'lo Governo;
11) de d11as snlJ-adrn i 11 i.sl r:i\:õcs. c·n1Tespondcmlo uma :ls
fiscalizações e ontra ús (mmmissõcs do cstnrlos n olw:is. co111

"'·;rio 1: ('°'("1·ip(ori11 ll<H p111tlo.s ('.Oll\"l'lliP11!1•s;
1·) d" 1kl1·gn1:("'" 1'is1·:ws. ili111·1·:11!11·~. d1'.~ti11nt1a~ :í l11sp<'r·1::ío da~ snh-admin istr:lçõrs.
J\rt. fí.º A mlmiui,;lr•nt:ão c1•11f.1·al, :i qnnl ficam t!i1·Pcli1rnonle snhonlinadas as snh-ndminist.rt\\,'Õ•'S o dtdci.;:u;õPs, 1-wd1
dirigida Jl'll' um ins1wdo1', com rPsirJp11cin na s•~dr tl:1 :1tf111i11·~:1rnr:ão, <' ahrangcr:í as fl<'C:n i 11!.1'.s srrci'í1•s:
1" secção - s0cretaria;
2ª sec(;ão - escriptorio trclmico:
:1• secção - eontahil idntlc c estat.istica;
li" sPc<:iín llwsouraria.
Ai·L. li.º As suh-adminislrações (l'i:-;ealizaç.õPs (~ c11mrni;;s1les.l sc,rão dirigidas Tlflr engenheiros cl1efcs, com n·sidcncia
11as rcspecLivas sédes. c constituida.s com o pessoal nccrssario,
f•IH 11u111et·o o catl'goria, tle arcürcto com a importancia de eada
llll\::1.

At·t. 7.º A-; dclrgai;õ1•s fiscaL'S serão excn·itlas i1m·
t.rcs engrmltciros it.iiwranf.t::<, soh a dL•nominaç.ã0 de s1i11:i-nspccforPs, com rcsirlcncia official na s1\cte da Jnspec!oria,
1·1•rnovidos cm ca(ht insriPrr:ãn iinra qualqncr 11onlo do lmTilo'"
l'io da Hcp11h 1i1·:1. n11tle s1~ f:u:a Jll'('C isa sn a 11rr.sf'rn:a {1·1n11111·aria.
Art. 8.º O numero e n cnfo;:mria tl:is fisrnlizac;õPs r com111 i:-1sõc8 serão fixados nas cmnl i(:õcs provistas n<'sl e rn!!;u la1nPn l.o, pmlnndo, cntref.ant.o. sm· orgmlizadas 1Hiv:1.~ cott11nkHÍÍt'."l" f'i~1·nliY.n<;1iPs para 1•sturlos e f'tmst.r1_1cçõps tl1• nlt1·;i-;,

CAPITULO III
llAR Nt"rnmmr:õER

F,

DEVE!lES DO PESSOAT,

A rL 0. º Compete ao inspcctor:

I. Dirigir e s11pcrinf.cndcr todnR ns obraOI o srr\'i<:os tia
Tn.'\pcrforia;
lT. Orgnnizar o c-x-prclir ns ncrr!'lsarias insl1·11r(_'ÍÍP;;: p:ira
a l1na r-xrr11t.::ín n rt'g1tlaritlarl<' l]ns lrnhalhns;
Til. Dcspnchar os papris, nhrir e rnbricnr M livros cio
m:iin1· rrsponsahilidadP, e Ju•m assim prnparnr os halanrnfcs

~CTOS DO PODER EXECUTIVO

fuensaes da caixa especial para serem remettidos ao ininislro

e publicados no Dia1'io Official;
IV. Zelar pelo exacto cumprimento dos contractos celebrados pelo Governo para melhoramento dos portos, rios o.
ea11acs. ex1H'dindo 1wssc sentido as inst1·ucçúcs que julµa.r lll'r:cssaria.s, com prévia approvação do ministro;
V. lnspeccionar pessoalmente, quando julgar <'011\'C'nimif.c, qualquer dos serviços a cargo da Inspectoria;
VI. Assignar e expedir todas as ordens de pagamento,
quando devidamente processadas, e bem assim celebrar ns
contractos para fornecimento de materiaes e para ohrns n
scrvir,.os autorizarios1 mediante concurrencia publica;
VII. Ordenar a acquisição dos materiacs neccssarios :í:
Jnspect.oria e propol-a ao ministro da Via<,:fío e Obras Pnhlir·as, quanrlo o valor exceda de 20 :000~000;
VIII. ficqnisit.ar do ministro da Viaç.fío e Ohras Puhlic·a.c:
n 'mtrega ao t.hesoureiro dos fundos para as clPsp0zas a carµ;n
da T!Jspect.oria e a cxprclir.iío de orclPns para os paganwnf "~
]1Plos agentes financeiros do Governo no rstrangeiro;
IX. Propor rio ministro o estudo dos mrllloramentns rlns
pnl't.os, rnn vista do movimento de cada um, obtnndo pa1·a issu
os nPcc~ssarios dados tcchnicos e est.atisticos, bem 1·omo o cst11clo dos rios naveg::weis e dos canaes marítimos e f111vinc>s,
de necôrdo com OR recursos disponi\'Pis e de rar:w.tPr pt•1·111:11wntc da caixa especial;
X. Propor ao ministro a nrganizar,iín elas conunissiiPs
osp<'ciaos dos estudos a que so refe1·ern os ns. 1, 2 e i do
art.. 1º e as instrucr,ões pelas quaes elevem ser reguladas;
XI. Fiscalizae a arrecadação dos recursos que constituem
n caixa especial, a que sr. refero o art.. '1º do llrcrcto n. (i.3GK,
(fo H de fevereiro de 1907;
XII. Hequisit.ar do Mmisterio da Fazenda os balancel.c•s
mensaes da importancia em deposil.o no Thcsouro Ff'd<'ra l,
e que constituem o fundo da caixa f'spccinl, de que a11f Pri01·mc11fe se tratou;
XTTT. Sujeitar :i apprnvação do ministro os aenôl'dos :1111i-·
gaveis para as desapropriações e promover as .i udicia·~~. tle
c·.<11tl'ormidade com as ordens do ministro, assignando co11jnnct::u1rnnt.e com o rcprN;ent.ant.e da Fazenda Nacional as rpspc~
r·.t.ivas escripLuras das dosaprop1·iar;õrs do pClrt.0 do !tio de .Ta11eiro;
XIV. Manter a boa ordmn e a disciplina na execm;ão dm;
f.rabalhos e serviços a seu cargo e entre os cmprrgaclos, St>1iri trindo do minist.ro a expedição das medidas que excedPl'('lll
da sua alçada e a approvação elas providencias que, cm cas(I,;
urg·cntcs, houver tomado, podendo igualmente tr·ansfr>rit· c~111pregados de umas para outras secçõrs, quando assim o 0xigi1•
a r.onvenicncia do serviço, procedendo da mesma fórma com
1·nlação ao pessoal das sub-administrações e fiscalizaç.ües;
XV. Proceder. em companhia do chefe da contabilidade,
ao balanço annual nos cofres da thesouraria, do que se Javrarú termo assignado por ellr, pelo thcsourni1·0 e pelo dide
da contahilidade.
Paragrapho unico. Além do balanço anmtal, poderá rim·
011trm1 hnlanr;os r'.xf.raorclinarins, qnando n .iul.~ar ncnPssarin;

ACTOS

no

PODER EXECUTIVO

xvr. Dai' pnSS(' (' 1'\(']'('i1·in ans 01111wcgadns da si"dl' da
f11s11cdol'ia:
.Y\'11 .. \p!'1's1•1ila1· a11 111i11i~i1·0. a11·· 11 dia :ll d1• 111nr1:0, 11 , •.,_
lalol'i11 d11 a111111 a.11l.1•1·in1., 1·u11Lc1Hln inl'ol'rnaçi\1:s 1)0111pldaR
s11l11·1) a. ni:u·clta. dos !1·alrnl hos e Sl'J'Y il'.os S\lJ)l)l'd inado,.; :i d i1·P1\t;ão e l'iscalizat;ão do inspector:
·
XV III. K'<am in:u· todos os dados, planos, projcclos <' orf.\aJnnnt.os do obras 111'1)pal'::11\os pPlo pnssoal sob sua dirnet;ilo
ou superin1.ondtnwia, antf's dr sPrr•m l'tffirtcl11s ao '.\li11is!Prio
ria Viação e Ollras Publicas:
XfX. 1l1)qUisita1· das l'l'JID.i'l.içÕPS OU dos f'UllCCÍOllaJ·ios
com prton tes as J)!'OYidcnci as qun julgar necessar ias pal'a fac ilit.ar e garantir o df'scrnpcnho do s11as att.ribnições, o cumlJl'imonto das ordens rpr•0birla" <~ a PXf'cução dos sp1·vicos 11
l'.argo da Im;pectoria;
XX. Prnvidm1ciar sobre tudo que possa iritcrPsf'ar aos
serviços da Inspectoria e adoptar as medidas provisnrias qne,
mn casos nrgcntos, se trn·npm ncccssarias a bem da segurança das obras e sPrvii;,os, rn.i<)itando o seu acf.11 :í approvaç,ão do ministro;
XXI. Providenciar sohrn a con,~crvação dos nrnlPriacs e
mais objectos confiados :'t gtrn.1·da ou i1ostos ::í <li~p11si<:,fío ria
rnspectm·ia.
Ar!. 10. <:om1w!P ao Sl'l'J'Piarin, por· si e 1wlo
Sl'ITCLaria:

111·s~11al

da

_ I. Rcc8lJPr e dirigir todo o expcdiPTitP. da a<lrninisl.!'ação
"enr,ral;
II. Abrir, catalogar, preparar. submetter ao inspcc1.or o
rr~digir a COLTf'sponrlcncia
dest.o, cnidanrlo tia 1'ln.o.sificnç.ão
0 guarda do r0spectivo archivo;
TIL Zelar pela boa distribuição dos papeis, processos e
mais docunwnfos da TnspPctoria, sm1do responsabilizado
pelos oxtravios, quando niio fo1·P111 aqup!Jcs dPviilam,.nlP prol 1H~ollados;
IV. Providencial' parn a acquisiç,ão do rna1m·ial neccssn1·io ao expediente da administração central o disl.ritmil-n
r·.onform8 as llP1;PssidarlPs dn caria nnrn das secçi\m;;
V. ProcptJe1· an ass<'n!anwntn do pPssnal da lnspr)ctoria,
1·r1111 inilira1:iio d11 i1n1111), idacle, ()81.:tdn, rcsid1·Itcia, d:tl:i da 110nwaçilo, c:aJ.pi_;oria. pos"''• J i1)ença, rcmoç.ão. kmpo tJ,. excreinio, Plogios, ppnas t' tudo quanlo possa inkro8sar :to,o r'mJWPgaclos, dn modo a pr.rrnitt.ir informai;fín r11·01npla 1• s1Jgi11·a a r1J;;;ppifo rlo,: n11:s11ws;
'i'T. f:ollfll'ciona1· os rladns precisos () fazpr o li i;.d orico de
<'ada porto. rio ou <'anal, nwlhm'ado nu em via tlc mclhorarn1mto, o dos i·pspcdivo~ contractos, á vista do qu" r1111s!ar P
do que für sur,cedcndo para ca<la raso, de nr1·i'1nlo 1'<llll ns nl•'11H•11fo::: fnrrn•r.idos pPla;:; 011trag srcçõr.R;
VIL Fazp1· o l'l'gistro, por nwio de cxt.ractn, rl11s ados da
Tnsper.lnria c dos Pll(lr·1·l'R L1•gisla!ivo " Exr•cut ivo. 1·11111 l'l'i'1~1·1•11ria a l'tHla um dos pnf'!os, rios ,. l'anans;
VIII. Organir.ar um archivo da lcgislaçiío hrn1.il,,irn o
nstrangoira sobre portos, l'ios o can:tes e dos act.os d11 lni c roi-:11lanwntns ila llPJH 1hl i1"a qtrn vossam internssa 1· ao assnmplo;
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JX. Redigir n lavrar os co11trnctos e a.iirntos, no livl'o proprio, r passar as 1·nrtidÕfis autorizadas 1pelo ins1wr.tor:
X. Orgau izar, para ser1;m ap p1·ovados pel_o inspp1•f nr, as
insf.rucçõns o rc•gimcnlns internos da Jnsped.oria;
xr.· Aprl'~r>11t.ar ao insprrtol" af.1~ o dia :11 dn ja1wi1·n n rnlalo1·io a111111al dos sr1·vi<;os da sccrntaria.
Art. 11. ])fr0ct.amcnf e subordinados no s<1cretario, dis-·
po1·ú a ~1·1·1·r·f:u·in d11 11111 offi;)ial, um 1º <'Scriptn1·ario, dous
2'" 1•sc.1·ipl11ra1·in,;. quatro 3"' rscripturarinR, um :wcl1ivista,
dmrn praticn11tes, rn11 porteiro, dous contínuos. dons SPrvcntes,
um rstafnta, cujas funrções serão determinadas por iTrnt.rucçõns da Inspectoria.
Art. 12. r:ompete ao thnsourr1i1·0, por si e polo pessoal da
f.hrsouraria:
I. Ter sob sua guarda o co1frc fia Inspectoria. por cu.io~
valores é responsavel;
II. 1lecehr1· n fazer cscript11ra1· dinrianwntr no livro rnmpdr•nt.r as rcmJ:i,.q rnrmcionadas no art.. 1º, n~. TTT e TV. rln de!Tdn n. ii.:HiR, d0 ·l 11 r!f' fevrrnir11 dr Hlíli, qnr l'sfivcrprn a
cargo da Tnsprdoria. on 'flllaesqnr:r out.ras rxtranrrlinarias ou
<'\'üJlt.tHt•:~ p1·ovP11i<'111/•s do ohras nu Sl'rviç.os, hrrn 1·111110 os
d<'positos e cauçõrs rrne o inspector determinar;
lfT. ílrrolhr>r nn 'l'h1;so11ro Na1,.ional. por nrd<>m do i11s1wct01', todas as rP11das qw• aT"recada1', c11nf11r111P p1·«cPil1ia n
art.. 5º fio rrfPrirlo rlecreto;
IV. RccohPr rlo 'I'hr:sourn Narional as qunntins n<'!'l'Ssnrins
para os pagn111<'nl11' a 1·nrgn da T11spPel11rin. m<'dinnl.._ 1,_q11isição do inspector;
Y. Ef'frr·tm11· dirrctamr:ntr, ou por spus fieis, ns pnganrnntos autorizados por ordem PSCTipta do inspector:
VI. Organizar os balam;ns e as contas fia thesouraria.
Art. i:J. f'uhordinarlos dirPctnmrnl.c ao thr,sourriro. disporá a tlH'sonrnri:1 dP rlous firis. nm 1º PRcript.nrnrio. um
2º pscripturario. um Rº r,script.urario, um continuo fl um servrntP. 1·11.ins f111wc1:õcs sPJ'fío rlPfPrminarlas pol' instr1wcõl's PS'JlPciaAs rla Jm;pPr.t.oria.
Arf. l 11. f;<1111pPlr a carla um fios chrfcs rlc Sflcçãn:
T. Ter snli sua l'rsponsahil irlndc a rl il'<'r\:flo da rr•spnr-t.iva
Sl'!'ção, distrilmi1· o snl'vi~o por s<•11s auxilinrcR c '''rn111innr
todos os rloc11m1mtns c assrnnpt.os l'Stndnr!n:'. dP mndn n ''ºnliccel-os mn seus dPtalhes;
TI. Rl'r o int.r1·111edim·io cntrP o in;;;prc!nr e o iwssoal da
s111·.1:i10, u•l:mdo ppla hoa mnrrhn dos fr:ihnlh1Js o !'t11n111·i11H·11lo
d<1s <lrvrrPs rlos mnpregarlos;
fTT. F:izrq· 11 ponto dn pessoal da si;r.çilo <' 111·i;_,f:11· 11 .. sse
.Sl'!lf.idn inf<ll'lll:i<'.<l<'S (i Sí'rrrtaria () fÍ í'OHfn]li]irJ:itl1•. J':ll':t OS
d1wirl11s assrnlnrnPnloc: <' folhas rlc pagamento:
IV. Pr·opnr· :in inspPrfor as p«nalirlnd«s «lll q111' i1w111·1·«r
o [W<;snal ria srcção:
V. (frganiznr 1• lrr snh sua r·csponsahilidar!P n nrnhivo,
nrnTl'Sp11n1knrin r• prótn<•ollo rlM dornmrntos rla sí'r.ç1í.o;
VT. 1'1·psla1· infm·mar,.i}ros ao inspPrlnr snlw<' os n;;;smnpt.ns
qnP lhP forem submettidos;

.'l;.<:i
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Vl r.orrospondrr-se ui t·cc.I amcnto com os chefes das fise:tl iz:u:íi1•s r 1'01111\1 issõrs, 011 dl'\Pµ-adn.~ fiscars, só quando l'L'P1·.i,a1·1·111 d1~ e:<1~lar1~cinw11lo~ s11ili'" 11s s,.1·vi•,'"'i on !JllPS(i'H·s q11n
1111~ "stiverrm affectos;
\'IH. Ap1·1~sp11f[n· ao iw;pcdor, :111\ o dia Hí de fovi>1'!'il'11 dn
!':uln allno, o 1·c•lai.<1l'io dlls :"<'l'\'i1.:o,; da .'•'t~1Jio, cnlT!'S!'1Jl1if"1d1•
a11 a11110 a11l1·1·io1'.
]!!li'

l

1\l'l. 1fí. J\o clte!'1~ da srr1,:i'ío 1le eontahilidadP
;;i ·~ J!dO 1wssnal da SP<'<:fí.u, innmthf':

T. 01·galliza1· os

11ó'p1~d.oria;

d:ul"~

0

1•,:l:üislica,

n1·1·1•ssa1·ios pal'a o 01·<.:anw11l1• da

11. Proc1•dPr direclanH'nle <' pnl' s011s :t11xiliar1•:.; :í 1·sr1·ipl.11!'ação r ú contalJilidacl1~ da Tnspccloria;
Ili. Org-anizar a !'olha 11!~ p:t,L!:rnwnl.n do p0ssoal da ad111i11i~
tr:t1::tn c1~11Lral, :'t YisL:1 da:ô llolas <'XLrnl1idas dos lin·os dn pt111l11,
·~ ainrla a •conta das 1Jpspczas do e:xperlicnte e ontras 111r11sa .. s;
l V. Vm·il'i<·a1· o.~ doc111111·11IP~. 1·011\'l'rit· os 1\:\\c11los. P"l<t!H·-·
],.,.,.,. as conlas 1•.orl'<'.11!1·s d1• 1nda.~ a.~ lil1rn~ 1• s1•1·yi1·11.-, di:w1·i··
111irn1rlamente para cada porto;
V. FaZCL' o <'X:nnr~ rnnr:ll !' aritlmwticn de todos os d11 ·
<'1111w11tns riuc l1•nham de ser pagos i1ela thesouraria;
\' 1. Passai· as µ:uias <k 1·cst.it11ic::io, rnpn.oiç:f'ui, 1liffl'l'1•111:n,
i11d1•11111iz:u;ií11 Oll 1•xtravi11, d<'pnsil11~ n ca111.:1l1•s, r1·1·nl11i1111·1d11:'
no 'l'licsouro e quacsqu0r nn!ras:
Vl f. Organizar hal:rncnles 1) synopscs rnm1saPs úa r1•1•pifa
r~ t];i.C::(]espcza a assistir aos lmlanços rJo cofre da tl1csnuraria;
\'111. Oecupar-sc rle tod:ls as rinrstõf's que se relflcionarcm
rolll a cont ahil idad1~ dn.s tihra.s 1• mais s1:rvi1.:os a r:11·v·o da
111;.;pcctoria;
L\:. EscL·ipt11ra1', Pm 1i\TO proprio. os balancctrs da 1·:1 ixa
l'sp<•cial ()trn J'ormn r1~111l'l.I idm; rwlo 'l'linsouro Nncional. li<•.~
l1·1·111os rln art. \l", 11. I '.', tl1• 111n1ln a 11n1lPr Sl'.!llfWP e dr~ p1·1111111t11
i11fonna.1· o ini:;1w1·l1!1' fH1lll'I~ 11 ··~lnl\11 dlls 1·1:r11rso.s (\i~1HH1iv1:i~
il:1q110lla. caixa;
X. llr.qnisitar das 0111,r:rn sccr)Õcs to1los os 0sclarccinrn11lns
111) que pn~cisar, l'"r1H•cr•111ln, iµ11a\11w11t0, os q111• llrn f1JrP111 snlir· il arlos;
XI. Organizar paea cada ::mno a cstatistie:t g01·al dn
1·1mstrncç1io e trafego, rccr.ita e dcs110za dos diversos sCJ·vii;os
administrarlos ou fiscalizados prl:t Jnspcctoria, para SP!' suhmeltida ao cxamP <lo insricclnr, que a encaminharú ao J\linis .•
f1)rio;
XTT. Organizar, ronscrvnr e calalognr, discrimi11adanw11!.1~,
lodo o archivo financ0iro da Inspcctoria;
XIII. Apresentar ar11111al111onte ao inspector, ali~ o dia l:í
<li: l'i:verui1·0, o rclatorio 11.ns sr,rvit;no rla s0cção.
Ar!.. Hi. Ao chefe da secc;:ão de cnntabilir\a<le e rslalisli1·a
s1•rflll dire1·.lam0nt.: 8uhnl'f\inados: 11111 g-narda-livros, 11111 nf't'i1,ial, 1lons 1'" csc1·ipt11rarios, rinalro ~º' escriptnrari11~. s1•i,;
:l'" Pscripturnrios, 1lous prnLi1::rnlPs, llnn!'l cnnt.imrns 0 um s1•rv1·nl1>, cn,ias furn~çõcs tnri'io rk s1•1· p1·1·1·i,,:111wntn l'<'g11lnt\:1~. 111i>di:111IP instrnr.çfíPs da lnspcdoria;
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'.Art. i7. Ao chefe da secção technica, por si e pelo pessoal
\fa s0cção, incumbe:
1. Ot·ganizar os rirojectos para o melltoranrnnto dos irnrl.08,
dos rios navegav1~is e cauacs, quando ol'denados pelo GovPl'llil,
fiPg11mlo ttado.~ de anlmnão eonlwcidos, ou quo lenham d1\ s1·t'
(ibtidos pelas respectivas commissões do estudos;
II. 1'rop01· ao iuspector a realizuÇ'ão de obras smnplliant('.~,
smnpre que assim parecer conveniente n opport.11110, faz1•ndo
UL·nm1rnnha1• o JH'ojcl\lo do res1wctivo orçammito e 1~orrespon
d1·1il 1i 11wrnn1·ia dt•H'l'iptiva;
III. Jnrlirar a fiírma por que deYcm ser organizndas a!'i
rn111111i8sõcs que fm1ham dn procedi:r ans estudos ou levar a f'ffoif o os diversos trabalhos n propor o neccssario pessoal;
IV. Estudar minuciosamente, prestando a respeito ínforrnaç-ões, os csludos, projectos e orçamentos que forem ap1·1•i;1•11tado:i pot· mncessionuríos ou contractantcs de obras;
V. Preparar as instrucções não sô rim·a. ns fisca.lizaçõ1·8
como pa.ra as commissões, organizando as c011tliçõns do l.1·alrnlho, ns drvp1·es dos empregados e n quadro do 1wssoal, do
n1·.1·1\1'do ('0111 a 11nl111'<'za n i>xf Pnsão dns sPrvi1·os:
vr. Preparar as insln1cÇÕl'S para a8 m'edií~Õ('S das ohrrrn
exl;cntarlns 1ior conl ractos e para ot·gan ização tias cnn Ias t\
liPm assim as instrucr,ões f1•clmicas, gcraPs ou parcia1's, pa1·a
r.ada obra, suhmet.trndo-as :i approvar.ão do inspector;
VII. Estudar e dar pai·ecm· circumst.mrniadn sohrn a ro11v1~nirncia dos accürdos amigavr'is, no caso de d(•sapropriação,
segundo o estabelecido na lei n. li.\l;J(i, dn !) 1h~ setmnl1re dr
1!)03, e resprcf.iyo regulanwnt.o, afim ele q1w o inspc;l'i.or pos~a
informar ao ministro ela Vinção n Ohras Publicas;
VIII. Verificar, por ordem do inspnd.or, si, na exrcrn:-:ín
dos diversos confractos de ohras, se applicam com exaelidão,
11os calculos d:is medicões ou :waliru:ões, os prnços ('st:ihPlt•rirlns:
IX. Preparar os editaes ele concurrencia para as ol1rns o
Rrrviços a cargo da Tnsprdorin, snbmrf.!Pndo-os á nprP1~in1:fín
do inspector;
X. Prestar informações :io inspeclor sohre 08 rrlalnrin;;
annuaes apresont.adoR pnlas fisculizaçõos o commissõe,;, pr·oparando ao mesmo lcmpo os elementos para o rnlatorio :1111111:11
ria lnspcctoria;
Xf. Informar os papeis, relatorios, mnmori:irs e rlor.nmrnf fls que competirem á secção;
XIT. Fornecer á secção de confahlliclacle o eR!.atisf ica os
clemenfos e dados precisos para a rscripturação da conialiil idade e as nnfas nccessarias pura a organização das folhas do,;
nmpregarlos e rPl'f.ificndos de pngamrnt.os dos srrvi1;1is cx1•cuf ados;
XITI. Requisitar da secção de contabilielde, iiem como dns
fiscalizações e cornrnisssõns, as informações dü que precisar
1i:ira o bom rlcsmnpenho dos trabalhos quo lho rst.fto a fl'pl'.f.o~.
AI'!,. 18. Ao clinfe da secç.ãn tnc.lrnira snrfío dirncf.amr\1tln
s11hor11inado.~:
11m dcsenliisfa chefe, 11m d(~SPHhisfa dr
1' 1·lasSl', dous dPs1•11liisf.as de\ :.?ª clriss<'. lllll 1•11g•\lillf•i1·11 ri(\

:l8il

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1" í'lassc. um m1gnnlwi1·0 ill' _,,, l'lasRe, dous cngcnlwi1·os de
tlaRSl', rlons cond11r·fn1·1·s dt1
''' c\assn, dotrn auxiliar<~E' l1•1·l111i1 ilS, 111n ol'l'icial, 11111 1" i'S('.1·i1'i.11ra1·in, dous :2"' Psr·1·ipl.111·:i1·i(l.~. don-; :1,,·· P~<'l'ipl u1·ar1"~· ~Pi:.;
p1·:tl.i1·.:rnl.m;, do11s continnos " rlous sm'vcnf.1~s.
Art. Hl. Aos chefPs <la.s sub-adminisl.ra1:íks (ri~1·alizw:iíes
" 1·11rn111 issfü·s). por si 011 pf'ln iwssoal s11hordinado. incnmlin:
I. nepresen!ar .innfo nos goym·nos P.StadoaPS (' :ís í'llljll'f'Zns
1·1rnlrn1·ta11lr·~ n i11spl'r·lnr. no q11al são l']]f'S rli1·pcfnrn"nlP s11l>11rdi11arlus f' C'u.ias 1ml1·ns f' in~t1·nc<:fü'~ rlf'\'i'lll Sí'guir, w1-; lr~1·11111s <los presr·ntes regnlanwnfos;
II. Velar pelo fif'l cumprim1~11fo dns lr•is. dos rrg111amcntos
'' 1~nnl l'fll'fns Plll Yi~.mr r• pPln Jirnn ilPSí'lllJ'1mhn dos dP\'l'l'!'S do

:i• r,J:is.sí', 11111 cmul11cto1· de I"

J 'l~C\SOa];

JTT. Fazrr executar ns inslr11cr;õcs r.speciaes pnra os tralrn lhos a sen car_go e expedir ns ordens e detallws rfo serviço
11PcPsRarioR •á. hoa marcha ilos mesmos;
lV. Informar f'obrP os asssnmptos íjue de algnma sorlc sP.
rPlacionnrPm f'lllll n.s nhrns. sr•ryir:os " r!PprndPnrins n sí'n
V. Remetter ao inspC'ctor informações, notns e conl as dos
diversos sP.rviços a seu l\an:ro, vara a rscripturação no csc1·iplnrio ria arlminislrm;ão ccnf.ral;
VT. Prestar contas ílocmnr~ntadas dus i!Psprzns fPifns li
1ln" 1·Pnrlns arrP(~adarlas no TnPZ nnf.crior;
VIT. Estmlni· todas ns rircumstancias e phcnomcnos que
intr)i·rssnrem o litt.oral nas TH·oximidadPs dos porlos e rios a seu
car(2'o e que possnm servir rlc hase no conhecimenf.o rlo rPg·inwn mririfimn r fluvial;
VTIT. Zelnr pPla conserv~H:ii.o dos ancoradouros. estuarin.s. rins navrgnveis P ranaes, propondo ao inspP.ctor ns mcrlidnç; f' proyirJr•ncia.s q11P ll1Ps pnrPrPrrm convrninnt.rs:
TX. Commun icrir no inRpector o qnc occorrer sobre qualqnnr impedimf'nto ao rrgirnf'n das aguas, quando não esteja
ao S()ll nlcanc() removol-o. f> rlPmmriar riquclles projr,ctos de
nhras publicas 011 prirlirnl a1·ps cn.i ri rí'ri 1izarfío 1rnssa pPrfurlir11· 1~sse rl'gimrn:
X. Cnlligir n onrnniznr n.s rlarlo<; P informar:iíPs TlP·l'PR."nrios
:í lii.sloria tnchnica rios portos. nncor::idouros. rioq r~ cnnaes,
dP r11.ia fisr:i l iznr:fío on rl it'Pr.r:iío se :1rl1ar()m incnm11irlPR, r1prcs1•ntando as ml'mnri:i~ e T'Pl:1fnri11s q11n acharrm dr 11lilidrirlc
p11hlicas:
XI. RccPhcr rlas cJP]Pgacins fiscars. nlfarnlel-!flS n11 mf'sns
di: r1•nd:rn rlos li:stnrlns ns q11nnlir1s q11P por nrrlPm iln 'l'hcsrlllrn
Nnri1rnal, por soli1•il,r11:itn 110 ministro rlri Yinr:fín " Ohrns P11lili1·:rn. fnrPm postas :í s11a rlisposiçfío:
xn. Promover rirf'l\rrlns flTTl irrriveis pnra n r]Psnpro1winr)iío
rlf> prrrlios. tcrrrnos e nnfr:i'> nnf0riznrlas polo Governo. snjl'itanrlo-os :'i :i.pprnvac;ãn rln i11-:1wrtor, a quPm tmnhPm propneá
o pror,crlirnrnfo indicinl q1rnnrlo niío se ronse.c:nir o n•s11ll:irlo
amigavcl com os rrspr•rtivos propriefnrios. ngirnk1 Pm h11io de
conformirl:vfo r.nm ns inc;frn(}{'.ÕPS que a rrspPit.n for'r'm Psi a)1PlPcirlas.
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XHL l!:uviar ao iuspeelor, até o dia :31 de janeiro do cada
auuo, o relaLor iu do amw auLecedenLe com Luduci os eleu1011Los
iudispensaveis;
Xl V. Uequisi Lar das autoridades lucaes ou das reparli(;Õrn;
compeluuLes a:; pruv ide11ci~1s para o bum dosernveulw de suas
aLLribuições e deveres, bem como para a garantia devida aus
contractos com os toucessionarios das obras e serviços.
Art. :!O. Com1ieLe esprnJialmcute ás fiscalizações velar 1wlu
Iiel cumprimento dos conLractos de obras, quer sej arn e lles
i•rove11ic·11lcs de eunccssõcs, ou sirnvles emvrcitaclas, J'icaudo nu
segundo caso a cargo dos chefes das fiscalizações a superinklllleneia dos trabalhos.
Art. :!L Aos chefes das fiscalizações incumbe proceder á
Lo111ada de contas das emprezas concessionarias, de accurdo
com o disposto 11os rnspectivos conLrnctos e nas i11sLrucçõPs l'lll
vigor.
ArL. 22. Compele especialmente ás l'Ut11missões prnced1~1·
aos estudos de melhoramento de porLos e rios navegaveis e
de alierLura de c~umes, indicar a natureza dos ti·aball10s o
kval-os a effeito adminislrativarnente, segundo os IJl'O.ÍPctos
e orçamenlos av1irovados, quando assim o determinai· o Uoverno.
Art. 2:3. A cada sub-administração (fiscalização on cornmissão) corresponderá um escriptorio com sé de no ponto adequado, provido do pessoal que fôr fixado pelo prnsente regulamento e que ficará directamente subordinado ao respectivo
chefe.
e
Art. 24. Ne11hu111 emvregado poderá afastal'-Sl> da sédl'
dos trabalhos siuão com licença, exceptuadu o clwfr, dartdo conhecimenlo ao inspeetor, quando assim o exigit· o serviço publico.
Art. 25. Aos sub-inspectore,.; incumbe:
I. Perco1-rm· periodicamente os serviços l'lll via de Pxncução e ainda 1quando o ministro ou inspector para esse fim
o designarem, em casos especiaes;
11. Examinar cuidadosamente as condições dos trabalhos,
verificando si sãu elles executados com a procisa regularidade
n economia l' si são cumpridas as leis e disposiçõ1_~s regulamentares em vigor;
ITI. Tomar couhecimento das llllCessidadl:~ que se façam
.sentir nas zonas cm que se executarem os melhoramentos e i ndicar ao inspector as providencias que parecerem acertadas:
IV. Verificai· si os chefes das fiscaliza1:ões ou da.s l'0111..:
missões são zelosos no cumprimento de suus d1:vel'es n si a
fiscalizai.:ão ou direcção dos serviços a seu t:argo (; P l'fl·d i \a u
Jeita com a precisa exactidão;
V. Ass111ni1· a chefia, seja de uma fiscalização, suja. ele 11111a
eourniissão, quando dt~signaclo cspucialmenle pal'a ussc /"iu1, ou
nos casos urgentes em que se tornem 'Precisas providcndas
immediatas, até que a Inspoctoria designe o funccionario p,ffectivo;
VI. Exigir a preseiiça dos chefes ele surviç-o e de qualquer

::\.'
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d1· s1,11s a11\ílíarPs 1•ara aeouipauhal-os nn <lcs1m1ponlio d1• ~11a
iw1•en·ii11 "• ainda, os dados e informrH;ões de tJUe pn•ci;;art'ltl
/>li l111·c·111 CülViClliCHtes;
\' I J. Aprcsen l:u·-se ao i11spl'ctor, logo após seu r·1,gT"""º ú
~·~de tia Inspecluria, e cm scgnitla ao ministro, quando assim
'fúr mísLér, afim de relalare1n• verhalmeule ou por escrip!o, n
t'l·:mlt.ado da iusvecção;
VJTI. Conm11rni1"at· ª" i11sppe.lo1·, 110 d1wt1rso da i11sp"1'<;:io,
111J1' officio ou telegran111ia, Lt1do que lhes µareccr lll't'l'c:oario
para a atlopção de qualqw;r set·viço.

CAl'l'l'ULO IV
lJ.\

Nll[\li';,11_:,'.\11,
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Al'L. 2G. O nuuwt·u, caleg.i1·ia e Ye11ci111c11tw:í il(l 111~!-;s11al da
ad111i11islra<;.ãu ccnLi·al e tlelega<;õcs fisca1,,; C't•1·fi1J l'i\.:tdo~ P"las
f ;ilwl las annex:is a 1:sle 1·eg11la1nn11tn.
A respectiva distrilJ1ü<:fiu f'Cl'Ú feita pelo inspccl.or.
Art. '!7. O nwncro f) a categoria do pessoal das curn111issí)1·s
d" 1·aracLer f.l'ansitol'i11, qur) tiverem de see eeeadas para os
1·sLudos, serão fixados para cada caso <'SfH'Cial pelo Min istcl'io,
,.;nli pl'nposla dn inspcetor, S•·rnlo os v1rnci111cnlus n•guln<l11s pda
f alw/la anncxa ao presente regulamento.
Art. '!8. Os sub-ir1s11ectores farão parle da admi11islrai;ão

1·1·ntral.

A1't. :?0. O pessoal titulado da administração l'l'Tltral spr·á
considerado effoctivo e gosaPú rlc todas ns regalias e v:mtagons
das leis cm Yigor 1J, drpois dn 10 annos do seryii;o, s<í podPrá
s•:r demiLlido i•or falta r;raY<', desidia ou inca11acidmk comproYada.
Paragrapl10 unico. Au!' f1mccirrnarios du quadro da PXtineta Commissfío Fiseal r. AdminislratiYa das Obras do Porto
tio Hio de Janeiro qt1e forem aprovcífadmi nas sub-administrações (fiscalizaçiJes ou commissõcs de estudos) ou na fi"ca-'.
1ização cio contt'aclo dn ar·1·etHlarnento, de que trai.a u art.. 81,
ficam garanlidos ri;;; direitos e Yantag1·ns t•m cujo goso se
a1·liam 1;m Yil'Lrnlo d11 d1·r·1·Plo ll. G.'..'O\l. de (i de non:n1bro de
1\JOG, approvarlo polo art. '17 da lei n. 2. 221, do 30 ele dczcmhro
de 1D00. Do mesmo modo, a q11alqucr funccionario dcs;a,
Jnspectoria serão mantirlos e respeitados os direitos Pm cujo
gnso si; acltaYam na dn 1a da r1n!Jlicação do presente regula-.

lllP!l!O.

Art. :10. O:> cl1cf,,s e mai" pcs:-:oal das fiscalizações e wm-

do c~lrnlos, e.um <'Xl'Pp1:iio dos qnn se adiam cornprc~
lll'11ilidn'l n11 pal'a;.;rnplill unif'n do art. ;?D. sPrfín ccnisirlPra<los
1·1n simpll'.~ 1·1111unissiío, pr11Ji.11d11 sr.t· dispr·.n~ados ao termo doa
H'rYiços pal'a 11111' 1<·11l1am O'iil11 no1nPados.
Art. 31. Sl·1·ú norneado por decreto o inspcetor e r1or por""
laria do ministro, mediante proposta do inspecl.or. os chefca
llc secr;ão, os chefes dus sulJ-administrar;õos, os su!J-iuspeclo-s
n:is~í)os
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i·es, o secretario, o guarda-livros, os officiacs, o thesuureirn, os
engeuhciros, conduetorcs, cscriptural'ios, archivista e descnl!isf as e os demais empregados pelo iuspector.
Art. 32. O cargo de inspector, de livre nomeação do .GoYut·11u Federal, sú deverá ser preenchido por engenheiro nal·.iunal que allie á competencia technica e administrativa a
pratica de trabalhos da mesma natureza dos que terá de superi11t.cnder.
,\d.. ;J:3. ~t'1 pod••ri\o Sl'l' uomt•ados pal'a os logal'r~s de :-11hi11 ...;pe\'tor, cht'fc da t<ei:ção teclmica, chefe de fi~ealiza1;ão n do
l'.0111111issi\o o~ m1gc•11lwiros nacionacs que, além de saf.isfazcrcm as comliçõcs da lei n. 3.001, de \l de outubro de 1880,
l1·11ha111 revelado, na pratica de seis armos de trabalhos lll'Ufi~sionaes, aptidão especial para exercer taes Jogares.
Art. 31. O Jogar de secretario deverá ser exer·cido por rwssna idonea e que tenha revelado aptidão e qualiuadcs precisas
J 1al'a o seu bom desempenho.
Art. 35. Os Jogares de engenlrniro;;; e condnclorcs sú pod;-rão ser exercidos por proJissionaes brazileiros que saLisfiZ•'l'l'lll as 11rescri11~Ges da referida lei 11. 3.001, de \J de oululll'IJ
Lk 1880.
;\!'(..

:w.

A 1111t1Hrni:ãn l1a1·a ns Joga!'(~S dt• adminisLra~iio
i1·1,.~ s1•rá scmpl'e fcila rnedi:llllu

cPnlr.·at que 11ão f(ll'Olll Lecl111
l'lllWUI'SO.

A.rt. 37. Salvos os cargos de inspector e chefes d•J Sl'rviçn,
o provimento dos demais togares do qm1d!'o do pessoal dfectivo
s,.r·á feito, em caso de vaga, por acce~so das resvectivas cla!llP~.,
al.t.endendO-f(' :í antiguidade e sobretudo ao merc><·imenfo.
1\1·t. :rn. Compele ao tl!esoureiro propor ao ins[lcdtH' o.'!

seus fieis, pelos quaes é rcsponsavel.
Art. 3\l. O c111pn·gado nomeado que não se avrescnlar para
tnmae posse do Jogar no prazo de 30 dias, rontado da dala da
publicação pelo Diario Official ou pela folha considnrada official nos Estados, será julgado como não tendo acccitado a
nomeação.
Art. 'ÍÜ. Serão suhstiLuidos nos seus im11edimentos ou
faltas:
O inspeclor pelo chefe do escriptmio LPclmico e• na falta
tksle, por quem o ministro designar;
' '
O chefe do escriptorio technico pelo engenheiro da 8ccciio
Ílllrncdiato em cal .. gol'ia, ou prlo que fül' dl'signado p;•lo
inspector;
O secretario pelo official e. na falta deste, pelo fu11ceionarío .que o inspector designar;
O chefe da contabilidade e estatistica pelo guarda-livros:
O thesour<'iro pelo fiel que indicar, conservando semrirn

a

re~ponsahilidade;

L'I OI':

O archivista por um 2º escriptu!'ario designado Iwlo in8p1~

O porteiro pl'ln 1'.011!.irn10 mais anf igo da Tl1Rp<·1~l01·ia.
·
Art. 41. As substituições temporarias dos chefos da.'i
commissões de estudos o fiscalizações serão feitas pelo inspe..,
çlor dentre o pessoal de maior categoria,

/\U'l~H:l
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Al'L. li;!. O empregado qu<· subsl iLuir oulrn eru sou imJll'd imeuLo Lernpora!'io, uos casos prov is Los nos dous arLigos
aul.niorns, pe!'cebe!'á, alr\m do respectivo vencimenLo iuLcgrnl, uma grn Lil' ieaçfio igual ú di l'Iereuça eut!'e este e o do
Jogar subsLituido.
i'u·L. lij. O empt·ogado lfue exercer inL01·iuamento loga1·
vago pe1·ceború Lodos os vUtwime.ulos desLe, som accumulaçfio.
ArL. 4'1. Ao pessoal de titulo ealrnrão os \ eucimeuLos da
Laliolla anuexa, cotTe,;v0111.leutes ús funcções ou caLegol'ia de
cada um, µodeuclo :;er-lho abonada pelo minisLro, sob proprn;La do iuspodol', uma gratil'ieaçfio pol' sel'viços exLraordiual'ios.
Art. 45. Dos \r!ncimentos do pessoal titulado dous tcr(,'os so!'ftü considerados como O!'donaclo e um Lerço como g!'aLif icação, para Lodos o,; dfeitos.
1\rt. 46. As licenças aos cmvrngaclos serão concedidas por
uwlesLia ou motivo aLtcndivel.
§ 1. º A licença concedida por rnolestia dá direito á percepr;fio do ordenado aL1\ seiil mezes e de melado do Ol'rlonado
por mais de seis mezes até 12.
§ 2.º A licença vor motiYo que não seja molestia importa
o desconLo da quarta parto do ordenado aLé tres mezes, da metade por mais do tros atú seis, de tres quartas partes por mais
de soiA ató novo o de Lodo o ordenado dahi por deant.e.
§ 3." Em caso algum a licença dará direito ü pereopção
da gmLificaçfio de oxercicio .
. Art. 47. A licença por molestia só será concedida ú vista
da i11svecção uo sande.
l'aragrapho unieo. fü a molostia resulLar de accidenLe
grnvc, provadamente succodido em pleno cumprimento de suas
iunc(:õos, torú o emp1·egado direito á percepção dos v8ncimenLos inLegraes duranle o t.ratameulo, não excedendo de seis
mezes de prazo.
Art. 48. O tempo da licença prorogada ou de nova liecnça eoncedida deutro de um anuo, 1~ontado do dia da terminai,:fio da primeira, será sommado ao ela autocodente, afim do
ser Ioil.o o desconto de quo trata o art. l1G.
ArL. 4H. ·No compuLo do pra7:o de seis mezes com orde.
u:ido po1· intniro de que trata o § 1" do arl. 4li serú iucluido
o tempo das 1iconças concedidas pelo inspector.
Art. 50. Findo o prazo ma xi mo de 12 mezes, maroafü1
110 mesmo artigo acima citado para as licenças com vencimcul.o, só pod1ffá ser concedida nova licença com ordenado
ou varLo desle, depois dP !lPcorrido um anuo, contado daquella
Lr~rminação.

Art. 51. Depois de ter qualquer empregado gosado de lieença dada por lei, o Governo não 11oderá conceder-lhe outra
com vencimento sem Ler decorrido pelo menos um armo do
d ia em que aquella tiver terminado.
Art. 52. Toda licença entende-se concedida com a clausula de ser gosada no paiz ; quando para fóra tio paiz, será
preciso que a portaria da concessão o autorize.
§ 1 . º Sómente ao empregado que requerer licença para
tratamento de sande será permittido afastar-se da repartição
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antes de concedida a licença, não podowlo, cntretauto, a11sonl al'-.-;e desta CaµiLal, .·rnl\o !l(T.es:.;iilad1• i1111w1·iosa, l'"lllJH'll\<t!Ll
i;om altestado medico.
§ :.! • " A lii;ew;a vara tralam1:uto Jc saude será contada
Lla data em r1uc o Junci;ionario se tiver ausentado da reparti~\ftu. Nos demais casos o vrazo da l iconça será contado da data
do pagamenlo do sello.
.
Art. G3. Não se concederá liceuça com vencimento ao
emvregado que uão tiver pelo menos tres rnezes de exercicio
do Jogar.
Art.. [)4. J. ii;arú scrn el'fcito a lit.:ença 11ue u empregado
obtiver, r1ua1Hlu não mitrar 110 go:->o llclla dentro do µrazo de
;;o d ia", c1111 I ado.' da data da p11Lliea~·ãu ri elo JJiariu 0/(icial, ou do dia em que lhe fôr feita a communicação.
Art.. G;J. o ernµrngado que esLiver 110 goso de licença poderá de:;istir della antes de findo o 1irazo, eomtauto que reas:s11 uia o cxercicio do seu cargo.
Art. Gü. Nenhum vencimento sc1·á pago ao empregado
li1·1·1ll' iad1i ,;1\JJl q11L· 11~nl1a registrado a lieelll;a na secretaria
ou no eserivtorio ua commissão do porto a que pertença, com
decla1w:ãu do dia em que começa a gusal-a, e sem que se acllem
sntisfoitas as exigencias prescriptas nas leis Jiscaes.
Art. f>I. U uisposto nos artigos antecedentes terá applicai;:fio ao emvregado que perceber simplesmente gratificação
ou cujo nmeimcuLo Júr Je uma si'1 natureza, do qual uuas
ler\,'.as vades s1j11w1lt<~ serão cousiderauas como ordenado
ArL. G8. J\lesmo que apresente parte de doente, nãJ tem
direito a \ e11e111wulo algum o cmpregauo que depois de .findo
o prazo ua 1iee11i;:a com ordeuallu ou sem elle i1ermanecer 1úra
de cxercicio du iogar. No e aso de eoulinuar impossibilitado
ue reassumir e:;se cxereicio, uevcrá vedir nova liceuca, que
sú lile poderá .:;er concedida, si j ustifiear as faltas corresvonde11tes ao tempo que IJou ver excedido á anterior.
Art. GU. U iuspeclor poderá couceuer aos empregados lii;1·11i.;as IH•::i Lt'r111us du arl. ·Íl; ati:• o rnaxiu10 de :w dia,.;, cabendo ao ministro a eom:cssão Jus de maior prazo.
CAPITULO V
IJUS VEN<;Jl\iEN'l'OS E DESCONTOS l'OH FALTAS

1\1'1. ('11J. Lo1111J1~lt!lll au.' r•11q1r1'gt1ti11.~ da lnspcclnria 11::;
ve1tci11t<•11l.o.ô 111;1l'l':tdos Jta:i l.ill1r:lla'5 ;ltt!J('Xtt.'i a este regula111e1tlo.
ArL. (j 1. U empregado que Jô1· incumbido de q ualtJ 11<~ 1'
f1·aJiaJl10 g1·atuil11 (ll11·igalorio i(1ra da Jnspneloria, 1•111 vi1·t11d"
de lei, não sof'l'rcrú uuseoulo algum 1'111 seus vencimentos.
Art. ü2. O l'lll]Jregado perderá:
§ J." Todus us veuei111e11lo,; 11uamlo Jaltar au :-;l'rd1;0 so111
eausa justificada; si se retirar antes de findos os trabalhos, sem
autorização do seu chefe ou quem suas vezes Jizer, ou rrn·
SUSIH'11;-;11 d11 1·111111·1.,!.!11. d1• an·1'i1.,.Jo 1·11111 11 '1'11' 111·1·1·,.il1'1<1 u
art. 7 6.
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* '..'.º 'J'oda a

J"il:ada.

gt·aLificai.:fw, qnando f::J.lLar com causa jusLi-

§ :J. l\lctade ua grnLificação, quauuo comparecer,
co~n
1·ausa justificada, depois de cncct'l'ado o ponto, nas tl'CS. p1·1111ui1·as faltas durante o mez, e, si hmt\'l'l' excesso, dalu cm
•ii-aHl<~, tuda a g1·atifica•)iu.
Ar!.. (i:J. Silo üunside1·adas causas justiiicaLivas do f'alLas:
li 1.º l\J(llcsl.ia do euipn.:gadu ou rnolcstia grave llc pessoa
d1: sua familia, provada com alteslado medico, quando o 11u111<'rn de faltas cxced•~r du tl'Cs cm cada mcz.
§ '2.º Nôjo ou gala de casamento.
§ :i. Em qualquer caso dos Jlanu,;r:qihos acima, ~ú po1let·ii<J ser abonadas oito faltas.
Art. G!i. As falLas se conLarfio ú visL:t do livrn u11 1iuntu,
qu1) deverú h~wcr nos escriptorios da adrniuistrnvão u sct·ú
ª''i:;nado velos cmprcgauos, nfw só durante o primei1·u qnai·to
d1~ hnra 111w s1) seguir :i !ltarcncla para começo dos lralJal luis,
1·111111i na O\'.l'.asiãu de se I'ULirat·em, findo o expediente dll dia.
ArL. GG. 8cmpi·e quu ú hora mareada llfío csLi\1;1· prnSL~11Le o l'unceiouario imrnmlliLlo do cucctTar o ponto, fal'ú as
suas v1•zcs o qu1• drwe snllstituil-o e, na falta deste, o mais
antigo denL\'ü us de igital ou iuimcdiata categoria que tiver
0

0

eo111parcüido.

Paragraµho 1111i1".o. Logo depois do encerramento do ponto
rcmet.Lida ao 1·c;;p1!ülivo chefe uuia relação dos e1npnJgad11s que não houYet·1·m r:;1rn1parecido.
Prt. ü(i. U tlcscoulo pur faltas iBI crpoladas rli'io comp1·eltcuuerá os dias feriados; sc•tH!u, 1H11·0w, suücessiva:<, 1:omprc! wmlcrá todos os dias.
Art. ü 7. O inspecLol' ileLcrminarú, pal'a a administrai_:ão
central, nos regimentos inten10~, as horas para começo e lcr111i11at;fül do~ lral1all1os, c111lfor111P a natun·za dos s1".1·vi<:os.
A1'L. (i8. Us empregado~ 1·cmovidos de um ponLo para
11ULl'O e aqudlcs (!\10 fol'l'lll lllillll.':tdus uu uesigua<ln~ )lal'a fiscalizações e rommissõ1·s tt·1·fí11 dil'eito :'1 passagem 1ial'a si e
'11as familias, di:sdc o lug:u· da l'('~idl'm:ia at1\ o de dP~\ inu, e
1t111a a.iuLla dt~ 1·11~\u :11"liilrnda !li'lo inspcclo1· nmic·a •·\•'1·d•·1tte
N<)t':t

,\1•

un1

111c1. d·~ f::eus \('llL'i1111·1ll11:--;

inli~gracs.

Art. GD. Os ClllJH' )gados eom cxel'cicio nos Esla1luc:, que
1'01·•)lll chamados ú Capital Federal pelo ins1w1.'.t<>r.
p:ll'a
ol1jcdu de scrvi1:.o, e bem assim os que da Cat>ilal J1',•i.l1•rnl
l'nt·cm mandados cm scrvi<:o ti:l'iío di1·cito aos YP1wi111p11lns
inl.cgraes, a urna passagem de ida e yolta e a uma cliaria arLitrnda pelo inspector.
A rt. 70. Aos crnprPgarlos rla l n~p1·et Ol'ia Sl'riio e1111L'cdiilos
all1111alnw11tc Lí dias cln J'1;t·ias.
~ 1. S<\ podcriío gosar rli'. f1'.ria~ ns Clll\H'Pgailos q1w, d11ra11lc o anno, nií0 ti\1Prnrn dado mais de 1 ri fa\t.as j11slificadns
llll 11fín JHlUVPl'l'IJ1 f'Ofrri(\n fll'lltl. ()j;::rjp]in::tl'.
§'..'.ºAs s11hslit11i..:.ü1·s, nn raso de fh·ias, se farão 11clo modo
nstalinlceidn 111•sln rr,µuh111H•11'0 val'a o caso de impr·di111r\1dn.
Essas su\J~Liluic,:õrs 11ãu dão, porém, direito a maior· vc1H·irnento.
§ 3.º 86 Lerão direito a férias os empregados que Livcrcm
um ::mno de exercicio.
0
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J\rl .. 7J. () t•111pr1•,.:ad11 da l11spi>i'Íot·ia quo 11ão srgui1· p:Ha
o destino tJLW lhe tiver :;ido designado velo iuspector para on-

Lrar cm i111t11cdiato exen~icio de qualquer cai.:go, dentro do
prazo que lhe tiver sido marcado pelo inspecLol.', será exonerado do emprego que ti\er 11a Juspedoria.

CAPITULO VI
JJ.\S

PENAS

D!SCIPLINAHES

Al't.. ·; :.'. <l,; e1t1pn~gadus da I11spccloria fi1~an1 sujeitos ús
srguiutes penas, conforme as faltas que corn111etternm:
a) advcrtencia;
li) rcprehemão;
e) suspensão;
d) dmn i.~sãn.
AI'L 7~1. ;\ ailrndc1wia IJOdcd sei· frita Jll'.los dtd•·s d1~
S\'r.vir;o; a re11rel1c11s~w sú.J11cuto pelo i11:;pct·tDr; a !H'lla 1ln
s11.<;11unsüu do exc1·l~iciu sL·r:'t imposta até 1[) dias pe o itt!'JJl'rtor e pelo ministro por p1·azo superior.
Art. 74. Da pena ele suspensão imposta polo inspcc!or,
lia verá recurso 1rnra o rn i 11 i.'l l'n $i'i111c11te para os CillIH'ogados
da nomeação deste.
Art. 75. O empregado que faltar r•ito dias consccutiwos,.
scm participação escripta a seu chcfr, i111,01Tor:i na pena dis-.
e i pi inar de suspc11sfio do exercício, l'Otn perda de vencimm1I "~ 1' anliguidadr>. Si a falta chegar a 30 dias, sorú dr:mittido •.
Art. /(j. A sus110nsão, excepto nos casos de medida preventiva ou de pronuncia, privará o empregado, pelo tempo cor-.
respondente, do oxcrririo do empl'Cf!'O, da antiguidade e rf(}
todos os yencirn cntos.
No caso de snspc11são preventiva o ftmccionario d1\ix;1r:i:
dc porcc!Jc1· a gratificação e, no de pronuncia, ficará privado,
all:1u di~so, da metade do ordenado, até ser afinal condemnadl)
ou absolvido, restituindo-se a outra metade, dada a absolvição.

CAPITULO VII
APOSEN'J'ADOHIA

.\1·f. 77. Os n111pl'('gado~ 0ffl'rli\11' da Jri~p(·r·f11l'i:1 ''" ,.,,_
del':Ío H'l' apos1•nlados qttaHdo se inYalidarnm no s1'l'vir:n d:t
11at:ãn, por molosLia. n11 idade avall!;ada, podcnrin o 111ini~l rn
111:md:il-o a insprcç:ío de sa11dc, indl'pcwlcnli\ dt\ rnq11<'1·i11wnlo .
. \l'f. ';K. S1·1·:i :11111.-;1•1tl:id1J cnuJ todo ..; o-.: Y1·111·i1111•1tf;1' .,

l'JJ111·1·in11[1J'iil <'[li" 1'1>llf:Ji' ::o ~1.1111n ..; d1' .~1·n·ii;n.
~ 1.º O funrr·io11:11·i1l rjlw conlae rnais rl1• 10 a111111.s <11· ·'Pi'' i1.:o 1~ 111ruos dr :lO fcrú direito a aposcnladoria, p1·r1~dH·11do
Janf.os :J() avos dos \'Cllcimcn(OS (O(UCS fjllllU[O:; fon•111 OS llllllt!-5

!]e serviço.

~ ':!." i-il:1·(t eontado para a aposenladol'ia tudo n qualquer
t•·111po du sel'Vi\,'·O prestado "Ili e:1l'g:o frtleral e com as va11lag1>11s
,, d is[)(Jsir;u1•.s 'tl'l1·1'"'11 l!'s :'1 nllil :r;.:1·m d1" tempo do sei·, iço do
q111· lr·ala 11 :11'1. \l:, da l1·i 11. ·!_:;:,1;, d1, dPzenll11·u "" l\110,
.\ri .. 1\1. l'1•1·•l1:1·;i a a1•us1•11lad111·ia P l'lll[ll'Cgado qu" l'111
q11al11uel' lí•1111"" 1101· s1:uLv11!_;a pas;;ada em julgado, lúi· convmu>.iJo d" il;w1·1-, dul'a11Le o 1•xe1·cicio de algum dus cm1n·egus, rom111ctLidu 11s 1:1·i11ws d1" Jl"'iLa uu suborno, IJU i11·aLicado
qualquer ado d1'. Ll'aiçfí11, alni.•m de l:uul'iauça uu revPla1;itn de
segredo.

CAPITULO VIII
Jlltil'ORlÇÕES

UEllAES

Arl. 80. O Lhesou1·ui1·0 p1·estadt fiança de !10 :000~ e os
p;1gadOl'()s dac< s11\1-ad1ni1tisLrni:õ1·s a du ;:; :OOO!J;OOO.
l'al'agraplto u11i1;0. Si p:tl'a 1'.SS()S cal'gus fore1u nu1neadus
l'uuccionai:ios du t.:ornmis:-;Õ!'s de portos que exerçam cargo
dc11endenle de fiauça, c:uu Liuuarão a servir com a mesma
l'ia11ça, si cs!.a l'ü1· ig1tal ;\ daquelles eargos.
ArL. 8 l. Pü(fo;·üo se!' 110111eadas pelo minislrn duas
pessuas idoue:t.s que J'1•p1·,·.-;,·11L1•11J a Fawuda ;:-laciuual, adiva e
passiv:ww11 l1', "III .i u iz11 ou l 01·a d1•J l1", nos [Jl'OC!'.s.-;o;; du d!'.sap11'1[11·ia1;õu~ q1w 1111::; lu1·<'111 dailus tll'lu miuisLru, 111·1Tdw11do
:1!.t" J ;;; do va\ol' 111i11i11111 d11s iI111110v1Jis desaprnpl'iados.
\':i1·ag1·apl111 u11i1·u. ( > 111i11isl 1·0 1rnuerú arbitrar· a esses
1·t:pl'1:s1•11La11Le,.; uui;t ;,;raLili1. <1ç~lU, 11ua11il" elles l'uw . cioua1·rn11
c111 t'Sl\l'ipl.111·as dn ali1·11a1.·1i11 do p1·oprieúades da Uniüo .
.\1·!.. ;--;•. \ 1111111 11 ]"":-i-11i1l da 111.-;pecLol'ia s1'.l'<Í 1'.uulad11 !1
l.0111i10 de ,;ervi1:0 [ll'l•~l:idu 11:i~ 1·u111111issões e l'i::;caliza1;,,-1es 1k
pol'Los (:UL qu() snrvi1t.
,\1·1. tU. T1>da-; a.s i11i111·111a1·üe' da l11s111·dul'ia ll;lll t.:arader resc:rvado, s1)udu
1·u:op11i.1saveis µela guarda
e boa
ordem dos livrns, pap1'.is 1) docu1111rn tns os empregados com
quom L'Sli vorc"m para Sl~L· prncessados o guardados aLi': o seu
1·1\('.0111 irnuu Lo an 1·1\S[ll'L' li vo at'L' hivo.
Art.. ~lli. A [iscaliza<;ft11 do 1·.onlrnclo Llu a1·1·1·1Lda1111:1Ll.o do
1·a1•s do podo do llio rli: .1:1111•irn S!'l':\ feita, na p:ll'Ll· adnlinisl.ral.iva, ltOL' pessoal 1•111 1:u111111issií11, 11011ieai\o prlo inspecLm", l!ll<' l'i'l:ai·:'t l!S l'!'cpr·diYos v1'lll'illll'.L1Lus d1•11trn da quantia
paga pula l'01npauliia al'n:mlalaria p:tra esse 1'i1n, e 1;st.:ulhido
dl' prel'orcucia dunLre u pessoal da ~;" divisão da exlincla Commissão l•'iscul P Adr11i11isl 1·al.i\ a das Obras do Porto do llio de
.raneiro.

CAPITULO IX
IJl!-\l'1lSl1,:ÕE!-\

Til \N8l'l'Ol\lt\S

Arl. 85. ~mquanl.o 11iío l'ol'lnn mganizados os q1mdl'lls e
J1011rnado o respectivo ppssoal par<t os portos em q11P .iá exisli'1n cu111missõc" ou
011[-(Pllhf'i!'os
fiscaes, ficarfw
estes e

AGTOR

no

:189

PODF.R EXF.Cll1'1VO

nq11f'Jlr.~ n11nrxnrlns d1•"11P .i:·1 :·1 T11spP1'.ln1·i:1. 111·11\·i,11ri:11111·1il«.
11as mr)f'mas ('11mlir:Grs mn que SI' ad1arn.
Art. 8fi. No pr<'l'I1Cl1imento dos q11:idros do pn•sPni.P
n·~1il:rnw11ln '"'l':Í p1·"1'1•rido n TWl'sonl or:1 ''m PXCl'l'.icio nos snrYir<l.'' dí' JHll'i.ns. l''""P'!il~.1HJ11-s1', q11:1.1il.o possivPI, a 1·.alr>gor·ia
,, OS VOllf'.illlf'llh1s.
Art.. 87. Os f'm11·r·in11arins da C111n111i.ssão Fiscal n i\rlminisl.rf1Liva rias Ohrn" do !'orlo do llio df' .fannirn, oxcl11idos dos
q11arlr·os a 1prn .sr! rf'f'Pr1• n nd.igo p1·1•r<'de11te " q1w LivPrPm
111:1i' 11" Ili a1rn11'" d1• <1·1·yi1:11 p1ilili1·" i'Pd1•l'al. s1•1·ã11 1·1111.sidí!1·:1d11,, :1ddid11s :í l11cp1'1·l111·i:i 1·nrn l111l:1s :is ya11laµf'11'. d1•\'1•11do
.'\01· nprov1•.if:1dos 1w or~:rnizn1:.ão dP 11nv:is r'.0111111issf1rs o fis1·:ilizai:G1·s ou nas v:1µ·:1s rpw se drrrm.
·\ri. 88. J<i1·:rnl pr·1·i1•11e1'11ilo :í r·aixa rsp1'1'.ial de porfos,
rios f' canars º"saldos'" responsabilirlarlrs ria caixa 1•spr·rifil do
podo do llio df' .Tanpiro, in,:tituida polo dr•1wct.o n. '1.9G!l, de 18
dn sl'fr111h1·0 dr i!lO:l, bem romo os salrlns dos f'l'f'rlif.os yof.adns
1•:1ra os rlivrrsos scrvir,ns qne, pPlo Jll'Pf'Pnl.P rrg-11lamPnf.o. t'ic:im
:1 f':11·~11 rl:i f11s1wdnria.
\ri.. 8!l. J1P1'ng:im-sf' :is disposicõcs mn rnntrario.

ll io dr J:111Pi r·o, :l i]p nnvPmhro df' 1!l11. - J. J. Sf'nln'fl.

TARELLA N. f.

Administração
Or<lC'llfHlo

r: 1·~1 !ifif':i <:?'1 o

Vf':nrimentos

20:000$000
12:000$000

1 o :000$000
(i :OOO!l<OOO

30:000$000
18:000$000

1li :000$000

7:000$0110

21 :000$0()(1

12:000$000
8:000$000
10:000$000

fi:000$000
,, :000$000
rí :000$000

f 8 :OOO!IWOO

!l :!iOO:l:OOO

í :800$000

f

8:000$000

'i :000$000

12.: 000$00()

(i :'100$000
12:000$000
rí :fiOíl!l<OOO
fi :!iOO!l:OOO
í :RflO!';fl()íl
í :OO(l!';()()I)

3:200$000
:0008000
?:8()0$000
:1 :?00$000
0
: íOO!l:OOO
,, :000$000
1:!iO():l'OO()
2 :000$000
1 ::'00$fl()O
:200~000

!l :fi00$000
18:000$000
8: l,(!0$000
!l:fi00$0()()
'/ :"00$000
li :ooo:i:ono
í : 81)()</;(}()()
(i :00()$000
3 :!lOO!f;flOO
'.l : !iOO !j;OfHI

:>: rno~ooo

7:?00~000

Nmnrro f1:1fr0;nri:i

1 inspector ........
3 sub- in s1wrtorrs ...
1 f\hefe da sf'cção tr-

1
f
f

2
')

3
rí
!l

,, :1

1

10
1
f

chnica ........
r,hrfe da contahilida<fo ..........
g11arcla-lhTns .....
imcrot.ario ........
ongcnhoirn rlr 1·
clnss1• .........
í!ngenhoiro do 2"
f\Jasse .........
ongenheiros rle 3"
f'I flSf'O .........
f.h0f'o11rriro .......
fiei" ............
nffir.i:irs .........
I'" r~1·1·iplrn·:i1·i·10.: .
(' 'W J' Í Jl i 11 l'fl I' j ll ·< . .
~1·1<::
f:Si'.l'ipi ll l':>l'Í11~, ,
nrch jyjsl:i ........
pral.icnnt.r"
rlesrnhisf a-rhr'fo ..
rlrf'enh is ta
rlr
1"
f\lasso

C)ri<::

.........

•

Cfmtr~l

:l : '>()f)</;()()()

1 :Ofl0$000
2: 100$()00
fi: 'iílO!tOOO
!1

:800$000

(i

:i

12:000$000
frí:000$000
'1

:!iOW!WOO

~2

"

"

d1)scnhisLas do 2·
classe
c1111d11clor
dn
1"
classe
r·r.11duct01·cs de 2·
classe
anxiliarc,; te eh nicos

.........
.........
.........
.......
\lot'LCÍ!'O .........
continuos ........
serventes ........

.1.:000:j'.000

:':000$000

li:OOO*OOO

rí :GOO!f'OOO

:! :800.~000

8:

1:800*ººº

2: íílO:j'.000

7 :'.'00*ººº

3:200$000
? :800!];000
1 :G00$000
1 : li/i0$000

1 :G00$000
l
1 : -1.00$000
7
800$000
(j
720$000
Ohsrrv:wõf'S -- 1." O 1~slafl'f a da sec1·1·1aria 1cr:í
!"i:)'flOO.

100.~ooo

li :800$0()()
li :200$000
2: Hl0$000
2:1GO!J;OOO
a diaria dn

2." Ao inspcctor o aos sulJ-inspccLorcs cm inspPcçiio f1'1ra
da súle official srrú uhonnda, nl1Srn da passngcm, uma dia1·ia
tl1• : 1 0:~, a titulo de dcsp1)zns d1~ YÍflfrllm.
::.• Ao Lllcsot1reiro, hnm cnmo a Sí'tls fieis, scr:'t abonada
i1~1ra q1rnl11·as uma graf ifie,1i:iio fixada rm 10 % do respectivo
,·,·ncimcntn. (jtrnndo se aclin1·1·m no l'XPrcieio de sc11s cat'.U:Of'.-·
J.

.r. Seabrn.

TABELLA N. 2

Snh-administraçõer;
Chdco:; <li\ fiscnliznçiin
nu r.nrnmis.c:iin .... .
Chefe,; de 8PC(;iín ..... .
1':11p~1Jl1r~iro de 1n cl:is~p
:1~:11~·<'.flliPi!'n

do ~ª ('las:-:;n

l•:11~1·1Jl11•i1·11 d1• ::" clnssn
C1111d1tct(IL' d1) t• <'.l:tSSI)
C1111i111dor d1~ 2" classe
:/\11xilian'.S f!'.cl111iros ...
1 l1·~"1il1isfa"l d1) '.'' c.l:is.sn
1•1·...;1 1 1il1i~f:l.q dP :i·l

( 1.las-.:r~

C1mLador ............ .
Ol'l'i1'.ial ............ ..
l ':1 ~adoe ............ .
·1 '" cscripl.m·arins ..... .
,'2"' 1•srTipltH·arins ..... .
:l"' nsc1·ipLnra1·io.s ..... .
J>mticanfcs .......... .
Cn11li1mn ............ .

f41•1·,·c11fcs

........... .

1? :000$000
J l :200$000
R :000$000
(i >í00$000
li :R00$000
/1 :000$000
:1 :'.'00$000
'.' :·100$000
:l::!l)():;;(l(}()

'.' : 'd)()~()(I()

5:G00$000
'i : R00$000
1:000$000
:1 :200$000
2:800$000
'2: 100$000
l :G00$000
1 :200$00()
%0$0()()

:000$000
5:G00$000
/1 :000$00(1
:1 :200;j)OOO
2 :1.00$000
2:000$000
1:G00$000
1:200$000
1 :llíl0$000
t :'.'OO:fOOO
2:800$000
'.' :-1.00$000
?. :000$000
1:600$000
1: l.00$000
1:200$000
800$000
fi00$00()
li80$000
(i

1R :OOO~(Hl()
1 (i :800$000
12 :000$000
D :(;00$000
7:200$000
G:000$000
li :800$001)
:1 :(;00$000
,, : 800$00;\

:1 :(~()()$000

8: \00$000
7:200$000
G :000!\lOOO
1:800$000
-1.: ?00$000
3 :li00$000
2 :/100$000
1 :Ril0$001l
1: U.0$000

Ohsnn·ni::õrs -1." Nns lng-nr1•s insnluhrcs nn naq1wllr"l cm
q1w :i vid:i. RP.ia 11nlnri:1mPnl" d1) r·11.~ln Plevridn, pnrlcri"tn os vr-11ci111Pnlos SPl' 1·q11ip.1r;idns :J(l·1 do 111·s.c;nnl da fiscali~nr,iin ilo
i1111·ill do llin d1' .f:Hu•i1·11. 1111 1. 1itfí11, 1'-:1sn assim conv"nhn, sn
:11i1111:1r:'i. no 1wss11nl n111a diaria aL•; o maximo 11" .'~()~; n prnpm·c i1111:i111H•1ll n aos rnst11•rLiv11,; v•·rn·.inH'lllos.

MJ1'{)S DO POOEn RXEGUT!VQ

2.• Ao pagador será abonnda p:cra queLras uma gfotificaç,ffo fixada cm 10 '/rJ fio respPctiYo \t~nri1rn•1Jto, quando se at~l1ar
no exercicio do seu cargo. -- J. J. Seabra.
TABELLA N. 3

Fiscalização do porto do Rio de Janeiro
N11mrro f'af Pgoria

Onlf'na<lo

f cliefe de fiscrilização

2 chefes de sec•ção ...
t'llgenheiros de 1·
classe .........
3 engenheiros de 2>'
classe ..........
4 engenheiros dr :p
classe ..........
/1 crmdnctorcs
de 1"
classe ..........
G conductores de 2'
classe ..........
(i a11xiliarrs
trclmiros
1 ri e s e n h i s t a de 1•
classe ..........
4 desenhistris de ""
classe ..........
1 confadn1· ..........
1 official ............
2 1o• escripturarios ·
ri 2º' e ser i pf,urarios
8
e3cri pl11r:wio.:; ..
10 pratirmn!Ps .......
1 elecLricista ........
2 continuos ..........
4 serventes ..........
<)

'-'

..

'"ln'I
,)

Gr:ifific:i<_::io

Vrneimr111.os

14:000$000
12:000$000

7:000$000
0:000$000

21:000$000
18:000$000

!):600$000

1:800$000

1 /i: 'i00$000

8:000$000

1:000$000

12:000$000

G:/i00$000

3:200$000

!):ô00$000

rí:ô00$000

2:800$000

S:li00$000

4:800$000
il:200$000

2:400$000
1:G00$000

7:200$000
4:800$000

1:800$000

2:400$000

7:2QP$000

4:000$000
(i: í00$000
G:400$000
4:800$000
4:000$000
3:'.?00$000
'.? :/i00$000
&:800$000
1 :600$000
1 :440$000

2:000$000
:1:200$000
3:200$000
2:400$000
2:000$000
1:600$000
1:200$000
2:400$000
800$000
720;jl000

6:000$000
!);()00$000
9:600$000
7:200$000
G:000$000
,,:800$000
:1 :600)!WOO
7:200$000
2 :.í00$000
'.? :1 GO;jlOOO

Observação - Ao chefe da fiscaliznção cabe arimitti1· o
pessoal operririo e ,jornaleiro necessario ao serviço, suhmctf rndo prr\yiamcnte á ripprovnr;:ão r!n inspl'rlor a tnlwlla rlc saJarios. - .1. J. Scab1·a.
Quadro das sub-administrações
Fiscalizações:

Porto de Manáos.
Porto do Pará.
Porto do Ceará.
Porto do Recife.
Porto de Alagôas.
Porto da nahia.

','I,

t 11,r lt1 di:
l•1ir '" d 1
l••111.1J d•,
l'•1r l.•J <11,
!•1,1 l.•1 d•J
!•1,r·l.•1
1

d•,

V 11·.l111·í:l.

Hi,, d''.

h:rnt1J;.

.l:u11·í1·11.

1•:u-:111:i~11;í.

Hi1J <:r:Í11d1, "" '.~1il
C111·11111li:í.

1'01·Lo do Mar:w hfí.o.

l'ol'to do llio Grande do Norl,n.
Porto da Parahyl.H1 do Nol'ln.
Porto de Santa Ca!harina.

lliG

Paracatú.

J. J. Seaúra.

DECRF.TO N. 9.07fl- JlE :1
Rl~m·g;:-rniza

oR

SPrvi('oR

DE NOVEMB!lO DE

a (';argo <la H.cpart,ição
P11l1liPaR

tln

Aguas,

1911
ER:;otos

e {)lira:::;

O PrPsidnnte <la Hnpnhlir.a rim; T•~sl;irlo;::; lTnido;::; do nrazil,
11sando d:1 ;i11l.0J'i7al'iío c1ml'01·id;i no u. XX'\V. nrl. :l'.'. d;i ]Pi
11. '.!. '.Híl., df' :; 1 dP .dP7.Pllll1ro f]p 1!'H0, d01\rnf.a:
/\!'Ligo 1micn. fl'ic:1 app1·11\t1d11 q rnp:ulflm<>nl.o qnn r.om Pf'.tn
fifli'í:".°, a.ssiµ-nado 1wln minisl.1·0 <ln E~!ndo da Viac:iin r~ Ohr:rn
l'lilllimis, rp01·gmtiza11do a ll1~p;irlir;.fin 1lc Aguas, Esgotos e
Oiirns Puhlicrrs, q1w pa;::;sa :1 dPnnminar-s0 - Reparti1.:iín <lfl
J\~11:i;::; (' n11rf\f'. l'nhl ic·.;is.
fiio rfo Janeiro, ::J dn novnmhrfJ rln 1911, 000 <la Iwl0pr11ctenc·.ia n :>:=!" rln llepnhlir.a.

ll. DA FONf:mf:A •
.T. .T. Seabm.

HEHMER

Requlamr.nto ela Repartição de Aguas e Obras Pnblir.:rn

"'

CAPITULO T

Art. 1. A fipparl.içfío 1!0 J\gnas n Ohras Pnhlforrs l<>m a s011
r,argo :
0

~ 1.º A R11p0rinl Pnr10nria rln c;nrYiçn rlc ahast.ncim0nl n e
11 istrihn içilo dn a(:(llfl :'t íinpil fl l Fnil .. r;i 1. o prnlonganw11 tn rl;is

acl.11acs canflliznc:õ<>s, ;1 r·on~l r11l'r:iío rlf!s q11n sn tnrna1·pm n0a consnrvric:.fín dos mnnanrinns. flnrcst.n::;, proprins,
nst.rartas e crrm inhos, a 1\irp1·.c:iío n adm;nist.raçií.o rla F:sl.rad;i rln
FPl'l'n cio fiio do 0111·n f', 1·111 gnral, turln q11anln 1·1111r1·1'11P ao
R"1·vi1:n dn mnsmn :ilrnslPri11wnlo.

c:1~ssa1·ias,

ACTOS DO PüDER EXECUTIVO

§ 2.º A construcção r rnnserYação das galerias dr aguas
plu"·iaes da l'.nião, no. Dislrido i:eueral, emquanlli n. nnYl'n~,,
não rntender lran~fPnr, por acr•_,rdo, laes ~ernços a Prí'ft'l-

l11i-a '11llli1:il'al 1.1u >1 · Th" l\i" !\.• .ln11.~it•• l:ily l111pl'<'\•'ltt"nt~
1: .. 1111':u1y. Limiltd "·
~ 3." "\ execuc:ão 1' fi~calização u1' q11a\qupr nbrn publiea

da Capital Federal íJlH.' f•>r ordPna•b 1wh1 '.linisl<•ri•-' d;1 \ia~i"w
1· Obras Puhlicas.
Al"I .. :.!." :-;1!1·ú dil'igida J\"l' nm dirrrtnr ~<'l'al. au'l:iliado
por tres chefes c\1) divisão r engenheiros de 1' classr, ehef('s
de districl.os.

CAPITULO II
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Art.. 2.º Os serviços da ílepnrti1:.fio srrfín disf.rihuido:.;
pnr quatro divisõns.
§ 1.º A 1º divisão terá a seu cargo a administ.ra1:ão geral.
o Pscripf.orio t.1~1~ltniro, a disf.rihnição de agua, a consrrvar;fi.n
das canal iza1;õns d:is repres:rn n aqneduclos, pruprios n:wio11aes não utili7.ados ve\:is 011lrns divif;ôes, reservatorios e fln1·m;f.fls, e a execução das obras referenteR a estes serviços, do11f.1·0 dos limites cio nistricto Fer!eral.
~ ?.º A ?' di\'isã1i fp1·:'t a sc11 r"ai'.Qn o sPn·iço de liydrome-·
trns, a escripf.ur;::ção do consumo de agua, por penna e Dor
hydrrnnetro, nl'f'icinas de rPpai·ai;fío rlus rnnsmos '" em µ-ornl.
todo o expediente relativo á regularizaç.fio desses serviços ; a
r,onscrvnção e construcção de galerirrs de esgoto de aguas pluYiacs, a conservação do;; prnprios naeionaes não utilizados pelas outras rtivisõcs r a cnuf'cc1;ã11 do rPlatnrio annual da Repartição.
§ 3.º A 3" divisão terá a seu cargo a direcção e conservação
rins canalizaçõc.~ µeracs, rcscrvatnrios. aqucrtuct0s e rcpr·csas
dos mananciaes j ú aproveitados e de suas florestas, a captação
o canalização de novos mannnci:irs, f1íra do Districto Fcd1·r~.l,
a administração da Estrart:i de Ferro do Rio do Ouro r dos
<lPpositos pertencentes a essrs serviços.
~ 4.º A 4" divisão terá 1i seu cargo a contadoria, a f.hrnmuraria "n alnrnxarif'ndn µ-Pral da ílrparfif:ão.

CAPITULO III
ADMTNIR'T'RAÇÃO GF.RAT,

'i.º i\n dirN'.fnr geral incmnl1e:
1. Dirigir f01 los os srrviços, organizando regn lamPnt.ns
n iirntrucções para a sua hoa execução e regularidade.
§ 2.º Autoriz:ir :is despezas, dentro da respectiva verba 011
1'.ons igna1:õPs da lr>i do on~amento, requisitando ns pagament.mi,
\!'[.

§

0
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clrpois ele demonstradas por documentos uevidamente proces~:td119 rJ rubricados.
~ :1. Jlequisitar directamente das autoridades ou funccio11a1·ios competentes quaesqu~r providencias que facilitem o
c11111primento das ordens recebidas e a execução dos serviços a
f'• ·11 cargo.
~ .'J. º Jlrquisitar do 'J'hesouro Federal o snpJ)rimenlo ao
l h1•sonrniro das quantias nccessarias ao pagamento dos vcnc i1111·11 lo.~ e outras consii:rnações de pessoal, e bem assim os
:11kant.amentos para as dcspezas de prompto pagamento.
~ rí." Celebrar a.iust0s e contractos, mediante concurrcncia
i11i\1li1·:i. pa1·a ollras r s1~1·Yi1:os, rlP Yalor snpcrior a 10 :ooo.-r,
~"111!0 Psla :lllrili11i1:~0 Pxl1·11siya a 11m s<'i cxrrcicio l'i11:rn·0

('1•i1·n.

~ G.º Encommenrlar materiaos, no estrangeiro, mandar
v1m1lcr cm hasta publica, precedendo anuuncios, os que não
tJuclcrem ser convenientemente utilizados, e bem assim os api1ar.,lhos, ferramentas, etc., recolhidos a deposito, por inservive is, ou sem applicação.
~ 'i .º Propor os ernprr~arlos que tlun•m ser nomPnelos por
por! a ria do ministro.
§ 8.º Enviar ao ministro, até 15 de abril de cada mmo, um
l'l'latorio geral do unno anterior, cm que exporá circnmsLanci:idamcute o estado e andamento dos Rcrviços a seu cnrgo,
cl11r:lllfc esse anno, <' os mPlhoramentos e tralrnlltos ri11e cnle111!1•t' convenientes.
,. ~ !!." Impor us pena.~ e conceder as liccnçaA, de eonfnrrniuacle com as disposições deste regulamento, zelar polo seu fiel
curnpl'imonto o do das ordens do Governo concernentes aos
;.;1•1'\ i1'.os da lleparlirfio.
§ 10. Autorizar as installaçõcs internas para fmppl'i1110nl o
!lc agua aos predios, concnder pennas ele agua e ordenar a
i11sl.alla(:iio de hyd1·om0t.ros, llOS t0rmos da legislação mn vigor.

CAPITULO IV
iª

DIVISÃO

Art. 5.º A i • divisão, sob a immediata direcção do dircctor
p-Pral, comprchende :
5 Lº O escriptorio technico.
§ 2.º Os districtos.
§ 3.º A secretaria.

Esctipto1·io tcchtiico
1

ArL ô.º O escriptorio techniro será dirigido por 111n Pngm1heiro civil. d irPrl amrnfo s11hordinarlo no rlircrf or grrn l,
nn qm1l inc11mhc:
§ Lº A redacção elos pro.icct.os, memori:u1 j1rnl.ificafivaR
r orr:.nmcntos elos scrvi()os e ohras a constr11 ir e a rPronsfr11 ir
11111· !IH' forem orrll'nados pelo direr.!.or geral.

'

~OTOS DO. POtlBn"'fi~

.hl:

§ 2.º A direcção da sccçãQ Qe desenho e respectivo archivo:~

§ 3.º Os ensaios das qualidades exigidas dos materiaes de
crmsumo, a determinação e verificação da resistcncia' dos tubos·
o matcriacs de construcção a empregar.
''
§ 4.º A direcção e fiscalização de obras extraordinarias
0~1rn11ha~ (t neparli<:fío "que pos11am á csla ser confiadas pelo
novcrno da União.
·
Art. 7.º O pessoal do escriptorio com11õe-se de:
1 engenheiro-chefe ;
1 engenheiro de 1ª classe ;
2 desenhistas de 1" classe ;
2 desenhistas de 2ª classe :
i amanuense ;
t continuo.

lJistrictos
Art. 8.° Cada districto será dirigido por um engenheiro de.

"1" classo, ao qual incumbe :
§ 1.º Dirigir e fiscalizar assiduamente os tràbathos a seu:

cargo, dlstrilrn indo-os entre os empregados.
§ 2.º Dirigir as obras novas que tenham de !Jf!r executadas
hdminlstrativamente e fiscaliznr M que tenham de SE!\'
por rn1Jfroefo, de rnnformirlndc eom as lnfltrt.Icçõe~ do dl
I':
gpral.
'
§ 3.º Preparar lodos os dados, plantas, perfis, etc., para
:wrilia(;ão dos trabalhos executados e orgánll!ar os projant.Os e·
orr:arne11tos dns obras que julgar necessarias ou lhe forem ordP11:11Jas pelo dircetor geral.
. ·
~ 4.º Propor ao dircctor geral os melhoramentos dos Mrvi1;0.q qnc julgar convenientes.
§ li.º Fazer pedidos do que fôr necessario aos seus scryiços.
§ G.º Organizar o;;i pontos para as folhas de pag!lmento do ,
:respectivo pessoal.
·.
7.º Enviar ao dircctor geral, até o dia i5 de fevereiro, o
rcl:ltorio circnmstanciado das occurrencias e trabalhos"· ei:é-~;,
etdados no anno anterior.
·.
~ 8.º Cumprir e fazer cumprir ae ordens e fllstl'\1cõtlés do
<1 i rPef or geral.
i\ rt. !l.º O p0sRoal de cada distrioto nompor-!!e-hâ de:
1 engenheiro de 1ª classe (chefe de distrióto)
1 guarda geral ;
1 estafeta ;
administradores de florestas, onde as houver ;
o dos operarias e mais empregados subalternos, que ven•
c0m diarias 011 salarios o cujo quadro será organizado annualnwril '" <lo eon forrn idade com as rn:icessidade~1 dos serviços.

JMf:ª

*

J\(j'f'Ofl

no

PODER EXECUTIVO,

Secretaria
,\rL 10. A srcrntaria ~"r(i dirigida por nm secrnlarin, ao
1111:11 i11cmnbc :
~ 1.º HncclHH' <' ah1·ir tocJo o cxpmJifõnfn P correspond"nc:ia
rli1·i'-'.id11,-.; :í. ll<'p:i1·I ic:fí". di"lrilmind"-"" 111•J;i-.; .'-'llilS \·:11 i:1 ...; ·;11li·di1 isíí1•s para qw• ~<'.i:m1 i11fot·nuvlos.
~ ~." fü•cd1nr l.ndns os papc:is oriundos cl:1s .~11'1-di,·j,,,-,,,s 1•
1·,.111dlPl-os ao gal1i111•l1• dn dirf'1'.lc1r g1•1·al.
§ :L" fü)Cl'1Jf'I' () di~l.ril111i1· Indo <Í ""pcdi1)Hll' " 1'.or1·1··;p1111cl1·111·ia oriundos do g:tl:in<'L<· dt1 Jirt)dor gnral.
11." Minnl.ar todos os officios e porl.:iri:is, de ac1.,\r.,l11 l'rH11
º" clc"pac·hos " informn(;i'íl's 1111e lhPs rlPmrn oril;•~ni.
§ fi.º Lavrar e re::risfrar todos os coHfr:wlos " 1,.1·11111,.., ""
:• i11,l.1• 1'.f'ldll'aclos pf'la ll1•parl.i1:fío.
§ G." Ter sempre em rlin os prnto1'.ollm:; da 1'.0l'l'PSponcl<•111'.ia.
~ 7 .º Passar ns certidõPs l'Nf11Pridas ao d ii·Pcl.or· gfõr:1 I " I""'
""" dníf)ridas.
~ 8." A11l.h1•nLic:ar· :is e/1pias d" d111·11111P1llos nfli1·i:11·s :111-l11riz:i1lns pelo dirncl.or gPral.
~ !l.° Dirigir f P<io o processo das concnrrcncins p11 lil ir·.as
'Ili" IÍ\l'l'<'lll dl' '-'•'l' l'1·ilas pt•l:t ní'p:trliçfto.
~ 10
1'1·1111111·
clir"'''.1111· gf'rar ª" i11,;l1·1w1:ií"' p:11":1 '"' ,,.1·

*

\

li

t•

ll'I\';

ª"

r)('--Sll:lf d;J

~l'('('.fÍO

:t ~illl (',fll'g().

f f. 1'1·01·.f•df'r :111 assn11l.anH•11tn dos 1m1p1'f•gndos, an regj,f,f'.1 dns nmnr•;ir:fír·s n lic .. nr::is " :í nl':-:anização do q11arlrn do
Jl"'so:1 I.
~

& 1?. Dirig-ir " fiscn l izar o arch ivo " a portaria.

i\1·1.. 1 r_ O !"~'"'"li d:1 ·'"''l'l'l:1ri:1 sl'r·:í 1·1111.sl il.11id11 por:

_,
"
G
1
f
1
'

scrrctarin:
I'" Pscripl11rarios:
'!"' íôSf,riplnrarins:
amanucnses:
archivista;
ajndanffõ rlf' arr,J1ivisla:
porteiro;
1'011 l.i TlllOS.

Archivo
Art,, 12. O archivo geral sm·á dirigido por um arcl1iá11f.:i,
:1 q1rr·rn. soh as nrrlrms rio sPPl'Ctario, incnmhc:
§ Lº Manter na nwlhnr ordnm a arr11mar,ão dn lodos os
111'1>1'""'º'• 1':1Jil'Ís 1~ d1~-·pr11ios q111• 1'111"1•111 n•1·nll1iclns a11 :11Tl1i111.
il•' modo a faeilit:ir as hnsc:is.
§ :2. 'J'pr semprP mn dia o prnt.ocolfo rcspccl,iyo.
Arf.. 1~. O pPssnal do archivo cn111píir•-sp díô:
1 archivista;
r a.indante.
0

Portaria
P· { ,1.

~

Art. 14, A portaria será dirigida· por um porteiro, a quéiií.snh as ordens do secretario, incumbe:
·
.~
~ f ." .\liril' 1· rPrliar o cdificio onrtc funccio11a a Repartição.'.
§ 2.º Cuidar da segurança, consm·vação e asseio do· edi- ·.
ficio, auxiliado pelos serventes.
§ 3." Es1~1·ipturar o livro da porta.
.\l'I. I'?. o porf1:im rcsidirú no edificio da Ilcpartição.
CAPITULO V
2"

,.

DIVISÃO

Ar!.. Hi. A :!" divi8fío será tlirigida flOI' um d1de de divi:in q11al inruinhn:
§ 1." Suirnrintender e dirigil· os serviços da divisão, tomaudo :is providencias necessarias para mantel-os em condieõe::; sal isf:ictorias, propondo ao director geral as que não estivel'1:m ao seu alcance ou não forem da sua alçada.
§ 2.º Distrihuir o pessoal sob suas ordens, regular suas
uttrilrnições, fazendo observar rigorosamente as instrucçõea
do tlirector geral.
§ 3.º Fiscalizar a execução dos contractos dos servicoll refrn·nfes ú divisão.
·
_
§ .J." Dirigir o fiscalizar os serviços de recoaltarização de
l1Jlws.
§ 5.º Organizar e uirigir os serviços das oJficinas de afer i1.:ão e 1·1mcel'tos tle Iiydromctros e o das installações dos ap''''llio::; que fon·m JIOJo dired nr geral autorizados.
§ li." Orgall izar e enviar á Recebedoria o quadro mensal das
novas conc.(•ssõe8 de pennas de agua e das baixas concedidas '
" o quad1·n sPmr~tral relativo aos consumos por hydrometro.
7." J)irir.;ir o sPrvico de inspecção das canalizações dollli1:iliarias.
§ 8.º Coni-:ervar os proprios nacionaes não utilizados pelas
Pilll'a" divisões.
~ !l." Enviar ao director geral, até 31 de marco de cada
a11no, o r1datorio geral do anno anterior, em que exporá oirrtmrntanciadamcIJte o 1•slado e andamento dos serviços dW'ant&
'""~n :mno.
§ 10. Organizar instruccões para cada serviço, as quaes só
f1•1·:ío vigor depois do approvadas pelo director geral.
Art. 17. O pessoal da 2• divisão compõe-se de:
1 chefe de divisão;
1 engenheiro de 2ª classe;
J 1" cscriplurario;
1 2º escripturario;
O amanuenses;
1 estafeta;
t continuo;

~fín,
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o dos fiscaes o officiaes de hydromctros, opera!'ios o mais
empregados subalternos de dlaria ou salario, cujo quadro será
nq;amzado annualmente, de conformidade com as necessidades
dos serviços.
CAPITULO VI
3° DIVISÃO
divi~ão será dirigida p01· l!lll chl'l") d•) divíao qual incum!Jc:
§ 1.º As mesrnas aU.rilJniçÕl'S l'uJJt.idus 1111.i ~~ 1", :!.", ::", ~l"
n lO do art. 1G dC'sle regula111c11to.
§ 2.º Dirigi!' o cscriptorio da divi;;ilu u o da r·1111lallllid;tdo
da J•:strada de Ferl'o do llio do Ouro.
§ :i. Dirigir e fiscalizar a conservaçil•J das c:lllal ir.a1:õ1·s
gHl'<teS, o!Jras de arte e Jloresf.as e a J~slrada d1) J'l't·rn do llio
do Ou rn.
§ 1." Dirigir a execm;ão das o!Jras novas que teulia111 de Sl'r
foitas por emprnitada, forn do Dist1·icto Federal.
Art. rn. O rrnssoal da :3" divisfw crnor)õe-se de:
1 chefe de divisão;
1 engenheiro de 1n classe;
1 cugenlwiro de '..:'.º classe;
1 guarda gc'ral;
1 coutador;
~ã(I,

Art. 18. A 3·'

0

t,
~

a 1~11.o~arifc;
olfw1acs ;

J Jiol do almoxarifo;
l lº cscripfurnrio;

1
8
1
1

'..:'.' csrTipt11rarin;

arnanucnses;
continuo;
estafeta;
G ad1ninistradores

d'-~ florl~stns:

fi1•i.". l1·l1•.!.'.l':t/>l1i.-;fa,, ,.,,,.,·,.,: •k
1111'sfros, cn11f1·a-11w;d,1·1·~, 1Jf'l'ici:11•,.:,
,.: 1i:irdas, fc i tores, apontadores, operarios e lll ais 1• ttljll'Cg:u lo,;
,.

a;m11f1'.~, 1:1111f,.1·1·11i•"'·
fr1~111, machinista~, foguisf.as,

subaltcntos que vencem diaria ou salario. cujo r1uadrn s1~l':í nt'-;
gan izado annualmcntc, do conformidade coJll as JJl'c•··""idadcs
dos serviços.
Art. 20. Ao engenheiro de 1" classe incumbe a direcçilo o
J i.scaliza1;ão dn todos os serviços coucerrrnntes ao f.mfPgo e Joco111or,ão cln Estrada de Ferro do Hio do Ouro, sob a d1•norni,
11ar,ilo de chefe de trafego e locomoção.
Al'L 21. Ao nngnnlteir·o de 2• classe incumlJc a direcçãn o
fi'-'1·aliz:H':l11 rln f11do~ n~ s1·r·viro~ c1111ecr11cnf.es :'t 1:1111~ct'\·ai·ão da
\·ia p1•1·11.rnrH~nf1', Pdificiu~, Jil11tas tclegraphieas e t1•JppJi;111i1·a-;
da ltin do Ouro, hern como elas ca11al izaçõns w~rans, olJl'as do
:u·tr) e flori•sta~, sob a denominação de cltefo <fo linha,. da 1'1m~
:-;1•n·:1.1.:ilo das canaliza(,'õcs f.iL'J·acs.
Al't. 22. Aos engcultciros de 1 ª e 2" classes incurnl11!:
l'aragrapho unico. Cnmprif' e fazer cumpl'ir, cn111 z1·lo o
1·r·1•cl1·za, as instrucções referentes aos res11nctivos serviços qtte,

fülW 66 W.,WW&M\) .
t·ecelwrem do chefe da divisão, d!Jpois de approvadas pelo di-;
rector geral.
.
Art. 23. O guarda geral será ajudanto immediato do chefe
da linha.
.
Art. 24. As attribuições do pessoal da Estrada de Ferro do
llio do Ourn, uiío especificadas no presento regulamento, serão
i·q.:uladas pelo da EHtntda de Ferro Central do Brazil, no qu~
li 1e for applicavel.

CAPI'l'ULO VII
-1ª DIVISÃO

Art. ~G. A ~· divisão será dirigida por um chefe de divf~·
ao qual incumbe:
§ 1." As mrsmas attrihuicões contidas nos §§ 1", 2", 3º e 10
d11 :tl'L. 1G deste rngula1wmto.
§ '.!." l\lanle1· t11da a r)s<TipLuração e conLahilidade geral da
l: 1•pa1·1 i1::i11. d1 · :11·:·1'i1·d1J 1·<>111 a l"gislar;ão til- J<'azcnda cm Y igor, Q
<>1·ga11 izar l!alanl'.el1\s rnc11saes da receita e despeza.
~ :v Apr1·~c11lar hala11n·l.n mensal do est.ado de cada uma
il:i' r11h1·ii'a-< da '"''lia d11 111T:m11·11to annual e dos <"reditos a!Jer"'\
111..; para a tlr\SJI"'·ª ria llc1;artição.
J
§ ·L" Dirigir e fiscalizar os serviços a cargo do almoxari.J'ado geral, de modo que os supprimentos de matcriacs, quamlQ
1·1·1111isitados, sejam feitos com regularidade e presteza.
~ :-, ... l'l'flplll' an di1·1•1•f11r geral as provid011cias necessafias
1iara a1·1111 i si~ão tlu rnal 1•ri:ws no estrangeiro e no nosso mor"'
l'.:td11.
§ li." lkgisl.ral' tndas as cncommendas de matcriacs quo
fll1·1·1n feitm; directaniente polo dircctor geral.
1\ presenta'" atú 31 de março de cada anuo, o balanço
>'''i:tl da ll1·pnl'li1:ão n·lali\·1J ao anno anterior e o itlYentario do
111al.1·l'ial Pxistf'nte.
§ 8." Y1-.rifi<"ar si o processo das contas, férias o folhas cst~
c1111 l'ornw, antes de submetLcl-o ao visto do dit·ector geral.
.
~ !J.º l\li11uta1· todos os officios relativos aos assumptos d~
c1111tabilidade.
.~~
~a11,

* '/ ."

Contadoria
'' 1·t. ?li. A con l.ador ia será dirigida por um, contador, aq
q11al i11cu11ilw:
§ I ." Classifi1'ar aR despezas o organizar os balanços e ba~
1:11w1d1·~ tl••stas mesmas dcspczas.
~ ~.º Oi'::;nnizar e conferir as folhas e férias, de accõrdo
cn111 os po11f.os 1) ai fcsf.arlos que lho forem enviados pelo chefa
da divisão.
§ :i.° Conferir', coordenar e processar as contas para Q
r1"'J1ecii v11 pagarnen to.
§ 1.º Arrhivar, convrmientmncnte classificados o coorde.11ndos, todos os documentos de despcza processados durante Q
cs.ercicio, até que sejam remettidos ao archivo geral,
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Thesouraria
Art. '27. A tlwsn11raria serú dirigida por um thesoureiro,
ao q11al i11euml.Je :
§ 1." ltecelier, Ler so!J sua gu;u·da e rccollwl' ;11) Tl1esourn
Nacio11al toda a r·c•ceiLa ordiHari:1, PXl.raordi11aria " 1•\ PUl 11al
·da l:1·pal'li<::io.
~ '.!." Jlcc"JJu1· 11s supµ1·ilrn~11to::; quc
l'o1·nm 1·,.q11isitado,,;
do The,;ouru, pal'a pagamento du pu~~ual t) 1rnra as dcsp1·za~
Jc f t1'1H11pto 1m 0 :u11u11I 1J, 1~ bem a,;,;iJ11 as 11uaHI ias q1rn pos~am vil· a ser [J1Jsla.'i á disµosi',;ão do direcl.or geral.
§ 3." Fazei" 1•1.JJ· si ou i1or· i11krmedio do seu fiel, os
pagamentos q1w, de\·idanwHte n·:_;i'ilrad11.'i, l'tli'1•111 onlP11a-d11;e; pdo clll'I": da divi.sií1J.
R li." J<~st:rivl.urn.i· e Ler ern dLi. " liYl'O Cai'(a 1: livrns
auxilia1·es 1mdu Jiqu1·m registradas Lodas a;; q11a1il.i:t.' q111:
1•nl.1·al'nlll u sahirum da thesonl'aria.
§ G." Uat· lmla111;0 1w s11a Caixa, 1·.·d1iliir1do os .-::1li/os 1:111
s1:u poder !.odas as \ 1·1.cs 11ue, !'do dwlt: da tlivisfio. l11c Jilr
ordenado.
!i o." lle<·eller e ter sob Slla g11al'da as qu:111t i:u" lJllf' f.1:11 l1a111 d" s"'' ª"'"'1·.adadas pt·la ll1:11arti1::io, <·.111110 d1·1111,;il11'. d1•
a1~dll'(lo rom a:-; onll·ns que recehnr do chcfn da divi.~iio.
~ 'i ." Pagai· os VflJll\ÜJIPllLos d" JJ"ssnal, dPpoi-; d" 1'<J11v1:11 i<'11 L1:mc.t1!.fl pror,i:ssados.

L1lnwxarifw1u 11cral

1\rl. ~H. O s<wvi<;u do almoxarifado ;;1:l':í dil'il!id11 11111· 11111
al11111xal'il'n grn·al, an 1111al inc.umbe :
!i l." llecelrnr, 1;unfrrir e ter sob ~ua g1tarda lod11s us
nrntnrial's, frrral!u:nLas. 11Jaehina~ f: ut.<'nsil ios dcst.i11:1d1"' aos
·'"'!'\ i1:0-: da ll1·pa1·i i1:;l11. 1·1•-:111111.J,.111!11 l"'la q11a11i idailr· ,, 1·1111;-.1·n·a1·:io dos mesmos.
f .2." Satisfazer o~ pedidos dt• r11af1)1·ia1:s, r·1•111 a 111a\ima
p1·ompLidão, qui: 1h" formtt enl'alll i 11 !ta.dos pP111 chd1: da divii,;ão.
§ 3." J\la11ter a escri pturaçiio do almoxari fadn, dr modo a
J'a1·.ililar o conl!ecirn<·nto do Ill'll<:rial •JtH' nell<: existir.
§ L" E\aminal' 1: ava.li ar o rna[Prial inservivr.J, que c~istir
ou Jrfr r1•1·11lliido ;111 al11111xal'i ladn, fil'll[llll' .ao <»ltl'fc da divisfio
o 1·1m1:crto do que puder ser de novo aprovl'itado e a V<'lHla,
por CIJ!lel!l'l'üTICÍa IJUbl ica, do que fúr julgado irnpresf.avPJ.
§ 5.º Dar balanço no ahnoxarifado semesl.ralmelll<: 1• l.oda
a vnz que fôr dctcrmiIJado pelo chefe da divisão.
§ G.º J)iri1-Çi1· o s11rviço da i111pressão, de rnodn a d"1.Pt'mi11ar u custo de cada impresso.
§ 7.º Ilcquisitar do chofe da divisã11 todos os <)]l'JJlPrtfos
de tl'ausporte que forem necessa1·ios ao alu10x:arifado.
Art. 29. O pessoal da 1• divisão compõe-se d1; :
1 chefe de divisão;
i contador;

1 almoxarife;
fo•I do alnwxarife;
tl1esouroiro;
fil'i do thesourciro;
guarda-linos;
a.iudanl1• d1· guarda-livros;
0J'fi1'.ial;

1
1
t
1
l
l
1
i

l"
:2'"

•'.~1·1·iplural'io;
"~1·1·ipturarios;

U a11ian111·1"'''':
1 ('()/li iJJllfl:
1 c•.,taf'l'la:
r: do~ 0111•rnt'Í•l~ e mai,; empregados subalternos de diarÚ
ott ~a lal'io cujo quadro ~cr<i Ol'ganizado annualrncnte, de confon11ida1k cu111 a,; 111•1·1•,;,idadr'.~ dos S<'.t'Yiços.
CAPfTULO VIII

J·:x1·:1:r·ç.\1l

r,·n·

.\ri..

::o.

p11s,iY1•l.

!

IJl)f; Tl\\fl.\l.lf'l~ E nEQtTISJ(;,\u DE ]\J.\TEnT.\ES

i\a 1•x,.1·u1:fío das obras preforir-sc-ha, sempre quo

o ,,ysl1·rna

l'lllll'lll'/'l'llCia.

d1• Pmpreit.adas ou contractos, mediante

Ar·t. :li. (),, 1·0111 r:.wlos 1iara execução de obras orçadasl!llm
q11antia .'11111·1·io1· a til :000>' s01·ão sujeitos :í approvação· do
llJ ili is t /'li.
.
,\1·1. :: ~. :-;1•r:fo ex1'.l'll t adas administrativamente as obras
"" 1·011.'l·n :11:fí11 ,. 1·1•paro~' 1• as que não puderem ser convenienf1·1111•11l1• 01·1:adas, 11iio ~,·, pl'la natureza como vela urgencia da
1•1 HJSf l'lll'l,'iÍO.
l'aragrnpl10 unico. t)unndo os 1·011curr0nfrs 11iúJ forem i<ioJl••rH 1· o ':o,·1·1·110 /'f'soh ,.,., as ohrn.' sPr~IJ tamlll'111 l'Xl•1·11tadas
prrl' ad111i11i.,IJ'<11,'iÍO.
Ad.. :i:i. Nas oht·as fllll' se 1•xPettlarc111 por admiaistJ·acão,
pod1·1·fío n:-: 1·1i .. r,.,, d1• s1•t'Yi1:0 adrnit.Lir <'mprPitndas parciaes,
s11i1·ita11d11, p111·1;111. n.' l'l'"·P''''li1ns ajust0s ú approl'a~·iio do dire1·/111· ;!:l'ral.
.\rf .. :J.í. O fornPcimento 011 compra de materiaes para fü!
nJ;r;1s í'a1·-~e-lia. por ordem do director e por contracto, mcd i:111f.n con1·11tTP11cia puhl!ca.
J>arag1·apl10 1111ieo. ~rírnrmle por excepção e quando se trnla1· ,i,. al'q11i-;ii:ii1•s IJlll' niio ndmiffirrm drrnora, permiti.ir-se-ln
p1;ll'a r1ír111:1 d•\ for111·1~i11wnl.o, conforme o director resolver.
,\ r·t. :i:->. O d ir0dor poclcl'á estabelecer, conforme as necr,ss idad1•s dos '''l'Yi1;os, depositos pareiaes, a cargo dos engenheiros
r•ill'atTPgndos das obras e sob a immerliata rcsnonsabilidade doo;;
111r•s1110.s 1•11gc11l1cirns.
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CAPITULO IX
NO'.\lE.\1,.:Íll::-;, Sl1BSTlTl!lÇiÍES E ACCESSOS

Arl. :J1i. tJ di1·,.d01· gi>ral scrú Il1J11wado po1· d1.•crdo;
1u111wad11s Jlfll' porlaria do rni1Iisl1·"· solJ proposla d" direel111·, lod<1s os <'llLpl'1·µ·:ulo:-; 1·011sta11il's do quad!'o a11111)xo •
. Ari.. :11. A atl111is<ío do J•l'ss1ial quu \'CJll'P dinria 011 sal:il'io
(' da 1·0111p1•i1·111·ia tl11s 1·1tdcs d1• s1•t'\'i(.'o su!J cujas ordens s1·1·\' Í l'L'll l.
l'a!'aµTapl1ll 1111i1·11. Nn.s casos c•111 fllll' sn Yl'rificarcm va'"ns,
s1•1·ii11 ":-:las l"'"\ ida-; por IH'S'"'ªI da ll<'pal'i i1;ãu, q11a11do 11 s1·11
jll'!'l'!l<'i!illll'lllCI i.l'lll[Xl'l' )Jlt~lltOl'i:t til) SalaJ'Í() 011 f\lllCC.;:ÍIJ,
.\l'l.. :l"l. () dit'<'l'illt' gn!'al, <'lll Sf'\IS i11tpPdi11tPHlns if!llliHll':tJ'ius, pod1•l':i ""'' s11ii><I il.uido p<'lo t'ltdn do f•s1Tipl.111·i11 lccl111i1·0
1111 11111 dos 1:11<'1'1•,; d1~ divü<:\u, c·:tl1<'11ilo a11 111i11i-d1'<1, flll\'Ído o
1111•0;111<1 di1·c•1·l1JI'. d<'siµ11ar o s11Ji.-;l.il11lu i11IL'l'ÜllJ, .«i o it11pnli1111•1ilo pr<1lo11µ:1r-H' pol' l!lais dl' :rn dia.~.
Art. :;\l. Os 1·1i1'1'1·s ti•) divis:\1l s1~1·i"u1 subsl.il.11itl11-;, 1'111 s1•11s
in1p1•di11wnlos lc·111p•1rarios. Jll'los PI1gP1~l1Pi1·os c!P l" 1'.lass1' 011
pl'\o a11xiliar i1111111•di:ilo e o,; 1•111!1•1tl!l'i!'ns-cl1d1·,.; d" disl riclo
""!"'' 1·011d11t'l11r1·:-: q111• o cli1·1•1·l111· 1ksignat'.
:\ri. ífl. N11 i111p1'<li11tc•11lo d<1s dl'l!Wis r11111·1·i<11l:tl'ins, aos
lfll:ll'S. 11•· la 11:1111 l't•/.a dCI 1':11').:"CI I' f'l'SpCl!IS:t 11 il idad1• q1 JI' t•sl ,. a1·a l'rda. f1h· i11tl is111·11s:1\ •·I dai' s1!11sl il 1tf<1s. 111as !'1'111l1'1t!I' 111•stl':;
1·a~os, a s1d1slil11 i1;:io f'a r-s1·- h a p111· i11cl i1·a1;ii11 cio" 1'111'f1'.« d" SPl'ri1;0 s111> 1·11.ias urd1·11s s1•I'\ ir1•111, 1·1·speilautlu-SL' a 1n·1li·rn l1i,.1·a1·elti1·a.
Ar!. í 1. Todo 11 1•111pl'Pf.!Hri1J q111• s11ltstil11ir outro. 1'111 seu i111pndi111"11!11. 11111· 111ai.s tl1• 11il.11 dias, Jll'l'1·"11P1·;'1. a l!l':ii.il i1•:11::i11 d1•sl1',
Hi'lldo, p11r1'·111. a s1il1slil11i1:ãn 1'1•ila 1·0111 a1T1111111la1;i"1<1 ti" l11111·1;ii1•s,
si o i11q11·d111ll'1il11 11:!11 1•\1'!'d<'!' :'11ftll'll1~ pt'azo.
Art.. ·'1:!. O 111·m i111Pnln dns I11r..:a1·""' q11n vag-arP111 SPl':í foilf)
po1· ac.1·<'ss11, all,.11tl1•11tl11-sP d" pr1•f'1·1'<'111·ia ;.\ apl i1l;l11, z1•l11 " :1:;siduida1k.
A rL .\:l. ~"r:i11 1111111l'atlos. i11dPpr!!tdl'nl.P d<' :11·cPsso. n d i!'1•1'101' µPl'al. 11 '"11µ1·1il11•i1·11-1·hd1· dP t'.St'l'ipl111·i11 f1·1·l111i•·11. 11 s1·1·1·t'fari1I. 11 1·<11ilad<1r. 11 !.l11'.-;11111·1•i,111, o µ11arda-Ji, 1·t1s, 11 aj111l:uil1~
d" µ1uu·da-li\ 1·p·'· 11 al11111\ar·irado P n poric'il'o.
Ar!.. .\ \. < 1 pl'11\ irt1P11lo cios lo;:;ar1•s dt' aman111•11s•~ ser:í feito
por eo11e11rsn.
~ 1." ;\s l!la l1·1·ia.s •·x igidas pa1·a PssP fim srr;in:
~;PI'ÜO

1. Li11g11a pnrl11µ11rza;
li. !IPcl:wi.::111 ol'l'i1·ial;
] fl. 'l'T:tflli'l'l':ill I' \'l'l'Si'Íll da
I\' . .\1·illtrn,;li1'a:
Y. Darlylograpltia.
§ '.?.

0

(l::;

candida[OS ao

lill).:ll:t

Íl'alll't"ta;

rOIH'lll'.Sfl dt'\"l'l'fiO :lfll'l'Stmf.ill':

a) nllrslado 11wdi1·11, [ll'O\·a11d11 11iio s111'fr1·r d1• 11111lcslia i11-

l1·1·f11-1·nnf.:1µ-i<1,.;a:
b) ai l.esl atlo d1· \ al'ciua ron l.1·a a Ya1·i1Jla:
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e) C()rtidão de idade, provando ser maior de 18 e· menor
de 35 annos;
ti) folha w1,rida.

CAPITULO X
\ 1:"1:11\!ENTOS,

DESCONTOS POR FALTAS, LICENÇAS E TEMPO
DE 'I'fü\B.ILIIO

:\1'1. í:í. 1~ornp1•.{1•111 nos <'lllprp,gados da Hcpartição os Ycncirrwulns marcados na tabella annexa a este regulamento.
~ I ." Tc~r:lo. akrn dos yc111:in11•nfos, direito a diaria, o
di1·1·1,l111· g-p1·aJ, o~ 1•11g-P11hni1·os-chef<'s de divisão, o engenheiro-.
l'lrl'fn do escriptorio technico e os engenheiros de districto.
'.! ." Os engcnlie iros do 1" classe, os de 2• classe e os co11dl!(·l or1•s porcehe1·ão diaria, quando em serviço externo.
Art. ·Hi. O empregado que faltar ao serviço soffrcrá perda
t. d ai "" d1•s1·on lo l'lll seus Yencirncntos, conforme a regra seg 11i11 l.1•:

*

~ 1. º O que faltar, sem motivo justificado, perderá todos
11•111'.imentos.
:! . º o qno falf.Rr, por motivo justificado, perderá sómente
a µ;ral if'i1'.at.:ãn, e, si llrc compelir flimplesmente gratificação,
d1•11s 1... 1·1:os df'sla Sf'rão considerndos como ordenado .
.\ l'L -1'7. A ,i 11sti fical,'iio das fa !tas podf'rá ler Jogar, por sim-:>pl•·s :rll1·g:11:ãn, si a a11sp,11cia não excedei· de trcs dias, devendo
o 1•1111•1·1·gadn 1·111111n·oval-a 1·.nm ntfcstado medico, si cxced11r de
t~·"s :Jfr" nilo dins, ficando em q11alquer dos casos sujeito a jul,:a1111'11l.r1 do d irrcf or 011 de Sf'US immodiatos auxiliares a quem
r1·11' df'lr·gada essa attrilmição.

o:;

*

1\ rf.. ·\8. São c:rnsns j11stificativas de faltas:
§ l. º MolesLia rio empregado.
§
~

'.?.ºNojo.
:i. 0 Gala de casamcnfo.

A l'f.. -1!1. Nf'to soffrcrú desconto o empregado q11c falfnr
l\i·parl i1)ío pnr Psi ar Pn!'f11·1·pg-ado de cornmissão 011 fJrabalho
Pxi<'1·11n. 011 por estar servinífo cm cargos gratuitos e obrigatorios, "lll virlmlp, de lei.
A ri,, 50. O emprrgado que, smn ca11sa Justificada, faltar
S•'.L:-11 idan1enf.P nwis "" Hí dias, sm·;i considorado dcmitLido.
1\rf.. Gf. O diredot· poderá mandnr abonar, mediante proposf.a dns chf'ff'S de serviço, até dous terços dos vencimentos,
ao 01H•rarin de qualquer categoria que, por motivo de molmit.ia
1·0111p1·ovada por ai.testado medico 011 accidente em serviço, firnr
i111po~sil1ilif.ndn de trabalhar, a juízo do director geral.
A r·f .. ti'.?. Os ernpregados qm\ durante o anno, não f.i' 1·r,.111 dado rnais de !O faltns ,justificadas, nem hajam soffrido
q11:Jiq111•1· p .. 11a disciplinar, pod11rão, no anno seguinte, gosar até
l'í dins de férias, seguidas ou intercaladas.
J>:11·ag-l'aplrn 1mico. O empregado, c-m goso de férias, terá
dir•'iln a todos os vencimentos.
-
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Ar!.. 53. As 1icenças aos empregados serão conr·etl idas até
!JO dias pelo dirPc!Ol' geral, mediante iusprcção de ;,audc; as
qne excederem a esse prazo, pelo ministro, prcC<\dp11do :111d iene ia do dircet01· e de accôl'do com as disposições ll'g:ws.
Ar!,, ;, í. Ficar;'1 spm cf'foilo a lin•nça co111·Pdida. ;:i n PlllJil'l'!-Wdn qu<' a li\1•1· "biido, não <•1il!'a1· 1•111 ·'''li µ1i-;11. d1·11trn dt1
i1razo dt\ :lO dias 1·011!ado daqu<·llc 1•u1 qu1· '' :ll'.I() tia 1'1>11c1•s::;ão ft'11' p1ilil i«ndn 110 JJial't°IJ O/ficial ou 1111• 1'1)1· t'1111111t1111 i1·:itl11.
AL'l.. GG. "\s lic<\tH:as com Yl'Ilt'.i11ie1ilos si\ p11d1·1·ii() sp1· L'tlllccdidas a Prnp1·pµ:ul11s q1w lP11lta111 p<'IO nu•11os s1·is 11wz1•s dn
cx1•1,1·i1'.io na 1ll'pa1·! i1:ii11 011 l'lll 1•111111·,.µ11 tlt• q111\ l1•1il1a111 'idu parn
e lia rcmoYidos.
Ar!.. G!i. NL•nlt11111 v1~ui:i111t•1!10 '''t·:í p:1s11 atl 1•111111·,•µadn li-·
ec•nciado, S<'lll q11n 1<'Ilha n•gisl 1·adu :1 1i<'.<'1H:a 11a "''"'''' a1·ia,
1·om a d1•1·la1·a1:ã11 do dia <'til f!ll<' 1·0111<•1:11u a gosal-a t' s1•111 que
s1• :lt'll••111 s:1I is1'1•il:1s a.~ 1•xig't'lll'i;is fll'l'St'l'iplas 11:is l1·i~ lis1·a1•s.
,\t'l. !íi. () il'ali;ill10, ua ""'"<' da ll1•pa1·t i~·ii11. 1·1111w1:a1·;í ús
10 liorn:s da 111:11!11fl 1• L1·1·mi11:u·:·l :í,; 1 da lanl1•.
Pa1·aµTapltu i111i1·0. llavc11dt1 111·g1·1wia, al'i'llfl'llt'ia rnt al.l':tzo
de Sl't'Vil'.il, 11 ll't1q111 par:1 a 1·0111.,l11sãt1 dn.s il':tl1:1lli11s p11d1•1·;'1 ·"''!'
)1l'Ol'O/.!:ld11, 111 iliz:111du-se 1111•s11111 '"' do111i11g11,,; 1• dia" sa11I ilicados.
Art. !íK . . \,., 1!111·as d1• lraliall10 "''" di\1'f'""' rn111'1~ d1• Sl'l'Vil,'O ,,t~r;'\11 fixadas p1•ius l'l'SPt'l'I i\11s t'i1<•1'1•s. 1:<.llll :q1p1·1l\ at:iiu
do dir<'l'.i.ot'.
,
,\1·1. ;,\I, Todos os 1•111p1·1·µad11s da l\1·pa1·1ii::10 s<'1·:io tll1t'igadn,; ao pnnlu, 1·om <!Xt'.t'!l<:iio f1•ila do tlil'<'l'l111· .g1•1·;1I, titl 1·111·1\:
do es1'l'iplorio f1•1:llllieil, Llu~ ehel'1•,; dP divisão f' do s1•1'tTl:t!'io.
l'ar·agraplio 1mi1'.0. NPnh11m 1•rnpr<'gado podt•l';í 1·1·1 irar·-se
depois de lian:r a~.c;iµnado o ponlo l' a11lt'S dP cxpirnd11 o prazo
do traliallltl, sol1 111·11:1 tlt• falia.

CAPITULO XI
PEN.\P

IJIS1:ll'l.l1'.\llFS

AI'!. fiO. :\':!';ilias rlisl'Í!'ii1w1·l's, 1·1111111wllid<1" p11:· 1•111111'1'gado.", q11f' 11iio co11sl.iluil'<'IT1 1·1·i11H' dPf'inirl11 na l1•gi,l;11;iio Yi:'1·g11inlt·~
gPnl.P, s1·!'ão p1111id:1s. "''i!'llllfln a g1·a,·idad<'. 1·0111
l'!'llaS:

ª"

1", simplPs ach·<'t'IPnria:
2", l'l'Pl'Plil'nsão, f'lll ordnrn dP SPt·vico;
3", nutlta. ali" urn mPz d<' Vl'111·i1111•Í.1los;
.1•. s11."Jl''11s;lo :ili'• ::o dias;

5\

~

dt•n1i~~ã11.

1 ." O di1'!•1·ln1· gPt'al pnd<'1·':í ir11po1· as p1•11a·"

"'"'ip:na<l:i~

ncslP al'liµo :i q11a!q111·1· <'llli'l'''"ª"'1 da ilPpal'I i1:ii11. '''"'''I'''' s1ímcntc a d1• d1•111iss[\o, quanto ans 'Ili<' Ítll'l'ftl d1• 11()1111•:11::111 dn
GO\'f'l'l10.
~ 2. º

Os <']1f'fPs d1• sf';rYi<;o prnlP1·i\11 imp111·
seus s11IH1rdi11;11lns :is penas d1; ;i11\'P1·l1•nf'i:1,

ª"~ 1•111pl'<'µailos
1·1•pf'1•l1<·11.~iio <'111

0
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oi·dern de sc1'\'i<;o, multa até oito e suspensão até 15 dias, sendo
!frito aos ajudantes immediatos aos chefes de serviço impor
a de adn~de11cia, multa aUí tres e de suspensão até oito dias.
§ :i. º Das 1wrn1s commiuadas neste artigo poderá haver re1·111·,,o para o stJperior i1m1wdiato.

C,\ PTTULO XII
DISPOSIÇÕES GEn,\ES

".\d. G1 . Todos os t'lll p l'Pgados da RepÚl.ir,;ão que tiverem
n1ai,; dt' JO a11nos c!P SP!'YÍ\:O ter·ão direito a viLalicicdade e apos1•1dadoria, d1;sd1• íJlll' se inl1alJilitem, por mol<'slia ou avançada
iil·1d1', pa1·11 o rl1•,.;1•11qH'lllio elo,.; cargos que occu1Hu·p111, de accôrdo
"11111 11 ili,.;poslo 11a l<'i li. J li, dc 1 de IlO\'nmhl'O de 18!l;;.
Paragraplio u11ico. Todos os nmpregados q1w, provindo
da :1111.iga J 11,.;p1•1·1:ão <:era! d<' Obras l'11blicas, niio forem apro\<' i í :1dus por 1·sl1• 1·1•g11la11w11lo, deverão sel-o uns vagas de ama11111•11;.;l's qw• !'1' v1·1·il'i1·nt·<'lll. por ordem de antig11idadP e inde111·11d1·11l1·111P1Jle tl1l l'Olll'lll'SO.
Art. (i·~. < ls emprpgndos adun1•s rp1e não forem nproveitados
11a Jll"''1•11I" 111·gn11izaçiio dl' ,.;p1·,·iços e que tiverem mais de 10
a111111.;, l'i1·a 1·i111 :11ld idos. St'l1tlo os 1·espPdi\'os car·go3 snpprimidos,
1111:1111/0 vaga1'<:111. 011 1'01·1·111 l':<Sl'.-< 1•111p1·1'gados apose11f.ados, si
/•:d i1·l'l'l'lll ili) !'.:ISO do :n·I. (il.
""
.\1·1. 1i:l. o di1·1·1·{01· µnal poderú admit.Li1· 1.•m Sl'll gabinete
ali" d1111s :i11\ilia1'<·s ri<' s11a 1•11111'ia11ça, da Reparlição ou estran/111-. 1"1111 a µr·a/ il'i1·a1:iio """ l/11•s f1'1r m:ll'r:ada 1• dispensai-os
<!1·."ll' """ 11:i11 ''" lor11a1'<•111 mais nPcessarios .
. \ri. (ií. <J..; c:1rgos 1'J'1•adns po1· estp regulampnf.o só pod"rã11 o.;1•1· 1wc1111:1tl1•.'-' po1· llrazil1•iros nalos tJ 1·espeit.ados os direilus :1dq11i1·id1>.s, s1·11do os d11 11aturcza technicn por 1•11genl1eiros
1 i1 i:: 1111 d" 1il11lo 1•q11iyaf1•11f.I'. devidamrnf.e rpgistrados, do
1"111i'111'111id:id1· 1·0111 a lr>i 11. :UJOI, de fJ d!' oul11bro de 1880 .
.\ l'i. ti:J. < l l ill'so11r1•í 1·n da 11Ppal'liçi1o de Aguas e O!Jrac.
l'11l1li1·as p1·1 ..da1·:í a lia111:a d1• IO:OOO:fl. o alnwxarifc a de f>:OOO!\I
r> " :11i1111·rn1·il1• da .Eslrada dr• Ft>ITO do 1Hio dn 0111·0 a de
:1 :111111:;;; 11.s ri1·111ai..; r>111p1· .. garlos qm• artl'Ccadarem dinhefro ou
1i11•1 .. ·111 valn1"·s s11f1 sua gl!al'íla lambem prestarão fiança, .cuja
i111111•1·f:1111·ia 1H1 ""!Wt'lt' sr'l'Ú determi1iada pelo director geral.
:\l'i. (\!i. O tlwso111·eirn e os almoxai·ifes nroporão ao dir1·1·l111· gl'!':1 l pPssoas idoneas t' de sua confian(,'a para seus
l'il' is.
,\!'!.. (i/. O direclor gt>ral e os Pngenheiros-chefPs do!=! dis-

l.1 i1·ln.; fl'l'Üo dir<'ifo ;i 1·ornll!c1;ão.
l':1l'af!Tapl1n 11ni1·0 . .f<:,.;1.a rngalia serú t'xf.ensi\'a ao chefe
do ...,1·1·ipinl'in IPl'lmico 1~ nos engenhPiros-chPft's t]p divisão,
q11:111dn as 111•:·1•,;sirlad1•s do SM\'iço o exigirem .
.\d. (i8. o.~ 1•11111lt1l'fort>s ti•cl111icns s1!rão disl1·ilrnidos pelas
di1 ;. "'"" 1·0111'1>1·1111• :1.; 111•1·1's,.;idadf's drrn St'l'\'ir:o.s, a j11izn do dil'e1·1111· !:1'1':11.
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Art. G9. O director geral poderá distribuir o possooi da
llPparLição e !'emovel-o de uma paira as outras divisões, segu11d11 :is eou vcniencias do serviço publico.
Art. 70. Nrnhum empregado da fiepartição podrrá dil'igil'-se ao din.•clor g<•t·al siniio por i11türmedio de seus s1111cri111·p,.;
11 ir1·:1T'chicos.
Art. '71. Para a exeelJ(.:.fio das ol.Jras extraordi11arias, q11<'r
h·llliam tk S<'I' feitas i>or administrar;.ão, q1wr pC1r empreitadas
g1·racs ou parci:l<'s, poder:í o direclor gPral :vlmilti1· o JH·~s11al
t "1· li 11 ieo lJll <' r.J 1· 1w1~l·ssario, fixando- lhe vcncim,•u I os e d i "111• t1sa11do-o, dPsdP q11e fiquem aqnellas ultimadas.
Art. 7'.!. o dirl'rlor grral, dPntrn de s11as all.riltuit;õ<'S, pro'" idnuciat'<Í. !H'OV i8oria nwnl.e uns casos omissos do pr·es<mlt• n•g11 la111Pn !o, IJll:llldn o sen·ir;o o <'xigi1·, r rr,p1·csp1lfar:i in111wd.ial:t111<'lll1: :111 rni11isl.rn p~u·a q1w <':<!<' prnvidP1wi1: dPJi11i! iY:t111P!ltc'.
ArL 'i:l. Fkarn l'l•Yogados os rcg1il:u11P!llos e disp11,;i,:i"íl's 1•m
l'onLrario.
A1:t.. 71. l•:sll' rPgt1l:tlll<'Itf.o <'Itll'arú 1:111 Yigo1· c111 1 d1: .i:t11(•ir<:
<li' 1!W.?.
llin di' .Ta11Pi1·0, <i d(~ JlOYl'mhro du 1!l11.- .T • .T. Seoln·n.
Quadro uo pessoal un. Repartiqiio de Agu-is e Obras Publicas

Vencimentos
1 dircctor geral ......................... .
:i cllcfr,; d(: divisão ...................... .
1 Pngc11hei1·0-1:l1dP '111 escriplorio f P1·l111ico ..
!I t"11g1:11hPi1·os d1: 1" 1·lasse ................ .
PngenhPÍIJ'o~ d•~ "!:' classP . . . . . . . . . . . . . . . . .
fi r·onduetort:s 1l'1:lrn icos .•..............•..

'>

"' d'·sP11l1i:-;tas dn 11\ ,·.]asse ................. .
'> d1~.sP11liistas tln ~~ ,1·las~'\· ................ .
R guardas g<'l':t••s ................•........
1 sPcre!ario ............................. .
1 rnt·r·.hivista ............... , ............. .
1 a.iudanl<' de ar•l'hivi.~ta ................. .
1 1:01i!.a<101· gPral ................•.........
1 'l'll11f.a1lot• da F.sl rada tln Fl'l'l'O do li io do
Ou~·o ... ~ .-' .•1.......... · · · · · · · · • · · · · · •
allnoxa ri fn g·p1·al ...... , , ............... .
al111ox:u·if1• da 1•~,.;lrada rir: 1•'<•1·1·0 d11 !tio tio
Our·o .... , ..................... ;. · .. .
1
1 tl1eso11rnirn . , , .. , .. , ................... .
1 guanla-livrns .............. , ........... .
1 a.i111la11!1: d<' gnarda-liv1·0;:; ............... .
n admi11i,.;lwad111·1·,.; d1: l'lnt•pgfas ........... .
:1 oflicia"" .. \............................ .
fí I"' cs1:1l'ipl111·a1·ios ...................... .
R '2º' PS1:1·i·pl ll ra ri11,.; .........•.............
;1;1 all\UllUl'JIRl'S ............... · , . · · · · · · · • · ·

'.2'1 :000$000
45:000$000

1[í

:000~1)()0

!J 7 : '.200:f;llOO

f(j :800$0110

:J:!: 400$000

114 :400$000
!J:G00$000
'..'8 :800$000
1() : 80-0$000
":800$01111
:1 :G00$11110
\) ;(i00$011il
8:Hli()$000
!I :(i00$(Jflil

8 :1100$000

7 :'.!00$1100
7 :'.!00$1100

:1 : !iOW!HHlfl

1:1 :'.!00$0110
1!I : 800$(1(11)
:HJ1: 000$000
200$000

":l :

11R:R00$000

a fieis

...............•..•.. ó • • • • • • • • • • • • •
1 porteiro ...................••• ~ •••.•.•.•
li continuos .. , ...................••.......
10 P.~lafefas ............................. ..

{0;800$000

4:8~000

i4:400$000
15 :000$000,
656:400$000

Tof ai annunl
Hio, G de 11ovembro de 1911. -J. J. Seabra.

DECRETO N. !J.080- DE 3 DE NOVEMBRO DE 1911
))'1

norn regulamento á Repartição dos Correios

O J>1·Psid1"11!1~ da HPpuhlica dos Estados Unidos do. IlrazH
w;;rndo da auf.ol'iznc:ão que lhe confere o n. XXXV do art. 32
da il'i n. 2.:Jfili, d1• :11 dn dl'zembro de 1!HO, 1·1~solve approvar
o 1ll'g11la1111•nto dos CoJTeios da IlepuLlica, que com f1Ste baixa,
ª'·'ig11ado pl'ln l\li11ist1·0 do Estado da Viação e Obras Publicas;
r1·1 ogatlas as d isposiçõl's c•m contrario.
Hio rlP .fo11Pi1·n, :i cio 110\'Prnhro de 1911, !JOº da Independr·nria C' :!:~º da ll••p11hli1·n.
HERMES R. DA FONSECA,
J. 1. Seabra.

-.o

Regulamento a ~ue se refere o decreto n. 9.080, desta data
PRIMEIRA PARTE

.

O Correio e sous serviços

CAPITULO I
A QlJEl\T CMf PETE E O QUE COMPREHENDE O BERVIÇÓ DOS CORREIOS
- l\TONOPOLIO DA UNIÃO

Arf.. 1." O sPrviço dos Correios da Republica dos Estados
Pnidos do Brnzil rompPf11 á União e está a cargo do Ministerio
da Vinçiio P 011rns l'uhlicas.
Arf. :?." O srrvi<:o dos Correios comprehende:
1." O rPrPhimrnto, f.ransmissão, dist.rihuição P o regiRtro de
1·nrtaR, 1·a!'f.ns-hilhdPs, bilhf'tcs-pnstac>s, manuscript.os e impr Pssn~. nrnosf r·ns ele rnPrcadorias e 1wq1wrrns P11cnrnm11nr~;.,,,,
l"'J'lll11t.ado:=; dt>1üro do f.f,ITitorio ela Repuhlica;
2.º O 1·r1'Phi1rwnto, a transmissão e o r·Pgistro de cartas,
/1:lhc>IPs-pnsfnes e cartas-bilhetes, manuscripl.ns, impressos,
11111oslras de I!Jl'rcadorias e encommendas, drstinados ao ex-

AC'l'OS

no

PODER EXF.CU'I'IVO

(Prior da fü•pnhlii'a, 1~ a Rtrn c!isLribuiçfio. quando pror('(]pnff'f'; rle
p:1 iz1•s PSI 1·a11griros:
:3." A pPrmulai;rto dr nnmrrario;
L" O t'P<'.Plii11w11to. t r:msmissilo, rPgistro e distribuiçilo de
l1ill1d1>.s-pnsfaPs d1• i11tl11stria p1·ivada, 1fo I' para o inlPriol' e
"\ l 1·1·io1· tia Ht~p1i!Jl il'a. oi 1s1•nadas :rn dispos içiiPs do a 1·t. 1,3:
~>." O r1·1·PliimP1do tl1· assie.rnat11l'as 11ara .in1·1irws P rn1lf':i.s
1111!11 i1·n1:ti"" pPriod iras:
<i." n .Sl'I'Yi1;0 das caixas ··i·onomieas pnslars:
i." A c.olirnnr:a. JH11· 1·1mLa dP vart icularPs, d" rPribns, IPl1·a.s
jl

:'t yjsfa:
K." Os .s"n·ir:ns q1H' dl'l'i\·pm (]p ronvl'nr:GPs nu fratatln';.

td11·iµ·a(:fíP~. p:li!'(lYPiS

,\ri. :l." A Uniiin t11111 mnnopo\io:
I." J)o l1·anO"pol'if' 1• rlislrilrniçãn rli• r>:1rlas-rnissivas 1'1•r·ltad:1s 1· '111 1'<1l'l'l'S\Hl1J1l1•111·ia rl1• q11alq1w1· n:tl111·1•z:1. i'l'1'.liad:1 1·1111111
1·:1rla:
:.'." Do falJJ"ir·o. 1~mis.<io !' Y1•nda flp sl'llos. carl.as-1Jil11Plrs,
llill11·l1•s-posl.:ws, s11lirP1·.:11·ta.s, cintas Psta1npill1adas P d!' q1iaPsq1li'r 01dl'as form1ilas dnstiuadas ao sen·il,'o poslal, PXl"l'l'i11ado-;
11,.; l1ill11~l"s pm;f:11~s rlP industria priYnda .
.\1·1. '1." E.,tiio 1•\1·l11ida~ do rn111ltlp11li1J ilP t11'rtll'<P1J!'l1• 111']11
' : 1 )\ '\'' : i ()

:
I ." ,\s !'artas nlwr!as;

:' ." .\s 1·a1·la!-' i"ra11q11<':11las 1• 1·n1'i111hailn~ lltJ.s C111·1·1•itJs rt·,•
p1·i."1•111 1• as 11111· .iú f P111!:1111 t.rn11sitadn p1·ln Cn1·1·1•io, r·oml111idas
11111· r111:1lq11PI' pPs~oa:
·
'.l." .\s r.Jlll' 1'01·1·111 t ra11spn1·!:11las P11t1·1• dn11s i1011t.os lllld1• niin
l1:1i:1 .,.;1·ni1:0 postal;
1
1." As q111• forr:m ]P\ailas a nma f'aixa ou l'Ppart.i<:iitJ p1Hl:il;
f1." :\s fJIH' l'n1·1•rn 1r·ansporladas no rP1·inJll das r:id:ul1·~. Yill:t.s ,. 11tJ\oai:1-11•., 01J1l1• 11iio lia.ia SPI'\i1;n ili• r~aixas P disl!'ili11i1.:iill
11011ilo111i1·iliaria. f' n.s q111>, 11:1s l'iil:11lPs, Yillns I' p1Jyon<:fí1•s
\1•1· f'aixas pal'a l'lli!1•1·ta 1' disl1·ili11i1.:fío rl11111i1•ili:1rin. q11:tlq111·r
'""'~11:1 l"iZPI' tr·a1l.'\)0l'ln1· por SPl'Yid11\'1'S Sl'lls:
li." As c:irtas !"Pl'liad:1s rP\ntiY:ts a Sl'l'\Íl'tJ das ""Iradas dn
f'<'l'l'fl. d:-is r·ompr111hias d<' n:l\·<'gar:iio <' r],, t.1·:ii.1spnl'il'. p1·01·Pd1•11l1•s das r<'spPr-.tivas Pllllll'r•zr1.s, PlTl trausil.n 111N lrPns. cat'\'tJS 1111
"11il1ar1·r11;tíPs, 1·om PllrlP1·1·('n ri s11:1s c.staciiC's 011 ng1•111·i:1s.
Arl. ri.º n Cn1Tf'io 11ão ('XfW<IP 111'111 rlislrilnrn:
I." Oh,jpr·to cu.ia ma11ipnl:u:fio rllt cn11d1!l'1;iiil p1J,S:l sPr
<1:11111111.'a ao l"'s~oal 1111 :ís <·1.rr·pspnnriPll1'.ia~:
:!." <:arta. pai·of(' rn1 q11alq111·1· ohiel'fn dr• ('.OITPSJ11rnilPn1·ia
ljlll' l'.Olill'lll1:1 :tl'I !:::o~ dl' lllll'll, jll':tla. lil'O\\ZI', 11i1•l;p\ ()\1 d1• q11:tlljl'l'f" m1l1·tJ 11wlal "" \:1lnr, mor'lla,.;, j1Jia.'. p1•dr·as t'i11:H. 11li.i1•1·lo;;
pr1•1·i1Js11s 011 s11,i<'ilos a di1·Pilns ri" alfa11dPµ·a. PXt'l'pl11 L'll\11tJ l'll1·11111111•·111las l'1•gisl rnd:1s 1·11111 tll't'l:11·a1,'i"ío d1• Y:ilnr;
:l." l':q1Pl-111111•tla. 1il11!1" ,. Yalrn·1•s a1J portador. 11aµ:1vPi:; :\
visla 1111 a prazo. liill11•l•·s <11~ lntP1·ia. 1•\1'l'lil11 1•111 1·:11·1:1 l't•gisl 1wl:1 1·11111 Yal11r d1'1'l:wad1J:
'1." \' a\pq 011 r·l1Pq11P~-· post:ws t"\Tf' ptn 1•111 1·a 1·1 n 1'1•;! i'l 1w la
1·11111 on sr•m Y:tlor 11P1·lararln:
,,_ .. Arll'f:11·l1>s. il1•,:1•nl10' P p11llli1·:11.:tí1•s 11"l111·i:t!111•1il" por1111·~ r:1ph i1·11s:
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ü.º Objecl.os com "ndereco ou dizeres indecentes, injuriosos, ameac;adm·c~s ou co11trari'Os á orciem publica;
7 ." A11 imacs vivos, excrpto as abelhas;
8.º An ir:mes mortos, dP difficil transporte,· mal preparados
o\l mal. arond icionados;
D." l'lauLas vi\'a;:; 1• o!'gão;:; de plantas, taes como estacas, enx1•rl o:-;, foi has, l'alllos, f\0!'1~s e raízes ou sPmrmtPs, 1·11.io tsansporl P, JIOL' suspPita dl' qualquer molesl.ia Oll praga, lenha siuo
prnltihido pPIP Un\'Pl'tto;
10. Todo e q11alqllPl' ohjrdo dr emTl'spnnllPncia, cujo peso,
yol1111u• 1• 1·.nndi\í)Ps dl' l'('!'l'bimento não es!Pjam de accôrdo com
:is I'l'gras f'~la!1l'IP1~idas m·:do Hcglllamento.
CAPITULO II
1\ESPONS.\fl!LlD.\DE DA PNL:\O

ArL G." ,\ llnião 1; rrsponsaycl:
1.º P1• lns \'a 1111'1';:; d rei arados cm cartas e crn~ommenllas rci::-isl.radns;
:'." l'l'l:t,.; q11a11! ias dl'pnsitadns pnra emissão de vales e
1·!11•q11Ps posl.:H•s:
:\." l'l'!as i1111Hn·tancias recohida::; para assignatura de jor11al's I' nnlras p11J1li1·:uJie.s ]i('l'irnlicas;
li." .l'1·la i111porla1ll'ia dos li!11lns cobrados por conta de ter1·1·iros:
Cl
·
fi." PPlos nli.íPrlos rPgistrados e valorc•s a q1rn se rrferem os
1·:1,c11s pl'f'\ is!11s 11a~ C1i11vr-111:iíPs r Ar•11·.nrdos i11fr-rnarionacs.
Art.. I." A lT11ião paga:
~ l." Ao r1•11wll1•11f.I' nu 1testinatario dn qualquer ohjecto
rPgist 1w ln. 1 o~, 110 caso ili' Pxtravio. a l1;m do valor declarado.
§ :?." Ao remr-ltrnl.c 011 destinatario do ohjeclo rrgistrado
1·0111 valo!' di'c·lar:ulo:
l ." No caso de exlraYio ou pcr<la. total, a importancia intcgl'al do valor dcclnracln o tamhcm das resprctivas taxas, quando
a i 11d1•11111 iza1:ã11 1'1'i1· f1·i la an rPmrttrntr-;
:!." No caso d1• Jil't'da parcial, uma quantia cnrrespondentc
:í dif'fi•rP111:a f'tt!l'I; n valnt' cut.regne e o drclarado.
.
~ :l.º ,\,.; impnrta1wias l'Pf>•hidas por letras, titnlos e obrigar:i"íf's ,011 o r1•spe1·.Livo valor, nos limites da declaracão, em caso
d1• JH't'da 011 Pxtrav io, deduzidas as despezas effectuadas.
·.
í. º As <]uant ias destinadas á assignatura de jornars e
011!.ras p11hlif'rtr;õ1•s, quando nfto entregues aos editores 011 ndrn i n isl.1·arlorcs das emp1·pzas j ornalisticas, deduzidas as drsp1•z:1 s frifrts.
~ fi." J\s import.ancias dos vales emittidos pelo Correio,
q11a111lo f'Xl.raYiados 011 1tão pagos, e as dos che<]1ws postaes,
q11:111do s1• 1n-:l1·aviarrm HO Correio.
~ (i." ,\s import.ancias fixadas nas f:onvern:iif's r- Acrnrclos
Íllif'l'll:Ll'ion:H'S !'!JtnO indcmniza(;ão [leia pr-rrJa 011 f'XlJ'aViO de
1''>1'1'1•spo11dl'111· ia l'Pgisl rada on dP rarf as P Pnc·11111rnPrn!aR cnm
\':1\01', ~i :1 111•1·dn 1111 l'Xirnvio i"I' rlPJ' 110 C111·1·1•in !il':izi!Pirn.
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ArL. 8.º Quando convier ao Correio, a indemnização de cnrommcndas será feita por objccto igual ao que se tiver perdido
1111 1•xLmviado.
Art. !l.º A União fica suhrogada nos direitos dos remcttenl.1•s 01t d<~stinatarios de carlns ou cncommendas com valor declarndo o títulos a colirar, logo que pague a respectiva indernniz::i::io.
A rt. 10. A responsabilidado da União cessa:
1." Quando as corrcspondencias, vales e cheques postaes e
rn1tra.'l irnportancias te:::1am sido entregues, mediante recibo,
:1os d1•sl i11aLarios ou seus representantes legaes;
:..'.." ()uando a reclamação for foi ta dl'pois do prnzo llHI í·1·ado
p:tl':t l'sse fim no § 1" rlesle artigo, salvo, 11orém, o caso de i111l"1s.sihilidadn rnaL1•rial, por parle do I'l'clamanl(', dn apr<'s1•11l:11·
s11:1 l'<'1·la111n<;fto dl'11lro dt~sse prazo, rnoLinulo IH1t· S<'l'Yi1:n p11l1li1·11 1111 1rn1· q11alq1H·r· das 1·a11s:is dl' q11<· ll':tla <J ~·";
:I." Nos <'.:trns d<) 1'01·ça maior.
1." O direito ú r<·elan1ação por Yalm·es perdidos ou <•xi ra'ri:ulos p1·es1:ro\·1~ deconitlo um anuo, a contar da data Plll 11111'
fo1·1~111 clks confiados ao CüITPio ou da ullima n•darnaçiio a t'('sp<' il.o.
~ :.! • "Riio casos dt) fon:a maior: guerra civil ou intPr11at'io11al do paiz 011 do Pslra11geirn. inct'ndio, irrnn•laçfío, n:wrragio,
di·sa,;Lr·" <'Ili psi r:td:t de ft•rTn, do qual r1~s111fl' IH~rda ou dt•,.,l rn it::i11 das 111:1las 011 t•.nrn•spor1d1•11cias, tornada rn1 1·011bo ú 111:\0 :tl'111ada d(• rnalns c11rTt•spo11dt'r1C'.ias e va)O!'l'S lll'llas l'Olll id11s do
l'"dPt' dn.~ 1•111pr·l'gad(1s, 1•1111d111·.torns 011 <·slafelas.
~ :l." Niio são <·011,.,id1'.1Wlo" easos d<'. força maior a tornada,
1·1111110 ou s11lJtl'ac1:ão de 111alas, de eorT1•spomle111'.ias t) dos y:Jio1·1·s 111'\\:is 1·011Lidos 1>ral icatlos 1rnr l'lll!H'egados do t:rn·r·pi11 rn1
1•111·a1'J'('g":1<los do st>rvi1:0 postal, por ('.11jas mãoi;; IP11ha111 pa.ss:1110
as 111alas, l'ill'l'l'SJ111ud1•rwia.-.; 1~ valon!s tlll a <'11,ia g11arda 1·sl h<'r1·111 1'.0111'iados.
J\!'I.. 1t. A Uniiio niio 1~ r1·sponsan)I:
1." ]'p]m; Yalort•s não d•~cl:1rados, i111'.li1idos 1'111 cartas P 011t l'llS oll.i1'<·.l.11s dt~ c.01T1•spo11d1•1wias l'Pgisl.radas ot! não;
:.!." 1'1·la irtl.t~1·1·11pr;ã11 Ili! s11s1w11sfío da pulllii':u:iio do.s .inrn:l<•S, l'l'Yislas " 111•rirnli1·ns, c·11jas as,;ig11aturns li·1tl1a111 siil11

*

*

p:1;..::1s;

:i. P1•los pr('j11 izns rPsu lt a11I Ps df' ava rias nas 1•01TPsponrli•111· ia.s n 1•11co1111111•11tlas p•>I' a1·1·itli•11f<'s dl' l.ra11spo1·lp 011 d1• rna11ip11l:u.:ãn;
'i." l'Plas rartas P oh.iPdos rll' <'OITl';;pondenrias 011 qmm1.ia.~ q11n ns part.i1·11Ja1·1•s <'lllr<'ga1·1·m a 1•111pr·<'gados do Cn1·1·1•i11
nii11 <'IW:trr·pµadns do :-<<'l'\·i1:11 d<' l'Pgistrn 011 dP f'lllissfío d1· 1·hl'q111'.s 1• ya\ .. s para l'l'gi.~!.!'ar <'Olll valn1· 11Pclararln, <'otn«•rtl'r <'111
Ynl1•s, 1•1J1 t'11Pqlll'S 011 applirar o n11tro Sl'l'Yiçn, 011 nos prnpl'ios
i•111·a1Ti•gntl<1s dn Sl'l'Yit:o, q11:rndn l'Sf iYl'l'<'lll fi'ira dn r1•1·i11ln d:is
r·i:l':trl i1J11•s llll d11s lnµar·i·s <11·sf inadns :í 1•-..;:1•1·111;:io dl' f a1·s Sl'I'··
0

*
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PI' las cn11sPq111•n1·ia.'l da fkmnra ria transmissfin das
ou na enll1·r.111:a de tit.ulos, mnl iYada por rn11isl'l'I'OS C01llll1l'I tidos Jl<'IO n•ml'tlPnle.

1·111T<'S[l01Hl1~rn·.ias
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CAPITULO III
Rlr.ILLO D.\ COIU\ESPONDF:NCIA

Art. 12. Em olm•rv::mcia do direito garantido aos cidadãos
pelo art. 72, § 18, da Constituição da Republica, o segredo das
corTespond<•n<· ias entregues ao Correio é inviolavel; nenhuma
arlforidad<) ou riodcr puhhco poderá devassai-o, seja qual fõr o
lll'l'l<'xlo ou f'rmdamcnto allcgado.
Art. 13. Nenhuma autoridade extranha ao serviço do Correio poucrú nellc intervir, salvo o caso cm que a intervenção
s<·ja requisitaua por empregados daquellc serviço ou nos dei i<·tos por <dlPs e contra cllcs praticados dentro das repartiçQes,
1i111 il:rndo-se a au!ot·idade aos aclos PxclusiYanwnte conccrnen!1•,.; :'ts diligmH'ias do processo.
·
1. º Não <\ igual111ente permiti ido a cs~a autondade abrir
011 rnand:ir a!Jrir cartas, ma(:os, malas, suecos ou caixas do Cor1'" io, quer dmtlro, quer fóra das repartições 11ostaes.
~ :: . " A pt\lpria ai:f oridade postal, sómente qiwndo autori •
zada pelo CorTL'ÍO rcmcttcntc ou á requisição deste, poderá em
casos t'SIJ<'<'Ía<'s, ahrir malas ou suecos em transito.
Art. H. A 01Jl'iga1:.ão de guardar e de fazer guardar sigillo
das ("orr<•spondmwias ó o primeiro e o mais sagrado dever dos
PJll[ll'l'garl()s d() Cuneio, sem distincção de classes ou d~ categori;:,,.;, º'' qr.;r,P:<, no desempenho de snas fu11c1_;<i1~s, <"i•) .ifu-igados.
<11•11!1·() dos li111if Ps da co1111wtcncia !le L'ada um, a tomar todá' ae
J>l'O\' id1·rn· ias para 11tw sPj a cff ectiva a<JUP!la garantia C•Jnstilul'Í()!tal.
Arf. Hi. CnnstituP violação do sigillo da corrcspondencia
por "lllJll'"f:ªdn do Col'J'Pio para os effcitos pcnacs:
I ." A ah .. 1·f.t11·:i, por· q11alq1rnr meio, de carta fechada ou objPl'i o f'1•1'11ado com() !'arta enderrçada a 0111.rcm;
:.' ." ,\ su lll.r:11~1.:ãn nu suppr·essão, nas Pslw:õe!'l postacs, de parnl.Ps, malas, ;;;:11:1"1' do Correio, carta;;;; fo!·l1arlas ou abertas, billr<'tP~ pP,.;l:iPs, ou quaPsqrH•r outros olljPrtos de corrcspondPnc'ia;
3." A diYul1~a!:ão, no forlo on rm pari." do assumpto ou texto
rins roYTPspond1mcias mPncionadas nos numeras antecedentes
011 d:is dP q11P tiv<~r ronhPcimPnto cm razão de seu officio;
li.º A d ivnlgação, no todo ou em parte, do asfmmpto ou
t.Pxto de 1·orr<'spo1ulPncia official, resPrvada ou não, de cujo expPdiPnf P PstivPr· cnca11Tcgarlo, ou da que fl\r endereçada aos sem
s111wriorPs h iPrarch i1·os.
5." A divulg-:u:ãn rle nomes de pessoas qur mantllm entrf
si rPlaçfü•s 1wlo CorrPio.
li." A i11fnrm:ição a outrem, não autorizado legalmente, da
exisf,.n!·in dP ron·Ps1rnndencia de posta-restante.
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CAJ>TTULO IV
H léLLOR E íWTH \S FOIL\I l 'LAR Ili: Ji'l\.\NQl 'IA

.\1·1. 1<i. Para ns r:f'l'"ilos rJ.•,lf' llPµ-11lanw11i1l r!Jama-sP
sl'/ln a t•.•d:11npil!Ja ad!JPsi\'a <1\l f'ixa, <'SJH'< ial1111•nl1• dr•slin::da a
1111111•1'11\':1r o pa~.m11w1ilo das laxas post.aPs dl'\ idas 111·la <·01·l <"i'"11d1·11:·ia 11t1 a i111porla1wia das q1rn11I ias r•onl'iailas ao <:111·1' i11 1·111110 d1•posit.o.
\ 1·1. 11. Os S<'llos siío:
ir 1 /i.ros ~- os l'sl.:1111pados no corpo das l'onnula,; posl:ws;
/1.1 11dhesil,os ~-os l'l'l'l'PSPnl.atlos por Psla111pil11as p0slar's
a\·1i1,:1-; pa1·a Sl'I'<'lll adl11•1·itlos aos oli.i1:t'ifls d<' 1·11r1·1·:;po11d!'1l!'i:t
(Ili :1 1'1t!'llil1las i11J[ll'PSSa,; .
.\t"I. 1~. (),-; sl'll11s ad!11•si\'t1S dividPI!l-s<> 1'111:
111 ol'di1101·ios - · o.s d1·sl i11ad"s ao 1·1·:111q111·a111r•1Jio da 1:nrJ'l"'l""11l1·11t:ia e111 g1•ral:
/1 1 1".1·111•ci1ws - os applil'ados :i cr•l'lo" ""'"1·111i11:iil1J l'i111 011
:1 1·1·1·l:i. " 1l!·l1·rmi11ada 1·111T«s11111Hlrncia.
1 . " f ),-; ' " l ln.s 1•sp1•1· i :tl'S 1·1t1ll \ ll'l'l11·1:tl<'I11:
11 1 o//i1·i111"'' -- os dl'··di11ad11.s
11111·l,.a111,.11l1l da 1'111T<'S\11111-·
tJ, 111· i:1 ol'l'i1· ial:
/1: 1/1• 1/1·11osilo - o.s <·111il 1 idns para T'"\11·1•s1·1ila1· ris rlr•p11,;iifl·; 11:1 1'.71i\:1 l•'.1·11Jll111li1·a 1'11,lal, 1>11 pa1·a r•111i~·;;i11 ri" \':ilr·s 1• 1·l11·0

ª"

q111·-.;;

1' 1 i/1• t11.1a i11'l'iil11 - os q111· "(' appli1·a111 :'1 1·r11·1·1"qlm1d"111·ia
nií11 1'1·:111q111":1.1la illl i11s111'1'i1·il'11IP:
1/ I l'llll///ll'il/1))'1f/i1·11s
"' l'llliii i1J11'i J·:il':l l'lllllllll'lll(ll':ll' 11111
:11·1111l 1·1·i111"11l<1 q11alq111·1· .
.\ri. l!l.
1'111·1111Jl:i, 1•sla1111•ill1:11la-.; .C:í11 du" \:ll<lr·i·~ .·T~.!l I i ll f l'S:
~ 1." l•'ixos:
11! snl11'r'<'al'ias 1110 P '.'00 r<"is:
"1 1'a1·las-liilli1•if'S · - 1tHI (':!O() ri" is:
1· I Jiill11•if'S posl:11'ó; _.... ~1() (' JI)() ri'•is (.sÍI11fil1•.'.;Í, 1110 1• :.'110
ri'·i' (i·11111 1·p-;1H1.-da pai-:ai:
1/ 1 1·i11las -- :'O" W 1·1"i-;.
'i -.'." llrdi1wrios:
111. :11, :,o, 1(111, :>no. :mo. :i1H1. <ilHI J'l··is. 1~. '.'$. ;,~ <' lil~llllO.

º' "'""""

~ :,. "J~~~!H'('i:tl':-1:
11 ! / 11.1 r1 de cii/11 -- 1 o, :>O, :JO, 1011, ;!00, 'd 111, ()OI I ri'· i ''· 1·1:
::$ (' :i:f,001);
.
..
"
/J) o//fri11rs to. '.'O, :ill. 100, '.'00, :iilll, (i()() 1·1·1~. 1$. ·!:., :í$,
111~:. ::11;i;, ~)()~, 1on:i;. :ill0$ (' 1 :0110~0110: ) ' r '•
" ·/
"
' r
_,.1 il··iwsilo---1110, :'ilil, ;,011 r1·1s. t:\., ~~. ;i>;. IO:r; ... 1l~ ... o<;:. ,,1l~.
1111"~. ·:1111~. :ioo:r. (' 1 :ooo~ooo:
•
"1 l'll//lllll'/lltl/'(//i1·11s-· "l'i-.;11..; 1111 adl11•si\'ll'i 1 il11c; \ ;1]111·1•< "•'-·
l 1·1 111 Í li: 1tl os J ti' Jo ( l 1)\'('1'11 O.
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Al't. 20. Os sellos e formulas de franquia serão fabri-

cados, com prrvia auforizac.ão do Ministro da Yiacão e Obras
Publicas, cm estabelecimentos puhlicos ou particulares nacionac~s ou estrn11geirns, mediante contracto cm que scj~m resguaed;1dos os int(•n•ssps da União .
. \d. l I. o~ 111oif,.lu~. f1'>r1na~. r1°ll'l'S, lanfo da~ so!Jl'rcartas. r.arlas-!Jillid1•s, bilhetes pu~t.ac•s P <"iutas, como dos sPllos adlH•sivos, ordinarios ou r·s1H·ciDes, scr:\o ddl'r111iuados
pl'lo di1·1·1·tnr ).!:Pl'al dos Coneios.
Arf.. 2:!. Cada Plllissão de selim; ou de outras formulas de
franquia sr_•r:í armunciada 30 dias antf's, na Capital FedPral o
nas 1_•ap i l.:ws dos Estados, com uma descri p<;ão rn iutwiosa dos
mesmos.
Art. :!:3. As corr1•spondcncias. cxce11to a postal, só podem.
tratrsii.al' pPlo Co1Tt'io ('omo franqueadas quando selladas com
formulas ou se li os vai idos.
ArL 2L São rnlidos:
1." Os sellos" demais formulas cmiltidos tfo aec()1·do com
os arl igos anli·r·iort's (' que estiYel'!•lll ('lll !'Íl'culai;ão;
.
:'. º
applir•ados :'18 rrJrrcspondc1wias a que s:io destinados e os que po~sam SI'!' olJlilerados cm quasi toda a sua superficie.
A r·t. :! 5. Riio nullos:
!." Os SPl los e outras formulas que ,i<'t tiverem servido em
outra corn•spo11dl'1H·ia ou f.p11i1am sido o!Jlil.enulos;
:'." Os 1·1H·I ados, rasgados ou alft•rados;
::i:· Os sujos<• desbotados:
-1. º Os que fol'Plll adlleridos de maneira que não aprcRcnlcm ú oblit.e!'[H:ão a supcrficic quasi cnm11l!'la;
f>." Os que li\·l'1·em q1iacsqu1H' car·acfc1·cs ou signncs cstran!Jm; ;'1 1•111io•~iio, salvo quando frifos, l'(1J11 pr{•via auf.ol'ização, a
mac!Ji11a d1' p<•1·furar;
G.º Os que lwuvercm sido cobertos com qualquer substan-

º·"

eia;

7. º Os falsos ou falsificados;
8." Os rcti1·ados da r·.irculação;
\l.º Os qm• f'o1'l'Ill applicados a fins diversos daquclles a
que siio dcsl i11ado.";
10. Os fixos, que fc11ham sido eorlados das snbrccartas,
car·Las-bill1Pf.cs, bill1d1~s poHtacs e cintas:
..
11. ,\s r•slampilltas fl'dr•raPs PstadnaPs P mu11w1p~cs;
f:'. ns .-;i·Jlos posla1•s" fnT"mulas dP. valnr Psf.rangP1ros;
1:: . 1 h q11·~ pnr 1p1alr1uPr ·rirrum8fa11ria lr>11hn111 PITO du
fali l' i ('() .
Art. :!ti. A~ t'OITl'Spondcncias postadas com scllos e outras

fonnulas nu lias são consideradas como não franqueadas.

Art.. 27. Em todas as repartições posl aPs da Jlcp11hlica
JiavPr:i srllos e l'ormulas de franquia á venda para suppl'imento
ao pu lJ 1i(~o.
.
.
.
. .
Paragrapho un ico. Os commPrcranf.Ps e J IJ(lnst 1·rnPs, d~v1damP11f e :111fnrizadns. rPsidenfcs nas proxrmularlcs de. caixas
urhana~ 011 <·m lof'niidndcs onde haja scry1r;o r11ral f' caixas de

·ÍI í
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1·11\\,.cfa, potl1:l'iío r.oncon·nr na venda de formulas de franquia,
"· 1•n1 t.a1·s 1·asos, as comprnl'ão a dinheiro com um abalinw11to
tlt- :1 ·:, al.1\ 1 :000$ e de~ ~; para o que cxccclcr, mensalmente .
.\i'I. -_.~. () di t'Pdor gp1·al dos Corrl'ios poikr:i rnaudar i·1•1:0l\J1·1· "" s1"\\11s " 1111fl'as 1'111·11111\as dn franquia q11f', 11111· 1·<111\·1·11i"111·ia 1\1• s1•f'\ i1:0 p11lili1·11. dP\1•111 sPt' .'iultslif11idos 11t1 1·1'lirnd11s
<1:1 1· i 1·1· 1il;11:ão. 1: pa!'a Pssn fim mal'ca1·ú, por :t 1l!t11111· io. 1·111 f.11das
as 11·pal'Li1;õ"" posl:ws e (•st.as por Lodos os meios dn puhlidd:1d1., o pr:1zn de t.r"" 1111\ws, rl1>pois do q11al tacs sl'lln><, 1111\\11.'l
pa1·a lodos os 1\l'l'Pifos, s1•riio t'P1t1dtidos pelas Ag1\111·.ias e H111·1·11r:-;a1•s do llislriclo J<i~dl'l':tl :'t Hnh-Dircdo!'ia dn 'l'l':tl'1~gn o
Jll'las dPmais ag1•neias ús .\d111inistrn1:õcs e t<uh-AdminisLl'a1J11·s. :i. '111" ""' Í\'l'l'l'lll s11ho1·di11adas, pP]as S11h-Admi11ist.1·a1;1í1·s
1• :-;1w1·111·.'i;\l'.s ;'1.-; 1·1""l"'i'l iyas Ad111i11islr:11;1í1•s 1· pol' 1·slas ú
J 1i1"·1·l 111·ia <:1•l'a l.
\1·1. ·:\1. ~''111111'" 1111" .i1il.":11· 1·1111y1•r1i1·11!1" 11 dir1•1·l111· .~1·1·:1'
11 .. 1111•:11·:i 11111:1 1·11111111i-:-;;l11 l""''iiliila 111·111 s11l1-di1'<·{'l11r d1· t '.1111l:1l1ilidad1· 1• 1·111np11.;.;la "" d1111s 1•mp1'f•µ-ailm; da ~11\1-Dit·<'rloría
"" l·>q1<'di1•t1i<' 1• do11s da :-;11\1-l>ir·<'l'loría "'" Coulaldlidad" parn
r1·\:11·i1111ar " 1•11sa1·.1'a1·, al'i1n d1•. s1·t·1·m 1'.1111s11111id11s, m; """"·" e
i111·11111\as dn fra1111uia 1·p( irados da 1'.Ít'1·11lai;iio '" os iJ,.yof\ id11s
1·111110 in11t.i\izados pPla,.; divPl'sas J'l'.[l:t1·Lic;õPs posta1~s. Lavrnrs1•-lia l<'l'tt111 1·i1·e11111sla111·iado, q1w Sl'l'\'Íl':Í d1.• dps1·arga aos l'ia1i11ila1·i(I,.;, dand11-s1• d1• l111h1 1·1111h1·ci1111·1l!o ao 111i11islr11 da
\' i:u;iío u Ouras l'ulJl ieas.
C,\l'JTULO V
1:1 1;.:s11-1t: ll,:,\o

:\l'I.

!J,\

l:Olll\E;.:J>pNIJEN1:1.\, Sl'.\S
l\Et:i-:lll ~I ENTO

T.\X\S E CONDll;ÕE:S DE

:w . .\ l'lll'f'l'SjllJllll1·111'.i:t l'lll gl'l'al d1·110111i11a·-Sl':

f ." ll((il'i11l, q11a1tdn 1•111:111;id:t da,; l'P(larl ii:1íc•s 011 das a11lo1·id:tdl's da U11ião 1111 dos t•:sl.ados n l'l'l:tli\a a ass11111plnK d1• '''!'-

' i1:11 p1i\1li1·0 011 :t 11<'. i11st.i!.ui1_:1-1Ps ou ass111'.ia1:i)1•s IJlll' p111· l1•i 1~:1:
p1·"'"ª l1·11l1a1H ohtido isP11~·iio das taxas posfaPs;
:..'." f'nslal, qua11do 11l'iµ-i11aria das repari H;Õl'S e aulol'id:id1•,;
1111 1:111·1.,•io 1• 1·0111'Pl'llL'lll.P ao s<'l'\'it,:o postal;
:l." l'orl il'11l111·, q11a111 lo l.f'lwada t'll Lrn pal'lil'.11la1·es:
·Í." :Yw·i111wl, q11a11du prn1·(·d1·nLe de (Jttalqul'r l11L·alidad1• da
H1·1>1ililirn;
fl." f11ic1'l!llr:Í<Jlllll, lfll:tlldll !ll'igina!'i:t de lJlt:dqllel' dos paiZL'S
q11P 1'11rn1:u11 a União l'osL:d ll1ti\'Pl'sal:
li." !l'sf1·111111eil'l1, q11aud11 p1·oyc11ic11le de paiws 1111e 11:-llJ
l'aw1n pari.e da lJ11iii11 Postal llniver~al;
7." 01·rii11!ll'Íll, a Jl<'L'!IHtlada por via do Corl'cio Sl'lll rn·nl111111a l'llt·rn:ditladn u8111~1:ia\;
8." lko1:strwla, quando l'Pcdiida. e e1tln•gue pelo Cur1·1·iu
1111 •d i:111 l" recibo;
!l." J)c l'lllor declarado, a. ca1'La ou cncommP111la rei;isl.l'ada
1·111il Pt11 lo valores · m:rni fl'st ados uelo J'P•·wl tente ao eulr('gal-a
111J Correio;
·
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fO. Franqueada, quando postada apresentando adheridos
ou estampatlo:,1 sellos validos, na importancia integral das taxas
eslalmlecidas;
·
11. lnsufficicnte, quando postada apresentando adheridos
ou 1~sl.ampados sellos validos, porém de impor~ancia inferior ás·
laxas deYitlas;
1:2. iYãu fl'anqueada, quantlo postada sem rnllo algum valido;
13. Jk ultima ho1·a, quando postada depois do prazo fixado
pal'a o e1i11wç•J do fecliau1l'ttlo das malas e dentro d'.) um período
a111w111· ia do;
11. I>mnir·iliaria, quando entregue pelo Correio na resid1•1ll'ia do desf i11afal'Ío;
1 ri. Jk assi1111a11t1·s, quando apartada da qtw tem de ser dis-.
í ri1J11ida 110H domif~ilios. afim df) 'ficar ú disposição dos dest.inalal'ios nu sPus comn1iff P11lPs, e111 caixa,; apl'opriadas no recinto
das r1~parl i1:ões postaes;
·
lü. D1~ vusla-resla11i1•, quando mandada eouservar no Corn~io pl'lu 1·1•mp[fA 11!.e par·a al!i 8Pr euf.1·pg1w e111 mão;
li. Cl'br11111, quando f Plll de Sl'l' distrilrnida dentro da localidad1\ elll que se aeha a 1·,.parLiçf10 onde foi postada.
l H. 1~·;i:JJ1'<'ssa. quando deve ser Pillreguc por portador espeeial, logo qun ch<'gue ao Corl'eio de destino;
1\J. JJe tr1111sito. quando n·ce!Jida de uma repartição postal
afim de Sl'I' e1wa111iuliada para outn\;
20. Ji<~l cnr.·a1ninlwdu. qu~ndo I'f!Inettida. para destin~ din·1·so ou nao ex1H·d1da pPlas vias posLaes devidas;
·
21 . Dn·ol1·e11da, a que o Col'I'eio de rlestino tem de resli1uir ao Curl'eio de origem por não ler podido enlrl'gal-a ao desLi11alario;
:!'.!. Dl'rnfritla. quando .entrada de novo no Correio de pron•d1•1wia por 11rw liav<'t' sido !'nlregue ao deslinalario;
:23. 1l r1'1'.r'}wdfr 011 rce:r:p1'ilitla, fJUanrln, Rem t.cr sido a!Jcrta,
dnva sei· 011 sP.ia d1\ 11ovo t)nviada ao mesmo dm;tinatario, porém
l'llt lo1~al diwrso do i11dieado primitivamente p"lo rcmeltente;
:! 1. lll'tida, a qne não püde ser expedida, nem entregue ao
dcsl iualal'io por infracção fie disposições regulamentares;
:!:J. ne rr'fllf!O, a q1w 11ão póde ou não deve ser entregue ao•·
1Jio~t i11af:il'io 111'111 ao l't)ll!Pt.f.pnfn;
·
:!li. J1111r1•/11·111/id11. a q1w rontPm valores sem dee!aração ou
oltj1•1·f.o ~11jpito a dit'f'if.os aduaneiros;
:27. ,1 n1ls11, a dPvida11wnf.e sellada, quando conduzida em
111ão rwlns <·omnia11•lanl<'s, rapil.ãcs on mestres de navios e a de
"i 111 p Jps I'Pt'OJll 111Prnlaçiío, entregues ao Correio, trazidas por
pa;.;;.;ag-" i l'<ls rll' na\' ios ou f.t•tms de cRtradas de ferro.
28. A d<'srobr'rfo, a que segue englobada com a de outra csf;u;ão 110~1.al para SI'!' por esta encaminhada a seu destino;
A rt. :i t . C,\JtTA - Chama-se carta lodo papel aberto ou
não, 11ia1111scripln 011 impresso, com sohrescripto, conf.Prnlo
< 111111111111!l'ação 011 nota com caracter de correspondnncia actnal
011 pl'sRnal P, para os cfff•itos postaes, todo rnvolncro cerrado,
fa111hrm com so!Jrescripto, cujo conteúdo não se puder verificar
sem violação.
0

0

ít1;
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.\rl. :t!. As cal'lns, quacsqucr que sejam as dil'ltaneia,.; a
l"'L"''·'1T1't', 1111r lP1Ta ou pm· mar, dentro do lenil.ol'io da llt'[llll1l i1·:1. pag;1111 a laxa 1111il'orn1e ti(\ 100 r1"is po1· 1!> gl'a111111:t:" 011
l 1·:11'1:;\11 11i';.;it) JH'SO,
.\l'I .. :l:l. .\,; 1':tl'la,.; 11;"io franqul'ada,.; 1n1 i1t,11ffici1·11ll',.; ,.;"1·;\q
•'\J1t'<litl;1,.; p<'l11 Cul'l'l'io c11!11·;n11lo-~u do 1kstinal.ari11 o doh1·11 tia
l:t\<l. ti<'\ id:i, IJlll~ Sl'[';Í !'1-'Pl't',>.;l'IIintla Jllll' S1']!11" ''"l"'l'Í:tf•,.;, .\ lllt'S111:1 l.:1.\a dtt[lla ,;p1·ú 1·11J11·ada d11 r1·111l'lknl1• Jlll l''1·"º "" r1•sl i111i1::l11 .
•\l'I. '.\ '1. :'\;"io liaY•T<Í li1nil1•s dl' tW"O 1111 di1111'11s;"i11 para a;.;
1·:1 riª".
\l'I. :l~J. 1:.\ll'l'.\-Bll.llFTE -- "' lllll C:Jl'l;"i11 d1• 1i1•l1•1·1ui11ada:-~ diJ\i"ll.'<-11',.;, 1·11111 s<'llo p11sl:tl l'i\11, <Ili" S<' tl11lirn 1• r.. cl1a 1wlas 111a1·f.!<'L1s. """' inail11 :1 1'•'<'<'111·1· 11:1 pari" i11i<'l'll:1 1.1 l<'\lo "<'111 11111:1 tias
l:11·1·s 1•\l<'r11as 11 1'111!1·1·"1;11. ~~ .. 11 ll""'1 11i"1u 11111l1·1·:i ""'' "1q11·1·io1:
:1 J:1 f.!l';Jllllll<L'.
/\rt. :lli. As carlas-J1ill1"li's süo da taxa d<\ lOO a :.'00 l'L'i~
rada uma, f'ir1:ttla111 em lodo u le1Tilul'iu da Ilqiuhlica u !H•ill'111
i-;1•1· ui ilizadas 11a eont's11011df'uria intrTnal'.iq11al. Nrsfc ull i1nq
1·:1s11 sfi<J 1·rn1sidl'ra1hs -- 1·;1rlas - fit:nndo sujei las :í l'L'~JH'i·I i\ a
l:t.\;1, q1H' p1ídP ~l'l' l'Olllpll'l:ula 11u1· rneil' de .sellos adhesiH1s.
1\rt. :;; . As l':tl'la.-;-hillw!1'.s qut>, pl'la incl11sün d1~ q11alq111·1·
l ':1)•1'\ illl 1i\1ll't'l11 111'1'1)1il1 id11. l'\('l'"l'l't'lll l> I'""" "" 1 ~) ·" l'.1111111;1,;,
J'i1·:1111 .-;11,jl'il:ts ú taxa das c:tl'las iu,;11l'l'il'i1•ul1"'·
,\ri.. :;K. B11.111·:T1·; i'tl.'iT.IL 1" lllll l':tl'!iio 1·un1 a;; diml'11,;lí".s tk
0'".111 X 0'",07, 110 minirnn u 0'", 1 '1 X 0"',0\l, uo 111axi1110. 1·0111
s<'l\11 po;;lal fixo, I' d1•sl.iuatlu a l'l'l'l'h(•J' e111 uma das fa1·t•s o l'lld1·r1·1.:o <' na 011l.1·a o il'xlo.
Al'L :rn. Os ililhl'il's Jlll1·d.a1·,.; 1<iiu da taxa dr: :i11 11 100 r1"is ""
si111pl<'s 1· 1k too 11 :.'illl l'1"is os d11plos •lll 1:11111 I'l'1'[111,.;la p:1c1:1 .
•\1·1 . .'10. Os l1il111·l1·s-p11:-(:w,.; d11\-l'lll s1•1· po:dad11s :1 d<'s1 .. 1h1•r1o " 11tto 1•111·0Iatl11s mt 1111'1 i idos 1·111 s11hn·1-;1rl:1s 011 ;11·1111tlil'i•111:11l11s d11 modo a l'il':tl' 1w1·11lla pal'i<' d<' l'll:t s1q11·1·1'i11i1· 1111 11111d i 1it'ada a naf.tt l'l'Z<t os! <'tts i \a ill'st.a l""ll"l' i" d" 1·01T1'.'[H111111•111' i;1.
A1-L. 11. A' <'X1'1'r11;fi<1 de sP!lus ndlwsi\os " dP u111 rnl 1ilo
i1111H'"""º 011 l'aill'it:ail() JlOl' qunlq1H'l' 01111·0 J1l'Ol'.l'"so lll<'t':111icu,
1·ari1111Jo 11•1 eharn·<'li<1, i11di1:andn o !lOllll' dn l'<'llll't.i<'1d!•, s11a l'<'~id••Jll'ia, firma social, qu:Ilida<lc e vrul'i,;silo, 11fí(• (· 111·1·111il lido
ligar aos !Jilltl'les pos(:u~s papel ou qualqul'l' oult·a ~11hsla1wia,
11<'111 ,i1mtar-lltes anwsl 1·as de q1ialq111't' PS[ll'd1'.
Al'f. í'.?. Siin ad111il.t ido,; :'t cin:11la1.::lo os bill11•l1•s-p1l.'la1'~
d1· intl11~fl'ia pl'iYada. d"'"" 1p1<• n]1PdP1:am ;'1- 1n1•s1nas p1·1•s1TiJlt:fip:-; a qw~ l'.~lfio .s11.i<'iL11s •Js liill1C't(•S-tll!'ifaes offil:iae,_, ll:\11 Jl11<i<'11tl11, IJ111·0111, cunl.1·r as ar1nas da llcptthlica, 11<'111 o S<'llo l'i.'>11 "
di11H·11-<1\1•-: 111i11i111a- d" 11"'.'111>'..11"',ll: '" . . . . .
""'"11tl11 !1·1·
li"'. 1 í X 11'".ll!J 1111 111a\i11111.
l'araµ;rapho unico. W 1w1·mittido, nos !Jilhd1's-pnsfaPs do
i11cl11sl.ria pal'Liculnr, que o mesmo lado sirYa para o 1'11dl'!'l't:o n
para o texto, deYidarnen te scparadus.
Art. !1:1. Os hilhelrs-poslat>s, quer ol'ficiaes, q1H•t· d•~ i11d11stria particular, q1w nfío sat.isfiw1·ern as condi\Ões dqs al'I iµ;os
anlr·l'iOr<'s. srrüo tax:ulos cnmo cartas .
.\rt. lt!i. As cartas. c:idns-hilhrtPs 1• llilltr•l"s-p:•~fal':; do
llilima l1m·a IH1p;a111 o tlolirn dn rt>specli\'a luxa.
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Paragrapho uniéo. Não &Ao ot>neld.erMos do ultttna hora as
cnrtas, c111i'1as:-bilhetes e bilhetes-po!'ltaes apre!'lentadoe noe car'!'
ros dos correios ambulantes ou a bordo, quando houver ag'étité
embarcado, até ao momento da plirtlda dos trens e vnpores.
Art. Ui. As cartas não selladns que os commandantes capitães ou mestres de navios nacionaes ou estrangeiros entre~a•
rern ao Correio pagarão a taxa de 200 réis por 15 @Tammas ou
fracção deste peso, em sellos especiaes.
Paragrapho unico. Serão consideradas franqueadas as cartas cujos sellos tiverem sido obliterados no8 correio!! dé origem
as selladas em alto mar, segundo a taxa a eello8 do paiz a qu.j
pertencer ou de que dependar o navio, a, bem BMlm 118 11éUadas, carimbadas, ou não, recebidas em mão, no ultimo porto
de partida.
Art. 46. MANUSCRIPTO é toda peca ou documento, eaoripto
ou desenhado, no todo ou em parte, sem caracter de comrpuniM
cru;fto actual ou pessoal, como sejam:
a) os autos judiciacs;
b) os actos de qualquer especie lavrados por funccional'ios publicos ou tabelliães;
e) as guias de cargas ou conhecimentos;
d) as facturas;
e) os differentes documentos de servicos das compnnhlas
de seguros;
f) as cópias ou extractos de escripturas particulares e OU•
tros documentos desta natureza;
~
g) as partituras ou folhas de musica feitas a mão:
h) os originaes de obras expedidos isoladamente;
i) us reproducções obtidas por meio da decalcographia, da
11rensa de copiar e da machina de escrever;
.
j) quaesqucr papeis impressos1 gravados ou lithographados
q110 contenham espacos preenchiaos com caracteres traca~s
ou feitos a mão;
k) as carta~ de data antiga e anterior a mais de um anno.
enviadas abei'las e os bilhctes-postaes de data remota, que já
tiverem atlingido seu fim primitivo;
l) crú regra, qualquer objecto ·eMripto a mão, que não
apresente caracter de correspondencia actual ot1 pessoal.
Art. 47. Os rnanuscriptos estão sujeitos :i taxa integral
e pn\via de 100 réis por 50 grammas ou fracpão de 50 grammas.
Art. 48. Cada maço de manuscripto nao póde exceder ao
ppso de dous kil'ogra~nmas, nem !lpresentar em 9ua!Quer dos
Jadofl dimensão supcr10r a 45 ccntimetros, salvo s1 forem autos
judiciaes, caso cm que ~ão terão limite de dimensão nem de
rwso. Quando os manl!scr1ptos forem apresentados em for~!\ de
cylindro ou rolo, o diametro não póde exceder de 10 cenhmetros nrm o comprimento ser maior de 75 centímetros.
'Art. !1\.1. lMPnEssos são rcproducções feitas cm papel,
pr,rgamínho, panno, téla, cartão? chapa, Jamin.a ou blóco P?r
meio da typographia, lithographm, photographia, .al!tographi~,
~ravura 011 por quaesquer outros processos me_camcos, face.is
(ir, reconhecrr, como: chromograplna1 polygraphia, ootog:mt'Jh1a,
p~pyrographia, vclocigraphia e a po1ycopla.
Poder Eaecutivo- 1911 (Vol. III)
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§ 1. º Os impressos feitos por estes ultimos processos devem
ser apresentados em numero, pelo menos, de 20 exemplares
perfeitamente identicos, de cada vez.
§ 2. º Excluem-se da categoria de impressos as reproducr;ões obtidas por meio da decalcographia, da prensa de copiar
e da machina de _escrever.
_'\rt. 50. Estão comprehendidos nesta categoria de corrcspondencia:
a) os jornaes, revistas e outras publicações periodicas, impressos no estrangeiro;
b) os livros impressos encadernados, brochados ou em fascículos;
e) os papeis de musica, cartões de visita, de endereço, de
pezaarns, de parabens, de felicitações e de estabelecimentos
conmwrciaes, impressos e sem o caracter de cornmu n icaçfio
actual ou pessoal;
d) as participações de nova residencia, casamento, nascinwnto e obito;
e) os convites para enterramento, jantar, baile e reunião;
f) as provas de imprensa, com ou sem os autographos ou
originaes;
g) as gravuras, photographias, desenhos, planos e mappas
geogravhicos;
h) os catalogos, prei;os cOI'l'Pntes, circulares pro.~pec:los e
a11nnncios impresso,.;, gravados, lithographados ou autograpíiados;
i) os papeis com signaes em relevo para uso dos cegos;
j)
canhotos de talões já servidos;
Ir) os bilhetes postaes de industria particular, quando expedidos em maç.os, sem dizeres manuscriptos, ou quando isolados, sem texto de correspondencia.
Art. 51. Não serão considerados impressos, mas sim cartas,
e, portanto, sujeitas ás respectivas taxas:
a) os sellos postaes e outras fórmulas estampilhadas, obliterados ou não;
b) as estampilhas fcderaes, estadoaes ou municipars;
e) os bilhetes de lotrria, corrida ou a correr, ainda que este.iam seccionados;
d) as letras, coupons ou quaesquer outros papeis impressos, representativos de valor;
e) os impressos cujo conteúdo tenha o caracter de corrcspondencia actual ou pessoal, excepto as circulares de estabelecimentos commcrciaes e industriaes, comtanto que não
contenham indicaç.ão alguma manuscripta ou de qualquer outra
natureza.
Art. 52. Os impressos pagam a taxa integral e prévia de
20 ri'is por fíO grnmmas ou fracção drsse peso.
Art. 53. Os ma~os de imprrssos não podem exceder o 1wso
maximo de dous kilogrammas, nem apresenlar em qualquer
dos lados d irrnmsão superior a 'i5 ccnt imetros, excepto quando
forem exveclidos cm rolo, caso cm que o comprimento não ex1wderá ele 75 centímetros e o diamctro de 10 centimetro1', salvo
q1Lando se tratar de uma só obra e a mala comportar o volume.
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Art. 54. Os manuscriptos e impressos devem ser postados
sob cinta, em rolo, entre cartões ou em estojo, aberto de um
lado ou nas extremidades, em envoltorio aberto, ou simplesmente dobrados, de modo a não dissimular a natureza da remessa, ou finalmente amarrados com barbante facil de desatar.
§ 1.º Os cartões de endereço e todos os impressos com a
fórma e consistencia de um cartão não dobrado podem ser expedidos sem cinta, envoltorio ou atadura.
§ ~. º Os manuscriptos e impressos não podem ser expedidos em sobrecarta fechada, ainda mesmo com o canto cortado,
nem de qualquer outro modo que impeça a fiscalização dessa
especie de correspondencia.
§ 3.º E' prohibido incluir nos rnanuscriptos e impressos
quaesquer objectos de correspondencia, assim corno traçar-lhes
ás margens notas com o caracter de correspondencia actual ou
pessoal.
Art. 55. Não serão expedidos nem distribuídos os maços de
manuscriptos e impressos que não preencherem as condições
geraes do SPU acoudiciouamento, salvo si pagarem a taxa de
cartas.
Art. 5fi. Os rnanuscriptos e impressos, não ou insufficienternente franqueados, encontrados nas caixas serão retidos e
os que em taes condições chegarem ao Correio de destino só
11oderão, por excepção, ser entregues si os destinatarios pagarem o tripulo da respectiva taxa, quaesql1er que sejam as importancias representadas nos sellos que tiverem.
.
Art. 57. Para o effeito especial da reducção de taxas são
considerados:
•
1.º Jornaes e revistas - as publicações impressas, diarias
ou periodicas, de um certo formato, em folhas avulsas ou brochadas destinadas a diffundir informações de interesse geral
sobre factos e sobre assumptos politicos, litterarios ou scientificos e distribuidns, pelo menos uma vez por trimestre, com
titulo especial rnpelido cm cada publicação, e em dia certo ou
vrazo antecipadamente fixado;
2.º Su1Jplementos - os impresos cujos textos, da mesma
natureza que os jornaes e publicações periodicas a que se referem, Jior falta de espaço, tempo ou por commodidade, deixando e sahir no corpo das ditas publicações, são tirados em
folhas destai~aclas, mas constituindo continuação das folhas
principaes e guardando a mesma forma, títulos, data de publicação e formato.
Art. 58. Não serão considerados jornaes para o effeito de
reducção de taxas as publicações, periodicas ou não, destinadas
exclusivamente a annuncios com circulação gratuita ou preço
JlUramente nominal.
Art. 59. Os jomaes, revistas e outros periodicos, impressos. desenliados e estampados no Brazil ou no estrangeiro, mas
destinados á circulação exclusiva no Brazil, estão sujeitos á
taxa integral () pr1'via de 10 réis por 100 grammas ou fracção
dl•sse peso.
Art. GO. Os jorna<~s enviados pelos editores ou seus representantes podem ser incluídos em saccos, mas de modo que o
conteúdo possa ser verificado, com endereço exterior a uma
rnpartir:ão post.al ou a agentes da administração dos mesmo8
jornaes.
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Pamgnqiho unico. Quando a distribuição tiver de ser feita
pelo Correio, cada sacco ou maço de jornaes será acompanhado
d1) uma rplação nominal dos assignantes, si se tratar de reparti1;i}1)s de pequeno movimento, onde não houver distrihuição
d11111 ic il i::iria, dev1mdo no caso contrario rada exemplar trazer
" n·~rll'divo emkreço.
1\rl. 1\1. Nfio serão expedidos nem distribuídos os jornaes
q11n niío satisfizcrt)lll l)llalq11Pr das condições 1~slahnlnci<las para
11 s1•\l recebi menf o, ou estiverem não ou insuff ic ienLcml'lll o
franqueados.
Art 62. Nos mauuscriptos, assim como nos impressos, são
:\lllol'izadas as seguinles notas:
J." ;\ ass iKnatur:t d11 romdtcnte, a designação do Sl'U nonrn
ou fil"llla sOt\ial, !<lia qualidadn e 11rnfissão, Jogar de 1n·ot·.edon<'.i:t ou de domicilio, dah da remessa, tmdernço do 1fostinalari11, tudo escrivto a mão IJU JlOl' outro qualquer 11rocm;so;
:!." A dcdicatoria ou homenagem elo autor nos livros, papl'is de musica, g1·avm·as, jornaes, 11holographias e a fadura
relaliva á Pl'ü[ll'ia ourn;
:3." Os tr:u:os. os sigra1~s, feitos nos Lrecltos do texto para
os quaes se deseja chamar a attern:.ão;
11." Os traços ou riscos em certos trechos de um texto impresRo para tornai-os illegiveis;
5." O nome do convidado, logar, data, hora e fim da rou11 iiio nos cartões de convite e de convoeação;
1'1." O endereço do rrmet.Lentc, seu titulo ou iniciaes couy1·1wwnaes, feitos a mão, nos cartões de visita im[lressos o
hmu assim boas festas, folie itaçõcs, agradecimento, pczaml's ou
oulrafl formulas de vo!it!Pz, expressas em cinco 1mlavras, no
maximo;
7." As annofaçõcs ou cot-rccções feitas nas provas dn imprensa, de musica. gravura, dPscnhos, mappas e outras impres<ifH~s. com relação ao texto ou á execução da obra;
8." Palavras, signaes ou cifras, oscript.os nas circulares depois da tiragem e reproduzidos uniformemente cm todos os
t•xpmplarcs entregues ao Correio;
9." As corroeções de crrog typographicos ou marrnscriptos;
10. A!'I modificações ou addições necm;sarias nos texl os das
provas d1\ imvrensa ou cm retalho de papel cm separado, rnJativas :í. c01Tccção, forma e impressão, quando nas proYa;; Jtão
hou\·er Jogar para fazei-as;
11. A data final das assignaturas dos jornaes;
12. As factnras e conf.as qne 8e referirem nos impressos;
13. Os algarismos feitos a mão accresceutados ás cotações
ou preço.'> cotTc1d.es do,.; mercados on praças cornmorciae.~ e palavras Mercado firme, Mercado frutt:J'o, Tendencia para a alta
1'e11rfo11cia para a bai.ra;

'

H. A indicação escripLa a mfio da data da saltiila dns navios nos respectivmi avisos;
15. A indicação nos c::i!.alogos e boletins impressos e ahertns, de off1•rta e Pnt·ommPnda de livros, pnr nwio tlo traços o
s11hlinhas, feitos a mão, das obras pedidas 011 offcrecidas
o bem assim os ti·aços e sublinhas, no todo on r.m pari.e. feitos
no anverso dos ditos boletins o cat.alogos para chamar a atf Pnção sobre as commnniL·açiíl's impr'P><sas:
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16. O colorido nas oartas geographicas e topograpblcas
planos, plantas e figurinos ; .
17. As notas manusoriptas ou impressas, relativas ao &erviço de jornaes, aos preços da assignatura, á data final das
mesmas ou outras concernentes á remessa, como cgratuita>,
«por troca», «especimen», eto.
Art. 63. AMOSTRAR são os fragmentos de artigos e os objectos de;;;irmanados 011 incompletos destinados a mostrar o todo
de que fazem parte ou a qualidade e typo de um produoto,
comtanto que não representem valor meroantil ou que o tenham perdido por meio de inutilização. Consideram-se tambem
como amost1·as as materias filamentosas, os grãos, sementes,
estacas, raízes, bulbos, folhas ou flores seccas, farinhas, liquidas, sabões ou artigos semelhantes, quando remettidos em tão
pequena quantidade que não possam ser objeoto de commercio~
Os tubos de süro, cuja preparação e acondicionamento os tenham tornado inoffensivos, serão tambem admittidos· á tarifa
du arnnsl ra:;;. Dr igual Yautagem participarão as chaves isoladas.
Art. 6 i. As amostra:> pagam a taxa integral e prévia de
100 réis por 50 gramma11 ou fracção desse peso.
Art. 65. As amostras não podfl:n pesar maid de 350
grammas, nem ter dimensões superiO!'es a 30 centimetros de
comprimento, 20 de largura e 10 de alr.ma. Si o volume tivef
a fórma de cylindro ou rolo, os limites se1·ão de ::10 c1mtlMetrmJ
de comprimento e 15 de diametro.
Art. 66. ENcm.rMEND.\8 !:!ft•J 1wquenos Dbjoctos C;:Jm v4..
lor mercantil.
•
Art. 67. As encommendas pagam a taxa integral e prévia
dfl 100 ri"is por 50 grammas ou fracção desse peso, além da
taxa fixa de registro, que é obrigatoria.
Art. G8. As encommendas não podem ter o peso superior a trcs kilogrammas, nem dimensões excedentes a 40 oentimetros do comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Si
apresm1tar a fórma do cylindro ou rolo, poderão ter 30 centlmdros de comprimento o 15 de diametro.
Art. 6\l, As amostras e enoommendas devem ser colloca.daB nm Raccos de panno, couro, lona, encerado ou papel, es ..
to.ias ou caixas não fechadas ou feohadas de modo que o contdulo possa Rflr facilmente vOTificado,
Serão aeondicionadas do seguinte modo :
1. º Os objoct.os de vidro deverão ser empaootJ1,dos ilOli•
damente om caixas de metal, madeira ou cartÇLo resliltente,
do modo a evitnr-sfl qualquer damno para as oorresponden-·
cias ou perigo para os empregados ;
2. º OR liquidas, oloos e corpos de facil liquefaccão e
hnm assim ovos, dew>rão ser conservadoil em frnseos de vidro
hermet.icamento arrolhados e estes encerrados em caixa de
madeira, metal ou couro espesso, oheia de serradura ou ili.Ih ..
stancia esponjosa om quantidnde tal qno possa absorver o
liquido Pm caso de quebrar-se o frllU'.O ;
3.º Os COl'(lOR gordurosos de difficil tiquefaeção,como .DS sahÕf'S e rnsirntR, doYerão Sflr encerrados em um primeiro 'tlnvnl ..
lorio e rnllocado esle cm uma segunda caixa de madolra1
111Pl.al ou f~<m rn forte e esrwsso ;
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·1. º Os pós seccos ou colorantes deverão igualmente ser
collocados em um primeiro envoltorio resistente e depois en1·1·1Tados rm saccos de panno forte ou pergaminho ;
5." As abelhas vivas drverão ser encerradas em caixas
rspeciaes de madeira, aflm de evitar qualquer perigo, prr111 il f.irnlo a vPrificaç.ão do conteúdo.
Art. 70. Nas amostras e encommendas só são permitti.
dos, nos proprios objectos ou nas etiquetas que os acompa1il1:1 mm, além do nome e residencia do destinatario, as seguinL1's notas manuscriptas ou feitas por qualquer outro processo:
1. º Assignatura do remettente, sua firma social, sua qualidad(), residencia, marca t\() fabrica ou de commercio e a data
d:1

I'!'lll!'SS::t ;

Numero ele ordem e preço ;
Qualidade do oh.i<'cLo, seu peso, volurnr~, dimnnsiíes,
q11a11f.idade produzida diaria, memml ou annual e a disponiyt'\ nos depositas.
J>aragrapho unico. Quando consistirem em sementes, est.:was, !'olhas ou outros nwmbros de plantas, é permi li.ido faz1·r-se na pari.e exterior do envolucrn, ao lado do endereço
011 rotulo, á mão ou por outro meio, as indicações da familia
da planta, do nome ou da residencia do plantador, a 1>poca da
plr111t,ação e da colheita, o p!'eço do r1rodncto e os mertmdos de
:!."
:l."

t:flll~IIlllO.

Art. 71. Não serão expedidas nem dis!.ribnidas as amos1.l'as não ou insullicientemente franqueadas, ou que não reunin'm :is condições geraes on especiaes de seu acondicionarrwn1!l. Igualmente não serão expedidas as encommendas encontradas nas caixas postaes.
Paragrapho unico. As amostras não ou insufficientiimenk franqueadas que chegarem aos correios de destino só poderão, por excepção, ser entregues si os destinatarios pagarem o
triplo da respectiva taxa, quaerquer que sejam as importan1~ias representadas nos sellos que tiverem.
Art. 72. A taxa das correspondencias de diversas naturezas, reunidas em um só volume, será regulada para todas
11ela correspondencia que a tiver maior. Si no volume houYer encommenda, o registro será obrigatorio.
Art. 73. Estão isentas do pagamento e\() nova taxa as
rorrespondencias reexpedidas, devolvendas ou de refugo,
emquanto não forem entregues ao destinatario ou na sua residenoia, ou restituídas aos remei.tentes. Estão, porém, a ella
sujeitas tantas vezes quantas, depois de entregues, voltarem
ao Correio com endereço modificado.
Art. 7 4. As correspondencias de franqueamento obrigatorio e integral, quando retidas em consequeucia de falta ou
insufTiciencia de franquia, poderão ser expediclas ao seu destino si os remei.tentes completarem as taxas devidas.
Art. 75. São classificados como correspondenrias offiriaes os ofllcios, maços, pacotes e quauauer outros ob.iectos
provenientes de repartiçiíes publicas, de autoridades fodcraes,
(l~tadôaes ou municipaes competentes para se communicarem
snllre assumpto de serviço publico, como se.iam : os expedidos
,, n~cebidos, entre si, pelas autoridadrs e funccionarios
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da União ; os expedidos e recebidos pelas autoridades
e funccionarios estadoaes
os recabijos e expedidos pelas autoridades da União e dos Estados, todos relativos ao
serviço publico federal, estadoal ou municipal, em razão do assumpto, funcções, qualidades e competencia das ditas autoridades ou funccionarios.
Art. 76. São tambem classificados como objectos de 'lorrrspondencia offkial os autos crimes em que fôr rparte a
justiça e que por ella sejam remettidos de uns para outros
tribunaes ; os autos de recurso remettidos pelos escrivães ou·
secretarias dos tribunaes com a declaração de serem os réos
pessoas miseraveis; os autos relativos ao alistamento de elei-.
tores e, em geral, os processos e recursos eleitoraes ; os exemplares do Diario Official, da União e dos Estados, onde os
houver, remettidos aos assignantes e autoridades ; os de reYistas, brochuras, leis, relatorios, boletins e regulamentos
impressos em estabelecimentos publicas por conta ou ordem
do Governo ; os avisos, maços, pacotes relativos ao serviço telegraphico, que aos empregados ou a particulares remetterem
os respectivos chefes e os remattidos pelos mi>1ist'.'O'> e chefes
de repartições ferleraes, estadoaes e municipaes ; os
titulos eleitoraes, os livros remettidos pelos collectores e arrecadadores de rendas federaes ás Delegacias Fiscaes
ou ás Mesas de Rendas, e bem assim a correspondencia remettida pelos ministros, secretarias e chefes das repartições
federaes e estadoaes e a das instituições e associações que.por
lei gosarem de franquia postal.
Art. 77. A correspondencia official deverá conter no sobrescripto : a indicação da repartição ou autoridade remettente, da destinataria, e deve ser apresentada cintada ou fechada e, sempre que for possível, com o sello das armas nacionaes,
rstadoaes ou municipaes.
Art. 78. As correspondencias officiaes não podem conter
cartas fechadas ou abertas, manuscriptos, impressos ou quaesquer outros objectos de correspondencia de caracter par-:
t.icular.
Art. 79. As correspondencias officiaes que não satisfizerem as condições e requisitos estabelecidos nos artigos anteriores serão classificadas como particulares e sujeitas ás
taxas para taes correspondencias, sendo punidos aquelles que
incompetentemente usarem ou abusarem da franquia otncial.
Art. 80. A correspondencia official, quando de autoridades federaes, está sujeita ás taxas do art. 83 sempre representadas por sellos especiaes.
Art. 81. Não ha limite de peso ou dimensões para a correspondencia official, além das dimensões e pesos das malas
que devam encerrai-as.
Art. 82. A correspondencia official será sempre entregue
no Correio, por meio de protocollo, aos empregados incumbidos desse serviço, acompr.nhada de duas guias, datadas e
competentemente assignadas, uma das quaes ficará archivada na Repartição.

42i-

ACT08 DO PODER EXEOUTJVO

Art. 83. A. correspondencià official está sujeita ás seguiutes taxas :
Officios ou cartas
100 réis por 25 grs.
l\fanuscriptos, amostras e eucommendas .
50 réis por 50 grs.
Impressos
10 réis por 50 g!'s.
§ 1. º Os sellos para franquia dessa especie de corrcspondencia serão fornecidos ás Repartições federaes mPdiauto requisição dos respectivos chefQs.
§ 2. º As taxas das correspondencias estadoaes e m1micipacs serão }lagas cm sellos ordinarios, com a modcnic;ão Ill'PS<'.l'ipta neste artigo.
Art.. 84. Ann11almen!P, no mez de janeiro, sorá p11hli1~ada
pelo l\linisterio da Viação e Obras Publicas uma lista das a11l.nridades e repartições que podem se utilizar da franquia official na sua corrcspondcucia ele serviço publico. As autoridades
não comprehenclidas nessa lista não gosarão dessa regai ia, não
tendo, portanto, direito aos Rellos officiaes.
Ar • 85. E' vedado aos Estados tributar, por qualquer
fórma, a correspondencia e outros objectos que transitarem
JlClas rcpartiç.õcs postaes federaes.
Art. 80. A corrnspoudencia expressa pagará a f.axa <IP 500
r(•is por ohjecto, qualquer que seja a distancia a prmiorrcr,
all\m das 011tras taxas a que estiver sujeit.a. conforme sua naf ul'd-:a, e a de 500 n'is apenas prla rrspost.a, qua;ndo cRtl\ fôT'
conduzida pelo mesmo portador.
§ 1. º O pagamento das taxas dessa especie de correspondPnria será sPmpre prr'vio e integral.
§ 2. º Não serão entregnes por r:xprcssos as correspondencias suspeitas de tonlcrr'm Yalorcs, as de transporte clifficil e
perigoso e bem as;;;im as que não estiverem devidamrnf.e franq1wadas, emhora tPnham pago a taxa especial rcspr~ctiva.
§ :3. º A corTespon1foncia r.x1n·essa, quando i11s11ff'iciPnfemente fr::rnquPada, mas r1~ePIJida com earga Prn facturn, será
Pntrcguc 11or cxprPsso. nror·edcndo-0'(', JH11·1>m, l'Olllfl se faz
com os rcgisf.rados, nos tonnos do art.. 10(1 e seu 11aragr·aplto.
§ 4. ºO Dlreclor Geral dos r:orrnios r!Aterminará as liwalidades em que se rleva estallelcccr o serviço rio dist.ri!Juic;fío por'
!'Xpr4~SS0.

ArL 87. Em rpgrn gPral, todas as t.axns das corr0sponder!cias serão rnprosr'nfarlas por sellos ou p0la formula estarnp1lhada equiva\Pntl'.
Paragraplto unico. ApPnas a correspondPncia post.al ó
exceptuada.
GAPITULO VI
11Er.JSTl\O D.\S COlll\ESPONDf<:NCl.\S

ArL 88. Todos os ohirwt.o<i de correo;nornfoncin parlirnlur ou
official po<l«m srr rPCPhidn<;. t.ran;l'mift.idos. fl dist1·i1111id'.1s no
fPJTif.orio <la JlPpuhlir'a, mr•dianf.n as forma\1dadPs dn !'f'~1sfrn.
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. Art. 8~. O registro é facultat~vo para as cartas, oartas::'.'(
bilhetes, b!lhetes-postaes, manuStlr1ptos, impressos jornaes é
amostras de mercadorias;é obrigatorio para as cartas com valor.
declarado e . encommendas com ou sem declaracão de valor
vales e Jl?ªmfestos enviados á Repartição Geral de Estatisticá
Commercial.
Par'.!:grapho unico. Para as pequenas enoommendas sem
declara<:ao de valo_r que .tenham d!'J ser distribuidas no perimetro urbano o registro e facultativo, quando forem expedidas
por expresso.
ArL 90. As eartas com valor declarado poderão conter
notas do Thesouro ou de bancos, papeis representativos de valor, letras e ordem de pagamento, títulos de divida publica aoções e obrigaçÕf)S de companhias, bancos, emprezas ou socl~da
des, sellos do Correio o suas formulas estampilhadas, estampilhas do 'l'hesouro da União, dos Estados ou dos municipios
sellos do imposto de consumo, bilhetes de lotrria e qune11que;
outros tituJos pagaYnis ú vista ou ao portador.
Paragrnpho unico. Nas oartas sem declaração de valor 6
prohibido incluir taes objeotos.
Art. 91. As formalidades do registro das correspondcncias
são:
f. • A inscrlpção sob numero de ordem do objecto registrado;
2. • Entrega, rm acto seguido, ao remcttente, de um certificado do registro;
171
3. • A passagem da correspondencia, desde o momento do
registro, da mão de um para outro empregado, far-so-ha sempre mediante recibo. até ao acto da entrega ao destinatario,
Paragrapho unico. A pessoa que apresentar a registro
mais de cineo objectos deverá fazei-o acompanhar de duas relações perfeitamente iguaes, contendo os nomes dos destinata~
rios e o lognr do destino desse.s objeotos. O empregado do Cor~
reio dará um numero e passará recibo em uma das relacões
que será entregue no remettente.
ArL 9:2. Os ob.iectrni que tiverem de ser registrados
estão sujeitos ás meRmfü; condições de !.imite, de peso, dimensõos, acondicionamento e de not.as n11tor1zadns nnra oadn cla11se
de correRpondcncin, dev(mdo, além disso, o endereço ser escrl··
pto a tinta ou imprrsso cm caracteres legíveis, com o nome do
destinatario n logar do destino por extenso, sem qualquer vicio
no 1mvoh1m·o que possa dar logar a. suspeita. do v10Incão, se!Il o
que não serão taes eorrespondencias recebidas e submeU.1das
áquellafl formalidades.
§ 1. º O recebimento desta classe de correspondencla fica
sujeito ao horario antecipadamente annunefado e determf~iarlo
para cada localidade pelo Sub-Dlrector do Trafego, Admmlstradores, Sub-Administradores. Chefe~ de Succursat•s ~i Ag.entes,
de accordo com os interpsscs do publlco e as con,·cnwncms do
ser->ic:o postal.
- d
§ 2. As correspondenclas registradas sem de~laraçao
e
valor. alrm da taxa rf'latlva á classe. e ao peso do _ob,1ecto, estão
sujeitas a urn premio fixo do 200 réis do cada registro.
0
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Art. 93. As cartas com valor declarado, além da taxa relativa á classe e ao peso do objecto e do premio fixo de 200 réis
de cada registro, pagam mais 2 % do valor nellas incluído nas
segurnles proporções:
·
'
Até 10$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
Mais de 10$ a 15$ . . . . .. . . . . . . .. .
»
» 15$ a 20$.. ...... .......
» » 20$ a 25$ . . . . . . . . . . . . . . .
e

rissi•;1

!Jf lS

$200
$300
$400
$500

por dcanl<', accreseendo sempre 100 réis por 5!f;

de f).'\:000.

011

mc-

L1ragrapho unico. O valor maximo a declarar nas corrl:lspondencias registradas não poderá exceder de 500$, quaesqnnr que sejam os objcctos permittidos incluídos nesta t'lasse
"" cOJTPSIWILdcncias.
Art. !)li. A taxa de porte e o premio fixo das correspondcncias registradas sem ntlor declarado e bem assim a taxa, o premio fixo e a porcentagem das correspondencias com dechrnção
de Yalor serão pagos em scllos pelos remettentes.
Art. 95. A collocação dos sellos nas correspondencias dn
valor declarado será feita exclusivamente pelo empregado encatTPgado do serviço, em prnsença do interessado, depois de fechado e lacrado o objecto e de modo que fique descoberta quasi
fod:La superficie do sobrescripto, afim de não occultar qualquer
rotura do envoltorio, empregando para isso o menor numero de
se li os passivei; nas cartas registradas sem der,laração de valor
OR sellos devem ser collocados !JC!o remettente ou pelo portador
•la c.orrespondencia.
Art. 96. Para que nas correspondencias registradas possmn ser remettidas notas do Thesouro ou de banco, bilhetes de
loteria premiados ou não, documentos ou quaesquer outros obji>dos, valores ou títulos pagaveis á vista ou ao portador, mencionados no art. 90 é indispensavel que o remettente escreva no
a lfo do verso da carta e annffso da encommenda- Vale tanto ...
(quantia por extenso), date, rubrique a declaração e, ao entregai-as ao Correio, mostre ao empregado o objecto cujo valor é
declarado, afim de que em presença do portador sejam focharlas, atravessadas por' olchcte - quando se tratar de :.1 ;t1~ do
Tl11•so11ro 011 de hanr,o - () lacradas.
~ l. º Ri o ohjf'clo ftlr dinheiro, isto 1\ notas do Thesouro ou
de hanco, s1í poderá ser acr,eit.o quando não houver Rrrv i1:0 dP
r·111 i ~siio .rJ() Yal0s para o r.orrcio desf inatario, salvo quando fór
indispm1savel a remessa em especie, e nr~ste caso a qnantia ili···
elnida na carta deve ser exactamente a declarada nos limites do
paragrapl10 unico do art. 93.
§ '..:. º Si o objecto consistir em bilhetes de loteria, premiados ou não, ou em quaesquer outros títulos representativos de
Yalor rm de valor estimativo, a declaração poderá ser de i rnpor1ancia menor, porém mmca maior do que o valor real no<:; limi1.. s rln r•:iragrapho unico do art. 93.
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1 3. ºSi os objectos registradú.; consistirem em dociument<M
estão sujeitos ás condições do paragrapho anterior, nccrescen~
tando-se, porém, á declarnção respectiva do valor as palavras-.
Em documentos.
Art. 97. As importancias da taxa do porte, do premio e da
porcentagem das correspondencias registradas, com ou sem valor declarado, serão descriptas e rubricadas no talão e no cf!rtificado pelo emprngado que registrar as correspondencias.
Art. 98. Aos empreg;ados oo Correio, encarregados do scrviços de I"Cgistro de col'l'espondencias com valor declarado, é
terminantemente prohibido fornecer lacre, sinete, escrever 0
s'.lhrescripto e a declaração do valor, devendo em presença dos
int,.1·rssados f0ehal-as c.om colchete, laoral-as e franqueai-ai!.
Art. 99. As cartas registradas com valor declarado, relativas a protestos de letras, falta de pagamento de contas
assignadas ou de títulos de egual natureza, poderão ser
acompanha<las de um aviso de recebimento com a declara!.'ão <laquclla circumstancia, a data e o numero do registro,·
entregando o m1pregado ao rernettente uma duplicata em tudo
identica a que acompanhar a carta, pagando mais o remettente
pela duplicata assignada pelo empregado uma taxa fixa repres0ntada por um sollo de 100 réis.
Art. 100. As reclamações de pagamento dos valores que ae ·
extraviarem ou forem subtrahidos poderão ser feitas em qualquer repartição postal, devendo, porém, a ellas ser junto, ctJb:lo
formalidade substancial, o certificado do registro ou certid:ío
do mesmo, sem o que não serão e lias attendidas.
Paragrapho unico. As indemnizações por valores s11!1trahidos, extraviados ou desencaminhados serão feitas ao remettcnte ou ao destinatario, no Jogar onde se acharem, po:· intermedio da repartição local, mediante as formalidades regulamentares, depois de verificado o extravio ou descaminho ·~ de
autorização escripta do Director Geral ou do Administrador a
que estiver subordinada a repartição onde fôr feito o pedido de
indemnização.
Art. 101. O remettente de qualquer objecto registrado,
com ou sem valor declarado, terá direito á informação sobre o
destino desse objecto e, si exigir o aviso de recebimento ( !'eeiho
do destinatario), pagará para esse fim mais 100 réis em sello,
que será adherido á respectiva fórmula impressa, no caso de
pPdido plrr'vio. (' ?OO r·ris Ri o rwdido mr a posteriori.
Art. 102. As encommendas com declaração de valo!', satisfeitas as condições de limite, peso, dimensões, acondicionamento
e notas autorizadas, devem ser apresentadas ao registro no Correio abertas para serem verificadas, fechadas em seguid'.l i:i lacradas em presença do remettente ou portador, obserYando-se
todas as demais formal idades estabelecidas para as cartas registradas com valor declarado.
Art. 103. As encommcndas com declaração de valor ficam
sujeitas além da taxa de porte e do premio fixo de 200 r•\is á
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commissão de 3 ~1~ do valor declarado, não podendo a dita c0m-

m issão ser inferior a 300 réis, do modo seguinte:

Até 10$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
l\lais de 10$ a 15$

»
»
>

»
>

» 15$ a 20$
» 20$ a 2fí$

» 25$ a 30$
» :10$ a :lfí$
» 85$ a '10$

$30ü
$450

$600
$750
$1100
1$050
1$200

e assim p11r dr.anlr, nccrrsrr.mlo scmprn 150 ri'ds por 5$ ou frar·1:iín r!P 5l!i000.
l'aragrapho unil'O. O Yalor maximo a d1~clrrt''tr n:is PJH~om
nwndas nfio porlerú excPdcr de 500$ em cada uma. podc~nd•) Pó'se
valor ser inferior, mas Jllllll'a superior ao valor ink·iasr·1~0 dcs
ohjcctos nellas contidos.
Art. Hl'i. As concspnnrlenciaR officiaes podem ser registradas com ou s1~m valor drclararlo, <)psdc qno satlsl'ar;,rirn rr?
mesmas condiç•õps cxigidasiiara o rr.gistro rias concsponrlrncias
partwn!.'ll'PS e que l'ste seja rr.quisitado offieialmcnte, 0-Xt~Ppto
qtji_t11do, nas remossas u~ gonlcs de valores sujeitos a taes formaJic ades, não plH!f'rcm estas ser prccnchi1las na hora rio registro,
rlü\'Pr11\o Pm taes rasos Sl'r acceila a declaração official assign'.1.da pelo rr.mf'f!Pntr..
•
Paragrapho 1111il'o. Parn. as corr rspondrncias offil' i:w~ ":Jm
valor declarado não havpr:í limite de quantia.
Art. 105. srw snjeitas ao registro obrigatorlo a;; COlTPSpnndPncias do sr.rviço postal contendo:
1. º Vn,\orcs r.ncontrados em cartas ou eaixns do r.onído;
2. º Obj ccLos dí' rorTPspondcncla franqur.ac\os rom sP \los
Rr.rvidos, falsos on falsificados;
:1.º Co1·1·psponr\P1wia~ suspeitns r\p ronlt'rem ol1jpdos prollillidns 011 su,if'ifo,~ a r\ir'Pif,os do alfandega;
,í. º Autos lavrados na;; rr.partiçõps pn~trrcs em virt.ndc rle
fali.a de o]Jjrc!os registrados. das listas <1os ditos olijr.ctns oll dos
ot1I I'OS <loounwnlos qu1~ os deviam aenn1p;mltar.
Ar'f.. 10(i. 81 nas rPpart.rc:lios íln rlcst ino chcganm1 qt1arsqucr correspnndcrn·ias regist.radas, não ou insuffieiPnlc·mpn(e
franqueadas, RPrãn rmtregucs aos rc~sprctivns rlestinnlarins r!f)pois de organizado um hn\cl im dP rr.cf,ifirn1.~ão, 0m rlt1p\ ic~:ita,
(iara o effoifo do pag:un•·11ln, 1wlo Pllllll'<'gndo 1·,.~1H111,;:1\'<'l, da
i111pnrtancia dPvicla.
Para~raplio 11ni1·0. nas cOITPSpon1\c:nnias niío franq1wadaq
011 insu fficir•n IP~ sP1·iín ol'g-:rn iznrlns I'<' lariiPs assi,g11:1d:1~ 1w ln,~
1•r1nfr.rpnles e visndas 1wlo 1·\wfe !IP !111'.ma, lll<'IÍl'in11:1111\o a~
I'º"' :\IIC ins rleviclas.
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CAPITULO VII
RECEBIMEMTO, COMFERENCI~, DISTRIBUIÇÃO, EXPEDIÇÃO, DEVOLUÇÃO
E REEXPEDIÇAO UE CORRESPONDENCIAS

.Art. ~0_7. O recebimento da correspondencla ordinaria podera ser fmto cm qualquer hora do dia ou da noite em caixas
postaes, que serão collocadas:
1. º Em todas as repartições postaes sedentarias e ambulantes;
2. º Em ruas das oidades e outras localidades onde houver
scrviç_o urlrnno; na área dos districtos ruraes, onde houver
agencia ou ponto de venda de sellos e nos edificios e estabele•
cimentos publicos e estações das estradas de ferro com indicação das horas das respeotivas collectas;
'
3. º Nos paquetes em que houver agente embarcado;
4. º Em todos os pontos onde as necessidades do serviço e
as conveniencias publicas o exigire_m.
Paragrapho unico. Além das caixas, de que trata este ar~
tigo, haverá no interior das repartições postaes de maior mov imcnto as caixas uecussarias para facilitar a collecta das corrcspoudencias.
Art. 1.08. De accôrdo com as conveniencias do serviço, do
comrnercio e do publico em geral, serão marcados, pelal!I aút.o•
ricladcs a que estiverem subordinadas, os horarios para fun'ccio11arncnto das repartições postaes.
Art. 109. Em todas as repartições do Correio serão affixados aununeios com indicação dos dias e horas das partidas e
plwgadas das malas e bem assim da procedencia e destino das
mpsmas.
Art. 11 O. A conferencia divide-se em conferencia de malas e de correspondcncias.
§ 1.º Conferencia de malas é o confronto da sua quantidade,numcração e qualidade com as declarações constantes das
guias ou notas que as acompanharem e be.m assim o exame do
S<'U estado e dos respectivos fechos na occasião do recebimento
e na 1)resença do portador.
§ 2. º Conferencia da correspondencia é o exame de todos 01
ohjcctos contidos nas malas afim de se verificar o seu acondicionamento e estado, se foram observadas as formalidades regulamentares e hem assim o confronto da qutmtidade e. naturr·za dos mesmos objectos com a mencão feita nos do~umentos
que devem acompanhai-os.
§ 3.º São competentes para o recebimento e conferencia
dr malas:
a) na Sub-Directoria do Trafego, nas Administracões,
Ruh-Administrações, Succursaes e Correios Ambuíantes os
respectivos chefes de turmas ;
b) nas agencias de 1 ª e 2• classes e nas de 3ª que tiverem
ai udantes, os agentes e seus ajudantes;
e) nas outr:is agencias, os respectivos agentes;
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d) nos carros das estradas de feno os conductores ou
em: a negados desse serviço.
§ 4. º São competente.~ para a conferencia de correspondenc ias:
a) na Sub-Directoria do Trafego, nas Administrações, SubAdministrações, Succursaes e Corr11ios Ambulantes, dois empregados préviamente designados;
li! nas agencias de 1ª e 2° classes, os respectivos agentes e
seus ajudantes;
e) uas outras agencias, o agente na presença do portador
da mala.
Art. 111. A falta de mala ou de docnmm1to que deva acompanhai-a ou á correspondencia, a ausencia tle algum objecto
111encionado em qualquer dos documentos, assim como a exist.1~ncia de indícios de violação nas malas ou correspondencias.
dará logar a auto cil'cumstanciado em livro especial que l>ara
1·ss1~ fim terão todas as l'epartições postaes.
l'aragrapho unico. De lodo auto lav!'ado será extrahida
cüpia aut11entica vara ser enviada ao Corl'eio de origem, sempre acompanhada dos fechos e, nos casos em que se tornar ind i~pensavel, a medida, dos despojos da mala.
Art. 112. Além do auto de que trata o artigo anterioi·,
sN·ão organizados documentos subsidiarios, quando faltarem
([1es d()(:umeu!os e bem a~sim boletim de rectificação, que será
sPmpn~ expedido quando houver incxactidão ou preterição de
f'o!'lpalidadcs regulamentares.
" Art.. 113. A distribuição das correspondencias será feita
11as repartições ou nos domicilios.
§ 1. º Serão distribuídas nas repartições:
1 º As dos assignantes;
2. º As de posta restante e as apprehendidas ;
:~. º As registradas com valor declarado, salvo excepcões
autorizadas pelo Director Geral.
§ 2.' Nos dornicilios nos distr·ictos urbanos e suhnrhanos:
1 . º As urbanas;
2. º As do interior e exterior da Republica, ordinarias e
rPg-istradas;
3 . º As expressas;
4. º Os registrados com valor declarado, nas localidades
d1~signadas pelo Director Geral.
§ 3. º Nos districtos ruracs:
1. º As urbanas;
2. º As do interior e exterior da 11.epublica, ordinarias ou
n•gistradas.
Ar!.. 114. Nas sédes das Adrn in istrações de grand~~ mo\' iHlf'!lto, onde a distribuição dos jornaes diarios é confiaria ac
Coneio, será estabelecida, a juízo da Directoria Geral, a distribuição dos jornaes diarios p0r um corpo especial de esfafrfas.
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O numero desses auxiliares será annualmente fixada;
D1rector Geral, de accôrdo com as necessidades do ser-,

§ 1.. º

VIÇO.

•

2. º A cargo desses distribuidores ficará tambem a en-:
trega de-expressos.
Art. 115. Será considerado assignante do Correio aquell&
que p~gar a assignatura de uma caixa e.special para nella ser
exclusivamente lançada a sua correspondencia sob a firma
commercial de que fizer parte ou seu nome indi;,idual .
.Art. 116. As assignat!:lras de caixa que terminarão sempre
em Junho e dezembro, serao tomadas no Correio por semestres
ou pelos mezes que faltarem para completai-os, quando se
tratar de assignaturas novas, pagos adeantadamente e pela
fórma seguinte:
No Districto Federal, na razão de 20$; nas Administrações
de 1ª classe e nas agencias especiaes e de 1ª classe, na de
10$ ; nas outras Administrações, nas Sub-Administra.cães e
nas agencias onde houver distribuição domiciliaria, na de 5$,
l icando o assignante, rcsponsavel pela chave.
§ 1. º Cada chave sobresalente custará a quantia de 4$000.
§ 2. ºNas caixas dos assignantes nenhuma outra correspondcncia será lançada além da respectiva firma commercial ou
de cada um dos socios individualmente.
§ 3. º A correspondencia de assignantes será retirada das
caixas pelos destinatarios ou seus empregados por meio da
c!Jave respectiva, sem intervenção do pessoal do Correio.
Art. 117. Para os effeitos da entrega de correspondeJ,\cia
registrada com valor declarado, consideram-se representarttes
legaes do destinatario:
1. º Os procuradores para esse fim especialmente autorizados;
2. º Os syndicos, administradores e liquidantes de massas
fallidas, para as correspondencias commerciaes do fallido;
3. º O cabeça de casal sobrevivente e na falta, o inventariante, emquanto durar o inventario, para as correspondencias
do fallecido;
4. º Os paes, para as correspondencias dos filhos menores;
5. º Os tutores e curadores, para as correspondencias dos
orphãos e dos interdictos, em virtude de sentença motivada
l'º" Paragrapho
incapacidade mental.
unico. Para a entrega da correspondencia
apin·ehendida ou registrada com valo~ d~cl3:r~do, as _r~~ar~i
ções das localidades onde houver d1str~bu1çao ~omw1haria,
expedirão avisos que serão entregues, me~rnnte recibo, aos destinatarios para virem recebei-a no Corre10, salvo quando houyi~r entrega de valores a domicilio.
Art. i 18. Os destinatarios, no acto de recebereip as cor:rcspondencias registradas com valor declarado, deverao ex~m1nar o estado do fecho das cartas ou encommendas, abril-as
sC'm dilacerai-as, em presença do empregado ou 3:gente de
quem as receberem, e verificando-se que. o valo_r foi, no todo
ou em parle, subtrahido, lavrar-se-ha 1mmed~at~me!1~e um
auto do qual constará lambem si havia ou nao md1c10s de
viol~ç-ão r quaes, juntando-se ao mesmo auto o cnvolucro do
§
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obje.cto. O auto será assignado pelo empregado ou agente pelo

d?~tm~tario o v.or uma. ou mais testemunhas, si as houv~r na

occasrno, cumpr mdo alem disto ao destinatario mencionar no
recibo a falta do valor no todo ou em parte.
.
Par~g!'apho umco. Nenhuma reclamação será acceila com
a pretertçao dessas formalidades.
Art. .1 ~O. N__'.1 Su?-Diretorla do 'l'rafego, Administrações
8u!J-Admm1straçoes, Succursaes e. Agencias de grande movi..'.
nrnnto de correspoudencia, as d}stribuições de corresvondcncia
lU'bana serão feitas logo que for possível por carteiros privativos de tal servH.:o, em horas certas e conhecidas do [lllhlico e
s1~m1n·c em numero correspondente ao das collectas, afim de
uao SPr dmnorada a entrnga .
. Al'f .. 120. N~o havl:r~ uas out1·as rcpartiç.õ1•s cat·LPims r1l'iYal ~'"º.s yar~ a dislnlnt1çao da corres[HJlldPncia urlJ:rna, a qual
sera feita JU11Uune11te com ª· demais conesvondencin, sendo
en! tal raso a~ colle!'l.as das .caixas feitas a hora de [lodr•r aprnvetf.ar as sahala;; dm; 1'.arlciros 11ara a disLrilJuição da 1•1JlTl'Spornleucia geral.
Art. 121. A conesvondencia será levada aos dnmicilios
rm todos os lagares cuja população exceder de 5.000 habitantes t! lllll'a isso, diariamente, haverá na Capital Federal e iieus
suburldos e nas capilans dos Estados. ao menos trr's tlislri1111icões e duas nas outras Jncalidades, todas em horas Cl'l'I as 1! eonheeidas do publico.
l'arngt·apho un ieo. Para regularidade da distribuição a
árc:~ de l':tda localidade será dividida em distrielus posl.aes.
Art. 1:!2. Nas llepart.ições de grande tnuvimento, onde
houver distribuição urbaua por carteiros privativos, a da correspondnneia do interior e exterior, no caso de affl11r11-cia de
serviço, podt>J':Í s1•i· dcrnonida até meia hora além da rnar(•ada,
afim de 1111e não fictne para a distri!Ju ição Hnguint.n.
Ar·t. 123. Nos quarteis, hospitaes, casas de detPIH:ão, penitenciarias, asylos, 1)sfalwlecimentos publicos n parLiculan~s,
casas afastadas Jllais dP :!O metros da rua ('. em geral, em 111rnlquer logalr onde! o at•cesso für defeso ou diffieil, a 1llst.1·ilmi~ão
ser:i feita lançando-se a correspondPncia em uma caixa <[lll',
para tal fim, esses (•stalrnlccimentos d~wp1•ão lPr na 1'.orl a ou
sag11ão de entrada. Quando os chefes, d1recton•.s, adrn111~slrado
res, gerentes ou propric.tarios dos indicados .csfabl'lec1m1mtos
recusarem collocar uma caixa 1iara aque!IP fim, a c-.orrespondcncia ficará no Correio, até ser reclamada pelos dc>stinatarios.
.
.
Art. 12/i. Nas loealidades onde não houvPr serviço ~e. d1strili11ição nos domicilios, a correspondencia set'ú cla.ss1fH'ada
em ordem alphabeliea para ser entregue a quem. tlev11~~urn·nte
a reclamar o nunca mediante chamada dos destrnatar10s, excepto quando se trai.ar de correspondencia de post~-rest.ante ·
Art. 125. A corrnspondencia simples1!1~n.te registrada rioderú ser entrngue 110 Corn)io ou nos dom1c11Ios, mas aos proprios destinatarios, a seus. representantes. legaPs ou J1Pssoa,; a
quem para isso elles autor1sarem por escr1pto.
. . .
Art. 126. Em todas as repartições po.stam1 haYera mdicadores em que qualquer prssoa possa fazpr ms1·.rPvrr SPH nome e
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indicar seu domicilio, afim de· fac'ilitar a distribuicão da corres pondencia.
Art. 127. A expedicão das correspom:Iencias será feita pela:
linha. mais acrl'IP1·ada, saf\·o o ca,;o Pm quP venha indicada'
outra por onde deseje o remettente se envie a sua correspou-:
dencia, e essa indicação s1í deixará de ser respeitada quando
o navio ou qualquer outro v1~h iculo citado não sahir ou não
c<n1duzi1· lllala~.
Ar!. 128. Quando, cm casos extraordinarios, as corTespondl'ncias affluirem de tal modo que se.ia.impossível nxpe!lil-as de
uma sô vrz, poder~í a 1'!'1111•ssa de impresso.~ sp1· dividida em
d1rns cxpPdi1;õ1•s.
A1·t. l?!l. A Sub-lli1·1·cto1·h1 do Trnf(';..:o, ,\dministra<:ões,
!--1il1-,\dmi1ii~trai;ões, 1"'11ceursaes, Agencias d1• 1" classe e Corr .. ins arnl>ula11!Ps 11ac: malas PlldPl'P(,'adas a 11ut 1·a l'Ppar!ição
expedirão ns torn•spondPIH'.ias nos scgui11t1·s mai.;og, deviria1111•nlP rotulados:
l." Co1Tes1101Hl1~1tci:t Px111·es~a;
'.!."Destinadas ú disf!'iliuirão domieiliaria no logar do dPstiuo da mala;
,
3.° Co!'l'1)S!1nmle11cia d1) transito;
'i." Lurresjlonden1·,ia não l' i 11sufficie11tt•111t>11f.e franqueada;
G." Correspomleneia d1)\ oi venda;
lL" f'.mirPsponrl1•111·ia d1• l'efugo.
Al'I.. J :w. São d1•volY idas ú:; r1:parl i1:õi>s dn proeedenaja:
1." As .:ont:spoud•fücias official's qiw não puderem ser en-.
1l'l'gues nas localidadl's dP destino :ís autoridadPs a quem tivel'l)III sido dirigidas;
:!."As correspondencias particulares, exeepto as que devam
s(·r· l'l'tidas, LJUc não JHHIPre111 ou não devam ser dislri!Juidas ou
n•1•xpNlidas, e as que tenham endereços incompletos ou errado,.;, a lapis 011 em inil'iaes, sa!Yo quando estes ult imos indican·m r11a e nunwro da ca;;;a do dt>stinatario c111 a 1·aixa onde deva
~1.• r ('IJf rngue;
3.º As cOl'l'l'Sj)Ondeucias n•eusadas JJr]os destinalarios por
q1ial11uer· motiYo, exrP11lo o de suspPif.a dr) violarão;
·
4." 1\s corn•spornieneias rom enden•çn a iudiYid1ws que so
at·l11•1n ausentes f'm Jogar desconhecido;
;)." Os ayisos de n•L·ehimento, na primeirn mala, desde que
~" al'l1em devidam1•uf P assi;rnados pelos desfinatarios das cor1'<'~11ondnnc ias.
Arl. 131. Todas as correspondencias devolvidas, quando
11i10 l1<mVPI' 111otivo para apprehensão, SL•rão irnmediatamcnto
P1tfrPgur•s aos remelfentes quando nas sobrecartas, cintas, 1·ndPr'<'eos ou notas autorizadas houver indicação de seus nomm;.
,\rt.. 13~. ~erão reexpedidas as correspohdencias officiaPs,
pal'Ucularcs, ordinarias ou registradas, com ou sem valor de·
clarado, remcltidas para autoridades ou indivíduos ausentes,
si as localidades em que estiverem ou suas novas n•sidencias
furi·rn eonlwcidas .
.\rt. 1:33. ,\ clcvol11ção e a reexpedição das 1·n1T1•spo11dc•11cias
J'('"i,.;f.r·;Hlas ou nilo •'ria.' ea!'fa.s com n!lnr ri!'rlarwln ..~<'1'1ín gratuitas, excepto:
·
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!." l 1:1ra as !Jilf', lPndo sido pnl.rPg11es nos do111ieili11s indi1 ;id11; 11;1s nll':<111:1c<, \ oltarn111 ao Corn)io dirigidas a outro des' """ :IS <lii:ll'.'i S<'l':ÍO 110\.:tllll'llfC fr:tll(fll(':tdas e, fJIJallifO 11:-llJ ()
I• 1111:1111 srd11. sl'rfio 1·1111sidPradas ro1110 u:lo fra11q1wadas;
'." l':1ra :ts 1·111'1'1"sf11J11d1•11ei:1s 11rdi11ari:1s 011 r1•.t.::i.slradas e
J':11·.1 :is 1·:1rl:1s ,. 1•111'.f>llllll<'llll:1s 1·11111 \ :iior· d1·1~lar:1d11. q11:111d11
l1·11d11 sid11 :1pri•s1•11l:1d:1s 1·11111 1•rrdl'rt·1;11 i111·11111pll'io 011 <'ITado 1\
d1·r111i': d•· 1·11l 1·1•;.:111·s
1·1·1111•ll1·11l1·;; f1•r .. 111 <IP 11ovo 1·011riad:1:'
:1o1 1 :1111·1·111 1·11111 11 1·11<J,.r1·1;0 1·0111pit'l.o 1111 l'<'l'.i.ifi1·:1do. :1s q11:11•c:
l 10·;111! s11.i1•il:l'i ;1 llllYll fJ':tlllJlle:lllWlllO I' laXU:i de l'l'l,;Í.'if.l'O .
.\ri. t::í .. \ '''l"'di1.;:1o, rlevol11~ão" !'P1·x1wdi1;ão das 1·01TPs'""1d1•111·1:1s s1·1-:·1n f1·ilas 1·111 111alas dir<'l'ias, de transito 011 a d1•s111lto·rl11.

ª'''

(',,\l'l'l'ULO \'Ili
J'li•ll'lill Jl\111. lt\ 1:1111111::1•11NJ>l.Ni'.l\-líl"l IJ1;11
·\ri. 1;:;, . . \ 1·111·1·1·sp11111l<'1wi:1 p11.-.d.al 1lt• q11alq1wr 11al111-.·ia
1111 l'l:1s"' 1·011~[.il 111· 1n:tll'ria dP tJJJJa pr.1pri1;d:1d1• s11i r11·111Tis,
il1'.sd1; o 1110ml'1ii11 1•111 q11e P posl.ada 11as l'.aixas 011 1'sl.a1;1lf•s do
l'.111TPi11, d11ranle a l'sfada e o tra11sito nas repartic:r11~s n 11:1s
111:il:1s :ti•; :io :11'.fo da 1•11'1·ng·a ao d1•:.oli11:tlario (~ aind:i d1•p11is d"
1·:1i1id:1 <'Ili 1·1·f11.~11 :tli°• O JlllHlll'lllll d11 l'llJISlllllll 1111 da Jll'l'Sl 1 lf H,'iÍI 1,

, ,\r·I. t:l1i. 'J'11do" qualq11<'1' ol1.i1•1·.l11 d1• c111T1•s111111d1•111·i:t. d··l"'i--: d1• fl()slado ·~ l'lll<Jllanlo uiw for l'11L1Tglle ao d1~:-;li11alar111,
111· 1·11\llt'.11 ao r<'mei.l.t'.lile.
,\!'!.. !:li. Ao rnnwl lnnte assistP 1J direil.o, p1·0,·ada a s11a
iil1·11Lidad" ,. niediantc fonnalidadcs <'. coudiçües da ga1·a111ia
do sigillo da eonesporHlencia, de retirai-a do Col'!'cio, :-n1s111·11<i<'1· a cxpedic;:ão nu a ent.rega ao destinatario, alt.erar ou t'('t'f ifii:ar os respediYos l'IHl<'reços 1i r·ctlamal-a do ref11go, ai.<'; o
111omenln rle SI'!' 1·n11s11111 ida ou 1•11111ua11to 11fio esti\<'l'
[ll'<'Sc·ri pi n.
j\rl. t:JH. !'ara l'<'iira1·-st• 1fo urna repartiçiío poslal q11alq1;i•r off'ieio 011 111:ic;o offic.ial, ,; 11p1·cssario rnquisição ]'OI' ps1·1·iplo da co1npeln11t.e :rnloridadc: e, si for c:arla, req11isii;fio assiµ;nnd:i, e dc;virlanwntl' estnmpilhada, pPlo renwf.11•11tc des1·1·1·yendo o 1'111kr1•1·0 da carta e declarando ass11111ir a ''"'flUJ1saJ1ilidadl' fllH' possa' provir da a!Jert.11ra dclla.
f." ()11a11do a re1:lam:u:fío rcl'c;rir-s1· a cartas r1•gislrad:1s,
Il<'<'Pssario a11111•xar-sc• ú rcq11isii.;.fw o respectivo ecl'lil'i":1d11.
:!." AJ1crta a l'arla pelo empn·gado cm o ag1rnf.P 1w 111·1•''''ll'ª d11 1'<'1'1:1111:11!11• ,. 11·1·il'i1·ada a id1·11lidad•· da' as,-i~11alt11·:1,, St'J'{t 1dla pnfrpgui;. nwdiant.e rer;ibo p:issado na requisi(;fi11.
:~." ()11ando a 1:arta t.ivcr Pxf.ernamrnt.c signal irH~fltiivorn
d1• q111• p1•d1•111•1• :Ili 1·1•1·l:1111a1tl1". 1'1111111. Jllll' l'Xl'lll[llil. 'll:l i'i1·111a
111:11111s1·1·ipla· 1111 \ '''"'" 1111 /Jtl Ull\ 1•1·~,, da' 1'1°>1·11111l:is 1>11 i1·i:11•<,
"''r:í. dispensada a a1Jc;f'i11ra rk q111: t1·ala o§ :.!", [ll'0\:1da senq•re
a id1·nl.idade de 11•·ssoa.
§ 1.º Quando a assignalura da cada niio for igual á da
l'"'I u isição, salvo a da correspondcncia
f irrna eummcrcial
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(que poderá ser :·cquisitada pot· qualquer dos socios rosponsaveis autorir,ados a assignar a mesma firma), será a carta no' a111eutc fechada e lacrada com o sinete da repartição postal,
l';;crcvcmlo-se na parte posterior do sobrescr1pto a seguinte
dt>claração: «Aberta a pedido do t:ir. !<'... , que decln.rou ser o
8ig11atario desta carta.»
ArL i:IU. ~ô 11odcm ser rednrnados os maços de manust'l' iptos de impressos e de amostras que tiverem declaracão do
111111rn do remettente.
§ 1.º Para voderem ser retirados esses objectos, é necessario q11e o remetteute far;a requisição por escripto, na qual derlare o endereço e conteúdo do maco ou macos ; que sua idenLidadn se.ia conhecida e que elle passe recibo.
§ 2. º Quando se tratar de macos registrados, deverá o rell!dtente annexar á requisição o respectivo cer'Lificado.
Art. 1'10. O praw para reclamar correspondencia será ató
duas horas antes ria partida das malas.
Art. H l. Os sclJog affixados nas correspondencias rocla111adas pelos !'emeLLentes serão sempre obliterados.
A rt. l '1'?.• Depois das corrrespondencias serem expedidas,
s,·, poderá o remettente reclamar a suspensão da entrega dos
ol•jecl.os registrndo~, nas seguintes condições:
l .º Fazendo a requisição por oscripto e declarando que
assumo a responsabilidade completa pelas consequencias da
s11spensão da entrega;
2.' Apresentando o certificado do regisl,ro;
3." Justificando a identidade de pessoa;
(.
'í." Satisfazendo antecipadamente: 011 a importancia de
1frspad10 le legraph ico pelo qual a requisição for transmittida á
repartição dcstinataria, quando houver do recorrer-se a esse
111"io, ou a 1axa d<' ohjccf.o registrado, si a requisição for por
'ia postal.
Paragrapl10 unico. A reclamação de que trata esse artigo
só poderá ser apresentada na repartição em que as correspon'._kncias tiverem sido registradas.
Art. 143. O serviço denominado de refugo comprehende o
processo das correspond')ncias devolvendas, retidas e de re- ·.
fugo definitivo.
Art. 144. Não ha refugo official. A corrospondoncia desta
natureza, quando não possa ser entregue aos destinatarios,
st~r{t immcd iatamentc enviada ás autoridades ou repartições
rcmott.entes, com declar·ação expressa do motivo da devolução.
Paragrapho unico. Exceptuam-se as notificações para o
serviço de Jury, quando oriundas dos escrivães respectivos.
Esta especie de corrcspondencia será submottida ao procl'sso commurn.
Arl. 145. Os ohjectos do correspondencia podem cahir cm
refugo nas repartii;:.ões de origem ou nas de ctestino.
Art. 146. Cahom cm refugo nas repartições do origem as
r·<11Trn1pondencias que não possam ou não devam ser expedidas
011 distribuídas, por conterem ob,iectos prohibidos, não estarem
franqueadas nu acondicionadas do modo cst:abelecido neste regu lamonto ou cm quaesquc'I' instrucções, ou por trazerem endereços incompletos, illegiveis ou conterem palavras indecen~
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11·.;, i11i111·insas, a1n1•at;adnra,;, 0)1,;eenas, ou coH(.ral'ias ú onk1t1

p11 fl tir·a.

J ':1 rngl'apl1 o 1111 i eo. Ta<'s eol'respondencias são denon1 inall<'iidas.
\1·1. 1 íl .. \s co1T1•s11011d1•11t'.ias l'<'Lida8 serão:
I ." l\1•slil.11idas aos n.'llH'.ltPute8 as q111• o possa111 >'<'!',
q11:111d11 1·sl1·.iam s1•\Js w111ws 1•xtnrnamnnln i11di1·:t<lo,.; 011 q11a11do
:1q1lf•ll"" 111·11\<'Ill a s11a p1·1111ri1•dade !'Pio 1110do q111• fllt' l's/alll'11.,.idn;
l111dili~:ulas. q1ia11d11 1·111!11•nlia111 ,;lJl1,;/arlf·ias 1·xpl11si'
' :1,;. i11/'l:1111111:1\·l'is. /'1•/.id:1s Pll 1i:111,.;1•all\1J1das, d('s1•11l1lls, :11·/1•/'a"'"s 1111 1•1ilili1·a1:1-11•,; 1111!ll1·i:11111•1!11• flll\'JJ11g1-:1pliil'11S 1• <1i11da '"'"
q111• :1p1·p,;1•11/P111 1•11dl'1·1•r:os i11d1•cP11l!•s, i11j11ri11sns, a1111·:11;:1d11r1·s. 11i1:;1·1•11os mt 1·1mlrnrios ú onkm pu!Jlir·a;
::." .\pp1·1•l11•11dida,.; 1• 111111/adris, q11a11do 1·1111/P11]1:1111 Yal11r1·s s1•111 d1·1·lar:11;i'ío " Pl1.i,.1·!11,; sujeifo;.; a dir1·i/11s ad11:11Jl'i1·11s'
1111 11ii11 111·1·111if lidos .
.\1·/. J '18. Cah1•111 1•111 rd11i.:n 11as !'!'pari it;1)Ps dl' di•s/ i1H1
:1s <'tl!Tl'SJ11l11d1•111"ias l'!ldl'J'l'1;adas a Jl"""ºªs a11s1•1tl1•s 1111 J':ill1"l'Jd:is, as ""'" 11i\11 s1'.i:11n 1·1·1·l:1111atlas d1•11/ 1·11 d11 Jll':IZO r1•g1il:illl<'lli:11·, as J'l'('\lsadas Jll'ios d(•sliHafarips I' a.~ diri1,:-idas a lir111:1s 1·111111n<'n'ia('S ou s1wi1•d:tdPs exf.i11l'las, 1• ainda as ()\I(', ap1·z:ir da \ iµil:t11".i:t do Co1·1·"i" rle nrig-Pm, hajam sido C'Xp••didas
""Ili \'l'llllil' :JS l'll1IdÍ!J11'S g<'J':Jl'S Oll !'Sfl<'l'i:tf'S dt'. S('ll al'rnJdi1·i1111a1tJl'JJ(11 1111 flttf1ra,; .. s/:i111'!"1·idas l!(•sl<' r!'gulaH11·nlo m1 1•111
q1 i:11·s1;1J1•1· i11s/ 1·u1·1:Õl'S.
;\1·/. 1 í!J. As eorr1>.spondP1H·ias de que tr:üa o ar/ i1f11 a11d :1 ·:

I i·t·1·1lt lll•! ~el'i"ln :
1

1." 1l('\oh·idas aos 1•01T!'ÍllS rfo 01·ig-r•m-as q1w ni\11 pos~:1111 po1· q11alq1H·1· 11111/ j, o """ 1•nlrl't!'lJ1•s aos n•s1wl'i iy(ls d1•sI i11:J/:11 ios rsi\o as rl1•\11h <'lida") ;
: . " 11111/ iliza1bs -· as q111· cn11f.(•t11iam sulistancias l'XJlinsi' '''· i11 l'l:1111111a\'l'is, 1'1•1 ida,; llll 11aus1•:tl111nda.s, dl'Sf'llhos u11 p11l1li1·:11:ií1•s oln·w1•11:1.s 1• :i.s q1J(' ap1'1\s1•11/1•111 1•11d1•r1•1:11.s 1111 diz1·I'•'." i11d1•1·1·nl!'s. i11.i11ri11.s11,;, aJlll'<l\:ad(lJ'f',.;, 11J1s1'"\lflS 011 1·11111 ra1·iw: :'1 111·dl'lll p11lilit'a;
:l." :\ppr1•lH•11did:1s" 111111/adal'-as lflll' 1•1111IP111i:1111 \:111111"; 11i\•1 dl'1·ln1·ad11s 1111 11i'í11 p1•r111i/f.id11" llll oh.i1•1'/11s ~11,i .. i/11s a
d j1'1•j1 fl.S rJI' :\ J f;111d1•g;1.
.\1·1 .. 1:10. O 1'!'1'11:.:0 dl'l'i11ili\o .si'> pú1k (•xisli1· nos c111·1·1•ios
di; lll'i/.!•'111 das l'Ol'J'l'SJIOlllll'IH'iris. ondf' dl'\('l':Í Jlf'l'lllalH'l'.l'I' fl'l'S
1111•;1•,;. " .~ .. 1·;í cn11sl i/11ido pl'los oh.ieelos retidns 011 1}111' 11:10
1111· pnssi\1~! n•sfit11i1· :ios n'Jlll'flpnfes.
,\ 1·/.. 1rí1. As 1'.0I'l'<'SJHJ111lP11cias d1~yol\·idas, q11ando !'11t'g:11·1•111 aos t'<HTPios d1" fll'Ol'PdP11cia, serão restituidas aos l'Pll1"f l1·11/.P,.;, c11jos 11n11ws l's/i\1'L"l'Ill Pxterior111P11tc indi1·ados 011
si :tlJlll'll1's Jll'O\ar1•m a s11a p1·npr·ipdade pPlos meins <Jll" /'01·1•111
··~/.:1IJ1•i(•1·ido;o;.

Ar/. t:i'.!. No prirn·ipio dos mez1~s dn jarn•iro, abril, j11llio
1• r11tlnlll'O ns ,\gm1\'Ías e' S11rc11rsaps PnYiarão :í Suh-Dil'('l"foria do Trafego, ús Administraçiks ou Sub-Administ.rn<:ões a
q11" 1•sl iY1~r"111 s111Jordinadas os objeclos tle refugo deliuitinJ
•1111· /i\1•1·1•rr1 alti pPr11ia111•1·ido d11rrinfp Ires mnzes.
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Na Sub-Directoria do Trafego, Administrações e Sub..,
Administrações taes objectos serão submettidos a exame :.·de
empregados escolhidos especialmente para este serviço,'
Art. 153. As conespondencias cahidas em refugo, nãó·
insntliciPntenH'nLc franqueadas, não serão entregues aos renwt.fentcs sem que estes pagnem as taxas devidas.
Art. 154. Aos rnmettentes de corre.spondencias de franque:rn1en f.o olll'igaf o rio, quando rstin•rem e lias não ou insuffi1•.jp11 f PlllPlll" franquPadas, de COITPsponclrnr,ias 1·om dimenSÕL'S 1• pl'so snperiores aos estabelecidos e das q11e não preen1·l1am :is 1·011dit,'õt•8 gr•r'ars 011 t'Spreiars do st~tr acomliciona1111•11to. <' )11•111 assim tlt' encommendas posta .. ,; P11t:o11tradas nas
(':tix:is pnsla1·s, fülYiarú o ConPin um ;1vi;;o para ql!P venham
retirai-as, P ;;i no prazo dt' tn•s 11iezes não f'ort'm reclamadas
serão cons11mitlas nn vP111lidas, sPgt111do o !'aso, sprnlo o produet o J iq11 ido 1'1•1·01 lt id11 aos 1·01'1'1'>' p1 ilil i1•11s 1·01110 ri·nda even-

ou

tu a 1.

AI'!. 1:i:;. A.~ co1Tes11011tlem·.ia:'; que os I'l'llWtlP1Ü('S retira1·p111 1111 ;1s tflll' 11iio Jil'Pt'IIClwrmu as eo11diç11Ps gpraes ou esJH't'.iat's dP s<•u a1·011tli1·ionamenl.o, e lwrn assim as c11eommendas 1•11c1ml radas nas 1:aixas postaes, stí poderão ser· de novo
recpJ1idas 110 CorT1•io si preencherem a;; condições de seu receJiin1P11to P si os l't'llldle11tps pagarem integralmentn noYa taxa
1• p1·1'111io. 1·01110 si l'os,;pm postadas pela primeira vez.
AI'! .. IGH. Nos 11llimos dias dns lllPZes de março, Junho,
s1•(p111hrn P tlt>z1•mlH·n dl' cada :mno. na Suh-Dirpcforia do •rrafrgo, Ad mi 11 isf.1·:i~·!11•s " Suh-Arlm inist 1·açiips, sPriio osn refugo~ 1lt•ti11il inis do t1·imeslrA ant1•1·ior Pxami11atlos l' tratados
,-Hll' 11111a 1·0111111issiio dl' emprpgados de eategoria supPrior, d.esigr1ada 1wl11 dir1•1·fo1· gt'ral, administradores ou suh-admi11isf.t·adot'PS,
Ar!. 1GI. O prnc·Psso de rPfugo SPt'á f<'ito do modo seg11i11f•·:
a! a,s •~artas e <'al'las-!Jilhetes, orrlinarias 011 l'Pgisl.radas,
1·11111 011 St'111 Yalo1', dPpois de abrrtas I' 11ãn lidas, s1~1'ãn, bem
1·1111rn os hilllt'll's pnsf.aes. consumidas. <'Xt'<'plo as quP contiv1•1· .. 111 vn Jnrr;; nu tlo1»1111wnlos, as q11a1•s sp1·;1o nova11wn1.t' fet'l1ndas. l11111n11dn-s1• 11nla do 11omt' do l'f'llll'flf'nf P. afim de ser
1·1111vid:1d<l a. l't'('1•hd-as nwdianf P 1·ecil10, paga.~ po1· PlJP as
111111ia.~ a q1H' 1•sl iv"r••Jll sujPil.as t:ws 1>.01Tt'8JIOJ1denriaR;
li 1 o~ 11ia1111s1·r·ipl11s sPrão apartados: os dP import.:mcin
fic·:11'i'in a1'1·l1i\·adns d11r:ll!IP um armo 1•
011fros rons11rnidos;.
si, dt•pois daque!IP 11razo, os man11scl'ipf.ns archivados não foJ'l'In l'Pc>.lamatlos, perlP11cerão á União, sPntlo PIÜrPg11P8 ao
d1·pa1·la1111'11fn da .\tl111i11islra1:iio p11Jllic·a a q111• possa111 infet·-

º"

1·.-.: ....:ar:
r) os impressos, jornaPs, amos~ras e rnrornrnendas serão
ig11alnw11ti~ :ipnrtatlns; os qLw tivm·pm vnlor Yenal sr1·ãn ven-

tl idos por !ll<'io clP 1·nrn>.11rrencia pulil il'a " os q111• niin 1i\·prem
st'rão r.onsum idos.
§ 1. º ne todo o processo a que for snbmcttida a corres- ·
1w11f!P1H~ia dP refugo ddlnit.ivo se lavrar:'t um termo íJllP, por
1•i'1pia. "'r·;í ~1il111wltid11 ;í app.1·ovn1;fín d11 dir·pC'for grral.
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§ 2. ºAlém desse termo será lavrado outro da co1T1•spr1nil1·1H·ia d1• t.axa d1~vida cal1ida cm refugo.
Art. 158. O direito do remettentc prescreve decorrido o
prnzn dn um anno, a contar da data do edital convidando-o
p;11·a rctil'ar suas corn•spondcncias e llem assim o pr'<Hl111·to
d:1 1·1•11da de cncomrncndas.
1. º Os valor1)S não reclamados naqu('IIC prazo sr rã o r>.~
n·ipl.11rados corno rurula eventual da U11iãn. si não for1•111 pror·11rados dcntl'o rle cinco :Hrnos.
·
§ 2. º As encornnwndas de facil det.c1·ioração. r:ah idas l'lll
r..!'11go, serão Vl'llflidas nn prazo de oito dias 1• as fJll<~ 11iin ''~1i1·1•1·1•111 llf'SSaS l'fl]ldir:iil'>' TIO f]p :10 di:1:-;,

*

CAJ> I':'TTLO

rx

:\1·t. f!í\l. :\s 1·1•('.la111:11:õ1•s n11

rp1,.ixa~ n·1·h:w.~ 1·0111.i·a n
posf.n 1 011 e.ontra os ClllJll'egados do Correio scrfío ohrigal ori:urwnt.e recrhirlns o rr•clrn~idas a f0rmo rm livrf) ro111111•l1•11l1» pp1·a11tP n rhnfr do ~r·1·viço a qnrm for feita a l'l'l'l:1111:1 ·
1·:1·1, o q11:il assig·11ar:·1 <·0111 o 1·1'ciarna111,. on IJllPixoso.
l':u·:t.t:1·:qd111 1111i1·0. ~..\1·1·il.11 faml1r·111 admillid:is r n1·1·1•il:1s :is
1·,.1·!:1m.a\:l11•s 1~ q111~ixas l'ormtilndas Plll <'art.a d:it.nda !' assig11:1il:1. dil'it:ida ao di1·rrfo1· g1•f'al, s11li-di1·1·1·fpr1·~. :iilmi11hdrad111·1·'
1·11 a qual1p1<'1' r·hrfe de sen·iço.
Art. 160. Ri os reclamantes tiverem dr Pnlregnr rr11:w~
q111~r doc1111wotfls :10 chefo da llcpartic;ão 011 do sPrvir:o, 1• ill'lll
:1·;si111 q11a11do ap1·1~>'l'I1ta1·r·n1 t1·stPm1mli:u parn f1rnd:irr!l'11t:11·
:c.11:1s l'f'1·l:i111aç<"íes 011 q11cixas 1• J'ac,ilil.ar as avr~rig11ac;õcs. 1•11l 1·1·gar:lo n doc11111P11to r111 doc11nwnf.o.s, dos qu:ies lhPs sp1·:io
d:1dfls l'l'l'ihns, n inrlkarão os nonlf•s das t1'.~tPm1111!1:1s. s11:1s
p1·1di.ss1"ít>S e rPsid1 . 11c,i:is.
Art. rn 1. As recla111:ições ou queixas dPvrm SPI' f11nd:11111·11l.adas f'Olll fndns os cscl:1n•cimc11l.os P pnrl ir11lal'iilail1•'
'Ili•· l':t1'.ilitPm as :1\·r~riglla\:õns () sua prompl.a sol111;ãn.
Ar!. Jô'!. Ri o rndnrn:111tc não so11lwr nu não p11d1'r 1''"'''•'-

s•· 1·v ir: o

\j•r·.

1111d1•1·:í n1µ111•111

l'i1z1·1·

:1

1·11f·la1na1·:1n

n

s11u

rnµ:1l. 1·11111l:i1t!11

q111• nfío S1'.ia 1•JJ1fll'<'gado riu CnJTPio 011 f'!ll'.aITP.gadn do .<1•r ..
'i"" postal.
l'ar·ngrapl1n nnico. F:xcqlf.uam-s<' as l'!•cla111açõ1•s r1•L1t i1 :1s :í fali a d1• :n iso ,J,. r1'r'1'liinw11t o 011 ria 11fín enf.!'1'.!.'.:l d1H
1·1·l.'.isl.r:idos, :is q11a1•s s1·rão tom:id:1s p('lo <'lllJlf'l'l"ado 111>.~t:1i
1'111 Jil'l'O Jll'Opl'iO.
A1·t.. !<\:!.As 1·Pr'.larn:içõns nu queixas feitas por cal'la p:ir·f i1·11Ja1· 011 pPla imprP.ns:i. rnl parte cditorinl dos jorn:ws ,.
11:1s p11!Jli<'.açiiPs soliriladas. :issignn1fas Pl'lns rer:lam:mtps 1111
q11Pixosos, snrãn t.nmadns Plll considcrai,:.ão. ~wgundo :1 11al111·1·1:1 r gr:l\·idadP do l'act1>. As q11eix:is 011 rrcla111ar;1"í1·s :1111111) '"ª'' de q11alq1w1· n1·dmn nãn s1~rão af.t.endidas.
:\d. 11;.1. Com os nscla1·pcirnentos fornPcidos pf'.!os r1•r·l:i111:11JIPs c;<'1'ãn irnnwdiak1mP11fP. ini<'i:1d:1s :is :n,.1·i!.'.11:11··-11·s.
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sendo, quando ncccssario, · rcmettidas cópias authcnticas das
reclamações 011 queixas, dos documentos, si os houver, e informações colhidas, si for conveniente, ás Repartições 011
1•111p1Tµados intPr1•.-;sad11s 11:1 solueãn d1•lla ..;, qurr se trate de
1'.lllTespondcncia ou valores, quer de queixas contra o pessoal
11a excc11ção do serviço. O resultado, infructuoso ou não, será
1·1lfnrn1m icado ao reclamante, quando conhecida a rcsidencia.

Arl. iti;i. São i11 formações obrígatorias :
1. º Indicação dn nome dos cmprp.gados que executarem
os spn·i1:os sobre os quacs recaiam as recl:nna1;<ies 011 queixas :
2. º Declaração do conceito em que são t. idos os citados
Pmpregados;
3. º Referencia de ter ou não occonido facto igual ou
reclamação de ouf.rn natureza contra o~ <'rnpreg:1.1los de que
se tratar.
.
Art. 1fi6. Nenhum empregado é dispcmado, sob qualquer p1·etcxto, de dar expediente prnmpto ás reclamações ou
queixas, q11apsq11(•!' que se.inm os fundamcnf.os destas, nem
lhe ri permilf.ido psq11i\·ar-sn do mesmo modo de dar informa\:õPs q1w lhe for-em orilPnadas, e rm termos convenientes, sob
pena de dcsolll'diern:ia l'onrnJ.
Arf. 1G7. No priJJ('Íflio dn cada mrz todas as repartições
posfaes orga11izarfío uma relnr;fío das reclamações nellas havidas cl11ranfn o rncz anterior, corn 011 sem solução, qne será
i11rlicarla, ,, a rerndf.f'rão :í 811b-DirPcforia do Trafego, AJmi11 istra(;õcs 011 S11h-.\dmínisLrações, quando feitas nas Agencias ou Succursacs a cllas s11bordinadas, afim de que aquellas
organizem por sua vez o quadro estatístico mensal das reclamações 011 q1rnixas Jiayidas, resolvidas ou não, e o rrmett.am,
t:rn1liern nwnsalmnn f.c, :í Directoria Geral dos Correios, para
que esta nrg:rnizc o rpiadm geral e ::mnual da e::;f,afisfica deste
~l'n·ir.:o

CAPITULO X
Tfl.\NSl'OHTE nr. \l.\f..\8 E CORRESPONDENCIAS ; CONOTTC'l'ORES E EMl'lll·~n.\OOS El\f SERVIÇO

Art. 1<i8. O f ransporfe das malas do Correio e de rorfeito :
§ 1." Na::; linhas f PtTostres
1. º Por Psi.afetas a p1I, a cavallo ou cm VPhic11Io<i apropri:vlos:
2." Por rondurtores, em carros rspPr inPs on rm Yn~iief
nrd i narios de esf.rnda de ferro.
§ '.'." Nas linhas f111yiaes fl marítimas :
1. º P1•l:1~
1•n1l1:11·1~:11'õ1•s
lll':1Zil1•i1·as tl1• rp1alq111•r cl:i~sn,
s1ll1\·1•111•i1111:1tl:1.~ 1111 11:in. ·a ypf:t n11 a \·ap111', 1111•1·r·:111f1·~ n11 dn
g111•J'J':t;

r1·.~ponrlr·1H·ias S(~l'á

HO

AGT08

no
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Pelos vapores estrangeiros pertencentes a emprezas

'.'. º

n11 cumpanhias, subnmcionadas ou não pelo Governo da União
011 dus Estudos, q11e tin,1·ern contractado qualquer seryjço on
liw1·em YiagP11s l'Pf.!IJ!an•s P1Jlr1' os pnrlos do Brazil e de paizes
1·sll'a11µ1 iros;
:i. º Pelos Yapores Pstraugeirn.s fJllt' obf.i\·erem pat.enf.rt:
"" paq11Pl1•s 1• yia.ial'<'llt n•g11l:ir11wnf1>.
1•11f1·1• Jlnl'lo,.: lirnzil1·i l'llS.
\1-1. lti!I . .\11 1·;i.;11 drr li. 1 du ~ I" do al'figo a11f1•1·1•d1•1If1', (\
Sf'J'Yit:11 se1·ú pngo J1Pl:1 1:11i:in. 1·011tral'fado JlOl' linli:i". mndi:iufn
1·11111·111TPIH>.ia p11fili1·:1 "" l'1•ilo por ad111i11isf rnçfio, cnnfn1·11w
111ais 1·011yi1•1· ao i11l1·1·1•,.:,.:1· das llt>parti<:õP;;; postar·s: <', 110
1•:1.,0 dn n. '.' do J'l•Íel'ido f>aragraplw 1• :1rt igo, o f.r:rn.spnrf1• dl'
111al:1.-; ,.:1•rú gr:il11ifo l' 0!11·igafo1·io. S!'lll li111ilf' til' Jlf'Sll 1• di1111•1!.''''"'• 11a.s 1•,.;l 1·:1das tl1· 1'1•1To n:11>.io11:lt',.: 1• 11:is q11P f.1•11lia111
".:tl':rnf i:is "" .i11rn.s d:1 l '11iiiu 011 dn.< J<:.-;f:1dns, ns q11a1•s s1•1·iin
1

a

1dtr·ig:11l:1;--:

for·1H·~·1·r

1·:ir·1·0:--:

111•1·1·s~:1r·io ...:.

1•

1 1 ~p1 1 (~iat·~

p:tl':t

os

1·111·1·1·i11s a111h1il:111f1•:.:, t'\t'l'Jlfu 11as p1•rl.P111·1•11f Ps a 1•mp1·pzas
pari i1·11la1'"' s1•111 :111111·!11• f':11
:1.~ q11ars, 1·11mfudo. den•rão
d:ir fr:111spo1·f,. g1·:d11ito Plll 1·:11Tos ordinat·ios ús malas" SPIJS
1•011d1;t·f111·p,; 1• h1•111 :issi111 :111.s 1'lllfll'1•g:1dn,.; do Cnr1·1•io q11a11dn
1•111 Sl'l'\'Í\:O da ll1•fi:ll'i i1:ii11.
l':n·agTapl10 11ni1•u. O dUl'<'t"fo1· ,".l'l'al dos C01T1•in;: f1"1·:í
p:1,.:sl' "" li\TP i.1':1ll.'if11 1•111 todns as linl1as J'1•1Tr:is. na.s tl1•

º'"

dn <~n\·p1·no t1 p11r 11 •...;li• .-.;11l•\·1•111·ior1:1da~. ') t1 ...:. 1•111p1·1 1 g;1d11...: Prtl ~fll'\·i~:o "" ('on1111i .... -.;iio. p:1s ....;:1g1·11.~
r l ;1-.: ./1 Hl ;1 :--: l'P~ J IP(' 1 i \-~l .-.;,
.\1·f. 1
i'\n~ t•:1."1s dns 11s. 1, '.' ,. :ido § :!ºdo arf. f(i8, o
1·:t1·f·i~. d1 1 J1:1\-f•µ;11:ün 11 n1rl 1·:1:--;

;o.

f1·:11J,.;f101·l1• d" lll:lla,; .si·r:·1 g1·:d11if11 1• 11lll'igafo1'io s1•111 li111il1·s

1/1• p1

1

.,;;()

fl

di1tlPil~()('S .

. \ri.. J"i f. ;\s ('lllllfl:llllJia.;: lliÍO Sll]l\t'tlt'ÍO!l:ldas 011 :1;; ('/lljll'l'/:IS pa!'f i1·11l:1rl's q111· 11i"111 sP ~111lorrli11ar'Plll :ís di,;J1osi1:1l1•s
dos :11'1.igos :111l,.1·i111·1•,.: 11ii11 pnd1•1.,in ,:rnza1· das rPgnli:is co11rr•did:1~ fl"ln a1·I. '1. 11. !i, 1• lir:11·iio :is s11:1.-; 1·11r1·1>.spnttdP1ll'i:1s s11; .. il:i...; :lrl Íl':lllf!lll':lll\1'/lfll l'Olllllll/tll.
.\J'f. 1 i:! . .\11'•111 da" nlJJ·iga<:iiP;; al'ima P.sfalwlPt'idas pnrn
a ..; •·si r:ida.s "" f1•r1·11 d1• <'lllfll'l'Z<l.s pa1·f.ic11lal'PS sem garanf.ias dt>
i111·11.;, sitn 1•.;/a..; :1i11da 11]lrigadas. q11:111do 11 nn,·p1•no 011 dirp1•fnr
.c:1·1·;i1 .i11f.crn1· rll!l\ 1•11i1•11l1•. a 1•stnlw]r<t'r•r f'l!l suas li11l1as o Sl'J'\·i~ll
1111.sl:1I :u11l111l:11Ifl' .•· a f'n1·11<'t'l'I' " p1'ir 1•rn 1·i1·1·11la1:ão gral11ila1111·1ifl' 1·a1'/'o.s-1·111T1·io.s. ap1·op1·iados para tal SPJ'\·it;o .
. \ri. fl:l. Os 1'll!Hlill'lo1·1·s 1• 1•t11p1·pgados do Cor1·pjo a111!111l:t1il1• dPY1·1·itn 111•ssn:tl1111·11l1• ,.,.,.,.1i,.1· " !'Ili 1·pga1· as malas nns
r•'f1:11·ii1:l11•s sil11:1d:is 1111s 1•xlr1•11111.s dn S<'ll pp1·1·111·sn. Nas 1'1'11al'fi1:1IPs i11l1·1·1111·dia1·i:1s 1111rl1• 11ii11 parar o f.l'f'rn sPr~o as mala;;
:d i1·ad:1s f'1'11':t rl11 l'rtl'l'll, 111:1.s 1·0111 a 1·a11f,.Ja llP<'Pssa1·1:1 para q110
11i""1n ...,,. 1i...;l1·ng11"111 :1.'-' 1·111·r·1·:--:po11dt11H·ia~. '.\;ns lnµ:arPs onde fiz1'r
pa1·arl:1 11 f 1·1·111, '" 1·1111•lill'f111·1·' " 1•m111·1•µadns dn Cn1·1'l'in a111l111la11f1• /'l't'<']11•1·:io 1· Plif 1·•·".:1r:lo flS malas uo p1·oprio Irem.
l'arag1·:11rl111 1111 in1. f)11a11do :'1 cl11·gada dns trP11s niio se
:11·!1:11·1·11111as <'Sl:tl'1l1•s tla.s l'sfr:1.1fas r],~ l'P1To os Psfaf'<'l:ts <Jlll' f1•1il1a111 i1,. J't't"•l11·1··,. 1•11f1·<'gar malas. d<'iX:tl'-S<'-lião fi,.ar an c11if:id11 r]os d1l'f1•s rl:is rlifas 1•sl:H,'1lr"s aq11l'llas q111• ns 1·111·1'í'ios aml111l:111f1•.s 1111 1·011d111·f111·•"' :ll1i df'\:1111 Pllfn•::rar', 1·0111 r1•1'illllllll'll-
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dação de as e.nviar ao seu destino, logo que os mesmos estafetas chegar~m, tomando-se nota .desta falta para ser participada convementemente.
_Art. 17 4. ~.guarda e responsabilidade das malas nas linhas
fluvHtes e rnarit1mas cabe:
1. º l\"'os navios d!1 guerra, aos commissarios ·
'.!.º Nos paquc~Ps P vapores brazileiros, aos ~ommandantes,
quando a !Jordo nao houver agentes embarcados·
:l.º Nos vaquctes e vapores estrangeiros, aos' commandantPs,. quando a bordo não houver agentes embarcados, encarregados esperialment11 deste serviço;
l1. ".~os navios mercantes .a vela ou outras embarcações,
aos cap1taes ou mestres.
Art. 175. Os donos, agentes ou consignatarios, capitães
on mestres de navios mercantes, a vela ou a vapor ou de outras. 1-iHlrn.rcacões hrazileiras ou estrangriras que 'tiverem de
s~l!_ll' de nns 1rnra outros por.tos do ~raz_il, participarão á repari 1«.;ao po~f.al da local 1dadl' ate ao 11rn10 dia da Y!'Spcra da partida
ou em prazo mais !'u!'!.o, quando a demora nos portos for de
menos de '.!í horas, entre a chegada e a partida, a hora em que
t ivPrPm de sahir no dia seguinte e indicarão quaes os portos de
d Psi ino e os de escala.
1. º No caso de transferencia de partida, a communicacão rr>spectiva deve ser entregue ao Correio pelo menos duas ·
hrn·as antes da mareada anteriormente para a sahida, salvo·
1·aso dP forca maior, dnvidament.fl provado.
('}
:! . º Ficam dispensados deste prazo as Pmbarcações que
Pnt 1·a1·pm al'l'ihadas para receber carYão ou para qua!1squer
011l1·os fins e que tiverem de sahir no mesmo dia.
Art. 17ô. Igual declaração á do artigo anterior e pela
mmmia fórma deverão fazer os commissarios dos navios de
guerra nacionaes, quando tiverem de partir de uns para outros
portos do Brazil, Pxrepto quando levarem-carta de prego-ou
não mediarPm mais de 24 horas entre a ordem da partida e a
\1ora fixada para sahida do navio.
Art. 177. Quando o navio que conduzir malas volt.ar, por
1•a11sn, dP l'o1·\:a maio!' ao porto dP onde sahir, dPYPr:.í o mestre,
capitão. rommandanle ou commissario, si o navio for de guerra,
ent.rcgal-as immediatamente ao coITPio da !oralidade, si o mesmo naYio não as puder mais transportar ou si a tram;missão
dnllas puder ser feita por outro, com menos demora.
AI't. 178. Os agentes e consignatarios de em preza::; estrang!1 iras de nawgação que se incumbirem d~ transporte de. malas
cle\'erão communicar ao Correio, com a ma10r anf.ecedencia possível, a data provavel da chegada dos vapores e, logo que el!es
cheguem ao porto, o dia e a hora da partida, observadas as disposições do art. 175 e seus paragraphos.
.
Art. 179. A entrega das malas a exyedir poderá ser feita
a hllrdo nu 11a~ reparti<:õPs. a juizo da Dll'Pctm·rn, a()R commanrlantes, commissarios, capitães, mestres ou age_ntes embarcados.
Art. 180. O recebimento das malas transportada~ por
rmllarca1:õcs nacionacs ou estrangeiras pod!1rá ser feito, a

*
*
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l111l'd(l, aos empregados do Correio incumbidos de conduziJ-as
pam .terra, ou dirccta~ente nas repartições postacs, sem quo
l 1·a11s1tem pelns agencias, cscriptorios de navegação ou de
'1111.~ignação ou, cm geral, por quaesquer outros Jogares esl 1·:11tl10s ao Correio.
Art. 181. As malas transportadas por navios de gue!'ra
111 azileirns serão entregues dircctamente ao Correio.
Art. 182. A entrega das malas será sempre feita lll!'rli:11Ilc recibo.
Ar!. 1R3. As malas 1ransportadas por embarcações 11:11· i1111:1.":--i

(111

l':·d

1·a11g1·ira-.;,

l}tlt'

('IH•µ"(l!'l 1 lll

(l!l~

rint'fos do Hrazi\

I'

fi1·are111 impedidas por motivo de quarentena ou de molP~1 i:1 a 11111·<1(), s1~1·fi() 1'1111riadas a11~ P111prc;.:a.dus da 1 >ir1·el111·ia
':"1·al de :-laudo l'ulJliea. os quaes providenciarão sobr" o
d1·~1'11llmrqne dellas para, nos lazaretos ou nas estações rla
}1in·cloria, serem nlwrlas na pre'3ença dP um Pm1n·cgado iios1:li. pelo menos, e, depois de obsen-adas as exigcncias llygi1·11 i1·:1~. enl.rngucs ao Correio.
Art. 184. Os conductores de malas e estafetas não 111lrli·riio 11or motivo algum ser embaraç.adr)s no seu transito, e,
q11arnlo commett.crcm crime pelo qual devam ser presos, a
111dl)ridarlc que decretar a prisão, si no Jogar não houver repari i~iío postal, providenciará com urgencia para que as lll:1la~ sigam 1'.0lll segurança e 111·csteza até a agencia mais {ll'()x i111a, que do mesmo modo dnver·ú prnvidenciar para q1w
1·ll:1s cheguem ao seu destino.
'Art.. 185. Os estafetas em serviço podc!'ão andar armados n receberão das autoridades dos logarcs por onde passart'llt lodo o auxilio, inclusive o pecuniario por conta do Col'r .. i11, quando nec1~ssar·io, para o desempenlio <ln seus dever<'S.
Art.. 18G. As autoridades civis e militares, nos easos ciP
af'dd<'nlc no tl'ansporte de malas, são obrigadas a 11r!•:.;la1·
t.ndo o auxilio aos emrir<'gados do Correio on encancgado~
d".;lc serviço sempre que por elles osso auxilio lhes seja n~1111isitado.
Art. i87. Os empregados do Coneio encarregados do
s .. rvi~.o marítimo de rcccbime.nto de malas a bordo das 1~m
harcàções nacionaes ou estrangeiras têm o direito .ri~ <'Ili rar nas ditas embarcações simultaneamente com a vr.~ita da
,\ 1r:mdega.
CAPl'J'lJLO XI
VALES

E

CIIEQ!JER

POS'J'AES

Art .. 188. As r1•1iarti1:01's do í:11J'l't'i(). d1•vidnm"1d" a11!11-

1·11ca1T<'ga111-s<' rla 111·1·11111la1::l11 "" 11111111•·1·a1·i" 11111· 111"i"
1k \ al1·s <' 1·l11•q1li's posl.a1·~.
Art. 180. Os vales são til.ulos isnnt.os dn impo~l.o de s1•lln
1·111itlidos vor urna r<'parLir:iío pos!.al :'t Yista do i!Pposiln d!'
11111a qnnnl.ia ff'ito na m<'s1nr1 l'Pparl ir::ío p:1ra S<'l'<'lll p:w11~ 1·1n
1·i,~1da~.
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outra e classificam-se em ordinarios, officiaes, de servico e
f.cl1·grar>hicos :
a) Ordinarios são os emittidos á requisição de particiilares;
b) Officiacs são os requisitados por todas as autoridarli•s foderaes, estadoaes ou municipaes;
e) De serviço são os emittidos sómente pelas autorida<ks
p11~tacs;

d) Telearaphicos são os emittidos em formula postal
rq1rnpriada e por via t.:lt>graphica, á requisição de parlicula1'1'.S ou de
a11 toridadPs fodcraes, estaaoaes, municipaes ou
i111~Laes.

§ 1.º

Os vales ordinarios podem ser:

a) N01ninacs, os tomados a favor de certa e determinaria

Jll'ssoa, corporação, estabelecimento, empreza 011 sociedadn
111 111inalmmite designada;
b). Ao Ji.01·l1ul01·, os rmittidos sem designar;.ão nominal
d11 dr,stmaf.al'IO.
§ 2. º .Os vales officiaes, os de serviço e os tclegraph i1·11~ só podem ser nominaes.
Art. 190. Sómente os vales nominaes podem ser trans111 i LI.idos pelo tclrgrapho e neste caso tomarão o nome de te-

1.r·rn·aphicos.
·
Art. 1P1. O valor maximo de cada vale nominal será de
2: 000$, quando tiver de ser pago na Directoria, AdministFaçlt1•s e Sub-Administrações; de 1 :000$, nas Agencias de
1" classe ; de 500$, nas Succursaes e Agencias de 2ª classe ; e
::00$, nas Agencias de 3ª classe, autorizadas, e cujas rendas

1·11mportarem esse serviço.
Art. 1P2. Para os vales ao portador e para os telegraphir·os o valor maximo será o seguinte, conforme a repartição paµadora : 500$, na Directoria e nas Administrações de 1 ª e 2ª
c.lassrs ; 200$, nas outras Administrações e Sub-Administra<:1)(•s ; 100$, nas Succursacs e Agencias de 1" classe e 50$ nas
d1• 2" e 3" classes.
Art. 193. Não ha limite de quantia para os vales offi1· i:tl's e de serviço.
Art. 1\H. O limite mínimo da emissão para qualquer
Yale será de 100 réis em dinheiro, devendo as fracções dessa
moeda ser representadas por sellos ordinarios.
Art. 195. São incumbidos da emissão e pagamento de
,·:tll's ou cheq1rns: na Directoria, nas Administrações, SuhAdminislraçltes, Succursaes, Agencias especiaes e de 1" classn,
os respectivos thcsoureicros; nas agencias de 2• e 3ª classes,
11-; agentes.
Art. 19G. As (]uantias confiadas ao Correio para a emiss:io de vales ou cheques postaes serão comprovadas por «Sl'l111.~ de d1~positn» adhcl'idos á formula do vale e que sm·iío
i111it.ilizados pela repartição pagadora no ac!o do pagamento.
Art..
t!l7.
Os tnmadorrs de vales-nominaes-011-ao
p111·I ad111·-p:war:10 11111 pr1•111 io, na fcínna ria seg11 inf.1~ t:1lt1·11 :t :
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Até

»
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25$000
50$000
100$000
150$000
:!00$000
:!110$000

.................

.................

$300
$600
1$000
1$500
:!$000
!..'$GOO

.................

:1$000
:!$[",()()

•••

t

•••••••••••••

.................
.................

.................

.wwi;ooo .................

G00$000
flOO!fWOO
i00$000
800$000
fl00$000
{ :000$000

.................
.................
.................
.................
.................

li$000
·í$:i00
G$000
5$500
(i$000

11 assim por dl'alltl', fll'l'l'PS!'PIHin :íílíl ri'·is por 100$ 011 f1'a1·<.:ão
dP~fa quantia.
A!'I. 1!18. ();; Yall's l1'[('grnphicos, ali'•m dos pr'PlllÍO-< do a1·ti.!.!n a1ttP1'PdP1lt•'. 1•.;l;\11 s11,i1•ito;; ;í la:xa do l1•l1•µ1·a-111111;1 :i l1;1,111illi1·. d•· a1·1·1'11·d11 1·11111 a lahi·lla 1·1"'IH'1·liYa .
•\l'I. l\1\1. Os 1n·1·111ios dos Yali•s Sl'l'iÍll pagos p1•los lornado1·1·.; 110 al'lu da r1•qui:-d.;ão, 1'111Sl'll11s111'di11a1'ios rn1 ol'li1·i:11·s, 1·n111'01·111P SI' tr·alar dl' Yali>s n!'di11arios 011 111't'i1·i:ws, Sl'llns 1•ss1•s q111•
.s1·r·;i11 adlt1•1·idos :'t t'(n·111ula do Yall'.
Al't.. :!00. Os Yall's f'lllil.tidos 1wlo CorT('i11 pa1'a o sPtl Sl'l'\'i1:0
Psl;-10 is1•11tn:;; ri•~ q11alqUl'I' p1'1·rnio ou ta:oc:i.
Art.. :?Ol. Ri os Ya!Ps fo1·('m PrnitLidos l'Otll a nota 111·u1·11te
para Sl'I'l'm cnfr('gucs IJO!' «nxprcssos» nas l•l!'alidadl's 11111!1• 11011,.,.1· l'SSf' :;;erviçn, os tnniadorps pagarão mais a laxn 1·1·lat iva
:'1 1·01·1·1•spo11d1•n1·ia 1•:xp1·"""ª. E si 1•sfl's l':xigil'1•111 q111• si· ll11•s tl11
11ppor·t1111a!lll'T1tl' 11111 a,·iso d1· L'f'l'f'ili111l'11(0, pag:Hiio ai11ila 11 p1·1•111io fixo de too r(•is, tudo Pm scllos ül'(linarios.
Art. :!O:!. Aos tomado1·cs de vall's sprão l 11t1·1'.!.!:1tl'S, 110 :wlo
ria P111is.~fío, J'f'Cilins das q11:infias quP r!Pposila1·1·111. :il'i111 d1• qtlf~
p11.ssa111 docunwntar qualqul'!' rl'clamação.
Arf,, ;?.0:1. Ri o J'('JTIC'Ltl'ntc do vall' exigir pl'h·ia1111•11l1• 11111
1'1'1·.il)() assi;.rnatlo pl'lo d1'sti11atario, paga1·ü, pa1·a l's,.;p l'i111, 111ai."
100 T'•;is l'Tll S('llos 111·di11arios. l)lll' s1•1·ão adli1·r·idos :'t 1·1·sp1•1·I i1a
J'ornrula i111p1·1·ssa. l', nu l':tso de 1wdido posfl'l'ior d1• iJ,.1·l:11·:1·:ii11
rl1• Co1·1·Pi11 d•• qlll' o \ali> foi pago, :!00 r·1;i, 1•111 ,;1•llos q111· la111!)1'111 Sl'l'ão adll('ridos á !'l'SJl('l'Í.iYa fiírmnla.
Ad. :!O'i. Logo dqiois de emittirlos o,; Yalcs, .~Priln ns T'l'spl'cl iYos avisos de mnissi\o registrados po1· eont a dos Lo11tadlll'<'s,
aos q11aPs se dar:'t um ('l'L't.iricado.
A!'f. 20G. Aos tomadol'('S de Y:tll's ainda nãn pagn,; assisti' n
dir·Pit.o de smd.ar· o paga11wnfo e a f'lllrPga do a1·isll d1• 1•r11i,.;s:i11, assim romo mndifil~ar-llIPs o ('n<h•reço.
Ar!. 20C.. Não (~ IH'rmif.tida a !'missão dP Yall's :i fa\·nr de
Jlf'S-<llrt~ di>siµ:11:wla~ 11111· l••ttr:is ini1·i:ws 1111 1111111" q111· 11:i11 i11di1 i0
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dualize ou deteormine o destinatairio; podem, porém, ser emittidos a favor de emprezas, corporacões, redaccões ou administra\,'Ões de jornacs, estabelecimentos publicas ou particulares e firmas commerciaes.
Art. 207. Si o tomador de um vale nominal ou ao portador
11iío qu izer declarnt· o seu nome ou appellidos, serão taes indicac:õ<'s o;ubstituidas por lcttras iniciaes ou pela palavra-Ano11y1nu-,podentlo, entretanto, deixar na repartição a declaracão
d1• sc•u llOIIW e rcsitlcncia, a qual será escripta sómente na re-·
q11i"ição r~ 110 rec·.ilw, 11ara o effcito de reembolso, a que não terá
din•ifo si se recusar a fazer taes declaracões.
\l'f .. :!llH. Os vales postaes emittidos de umas para outras
n•pa l'lições do Coneio sc~rão validos sómente até ao ultimo dia.
dn :-<c)xfo mez, a contar tia data da emissão.
·
Paragl'a:pho unico. Os vale·s comprelwndidos neste artigo
"'""ão dPvolvidos :ís repartições f'missoras, na primeira mala,
d" pois dc pxpi.rado o 1prazo supracitado, salvo o e.aso de constar,
1111 1:or1·pio cio ·ckslino, pedido de revalidação .
.\rl. '.?0\1. A rcvalida\,'ão consiste na concessão de um ILO\'O
111·rimlo ele ndidadn igual ao primeiro, o qual póde ser sut·ccs:,;iYa111t•11fe rPno\·ado cknlro do prazo da prescripção prevüita no
:1 l'l. :• l O, mediant1~ novo prPmio pago pelo tomador ou pelo desf i11atal'io. na rqrnrtiçfio Pmissora ou na rle destino, por meio de
s1•llos onlinario~. adheridos ao Yerso do vale ou do recibo da
1•11iis~rw, no a elo da rnvalidação.
l'aragrapho unico. Quando a revalidação for motivada por
1':1 li a do Correio, as de:,;pczas correrão por conta do empregalfto
n>.~pm1saYl'i pela falta.
Art. 2 IO. As importancias dos vales nfl.o pagos prescrevem
P111 f'an1r da Fazenda Nacional no fim de cinco annos a contar
d:1 data da Pmissfio ou da ultima revalidação. Este prazo, po!'•~111, fica interrompido pelos processos ou reclamacões escripl a,; n respnito dos mesmos vales, para os quaes o novo prazo de
p1·••s1·1·ipção conwçnrá a ser contr\do da data da sentern;:a final ou
dn dPspacho definitivo.
J>aragrapho unico. Corrnrão por conta do empregado rcsp1111san'I as rlrspezas com o vagamento de vale15 prescri11los por
l'llipa do Correio.
Art. 211. Os vales officiaes serão emittidos em virtude de
requisição especial com a declaracão do fim a que se destinam
as respectivas importancias, data e assignatura da autoridade
requisitante.
Paragrapho unico. Só podem fazer taes requisições as nutnridades e funccionarios competentes para usarem do scllo official.
Art. 212. No caso de perda, extravio ou inutilizacão de um
aviso de vale postal nominal, terá o tomador direito de reembolso que será effectuado depois da declaração do Correio de
destino de que o pagamento não foi feito, nem o será, devolvcudo o vale na primeira mala.
.
§ l. º Nos mesmos casos o destinatario terá direito ao pagamento do vale, tambem mediante requerimento, desde que a repartição emissora ratifique o aviso de emissão.
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# ~.º t:-li a perda, exLraviu 0u i11nLilizaçãu du aviso for dn.
'ida au Correio, l'icar:·1 o deslinalario isento du pagarnrnl o do
11010 prnmiu e 110 1:nso contrario será esL•) pago poi· 111eio de s..Jl11s ordinarios, adlieridos ao rcspceLivo requerimento.
§ 3. º Para os vales ao portador só porleI'iL haver rc1·nil1oh11.
§ 11.º Si o pcdiuo do re1)mholso f'or foit.o cm 1·pparLi1~iio q111:
11:w st'ja a emissora, o Lolllador fica suj('ilo ao on11s do li~ .. 1ksl1:
al'Ligo.
Art. 213. O tomador de um vale pod1:r:í Sl)l' !'1:P111i10Js;1d11
11a pl'Opria repartição emissora, apres1·nlando al'iso dt' c•111is.s:u1,
,l1·sde que o vale ahi se ache.
Art. 21 í. Si o tomador ou destinaLal'io du um Yalu n•q111.:1-c1", na fórma j{1 csLallelt)Ciua, que o pagamculo s1•ja l'cilo e111 l111·:Llidadc clivet·sa da primitiva, pngar:í para esse fi1n lud:is ;1-;
111 "i'"~.;1.s, 1·011111 si li11•s~1) dP St:l' l'1·ila 1111\:t. 1101·a 1•111i-.-;l11.
Art. 21G. Os Yales postacs - nominacs - pod1•1n ·'''I'
l.l'ansferidos por meio du -- endosso -- no aviso do e111i,;sii11 1:,
11PsLu caso, não St'l'iio mais pagos aos pri111iti1·os dcstiual.a1·i11",
1•Xt't'IJLO cm virtude de novo endosso.
§ 1. º As pessoas cm fa\'or de quem se cffecLuarcm os Plld"s""' pas,;a1·:lt1 1111 :11'111 d11 pagnrn1·1llo 11-; n•sp1'rl.il'o-; r1•1·il111-;
111is prnprios vales.
§ 2. º As firmas dos endossantes, quando não conhe1.,idas, de\'l'.lll srr authenticadas por t.a!Jelliãcs ou consules, 011 abon:1das
pi: mn Lc empregados incumbidos uo pagamento dos \'a lr.,s, p11 r
1]\1alqllel' dos meios permittidos cm direito.
'
Art. 21G. Os tomadores ele vales postacr; têm o dir1•il11 d1:
solicitar, jn11La11do o recibo de crnisão, a rectifica<;ão do 111111)(:
d11 d1·sl i11ala1·i11. 011 l''•dir q1w n paga111Pnto sr.ia l'Pil11 :i 111111·a
p<•ssoa, para o que usarão de fot·mula especial, adl11'ri11do 11111
s1dlo de 100 réis.
Art. 217. Os vales :;eriio pagos mediante apresenfar;fio di:
al'iso de emissão, que ficará junto ao vale com recibo assignado:
1.º !\as .\d111i1iislrn<:1"i1•s r Srn·<'lll""ª''~--- d1·nfrn 1k :.!í lior·a~,
não se contando os dias feriados;
2. º Nas Sub-Administrações e Agencias tlc 1• classe --- rl1•nfrn rio prazo ele oito dias de vista e nas outras Agendas no de
1[; dias.
Art. 218. Os vales nominacs serão pagos nas co1tdir:õcs do
arl.igo antecedente:
1. º As pessoas a favor de quem fornm Pmitticlos ou endossados, indicadas por seus nomes, ou a seus represc'nf.ant.es legaes;
2. º Aos representantes ele casas commereiaes ou empr1'zas,
aos administradores, gerentes e proprietarios de jornaes. aos
funccionarios e directores on administradores õc cslahnlrci1111•11f "~ puhl icos 01 t parti cu lares, quando os vales tiverem s i1!0 ern ili idos ou endossados a favor dessas pessoas.
Art. 210. Os vales ao portador serão pagos a q1wm :iprc:-wntar os avisos respect.il'os, sem outra form:ilidade al(•rn cio recibo do apresentante.
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ArL 220. Não serão pagos os vales:
t. ºDepois de expirado o prazo de validade;
2. º Us que eslivcrem cm discordancia essencial com o re~1wdi rn aviso de emissão;
0." Os que não tiverem chegado ú repartição destinataria,
ainda q11e o aviso seja apresentado a esta;
í." .\1J11"llt•s 1·11j11s a risos co11tivcn•111 altcm(,'1)ps 111J {Pxlo,
ras11l'a, cutrclinl1a, paJay1·a ou palavras accrcscentadas ou risl'ad;1s.
ArL 221. ·O pagamento dos vales, nas condições do artigo
a11Lec!•dculc, será feito depois das devidas syndicancias, corrPndo as clespczas por conta de quem tiver dado causa ás irreg1Jlaridades.
J•a,·agraplio uuico. Esse pagr.rncnto, porém, poderá ser
fl'ifo :wtm; de taes sy11clicancias, q11ando e sô neste caso haja
pl'ssoa idu1wa que se responsabilize pelo mesmo pagammllo aul 1•(' i pado, o q111~ declarará por cscripto.
A1't. 222. Os empregados incumbidos da emissão e pagaJJJl'.11 lo do vales são responsavcis para com a ficpartição pelas
q11:111Lias que elles t.mil1a111 indevidamente pago e pelos projuizos
1·1·s11llaules dos erros na emissão.
Art. 223. u Governo poderá, cm circumstancias extraordi11a1·ias, 111edianlc 1·cpn·Hr·ular,ão moLiYaLla ao dircct.or geral dos
1 :11rreios, sem JJrcj u1zo do reembolso:
1. º Suspouúcr temporariamente a emissão .e o pagan.uto
ili· \ alPs c1ll qualqtwi· repartição postal ou cm todas as rf'parti,., , ., '"'·''ª''·' da llq11J!ili1:a;
:! . '' Jteduz ir temporariamente o valor maximo dos vales.
Arl. 221. Cheques postaes são vales pagaveis nominal111c•11! e ou ao portador, sem aviso, em todas as Administrações,
~1!1J-Administracõcs,
Succursaes e Agencias autorizadas a
1·rnittir e pagar vales.
Paragrapl10 unico. Os cheques nominacs poderão ser transferidos por meio de endosso.
Art. 225. Os cheques-postacs serão das seguintes importancias: 1$, 2$, 5$, 10$, 20$, 30$, 40$ e 50$000.
§ 1. º Ser:io impressos no estabelecimento encarregado do
Jal1ri1·0 de scllos e outras fórmulas de franqnia para o Correio
(', 11111 ta tis Ili 11 ta11dis, conforme o modelo
auoptado para os
';1 l1•s.
~ '.!.'' Reriio postos em circulação mediante prévio aviso e
,,x pl'd i!;ão de in forma\:ÕCS descriptivas dos mesmos ás repari i1:1),.,; que sobre elles devam operar.
:{.º Cada categoria de chcques-postaes terá uma numcra1.:ãn ,pgnida a comr<.:a1· de um, indefinidamente, de modo que
l':tda 1'11cq111~-postul, 1'.omo signal distinctivo em sua categoria,
l1•11l1a 11m 1111111t•ro de ordem que lhe seja proprio, reproduzido
1111 lalão de 0111fo for dcsf,acado. A repetição desse nnmrro scrú
n·111rfada 11111a falsifica<;:io de vale.
§ e\.º Os clit•fJU!'s-postaPs S('l'ão emittidos na ordem n11rncri1·a rigorosa dos talões respectivos, sendo expressamente pro!1il1 ido int1·no111per a serie de numeras dos cheques a emittir.
Art. 22G. Os tomadores dos cheques-postaes pagarão em
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scllos estamµados no corvo dos mesmos os µremios cstalwlccidos na seguinte tabella:
Para os cheques de
»
»
> »
» »
»
»
»
»
> »

»

»

»

»

1$000 a 10$000 ..
20$000 ..
30$000 ..
W$000 ..
50$000 ..

$300
$400
$500
$600

$i00

l'arngrapho unico. Os fomadures de cheque>i-poslat•s l•~·rão
tlil'eilo a aYiso de pagam,.nto, pagando pl't\viamm1h' 111ais
lOO rt;is, representados em sello adhel'ido :io angulo t•squ,.rdo
inl'Pt'ior do chPqw>, e, llt>SfP caso, o t>mpn•gadn qttP fiz1•r a P111is::;ão .,scrrver~i no talão do ch1•q1w o 110111e " o domil'ilio do fo111ado1'.
Ar!. 227. Quando qualque!' pessoa 111•dir u111 ou mais t•lt1)t[t1t•s, o emprt'gado e1H,aJ'l'l'gado da emissão nsn·evPt'ú d" 111otlo
11111ilo 11,giYcl, de seu proprio punho" por exlt,uso em t'atla eh1·quc. a data da emissão, applicando depois com todo o c11idado o
1·arimbo de data no cheque e no talão, destacando !'Ili st'~11 ida o
t'lu•quc para entregai-o ao comprador, ult'diantn o pagi1111t•11lo
du 11insmo cheque e do premio devido.
1.º Os cheques nominaes, logo dcpoi:=; tfp Pmif.tidos. sPrãn
L'tif rpgucs aos 1·0111pradr11·Ps. qne podt•rão 1•xp1•dil-os tia ,.;pguiuf.e
f•'•l'lna:
a) a des1~oberto, lançando-os 1•111 qualqul'r caixa poslal,
s,.11\ 11c11hu111a outra despeza;
b) a descobPl'to e sob as formalidadns do regisl ru, mediaute o pagamento do prnmio de 200 r1\is;
1.· J incluído em sobrPcarta fechada e o mo carta, paga 11tlo a
laxa 1·01·1·esponde11te no Jll't'tnio refprido.
§ 2." Quando se tratai· de cheques ao portadot', os f 11111adol't'S poderão rcmeltPl-os com a declarar:ão do. valor, se111 ouf ras
tflospt'1.as a\1\111 das l't'fp1·irlas. P, Jlt'$[t' t·a;;o, o Correio 11s i11di>11mizará da res1wctiYa importancia, 1w caso do exfrnYio do
n'gisl rado.
§ 3.º E' permitlido a cada tomador co11111rar sem limifes os
cheques de cada categoria de que necessitar.
Art. 228. O pagamento dos cheques-postacs só s1~r;i df'toduadu á vista da apresentação do proprio chpque.
Art. 229. Os ehequf!s-postaes deverão ser aprcse11larlos a
pagamento no prazo de Ires mezes, a contar da data da emissão.
Passado este prazo taes cheques só serão pagos com o desl'ont o
d1' 25 ~;, dentro do prazo de trcs mezes, prazo 1~ste qun 1iodPr:í
ser renovado alt; um anno com o mPsmo rlesconto f.rimt'sf.ral.
Paragrapho unico. A importancia dos cheques depr1•ciados
sel'á escriptur:ida corno renrla da União.
Art. 230. Os cheques-postaes apresentados a pagamento
devem ser rninuciosament.e examinados, afim de Yt'l'i ficar-se
a sua aut.henticidadn. Os empregados examinarão espi•cialmente as cures, as vinhetm;, a fórrna e dimensão dos uumeros
" outros rarat'lPristico~ dos rhPQllf'S-posl.aes.
Art. 231. Em caso de suspeita de fraude o empregado sustará o pagamento, retenrlo o cheque-postal e dando nm rncibo
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ao podadol' do mes1110, afim de remetter o cheque com m·gencia e sob registro á repartição emissora, acompanhado das
observações em que se fundaram aS" suspeitas.
Paragrapho unico. O pagamento será, entretanto, feito ·
d1·sde que pessoa idonea assuma a sua responsabilidade pe- ·
rante a neparti<:ão.
Art. 23:!. Serão retidos do mesmo modo, afim de serem rernel tidos á reparti<:ão emissora, os cheques deteriorados de
rnodo a tornar-se impossin~l a verificação cio numero de ordem
ou o valor uo 111P~mo t•hpque-postal e bem assim os manchados
ou rasgados qu·~ não possam ser admitticlos como documento
'alioso para o effeito da contabilidade.
· A rL. 2:J;J, Quando os cheques-postaes apresentados a paga111t•nf o t~stin•1·pm nas condi<:ões do artigo anterior, o portador
•" obrigado a fazer de seu pro11rio vunho uma declaração conl1•udo:
1.º O nonH' e t'lldt•n•ço da pes~oa que lhe remetteu o
cheque;
2." A,.; co11diçf11•s t·111 tJlle o cheque lhe chegou ás mãos;
:J." Por qut•Jll o d11•qirn foi estragado ou alterado.
1. ~i o portadt1r uão souber ler, não souber ou não 1>ud0l'
P'l'l'l'\.l'l', podPrú f~m!I' redigir suas declarações por um terceiro
u allPsLar a siuceridadt' dollas JJOl' duas testemunhas conhecida,.; do l'll1Jll't'gado, as quaos assignarão a declaração; o chequeposLal P a dl'daraç.fw st•rão rmnet.tidos sem demora á repartição
1·111issora e sob registro de seniço, afim de que a mesma ault1rize ou não o pagamento.
§ :!.º Quando os cheques forem encontrados nas malas "1.as
(:1111diçõl's do ar!. 2a:!, a llepartição fará chamar o destinatario,
afim de salwr do uwsmo o nome e residencia cio rernettente e
t·11111 um of'fieio do qual constarão estas informações, além de
ou f1·as qtll' se n~laciouarem com o irregular estado do cheque,
1·1·111Pltt'rú t'sl.r ú repartição emissora, sob registro, para que a
111t•sma pro1•.1•da como esltt no paragrapho anterior.
Art. 2:1 í. U chNillc-,JOstal que apresentar, por culpa da reparl ir;ão emissora, qua qupr irregularidalie ou discordancia
entre o carim!Jo de data e a data manuscripta, deverá ser pago
ª" d1·.~t inataI"io " dt•poi,.; l'f•Jllf'ltido sob l'C'gistI"o a.o Corrrio de
procedencia para as devidas responsabilidades e punições.
Art. 235. Os cheques-postaes serão immediatamente cari 111lrndos, uão s1·1 1·n111 " 1·ar·irnbo rfo data da 1·ppa1'lição Pm qm1
se effectuar o pagamento, mas tambem com um carimbo vasado
para inutilizai-os .
.\rt. :!:1(i . .'\'n,; rlia~ 1 " !ti dP cada mrz a,; l'Ppartiçõ<'s l'll1":11T1·gadas do paga111 .. 11to 1!P d111qurs-postars Pllvia.rão ;íq rrp:il'f i1:ií"·' 1•111is-;111·a-; 1111i:t 1·1•lai:i'ío do,; 1·.hrquPs pagos du1·:rn!P
:1 1p1i11z1•11a. 1·11111 di:·wI"ir11i11ai:ão <lo a11110 da 1•missãn, nrn11r1·0 e
importancia do cheque de cada categoria.
Paragrapho unico. No caso em que uma repartição autorizada para pagamento de cheques não tenha feito pagamento
algum d11ra11ft• a quimPna., 1'nYiará r<'lação 1wgat.iva <'. mrnsalmcnte, serão trocadas entre as mesmas repartições as relações
dos cheques-postaes emittidos.
Art. 237. No caso de extravio de cheques nominaes, poderã.o ser fornecidas segundas vias dos mesmos aos remetle11l.cs,
1111•d iantP l'NJUPI"inw11lo 1• :qir1'senta<:ão dn reribo eompl'tf'nle.
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Paragrapho unico. Não se fornecerão segundas vias dos
cheques ao portador.
Art. 238. Não lrn reembolso dos cheques-postaes .
. h·t. :?:l!l. lluvPl'Ú uo 1·orpo dos d1Pqu1"-:-posta1•,: 11111 l11ga1·
especial destinado a receber a assignatura do remei.tente, si
este a isso quizer acceder.
Art. 240. A não ser cm caso de pagamento indevitlamonto
feilo, o Correio não assume nenhuma responsabilidade em relação aos choques-postaes, exceptuada a indemnização que für
rll•vida, de accôrdo c01n n final do ~ :..'" do arl. :?:?/.
CAPITULO

~II

SERVIÇO DE COBH,\NÇAS

Art. 2H. As repartições autorizadas a emittir n a pagar
postaes são Lambem encarregadas de effectuar, pot· conl a
de terceiros, o serviço de cobrança de recibos, letra.~. titulos,
fadur·as, 111i1·iga~Õl's 1·. 1·111 gPral, d" tor!os os yal111·1·s 1·11:1111u·rt~iacs e de quacsquer outros, taes como dividendos de compa1lliias P d1• li:1111·11s, j11r11~.; d1• a·JHdit·1·s da di\·ida pulili1·a. g1•1·al.
1•sl:11loal 011 1111111i1·ipal. l':tl!<lVPis :í vista f' s1•m dPSJlf'Za.
Art. 242. Os valores a cobrar serão apresentados cm qnal((Uer estação postal autorizada a recebei-os, descriptos ern dn]11 içata, cm uma fórmula impressa para cada documento e depoi.-:1 incluídos em sobrecarta fornecida pelo Correio para
s1·n·m Pxpedidos, IJH•dian!P 1·egistro, por conta do 1·p111eltr•nf1',
ArL 243. O limite maximo das importancias de caria titulo
a cobrar será o mesmo estabelecido para emissão de vaks postaes.
Art. 24'1. As fôrmu las impressas relativas a cada documento, alt\m da descripçfio dos mesmos, devem couf Pr:
1.º A quantia a cobrar escripta por extenso;
2.º A indicacão do domicilio do devedor.
Arf.. 245. Além da fórmula impressa, acompanharú cada
documento um recibo datado, assignado e legalmente sellado
pelo rcmcttente, cxcepto quando se tratar dr: dm·u11u,11to mn
e11ja cobrança não haja necessidade desse recibo.
Art. 24G. Das importancias cobradas o Correio descontarú:
1.º A commissão de 2 % paga em sellos, sobre a irnvorlaucia ele cada documento, na seguinte fórma:
val1~s

Até 25$000 ................... .
De 25$ a 50$000 ............... .
De 50$ a 75$000 .............. ..

$500
i$000
1$500

n assim por diante, accrescendo sempre 500 réis por 25$ ou
fra1·1;1l1·~ d1·sla q11antia;
2.º O premio do vale representando o produclo liquido da
cobrança.
Art. 247. O Correio não recebe pagamento parcial; caria titulo deverá ser pago de uma só vez e em moeda corrente.
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Art. 248. Si nc. prazo de 15 dias depois de recebidos os doeumentos pelo Correio, a cobrança nlio estivêr realizada, o pagamento será havido como recusado e os documentos devolvido~
ao rcmeLtente, não tendo o Correio, nestes casos, direito á com111issão.
Art. 249. O Correio, no serviço de cobranças, não é obrigado a processo algum judiciario, nem a provar, por qualquer
l'ôrma, a falta de pagamento.
Art. 250. Os vales para remessa dos productos liquidas das,
cobranças ficam em tudo sujeilos ás disposições relativas aos
vales postaes de permutação de fundos.
CAPITULO XIII
ASSIGNATl'RA DE JOHNAES, REVISTAS E OUTRAS PUBLIOAÇÕES
PERIODICAS

Art. 251. As repartições postaes para esse fim autorizadas
poderão receber dinheiro para assignaturas de jornaes, revistas e outras publicações periodicas, feitas no Brazil, ficando
aquelle serviço a cargo dos empregados incumbidos da emissão
de vales postaes nas repartições para esse fim autorizadas, _
dos agr,ntes do Uorreio, onde não houver serviCQ de vales.
Art. 252. As assignaturas de jornaes só poderão eec.f,o-.
rnadas por periodos certos e fixados nas publicações a que 1Tlas'
se referirem.
Art. 253. Pela assignatura de jornaes e outras publica~·ies periodicas pagar-se-ha adean!,; idamente:
1. º O preço integral da assignatura correspondente a per iodo determinado;
2. º O premio de 2 ~~ sobre essa importancia;
3. º A com missão cte 1 % para transferencia do dinheiro.
Parngrapho unico. O premio e a commissão de que tratam
o;.; ns. 2 e 3 deste artigo serão pagc.s em se!Ios ordinarios, adheridos no officio de requisição da asnignatura para serem oblil<'rados na repartição de destino.
Art. 25í. Si a repartição onde for tomada a assignatura
IJiío emit.tir nem pagar vales, será a importancia della remettida 1•1t1 nff'icio e soh l'Pgisfl'o d1~ serviço, L~om valor declarado, e
:11·0111panliarlo {]as indi!'açií1·~ IH'cessarias, á repartição postal da
s1lde da publicação a que se referir o pedido, afim de que esta
111·omova a assignatura.
Art. 255. O Correio não assume responsabilidade alguma ·
!l•~las obrigações dos editores, redactores, gerentes ou adminisil':tdorcs de joruaes e 1rnblicações periodicas 1 e bem assim não
~1\ obriga a reembolso algum no caso de cessar ou ser interrompida a puhlicai,:ão dos jornaes ou revistas durante o período
da 1·Ps1wd.iva assignatura.
Art. 256. As repartições do Correio obrigam-se a dar anda11wnf.o a quaesquer reclamações fundadas relativas ás demoras
rn1 irregularidades no s1•rviço de assignatura e remessa das re-
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frl'idas publieacões, dl)pois de feita a 11eees::mria i·ccla11wc;iio Pm
f1ít·n 1u la provria, 11a qual affixarú o n•elamante um Sl' llo de
iOU róis.
Al't. :.'57. Si, pur qualqul'l' motiYo, não se realizai' a assignat u1·a pedida, a quantia para c:-:se fim entregue ao Correio
serú devolvida l'll1 valo ou l'lll officio de scnicn, eom 'alor dn1·laL"ado, para rcstituic;iio della ao assig11anl1'. nwHos a 1·011H11iss;1o l' o pn•m io pago1< 11a 1·1·pa1·tic;ão de 01·igl'tn.
ArL. :.'58. Si os cdil1_1!'PS, gerentes, redaeL<ircs ou :11lrninislrado!'l'S dl) jorrntl'S !) oulras publica<:õPs IW!'iodi1·a1< q11iwn·111
s1•nit'-Sl' do C<11TPÍO ro1110 inll'l'llll'<liario dl' a.ssignal111·as, o p1·l'111i11 d1• :! '/, d1• <Ili" traia 1i !l. :.'do :ui. :.>:>:; Sl'l':í 1kduzido do
pr·pi:o da ª"signat.u1·a, n par·a Psse fim l'll\'Í:tl'iio d!Ps ú repa1·I il.:iio poslal da s1;dl) d1) l.aPs pt1blicac;1i1·s, pal'a Sl'L'1•m l'Pgislradas
1\ 1·1·111dlidas ú.o.; 1·Ppa1·lic;1i1•s posl:ws as :<1•gui11!1•s J1·1·la1·:,i;õ1·~
··111111Jl'LP1tl1•111<'1tl1· assignadas:

1. ª TiLulo da 1rnblicac;iio;
:.'. n

Loealirlade onde (· l'cila e

ou :11l111inisLt·at;ão;
3." Jll'cço

da

af'signatun1.

Olldt• ll'lll

i;ua s1•11t>.

rim· IH<'Z, t 1·i111l'slt·1',

anno ou da publieação aY11J:.m pm· fmw.ieulo ull

fll'l"
Sl'l'Ú

gl'l't'Jll'ia

~1.•111<',d.1·1',

Ynlurnn;
dPd11Zida cio

'1. ·' JJcda!'açúo de qm· a eommisc;ão de:!.'.
Jll'l'ÇO da assigmtlura;
G." Nome do indi\ iduo, firma f'o1·inl 011 1·m1n·eza a q11e111
d1'\'I' s1•1· l'nYiada a impol'tancia da assigna1ura;
•· G. ª Comliçõcs especiaps da public:u:ão.
Al'I. :!5\1. Nas repal'Lic;Õl's posta .. s auloL"izadas s1•1·:í f1•iln n
1·1•g isLt·o de jol'naes, l'<'Yisl as 1) oul !'os vet·iod i1·ns pu li 1i1·ar111.~ 11a
"1'd•~ ou na zona depnndPnte da repal'! ição, 1~ 110 nwz <11• dl'z1•111lirn d1• 1·ada an110 s1·1·:"t l'<'llll'ltida urna d'liia ú 1·Ppa1·ti1;ã11 d1· 11111·
d<'pl'1H1l'L', qu1>, por mia YPz, O!'ganizauilo o J'l'gisf.ro dos jnt·twcs e
!'•'\ islas publicados Plll sua circumscrip~·ão, o rcmcfJerú por r1\pia ú. Dircctoria, para que esta possa fawr o registrn gpral de
f odos os j oniucs, rcv is tas e outros per iod icos publicados no
13razil.

CAPITULO XIV
C.\IX.c\8 ECONOJ\llC.\S

Ar!. :.'!ill. As l'l~p:u·Licôt•s iwsLal's d1:vida1111~11L1: :u!ln1·izad<1s
Jll'la J>i1·,.dol'ia U1•ral op<•1·:u·ão 1·m110 su1·1:ul',;ac"~ dt) u111a 1·aixa
l'1·u1101t1ica 1·cnll'a! com a gal'anlia da Unifto .
. \rt. ?(il. O di1·1•1·!01· gP1'al s11p1·ri11!1•11il1•1 ;í o Sl't'\Í1:n das
!'aixas 1•conomicas, 1kcidindo toda» as duvidas l' proc1.,ss11.~ q111:
dellu >;e originarem.
Art. :!G:!. A Dircctoria Ucral dos Concios LPl'Ú a p,;1'!'iptura1:ã11 geral dos dcpositos u o l'adastro rias cade1·net.as e l'l'!ll'l'-'Cll1arú a União em suas relações i;om os depositantes.
Art. 263. Cada Jeposita11te terá uma conta corn•nlP e111 qu<)
s"rão cscripturadas as entradas P rcslil11i~õPs fcilal' <'os .inros
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que se forem vencendo e uma caderneta donde constem as refe·
ridas transacções.
!
ArL. 2Gl. Os depositos em dinheiro não poderão ser infe!' inJ'f'8 a 100 r1liR 110m superiores a 1 :000$000.
Art. 2ô5. As quantia8 depoRitadas serão comprovadas nas
rademf'fas por selloR de dPposito que para esse fim Rerão vendidos nas 1·1•p;wti1.:íiP'< posta0s ou nos estabrlcirimrntos autorizado.~.

ArL 2ôô. A8 quantias depositadas vencerão o .i uro annual
d•· \ '/r, r·apitalizado por nwio dP scllo de deposito <'lll .iatwiro de
1·nda a11110, d1·~11t'!'zadas as fracções de 100 r11is.
~ l. '' Os j111·os sp11fü1 eontados do dia l f]n nwz s0guinto
:'iqnP!le em que frir feito o deposito.
§ 2." N1~nl111m juro sHá abonado ao depositante que liquidar sna r:arlerne!a nos primeiros 30 dias do drpoRito.
.
~ ~. º As qua11t.ias i11fPrior0s a 1$ ou superiores a 1 :000$
11no Y1•111:1~rão juros.
Art.. :.'!il. A pt"dido do depositante, a quantia depositada
11rnf,.1·ú RPI' 1·n11YPrt.ida Pm títulos de divida puhlira, dPt<contadns
:1s dl'SJH'Za~ da acquisi<:ão dPSSN\ titulos.
Art.. :.>ô8. O rPPm!JO!so parcial ou total do deposito srrá
frito ao dl'positantn on a s<'n representante legal, mediante a
ap1'PSPnfnção da. carf Pr1wta P com aviso prévio de 10 dias para a.s
q11anLias infr'riores a 500*, 20 dias para as inferiores a 1 :000$ e
:m dia;;; para as PxredPntes. Seja qual fôr o numero de pedidos
d" 1·pf irada para. a nwsma c·aderneta não SPriío nltrapnssadoa os
li111il0s PslalwlPcidos n0ste artigo.
Ar!.. 2(j\l. As q11ant.ias depositadas, assim como os juros não
r1•.:·la1nado~. 11rPs1'·rPYPm a favor" da Fazenda ~arional no fim de
:w annos.
_\l't.. :.'70. Os limitrs dos depositos rstahPlPridos ;no arf ig'<1 :.'ti'i, J11•rn 11·omo a taxa dos .iurns, só podrriío SP'1' all0rados
J "1n l'nd1·r· LPgislativo.
Art. 211. Os fundos provenientes dos depositos terão a
mrsma a.pplieação que a lei permittir para os das caixas Pron11mic:is frtlf'rars.
Art. 272. A repart.ição que tiver de restituir um deposito
pmlt•r:í para esse fim recorrer ao rnppriment.o feito para paga1111·11!.o de vales postaes.
Art. :.'i3. o r<'embolso de um deposito poderá ser feito em
q1ialquer repart.içüo incumbida do serviço de caixas economicas,
~1·rn despr,za alguma para o depositante.
Art. 21 'i. As catlemelas serão nominativas e conterão todas
as indicações necessarias para o reconhecimento da identidade
do dr,posif.ante. No caso de perda poderá ser dada uma seguncla
' i,a wm as cautelas estabelecidas nas instrucções.
~ 1. º As cnrlf'rnetas terão impresso na capa um resumo das
d ispoRiçõe8 que interessarem directamente aos depositantes;
strns folhas intrrnas serão quadriculadas nas dimensões do sello
dl' d1,posiln, dí• Rort.c que não haja confusão entre aR entradas.
§ 2." A8 cadernet.as ti•rão, na parte interna da capa, Jogar
para a:::signat.ura do proprietario, e quando rsto não souber e~"
rl'rwr, drw-~r drrlarar rsta eiro1nm1t.ancia,
1
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Art. 275. Poderão ser recebidos depositos de menores e senhoras casadas e aos mesmos restituidos, salvo opposição dos
p:ws, tutores e maridos.
Art. 276. E' vedado nos empregados dar esclarecimentos
rnhre os depositantes n drpositos a outrf'm que não os scus f'H111Priores.
Art. 277. O Governo podPrá rmiUi1· carlt'rndas ao portador
quando julgar convenit'ntn.
Paragrapho unico. As cadernetas ao portador s<í poderão
t rnnsitar pelo Corrnio em carta registrada com valor dedarndn.
Art. 278. Considm·a-se depositante ou proprietario rle uma
c\aderneta aquclle em cujo nome é aberta a carlernefa. sn.ia prdo
proprio depositante, sr·.ia pnr outra rpialq11Pr pessoa, irnl<'pr•111f1•nt e de procurar,:.fío.
Art. 219. As carll'rnPl.a,; não assii.niadas serão co11sidP1·ndns
an portador e pagas a fJlIPlll as apr!'s<'ritar, rprnndo não dr•cla1·1•111
~f'l' o depositante menor.
Art. 280. Em caso algum o CorrPio se n•,;ponsahiliza pP!a
pP!'lla, Pxtravio on avaria de uma caderneta.
Art. 281 . As ca<lernnfag não podcm ser ohjecto <fo scquPst.ro, penhora ou obri1-rnção, nem sn aclmiltirão protestos ao r<•<'lltholso, sal\'n n raso do quo trata o ar!.. 268.
Art. 28:!. Os empr<'gados incumhido·~ do re1m1hnlso são
r1•spnnsan~is Jlldns paga!l1P11f.os iwlPYirlanwufe fritos.
A1·t. 28:l. !'ara i11icial' 111na cadr•rnefa hasta quf• o i11f1•r<·s"ªrlP aprcsP11{0 rn11 srdlo rlc dPpo,;i!o das menores taxn.s, n q11:t!
-;1•1·:'1 affixado o carimlJadn com o carimbo de data.
Art. 281. As cadernetas não são lrnnsmissivoi,; por endosso.
N1dlas não 6 admiltirla insl'ripçfio alguma fi1ra das regulamenf.ares, 11Pm signans, t.ra~11s, il111TÜC8 011 rasgiíPs. Qualqup1· c:irl1•1·111'la nesf.as ('OIJr! i1;ií<•s sf'r:í a(lJJ'l'<•IJ(•nd ida e <'llCPtTada a f'on 1a
r,<~pPdiva, si o 11i'posilanf<' não sn Pxpliear devirlamenfe,
A rt. 28!í. As cadl'1·111•I as inst il 11 idas Pm lw1wfirio <IP menores <k 1(i annos i)p1·l'rii11 t'IHJfl'I' a iwli(·:u;iio do nomP do paP 011
t 1dnr do menor.
Art. 28G. Não Sl'l'ão admiltidos deposilns eondi1·ionaes.
Art. 287. A liq11ida~iío rias caclerrwf.as p1íde sei· f1>if a Plll
q11alqw•1· f.ompo, nas l'Pparl i1;õos aul oriz;idas. qiw r!P\'f'l'iín rl:11·
c·nnlwrinwnto :'t dirP«inria do lllllllf'l'o 1· sp1·ie da (';ul1•rnPla 1~
total liquido.
:\!'f. '.?88. Parn q110 11ma eadPl'llPla SP.ia liquidada ,; rni-dP1·
q11n 0 dpposilante pagul' o ('.Usto da cadnnida.
Art. 28\l. As quantia,; dPpositarlas nas agn11f'ias n :-<1wc111·~:ws Anri'ío t'l'f'ofhidas !lt<'IJSa!mPnlc :ís f.hpsom·arias das repa1·t.i1;Õ!•s a fJl!I) rdlas esl.iYr:r1Hn sulwrdinadas. Estas 1·01111111111kn1·iio ;\ Dir<'do1·ia (;,.l'al, pal'a 11lt.P1·in1·p..: dPlil11·1·:11:1\1• ...:, lfli:lf'C' '"'
~a Ido,; em cof!'n pr0v<miP11f.Ps dPssa origPm.
1\rf.. 2!l0. Os ,;a Idos existentes nos eol'res das rep:1!'1 ic:íil's
post.ae8 irão sondo dnpo,;ifarlos no Tl!csourn F1)r!Pml rp11~ ns
resf.ituir:í nas nwsmas c·mHli<;ões e 1Pn11ns <•st.af)('J1•r·id1k-< pa1·:1 :1~
1:aixas Economicas .
.\'rt .. 291. 08 jnrns, lucrns e vantagPll8 p!'ffVPllit!ll(Ps dos Plll111·<·~1.imo,; real iza<lns l'0m ns l!Ppositos das r·aixas p1·n1111rn i1·ns
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postacs serão recolhidos ao Thesouro Faderal annualmente,
('OITcndo por conta deste os juros pag9s aos depositantes ..
Art. 2!"!2. O di,rect-0r geral expedirá as inebruacõas neoea-~
sarias para a execução do serviéo de caixas economioae po•·<
taes.
·
CAPITULO XV
ESTATISTICA

ArL 203. Os dados para a estatistica do movimento dl\s
r•nrrPsponrlcncias cm geral, dos vales, encommcndas, malas e
~a1·1·ns Sl'J'ilo colligidos permanente ou periodicamente.
Art. :20L
Na ])frcctoria Geral, Administrações, SubArlininistrar:õPs. AgC'ncias es1wr.iaC'R e rle 1 • elasR'e e nas Suc1·11 r·sat)S far-se-ha a estafistica :
o) /'r?1'mo11('11tc:

1, das correspondcncias officiaes ;

:!, das r,on·cspondC'ncias postaes ;
:l, das corrcspondencias registradas sem valor ;

·'i, das corrcspondcncias com valor declarado ;
;;, das corresriondcncias de refugo e expreBsas ;
G, dos valns e cheques postaes emittidos, pagoB, reembol!"atlos, rcvalidados e prcscriptos ;
7, das encornmendas ( colis) e das cartas e caixas corn..-a1111· tle1·1nrado, r<~ccbidas, expedidas e distribuidas;
H, das malas C'XpC'diclas, recebidas e em transito ;
0, cios .iornaes, revistas, etc., assignudos por intermedio do
CorT<'io n das publicações postaes ;
10, dns quantias depositadas nas caixas economicas pos1acs ;
11, rias linhas rle correio terrestres, maritimas e fluviacs;
1:2, das f1írmnlas d<' franquia cm circulação, vendidas ou
r·o11s11111irlas ;
1:i, das reclamações sobre a execucão dos serviços ;
l 1, da rC'ceita e despeza do Correio.
li) /'r?riodicn:
1, das corrC'sponrlr•ncias ordinarias nacionaes postadas uns.
1·aixas de eol!Pcta ;
2, rins co1TcsponclPnc ins ordinarias distribnidas nas respe ..
1·1 i\'a zona rln serviç.o ;
:l, das l'OlTesponclcncias estrangeiras recebidas em malas
f'~lrangeiras fechadas ;
·Í, rias corrnspondencias expedidas diroctamcnt.c para o ex! Prior cm mnlus fcchaclas;
;;, das c01TC'sp01HIC'ncias estrangeiras em trarnlito para o
1•xLf't·inr.
Art. 2!"lrí. A cstatistica permanente comprchende as oper:H:iiPs dC' ('()llecta ( postagcm), di>1tribnição, expedição e consu1110 das l'OITespondnucias, por CSJJec.ios, de conformidade com
:i l1•l 1·n 11 do nrt igo antrwior.
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Art. :?flü. A rstatist ica perioclica, quer nacional, quer intf~r11ac io11a l, serú feita nos nwzes ele abril e ontuhro e constará da
t·ont.agrm exacta da rorrcspond0nci:"1, POJ' r•SJH'<'Íl'S, <' do rcs111•1·! iYo calculo para o eornpll(o annllal.
Ar!. :?fll. As Agrncias dr :?", 3" e .\" dasscs fal'i\o setnpl'c
a 1•.'<l:it isf ica pp1·rna11P11I<' do moYimcnto :
1, das cn1TPspo11d1·111·ias ordinarias postadas 11as r1•s111•c·f iYas r·aixas :
:!, das <'Ol't'Pspr111dP11c ias n!'dinarias ri ist.rih11 idas ou Pnf I'l'g11r•s na rrs1wctiva zona;
:l, das co1Trsporn1Pncins rrg·istmdas t'Olll " s1•111 Yfl lrn· ril'f'l:11·:1dn, I'l'CC'bidas, f'XJlf•didas e Plltl't'J.!t11·s;
\ das malas t'XJJPdidas. rrrc!Jidns P P111 t.ransilo:
;'í, dos Yalr·s e chC'qtws l'lllillidos. pa/.!OS, 1·1·Pni11o!s:1do~. r1•\:tlidarln.s f' pn·SC'l'iptos:
(i, das 1111:1111 i:1s dPpnsifadas nns 1·aix;is 01·011m11i1"as p11sf :u•s :
i, dos .iornar•s, rPYisfns rt.r., assii:rnarl11 ..; pnl' i11l1•r111i'<li11 do
1 '.ol'l'eio :
a, rins f(irnrnlns \'í'lldidas
li, ria r1•re it.a <' desp1•zn.
f:A PTTULO XYJ
LIYllETES JJE

IDENTID.\JJI·~

Arf. 2fl8. A Snb-nirPrloria do Traf<'go. as Adminisfrar:ií1·~.
f'11h-1\rlminist 1·ar,iíPs ,, AgPnrins esrwcinrs P rir t" rla.~s1>, r•xr·ppfo
a~ S111•.1•.1irsr1Ps, podPrfío P111iflir lin·Pfí's dP idPnfidndP, ri l'l''lllPri11w11to dos i11!P1"'""niln" ,, mPdia11I<' ri~ 1'n11di1:1-1Ps :tq11i 1·sta1i .. 1i:l'idns.
Al'I. 2flfl. O liYrf'f P dP idPnf id:tdl' sf'l':Í, m11t111is m11tandis,
r·rm f'ornw o modelo am1Pxn :í Con\"l'llr,fío í'lll Yigor " r·m11prPl11•11dcr:i 20 folhas (rrrihos mmwrarlns s0g11idnm011tP) .f'.n11tPr:í,
al1;111 do J'el.1·ato fnr11eridn pPlo l'í'fJ111'1'1'11f P, as inl!ica\:ií1•s prssoaPs 1•xigidas por af)uPll1• rnoilPln " a S\la firma aut hPnt i<'nrla
r11·Jo funrrionario qu" o l'mit.tir, nfío pod<'1Hlo, prll'fanln, sr·r
1·11111·Pdido a analphahrtos.
Paragrapho u11ico. Na rapa intPrna dos li\T<'f\'s d0 idrnt irlad•'. na primPirn pagina P prw snJ11·p o rdratn. SPJ';Í nl'l'ixnilo
i1111 1'arim!Jo <'Ili !'l'lPYO, pi1·ofadn, 011 n11ln1 """' i11d1•ll'Y<'l1111•11l1•
ª'"ignal" aq11l'!IP rl111·11nJ1•11to P n lnr11 .. indisr·utiYPl.
Art.. :mo. O lin·<'f P ll'l'Ú Yalor por 1.rPs am10s, crmfadns dn
data ria Pmissão, r sPni Yl'IHlido pP!o prr•r.o rlr mil ri'•is, cobrnnrlo-s0 0ssa imriorf anria rm srllos orclirrnrios, q110 sPri\o nrlhi•ridos no logar indicado no modelo <' inutilirnrlos 1•0111 os <'ari1nhns ordinarios rle dnLa das repartir,i)cR 0mi::;soras rPS[ll'cf iY;is.
Art. 301. O uso do li\TPlP não será ohrigntorio <' fi<'nr:í ao
arhitrio dos infPrcssadoR a prova da propria idPnf idad1• JHH'
crnalqner outro meio n<lmissiwl ou pC'rmittirlo na ii'gisl:ir:iin dR

ílPp11J1lirn.
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Art. 302. Os objectos de correspondencia ordinarios existentes na posta-restante podem ser retirados pelos destinatarios mediante a simples exhibição do livrete de identidade. A
entrega, por(•m, de oh.iectos registrados e encommendas, com e
sPm Yalor, o pap:anwnto dP Yales e as retiradas das caix:u:; econom i<·as post at•s s('i pndPri'io Si'!' feitas 11wdiant<> rPcihns df>;:;ta<·ados dos li\T(•fes, 1·pg1ilarmPnlc fll'C('lH'llidos os diw1·ps " assignados prlns rPSil<'di\·os i11t ... 1·pssados, sah·o quando PSSPS sP.iam
n1ilnrianwntP conlweidns do Pnipr·pgado.
§ 1. º No caso rdt>rido de correspondrncia ordina;·ia de
posta-restante t.ambem são obrigat.oriamenle arceilas como
pro\ a a idrnt irladP as radr;rnrtas dr idrnt i fi,ra1:ão emanadas
das autoridadt•s poli<·iaP.'<, rrn dr outras a qnPm rssr serYiço
(•si

i\'f•]'

am•cto.

rnt.rrga ao Correio dos rrcihns dcstaradm:; do;:; livretPs não dis1w11sa, loda\'in. o d;•stinatnrin dos 1·pr•ihos dós oh.ie1·1 os ou das so111mas que J'Cl'eber.
ArL :rn:J. A cntrpga de quaesquer correspondPJH'ins, com ou
sPlll valor, ou os paganwntns de quant.ias pod;•m sPr tambem
foitos a d1•legados do proru·ipfario do livref.P, sendo considerado como tal a pPssoa qun apresrntar o proprio livrete com o
ri>ciho a destacar-sr· jú prPenchido e assignado 1wlo mesmo
proprietario, para o effeito que tiver rm vista.
Art. 301. As repnrtiçõrs postaes ficam isentas de qualquer
re!3'()011Sabilidade, desde que a entrega das correspondencias, os
pagamentos ou outras OJH'rações tenham sido rffectuadosoneclianti> r•'cibo rlesfnrndn rins li\Tetes e assignnrlos prlo~ rpspedivos pi·opripfarios.
Art.. :rnri. No raso rir desapparecimenfo de um livrete, o
~cu propriPf nrin, rp1PrP1Hln precaver-se contra as consequencias
fJllP possam re.~ulfnr dP tal desapparecimento, deverá communiC'al-o an Corrr~io, í' Pslc proyidrncinrá para qur o livrelr sejfl
1·111i-;idPr'ado 1111l/n. '1·01·1·p111!0 as dPspPzas pam p;;:sP fim. si aci
ho1t\'E'l', por conta do intrressado.
Art. 30G. As repartiçõrs postaes que receberem o ultimo
recibo do livrrt.e exigirão a entrega deste e proporcionarão ao
proprietario, si este quizer, a posse de outro novo, mediante o
prrr:o Pstnbelrcido, inrleprndenf.e de provas de idrntidade.
§'.~.ºA

CAPITULO XVII
C:ONTfiAVENÇÕES -

PENALIDADES -

fiECURSOS

Art. 30!. Cont~avenção é a transgressão das leis, regulament?s _fl rnstrucço~s attmentes ao serviço postal, por acto
0~1 om1s;;an voluntnrws, d<;clarado~ puníveis. Os casos prev!;;:tos n~s. arfi.gos a seguir cons1der'.lm-se contravençõfls o
l 1<·a111 su JPdos as pr-nalHlnrlcs Pstabelrr1das nPsfp rcgulamPnto.
AI'!. :líl8. TPI'. S('Jll autorização, raixa ou dPpnsitn para
rrceher, expedil' ou distribuir cartas 011 objectns fechados
como caria, ou cncarregar-se desse servi(.'o, mesmo no pe1·imntro tu·bano, mrdianto commissão ou paga extraordinaria al0m do srllo do Corrrio, mantendo para eRSO c>ffoito
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particular ostrnsiva ou furtivamente: pena de multa de 50$000.
Art. 30!L Transportar de uma para outra localidade,
entre as quaes haja serviço postal. carta ou ob,if'cfo forhndo
como carta, sem a franquia regular r o carimbo posfnl dr
1\1. P. : pena de multa de 50$000.
l'aragraplt0 1111ico. Essrs objrctos. ~m~a vrz apprrl11mdidns, só srrão f'Jlf.r1•µ:11rs a qurm dr d1rril.o ·~lepnrn dn sal is!'eila a imporLancia da mulf.n o df' lerrrn sHlo pag:i.s Pill
s1·llos as taxas devidas.
Art. 310. A multa ele que !.rafa o artigo anff~rior sr~r:'t
appl irnrla no dobro si os rontraventorcs forem rornm:rn<lanf.,,s, capitães. rnf'sfrcs on f.ripulantrs de naq11rt.es 011 navios
:i Yf'la 011 a ynpol'. nn1·irmaf's 011 Psfr:inll·f'ir11s. l'lllJlf'P,t:r:irlos df'
l'.~t r·arlas de ferro, P!llprei::arlns do <:n1TPin 011 P111·a1T1•g:ul11~
dn qualqm'r snn·i1;0 postal.
J>aragrapho uni1·0. A reincidmwia commrHi<la por· cmJll'f'~adn do Cnl'!'cio on encarregado do serviro postal sPr:í
pt1111da com a prna dn demissão 011 rescisão do rontrnclo.
Art.. :111. As dispnsiç-ões rlos dois nrtigos antf'riorrs sfío
PXff'11sivas nns emprnza!'ios de qualquer grnero dr t.ramqinrf" t.nrrrst.rr, aos prnpri<'f arios, agenf PS r consignai ario.s rir)
1'111harração dP q11alrpwr cspeciP, aos funccionarios civis 011
111ilitarPs do IPJTa n d1' mar, de qualquf'r rategnria, que
t.1·ans pnrt.arnm nh.i l'd o;; de COJTl'Spondrncia for lwdns 1·nmo
ral'ff, som qw~ hajam transitado pPlo Corrrio n11 safist'Pifn
:1•; rlispnsir:õ<'s l'f'll·ulamf'nfares.
Art. ~12. lncluir nos ob,iectos de r1l!Tespondc11cia df'
qualqnnr especif', orrlinaria ou registrada sem valnr de1~la
n1dn, n11ro, praia, .inias. pedras preciosas, untas dn Tlwsn11rn
ou df' hancns, f.itnlos da divida publica fnderal 011 ·~·d:1do:il.
ao pMtador, Sf'llos 1) n11f !'as fórm11las d(] franquia po.~t ai, sp1·vidos 011 não, f'Sfampil11:i.s do ThPso11ro, dns Estados 011 dos
J\lnnicipios, selins <ln imposto de cn11s11mo, cheques Yisados,
ldras hypotlrncarias, !Jill1Pl.cs de loteria premiados 011 nfío,
r:oupons de dividendos 011 de juros, ou 011tros quaPsq11Pr tit1Jlns representativos dn valor, ao portado!', pagaveis :í vista
nn a prazn, ob,icdos 011 artigos com valor mercant.il 011 artigos de commcrcin sujeitos a direitos de AlfandP::ra: m111ta
do 2S ~( soilre a impnrt.ancia total dmi valorrs dos oll,if'rf.ns n
dns títulos contidos nas l'Orrespondencias.
~ l. º Os nhjPdn.s wjr,ilos a dirPi!ns dP Alfandf'g:i .sr•r:ín
onviaclos á repar'lição com1wtente mais prnxirna para a rnhranr.a dns nwsmos direitos, apôs o pagamento da mulfa do
Cnl'l'ein: sendo esta calculada sobre o ruslo real dns rrforidns
nb.irdos, quando conhcciclo n provado, procedendo-si' á nrccssaria avalia(:.fío nn raso contrario, ou ainda n<'ste 11!1.imo
casn, pnlo valor PStimadn na tarifa alfandegaria, si assim
prPfnrir a parle.
~ 2.º Na applicar;ã.o da mulf.n, nos outros casns fl':il:ido~
11Psfe artign, SPrão nbs1•rvadas as srguint1'R rPgras:
1. • Os ti tu los da divida publica, scllM, formulas Sl'llad:is ,. Pstampilhrvlas, .cltf'qllf's, Iniras. hilhnfl's i],; Jnf Pria po1·
ag1~ncia
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correr ou não premiadps, coupons de dividendo o outros do- cumentos congeneres, pagarão a multa sobre o valor nomi,..
nal e integral inscriptos nos mésmos titulos, bilhetes, sellos
c documentos;
2. • Os Lilhetes do loteria e outros titulos semolhant.0s, promiados, pagarão a multa sobro a importancia total
dos premios correspondentes a cada titulo;
3. • As notas do Thesouro o bilhetes bancarios em oircu lai;:ão pelo seu valor integral, e as que estiverem em rerolhimento, com o desconta determinado no momento da
approhensão;
11.• O dinlrnirn estrangeiro pagará a muHa sobre o seu
valor real c nominal, calculada ao cambio rio dia da.apprrhcnsão da correspondencia;
5. • As acções, debentures e outros ti tu los de credito
pela cotação da Gamara Syndlcal dos Corretores no momento
d a apprehensão.
Art. 3J il. As autoridades ou funccionarios federaes, cst adoaes ou mun1cipaes que em qualquer remessa official ou
dP- serviço incluirem cartas ou quaesquer outros objectos
prohihidos ou que se.iam estranhos ao serviço de que as
dilas autoridades ou funccionarios se acharem encarregados
ou sobre o qual não tenham competencia para se corresponder,'1
com outras autoridades, funccionarios ou particulares, lnr·nrrerão na rrrnlta de 100$000.
Art. 31/i. Fabricar, sem autoridade legitima ou f&'lsi-ficar sinctcs, carimbos, sellos adhesivos e outras formulas
de fi'anquin, valcs oll cllf~qnes-postaes ou qnaesquer documento.~ q1w r!'p1·1•sf'1llem valor, lwm como usar daquellos objectos,.
vf•11del-o.~ 011 fpntar· v1•11rlcl-os: rw1rns previst.as na lei n. 2-.f to,
d1• :rn dr~ srdPrnhrn de 1!100.
Paragraplto unieo. As col'l'espondcncias a que tenham
sido adhrridos f.aPs sl'!los só fH'JI'ão rntregur-s dPpois de toc
sido paga, em sellos de taxa devida, uma importancin no
decuplo da que deveria ser paga para o franqueamento.
Art. 3Hí. Vender habitualmrnte, sem a deYida autoriza~io, scllos () outrmi formulas de franquia; ou vendei-os,_
embora com autorização, por preços superiores ou infer~orçs
:ís rcspectivas taxas officiaes : multa de 100$. Na remCJ•
drncia, a111m da rnult.a cm dohro, serão os sellos apprehendidos para o Correio; no primeiro caso, n a licença será cassada para scmpre, no segundo caso.
Art. il 1ô. Embaraçar propositalmente,
por qualquer
mcio, o girn das rrrn!ns, a transmissão ou distribuição das correspondPncias, afim de que cheguem aquellas demoradas a
srm destino ou nilo possam estas ser cm tempo entregues nos
dcstinatarios: multa dc 500$, além dn rescisão do contracto,
si o ront.ravPnt.01· ft11· arrPnrlatario df\ Rrrviço dn contlnr.r:ãn
d1• malas.
Art. il17. l\lalt.rat.ar os cartr~iros com aP-lns 011 palavras
na occasiiío dP, rerP!11~r rorrcspondenrJas nns casas 1113 rcsid1•ncia <' dc romnw1·1·in 011 nos mmriptnrios profissionaf1s:

í í10

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

1"'11a dP privar:f\o rla rPgalia da dislt·ihnir:f\o domiciliaria por
1o n :w dias .
P:iragrnplw nni1·0. Em rg11al Jl•'llalidadr in1'0JTPr:Í o ]ll'Op1·i1·l:1rin 011 nrrrndnlario d1~ pr<'dio q111• i111pf'dir. sr•m molini
.i11~lo, n 1·01lrwa1.'.iiO dr cnixns pnra col!Pcl:i.
Arl .. :318. ll11sll'llil', danmificar· on innfilizar 1•r11po~ilal1111·11I f' caixas posf.aPs, malas, rhapas 011 1ahnlefas do Cor1·11in: m11lfa d1• .'.'!'í~. ali'm do paganwnfn tia dc,;prza d1• l'l'par:wiin mi dr s11]1slil11i1:iio rio oh.ir'do d:rnrnifil'arlo, d1•slr11iilo
1111 in11lilizarJo.
.
Tnro1Tf'l'Ü f.rnnhPm na multa rlP 2;,~ 1p1Pm, propoRilalmPnf P,
1·1111Jarar·n1· n f ransifn r]p a11fomnYl'is r• 01111·0;:; Yl'hi1·11lns l'JllJll'"i:!·:111ii:~ 110 Sf'l'YÍ\'.º pnsf.nl.
.
Al'i. :110. ll1•ixa1· 1'111 ahanrlnn11 as inalas tio C11r1·1•1n dl'i"'i~ ""as hay1·1· 1·p1·1·l1irlo i•nrn fransporl:11':
Í\ll ('0!11lllflllrl:inlt', r·npiliin, i11111wr!iaf" 011 nwslrr• rl1• n:1yio
ri Yrla 011 a yaprn·, m11·io11nl 011 Psfrn11g1•irn: mnlla ri" ·!Ili\~ a
f11ll)$()(l():
1\n cn11l.r:wla11l1\ cond11f'for 011 PsfafPln. ali'rn <ln l'f'sl'i,,fín do rnntral'l.n •Hl d1•missiin, si o Sl'l'\"i('.ll l't'11· f'Pifo ad111i11ic:l 1·al iy:111w111P: m111t a dP '10$ a :?00.'j\000:
:\n ('llJ]l\'Pl:!":Hlo dn Cn1TPin amli1J1:111tP nn ngr11f.1• Pmlin1:c·:1i]n: n11illa dr 1011$ 1111 s11~p1·11sii11 :1f1• 11rin d1ns P, 11:1 r1·1111·1d1·111·in, d1•miss:in.
l 1a1·aµTaplio 11nir'n. ,\l1'•rn das pPna.~ 1·ommi1iada' 1wsf<'
a!'ti1~1 J. 11s r·onf 1·ayp11ln1·1•;:; spr:io
lainliPm 1·i>spnnsahilizad11s
111·ln.s ,-allll'I'>' 1·0111 irlos 11:1;; malas P q11P po1· s11a rlPsi<lia f11r1•111
1·111Jl1ado", Yiolados, Pxfrayiallos, (•;;tragados 011 i1111lilizadlls.
Al'I. :'!?O. Nf\o rnf.1·cgnr as malas 110 Jognr do rlf'slino 011
(•11l1·Pgn 1-n::; P1Tndanw11f n nm ponf os d i l'f Prrnf.Ps 011 a llPpa1·1ii:illl q111• 11:\n ,.;1•j:1 a ""~I i1iaf:Hia. ~1·111 11inti,·11s r]p l'nt'l.,'a 111nior,
d1·yii\a1111·11i1• .i11.c;f il'icadnê, 1111 !'<'ira dlls ('aso~ Pl'<'Yislns na ll'i:
11111lla dn 100$ a :!011$, a\.'·111 ria~ p1•11ac; dis1·ipli11:1r1·s, q11ando
,,,. l rafar <fo 1•1n p1·1•gatlo tln Cot'l'l' io.
A1·t.. ;~.'.' 1. () mrst I'<', C'apilf\o n11 C'ommanrlanf <' rln Pm]ia1'('.a1;iín naf'innal 011 l'SI 1·ang<'ira q110 niln 1'1\r· rn1 rna11rla1·
1111:-war ou PntrPgar ao Con<'ifJ as malas q11P lliP d1•\a111 0'1·1·
1•1tl r1!g1ws, i1H·o1·1·p1·:\. na rnnlf.a dP .'.'00$0011.
Al'f. :'!'!:.>. Os Cll111111anclanf.e;:, capif.iíPs r m1•slr1•s d1• (!llllia1·1·ariíl's rnwio1HH'" 011 Psl.rang!•i1·ac;, P lwm a,.;si111
comJllissarios dos navios dl' g1wrra 1iacio11aps ((llll nii() nnf.1'r'gaJ'l'll1 com as malas (\() CtH'J'üio, dPpnis da chngada !los prn·los
dn rlr·sl ino 011 dl' l'sr·ala, 1~ aprís a Yisif.n, as corTesponrlmH·.ias
:1.\ 1i!sas q111~ t.1·m1Xl'J'('Jll ,, a-; PIH'<111l 1·ad:is nas 1·aix:is dl' l11wdo
i111·111T1·1·ii11 na 11rnlla dr· :!llll!j;OOO.
Ar!. :t!:L o.~ rnr•sl 1·1·s, 1·apit.ii1's 011 l'Ommarnlanlr•s dP 1'1lllia1·ea1;1i1•s naC'iona<'s 1111 Psl.r:t11gPi1·ns, a YPla ou a Yapo 1·, lJIHJ
snl1i1·1·111 sPn1 Ji11ss1• do r"1·,1·1·io nn, 1wln 1111•110.". s0111 d1·1'lnrn('.ii11 Ps1·1·ipfa " a.,sig11ada flPla c·o111pPll'nfn a1tln1·idad1• i'"slal
d11 l11gn1· dl' lflll' ll.~ dilo.' navio.' ·'" al'.11:1111 d1·~1·111li:11·:11·:1d11~
1"'111 C111TPio i1w01T1·riio na multa d1• :.'00$000.
·
1\1·t.. :3:.? '1. O;: donos, ag(•ntes ou rnnsig-11at.a1·ios. !'apil:iPs
n11 11wstrrs rlP f'mlrnrrar;i\ps narionaf'S 011 <'sf r:\\l.!.!l'i1·n~ q1w
11~11 f'izrrrm no r.orrf'io, por rsrripln, nl1\ :'1" 1 ·' f1fl!':is ri:\
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Umlo du d ia aul••rÜH', !Hll'ticipação da hora da sahida do nav in, sc•u destitw e pul'Los de escala, salvo o caso dos §§ 1º e·
'.:" do ai'!. li:-i, irwot'l'P'l'ão na multa de '.'00$000.
Art. 3~G. Us donos, agentes e consignatarios de navios
e <11rnesqm•1· e1ulHu·ca<.:üc•s serão solidariamente respousavcis
pelas multas imposl.as. quando não fon•m 1iagas pelos eom111andantPs, eapitães, mt'stres e immediatos, bem como por
todas as irregularidades e infracções por elles commettidas.
Ht>sµondem igualmente pelos seus prepostos e empregados os ('tn!H'f•zarios <' an·eudatarios de estradas de ferro, de
diligencias 011 de qualquer genero de transportes terrestres.
AI't. 3~0. A reiueidencia da mesma contravenção dei el'minarú a penalidade em dobro.
Art. 3'.'7. Todas as contravenções serão certificadas por
111l'io dt• aufo, pal'a n dl't~ito da pu11i<:ão do eulpado, salvo si
se tratar sómente de t'aso dt~ multa e Psta rnr paga immodiatarnente.
Art. 3:28. (.)uaudo o cor~traventor se recusar ao paganwnt.o da urnlla que llw for imposta, será esta circumstancia .:
11H•11cionada 110 aufo, qne dPverá ser remettido á autoridada
1·on1pr~t(•ul1', que r:a.li!'iear:'t a pena. por dcs1rncho, publicando-o
pl'_la 1mpn•11:,a ol l11·rnl r•. por. cd.rt:iI affixado na repartição,
al 1111 de U•r Jogai· a l'obrnuça Jud1crnl, exgottado o prazo para«
o l'UCUl'SU.
Art. 3'.'!:J .. O vrnliudo das multas, cm regra reverterá
t•rn faYor da Fazt'nda Naeional; quando, entretanto as Jllles- ·
mas forem impostas cm virtude de fiscalização ~spontaneã
da renda publica, tratando-se de contrabando postal serão
divididas em duas partes iguaes, cabendo uma delias ao
apprellensor uu informante.
Art. 330. São competentes para fazer apprehensão de ·
1·:~1 la.~ f'l'at1dt1IP11la1111·11l1• lranspol'ladas ou de qualquer· outro
contrabando postal os empregados do Correio ou encarregados de seu serviço, os da Alfandega, de Saude dos Portos,
r1uaesquer outros individuas ou agentes autorizados a fiscalizar a cobrança de impostos e a apprehender objectos de
contrabando aduaneiro.
Art. 331. As informações sobre contravenções, para os
1·1 i'l'i(o, dt·~ll' r·pµ:ulalllf'lllu, podem sei· prestradas por qualquer cidadão, cm carta assignada ou verbalmente, para serem tornadas por termo e servirem de base a quaesquer pes.:.
quizas ou diligencias.
Art. 332. No julgamento e punição das contravenções o
dil'1·do1· :..:•·ral dos !:01·1· .. io.~ P o~ admi11istradorf'~ podp1·ão t.1·a11'i:..:il' arllr·~ 011 d"Jlºi' •la '<'lllt•nc;a final P ai111da P111 g1·:ío dn
,:,.1·111·so, r'.\l'•'Jlfo 1111s 1·aso~ Plll quP, t1,ata.11do-st' dn lllll f'adn dP
1·:11·a1'11•1· 111·11al. 1·ouh1•t· 110 Jll'l~;·,psso l' julga11lt'nto a i11k1·,· .. 11.;ãn
'111 .\1i11,i~l1•ri1J i'ulll it·o.
Art. 333. São competentes para imposição de m111Las e
1>11has 111•1rn~ "slalwlt•1·ida' !ll'str~ eapitulo o tli11't'dot· "f'l'al.
"~ ,.;111J-'11ii11•1·tn1·P~, º' ad111i11istrado1·Ps, º" "uli-ad111i11i.~tra1lrn·(·s·
aµ.i•nft1~. os PllJpt'Pgados iirn t·o1nniis~ãu '~ os t.'l11·f'ps dP ~·-\1.\l'vjeo'
na 11wdida tk "liª" atf riliu ii;ti"",
·
• '
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AI't. 334. Dos despachos de imposicão do multas havcl'li
para a autoridade immcdiatamcnto superior ú que
i 111 puz a venalidade.
1\'l't. 335. O prazo imrn inteq>osi!)ão rlos recut·sos, de
tlll" 1rnta o ll!t"iigo aulel'ior, sel'á 1.k 10 dias, contados da data
da publicação dos 1kspachos no Düiriu Official, na Capital Federal, ou nos juniaes que nos Estados publicarem o expedii~nf.c do Governo, ou em qualquer outro jornal, na falta
daqucl!Ps, pnlJ!icarlo na slide da Administração, SulJ-Admiuist ração ou Agcueia, e ua falta de qualquer orgão de pu])Jicidadc~, da data do edital affixado na 1iorta da repartição ou
coutado da data do conhecimento que da portaria tiverem os
individuos multados.
n~"11rso

SEGUNDA PARTE

Organização das repartições

CAPITULO XVIII
REPAH'l'IÇÕES EM GERAL

i\l'!. ;J3G. O serviço dos correios federacs contini'1a a eal'go
111· 11111:1 1>i1·1·1~lo1·ia ( :.. 1·td do;; Col'l'eios, imm1~diala1111•n!P subol'i! i 11ada ao J\1iubh·1·io da \"iação n O!Jl'as l'uhlica,:, cn11"t.i tu ida
1·1111111 llc:p:nt.ii;ão t:1•11lrnl. incumbiLla da dil'1~:1;ão, i11.-qi1•.ci:iíu \'
li~1·alizai;.flo \lo servi1.~u poslal em Ioda a ltl'!llll1lica.
Art. 337. ü sct·vii;o local nos EstadoR será clcscrnp1~nhado
111 >L' Adm inistraçÕPS, SulJ-Administraçõcs, Succursacs e Agc11cias. No Distrielo Federal licará a cargo da Directoria (leral
r• St·l'á desempenhado pela Sub-Dircctoria uo 'l'ra fpgo n rios
:-:1•1·vii;os Postaes do Districto Federal.
CAPITULO XIX
IJlllECTOHIA GEllAL

AL'l. :1:18. /\. Dircrl.oria Geral dos Correios fu11c1·.iouarú
Capil.al l<'\:d1:rnl e eomprehmulet·(t ti·1•s ~11b-Dit'('1~!.orias -- a
d1> IG:qiPdicnf.c:, a de Co11t.ahilidade e a do Trafego \: Serviços
J>oslacs do Districto Federal, divididas : a primeira cm trcs
sl'C\ÕPS, a segunda cm duas, um alm
··ifado e uma thesoural'ia e a terceira cm oito secções.

11a

AOTOs oo ronim EX.Eoumo
SUB-DIRECTOIUA DO ~PEDJEN'l'B

Art. 33U. Incumbe ás secções da Sub-Directoria do Expod i1Jnte, cada uma sob a direcção de um chefe, e subordinadoí
Psf.Ps immt-diatamcntc ao mspcrtivo sub-di'rector, os segui!ltes:
~<'!'VÍÇOS:

1• Secção
1. º Preparo da correspondencia com o Ministro da Via1;fo o autoridades sobro o expediente que lho compete, com os
;.;111>-din~ctores de. {)ontahilidaclc e '11rafego, com os directores
i-;1•raes dos Co11Teios rstrangeil"OS, Secretaria de Berna, admi11 istwadon•s e suh-ad111inist.raidorPs, secretario do Trafego e
1·!1des de ;;ecção;
~." Informação e prevaro de papei~ para despacho do din "1·,(or geral. relativarrwnl1\ a serviços internacionacs;.
3. º Estudo o exame dos vrojcctos e convenções postaes inl.1•rnaeionacs formulados pelas Administrações estrangeiras
1111 pP!a Srcretaria dn Berna e bem assim preparo de projectos
d1• i11sf,1·u1·1.:íil'~ para o ~1,1·viço interr·nacional, de tarifas o d~
1•1opostas para as 111<J1lif'kaçõos das convenções e a:c.côrdos'
postam; ;
4. º Hecebimenlu, c_.talogaeão, guarda o consorvr.cão das
1·11lll'c1;ões de sellos e outras formulas de franquia emittidas
pelos Correios da União Postal e estrangeiros ;
[í. º
Pre~nchimcnto
dos quadros estatisticos int~
eionaes :
6. º Preparo dos papeis que devam ser submettidos a
d",'"ª"!1n do s11b-r!ir1~1'!0I' do Expediente;
7. º Organização dos elementos, na val'le que lhe diz res'"· [Lu, vai·a o relatorio annual;
8. º llegistro diario do poill~o do pessoal e organização dos
1·ed.ificados de compa1·ecimento para extracção das folhas de
t 1aga1 nPnto.

2• Secção
1." Pl'(\pa1·0 da correspondcncia com o Ministro da Viad11 1• d1•mais aufol'idadPs, riom os sub-dirr.ctores de Gontal1i l i1btdP " Tral'Pgo sobre o expediente que lhe incumbe oom

"" adminisfirndm"s 1\ su!J-administ.radoires, seerctario do' Tral1·go " r·h f' rr,,_ d1' ::wcção;
~." Informações e preparo de papeis para despacho do
li i 1·1·1•,f or g-1>r-al, r1•latiYanH•11t.e ao sc.•rviço que diz respeito á
'.--1•1·,:ão;
:l." ExarnP t\ Jll't•parn de JlaJlPis relativos· a concursos
11011w~11:ões, lit·1~11ças, JIPIHti idades, 1·ecompcnsas, promoções é
apo,;n1Jf ad111·ias ;
í." 1\laf.l'ic.11Ia g-Pral 1!0 Jll'SSoal da Dircctoria, Ad111i11ü;f.ra1;oi1·~ " ~uli-1\drni11istraç-õcs;
.
. [í." Assenlameuto geral. do pessoal dos Correios da Hepub 1u~a. excepto o das Agencrns, com todos os esclarecimentos
rl'!ativos a cada empregado ;

<i." I•:lal101·:wão do n•laLol'Ío annual da 1lir'Pt'iol'ia ch·ral.
d" .\1111a11ak ,. rll'.ga11izat;:lo 1·omp]p(a do «Boletim Postal»;
7 ." J11sll'11c1:fü·s pal'a o S<'l'Yit:tJ i11t.1·1·1w, Plabo1«11.;fio •lt> 111·0.i1·1·ius "ordPllS do dirpl'fur g1•1·al;
8." Ht_•gisl1·0 gPral das Admi11isl1·a1;i"ÍL'S, RulJ-.\d111i11isl.1·:i1.:ii1·s P H11c1;ursa!'s, iwlii'.ando a dai a d1' f'tla 1·1·1·ai;fiu, !'!assi lit':1i:ã1l 1• calPgnria da !1)1'alidade:
\J." Prnto1·.ull1l;; dP 1•11trada l' s:d1 ida de pa1wis da ;-;uJil >ir1~dori:1 do ExpPdiP11tc;
l ll. Classifi1·açfio, gua1·1\a (' ('(IJJSi'l'\ arfio dos Jll'IWPSSIJS,
Jiy1·11s 1~ drmais do1·u1111·11to~ !Jlll~ ifpyau1 t't>!lslifuir tJ .\r1'11iYo
il:1 1Jir·peforia;
11. Guarda 1• t:•l11~,.1·ya1;fio da Hibliol lwca postal ;
1'.!. Hl'gisf.1·0 gpraJ d1~ todos 1H .iorn:ws. r1•vislas 1• oulrns
p1il1lil'a1;Õi'S pc1·iodicns IJmzi!Piras qt11• soli1·ilar1·rn o i11il'!'1111•di11
do Co1·1·1·io parn F>ttns :1ssip:1rnt11ras;
1:1. P1·1•parn d1· p;qll'is qtH' dPvarn s1•r s11!JJJ11.•l I idos a d1·s11:11'i10 ii11 st1ii-di1·1·1·io1· do l 1~XJ1PdiPllli·;
11.' Orgauizai;ão dos dados de IJllP Ili't~essifat· a 1" ~t·i·~·ãn
d11 ExpmliPntc para \l1·1~pnchilm•nto tios quadros l'SiaLisLi(:os
i1tl••niacionacs;
lG. negistro dial'io do Jlonfo do pessoal 1) organiza\:ão rlos
1:1•r·tiflcatlos de 1·nmpan•1·irnPnfo para Pxfr:11·i:ão elas f'ollias ili'
11;q.!:tltlf'lll o.

f." Prt>\Hll'O da eo1·1·i>sp01Hll'1ll'.ía 1·ot1t o 1\1 ínisl1·11 da \' i:11:fio
1· a11l11 11iilad1·s soJ11·" 11 1·xp1·d11111b· qtli' 1111• 1·111np1·l1'. 1·11111 "~ "lilidi1·1·1·!n1·ps d1• t:1111faliiliilad1• 1• T1·al'Pg11, ad111i11i.-;frnil111·1·s 1• -;1rl1;1d111i11i-;lrnil111""· s1·"1·1·la1·in do T 1·aJ'Pg11 I' rlll•l'1•s d1• s1•1·1:;\11;
:.." l111'111·111a1:no ,. l"'"I'ª''" 1Jio pap1·is pa1·a ""~pal'i111 do di1···1·!111' gl'J ai. l'l'i;il i\ a1111·11I" ao \1•ni1:0 <IP q111• 1·sfú i11:·1111rl1iila;
:3." Al11·1·L11J'a t• 1·xa111P das pl'oposfns relalí\'as a ('tlltl l':t1·.los pam e1md111·\:fi11 d1• inalas, al11g111'is d1• 1·asa, f'11t·111)1'i11w11[0
d1• 111all'1·ial pnl'a o s1•1'\'i1:0 1• oul t'IJS, il'il11s pot· 1m•iu de t"11wur1·1·11cia p11)Jlil'a 011 d1'. ltll'Jlll)l'HJHIO;
.]." lll'gisll'o g1•raf das firmas 1· 1·asas 1·11111tlll'l'l'i<t1•s 1p1n
f1~1tlia1n d1_• 1·0111·01T1·t· ao lon11•einw11lo de 1nal1•rial p111· llll'io de
1111·1111H·a11do:
G." Ilt•gislrn g1·ral das .\g·1·1t1·ias 1:0111 a dala da t:l'l'a\:fiO, a
1:las,;il'i1·a1;fio, 111unicipiu 1n1 dísfri1·lp a que ped1.•n1·1·1t1 1• ealeg11ria da lol'alídade:
(i." l\faLl'ic11la ~1·r:il do Jil'Ssoal das Ag1·111·.ía,;;
I." AssPnLa111P11io g1·ral do IH'ssoal das .\geneias, i:o1n L11dos
1H l'Sl'i:n·p1·i11wnlos r1•la[iy11s a cada 1•111prr;:rndo:
8." Exanw dos 1"111frnd11s Jeitos nas ,\dmi11isLr:r1:õ1•,;" ;-;11h.\d1t1i11istr:u:õ1·o< para 11 s1•1·yi1;0 d" 1·011d1u·,:io d1• mala". al'i111 du
s1·1·1·1n :'llilllll'tl id11,; all i11lµa1111·nlo dn diri>clnr:
\l." lkgisl rn gPral das linhas posfal'S, i11dieaud1; ns datas
de sna 1·1·pa1.:iio, 1111uh1,; fcrrninaP.s 1.• i1tlf't'lllPdiarin". 1•:1.fl'llsfio
k i lo1J1l'I rit'<'. 111111!1' do '" 111 I melante 011 do ""'a f'da 1• cusl o do
si~ t·v i ~:o;
1O. llPgí>if 1·0 11<- ltorarios, il im•rar i1 is e org:rn i1,<11:iio de
111;111pas g1•ogra1 d1icns-11n-;ta._.s:
1

1

ACTOS DO PODER BXBCUTIVO

11. Exame do vroposLas para creação, suppressão e res-

1ahcler.inwnto de ,\gencias e linhas postaes, augmcntu e dimi-

llttir·iío do nurm•ro de \·iag1•11s;
·· I:!. f1:1alio1·a1:.fw do U11ia Postal o suas modil'ieac,;õos;
t:l. Ul'gauiza1:iío dos dados de Que necessitai' a 1' Secc,;ãu do
l<:;oq111dionlt\ va1·a o p!'e1•ueltiwe11Lo dos quadros e;;LatisUcus in11·n1;ie iouaes;
·J í.. l'l'Pl'aro d11s papl'i;; qw~ dt•n1111 ser subrnl'Llidos a
il1'"1'<ll'lin do sulJ-din·rlPI' do Expl'dieutc;
Ir>. Oi'µa11iza1:ií11 dn,.; 1•lnrw•11f.os, na pade q1w llw diz 1·1•slll' i t 11, p;t rn 1J !'nlat ol'io auuual;
[(i, llt'gi><l.ru diariu do pouto do pes;;ual " orgauizat,;.fio tios
1·1·1'1.iril'ado~ de eu111pareeime11lo pura ext.ra1:i:ão das follrns de
11asa111e11lu.
Hl :u-IJll\ECToHI.\ IJE CONT.\BILlfJ.\IJE

,\ri.. ;1 íO. l111·11111li1•111 ;'1s Sl'l'·i:üt•s tia ~1Ili-l li1·1•1:!1Jl'ia dL•. Contaliilidad1., diriµidas a !" 1• a :!" pol' 1·.ltl'f1•s til' ><l'l'1:üo, a Tl1e~"11raria 111·!11 lltl's1111r1•il'11 1• o ,\lmoxarif'ado pl'!o almoxal'ife,
.-1i11111·di11ados l11d11,.; 1·1l1·.-; i1111111•diatameutl' au l'l'speetivo subdirl'dor, os Sl'!:!llillll's Sl'l'Yi(,'OS:

/" Secção
I ." l'r1·pa1·11 da 1·111·1·1·sprn1d1•111·ia 1·0111 11 111i11i;;tro da \'ia1;ãiJ
,. aul111·ida1ks s11itl'<' 11 <'Xp1·di1·11ti• q111• 1111• 1·11111111·11". 1·11111 os ;;ulJdi1·1•1·f111·1•,.; do J<:.,111•di,.11flo 1· 'l'l'af .. g11, ad111i11islradot·(·s I.' lilJl1ad111i11islrad11r1•s, .s1·1·r .. 1ari11 do Trar1•g11 ,. 1·il1•1'1•s rl1• .~P1·i:rw;
::.· l111'01·111a1;ii11 1· pl'1·pa1·11 "" pap1·is para d1·spal'1111 du dir1•1·l111·. r1·lal i\ a111<·11t1• ª"" s1•rYi1'11s da K1•1·1·ií11:
:J." Pl'o.ieeto de 01·(,'amento lia receita ºe despeza dos Cor11• ios da ltepubliea, sua organização e elassifieação;
·Í." Dislri))uição de creditos ás reparti1;.ões postam;, :ma e:;1·1·ipl.umi:iio e expediente pam abertura de creditos suppf('rrwut ;t['('.~;
G.º Coufereneia do processo tias autorizações de eo111pra de
111at1~rial;

li.º llequisição tio material e fórmulas imp1·essa:; pam o
ús Hub-Direetorias e Administraçõns o lrn111 ai;sim
li><rali1.u1;üo e escripLura1:ão da e11Lratla e sahitla do que fôt· supP l' ido;
i ." Con 1'1~l'l'·llCia rios lmlanços meusaes tias Administrai:õcs,
1-'uJ h \dru ili isl1w;1)1_•s, tiuceursaes e Agencias tlfl JJisLl'ictu 1"e1kral;
tl." CuHl'ererrnia e exa11w da parte l'i11a11ceira tias JH'oposfas
pal'a f'or·ul'eimenLo de 111all'1·ial e eeld1ra\,'·ÜO dos respectivos
c1 tlll l'ados;
!•." J>roc1)sso das eoul.as de exereicios findos;
1 O. Confcn:ueia das contas de fol'ueeinwuto d() 111af... 1·ial á
1liredol'ia e eseripturação das mesmas no livl'o d1~ cn:dilos;
l l. J>rnposta 1mra classificação das AdrninisLra!'iies e f'ixa1:iio do respeetivo pessoal;
•
1'.!. Or·ganização das talJellas de classifieação de Agencias,
li\:ll'ii11 dos \·1•1wi1111'11i11.~ dos a~·1·11[1'.-; d1• I" 1• '!" ehtSSl'S" gl'alli'i1·a1jiín dos d() ;!" 1) ,\" classes;
3(J
Puder E'ocutivo-1011 tl'ol. Ili)

~11ppri111e11to

AGTOS DO PODEfi EXECUTIVO

1:1. Preparo do processo do fiança dos cu1pr1)gaJos da 1Jin:d.1Jria Uo1·al, Succlll'saos e Agencias do Districto Federal;
f.1. Tomadas do contas dos empregados da Dircdoria responsavoís para eom a Fazenda Nacional e remossa d" respedi\'o processo ao Tribunal do Contas;
1G. Hcqui::iição parn o su1>1>ri111eulo de :iiellus o 011lras f1írmulas de franquia:
1(\. Es1Tipl11ra1;ãu do muuteviu do:; l'lll!Jl'Pgados da fJirnrluria;
I'i. l'n·par1J 11Ps d1H:1111wul.os de despeza, g11ias para r1•.1JJl'SS:t de s1~llos e 11ulras r,·,rmulas de frauq11ia (1s ~1tl1-Dir1.:1:lo
ria:;, ,\d111i1tisLrn1.;1)cs, ~uceun;ap::;, ,\g1_·11eias du l >islrido l<'ed1·ral 1• á TJ1(::;uuraria;
JH. l'reparn e 1::-:lrari;ão das J'ullias para 11;q0a1n1·ul1• d11
Jll's.~ual da Vin:duria;
UI. J•:seripl.111·;11:fu1 g<'J'al do c11111par1•1:i111l'nl11 do p».~s11al da
J >irneloria 1: ru11lag1•111 do Ll'rnpu dl' Sl't'\'it;11 para l111lo,.; us
dl'Pilos;
:!O. Leva11La1tH•nlo dos Jrnla111:el1•s diarios 1: dos Jial<t11(.'o.~
1111·Hsa1·s e a11nua1·s ili: cai:-..a;
:.: 1. Organizac;ão dos 11111delus para os li\rns balall(:us. l>ala11rd1:s " out.ras f1'1n11ulas que t1•Hl1am d1· s1:r adupt.adas 11u
sn\'i1:11 d1: 1·onlal>ilidad<• do Corrci11, assim crnno :1:-; 11r111111.-;las
d1• qu;icsq111·1· :tlil'l'aç1)1>.s q11e for1•111 .iulµadas 111•1·1·~sa1·ias 1111
s~sl1:u1a de 1·sr1·ipl11ra(.'ão e conl.aliilidaJc 11ostal para <11w seja111 uniformes;
22. Conla cunenlc dos t>mprcgadus da Dfruelori:1, clnvcdorcs :"t Fazl'nda Naeion:il, por im11ortaucias relal.i\·as a lllUILas,
cxt.ravios dn valores e a scllos Jc uouwação;
:!:3. Cunla co1T1•11l.e dos respousa\eis para co111 a l"awuda
Na1:io11al vur sello,; c out.rns fórmulas de franquia;
:!\. Organiza1:;"í11 d;1 .. 1assifi1«1(.'ão da r1•ceil.a e dl':-:peza da
1 >irecturia;
2G. l<'is1~aliz:u;ãu 1: l'Seript.uração da pulrnda e saliida do
J11:tl1·rial a t'a1·.:.:11 do ,\l11111xaril'atl11:
2li. Escripl111·;11.:ão da entrada e i:;ahida de todas as ft'i1·1Hulas
dn fr:rnquia a cargo dos clavicnlat'ios e le\':utlamc~nto dos IJal:rnL'l'i<:s diarios das refeddas operações;
'.!.7. Organiza1:ãu dos dados de que uecessilar a 1ª ::-ie1·1;ão do
K'\pediente pal'a r11'<•1•11cl1 Íllli_'H[o dos quadros estatisticos in11•n1acionacs;
'.!.K. Es1·1·iplura\;il•> dos flellos re1wliiclos p1>la Tltcsuura.ria. o
dos rc:mcltidos :is ~uccurs:ws e Agencias do DislrieLu Federal
,, 1·11111'1·1·1·111·ia dm; l1ala111'!'fl's dial'i().s das r1•spl'1·.liyas op1·1·a1:êi1•.-=.;
~\J. l' rocesso para pa~amenl o de indemnizações de n~gis
l 1·adus e valores extraviados;
:JO. Organiza~.ão dos elemenlos, na parle que llw diz respeito, para o rclat.orio a1111ual;
:i t. Jll'gist 1·11 ti ial'i11 do ponto d11 ppssoal da ~p1·1:;lo r• orgr.11ização dos certificados de comparecimeulo para a extrac1;ão
das folhas do pagamento.

AC1'0S J>O PODJ!:l\ EX!CtrrlVo

2• Secção
I ." Jlreparn da C(l!Tes1wndencia com o mlui::;l!•o ua Viacãw
,. au[ol'idadl'S ~olll'I; 11 1•x1wdie11te que llw c11111pcte, com os dl1·1·1·l11l't'.'i d1: C111·1·"i11s "~[I·a11gei1·os, co111 os ~ull-directol'cs do
1·: \ 111•1 li1·11l e 1~ 'l'ra
ª' l 111 ill islratlot ('S, sulJ-ad11dulslt•t1tlol'e~,
"'1·1·1·lal'io do Tral'l';.;11 1· 1·lil'!'e.~ d1• ~ect;ão;
:.!." l111'1J1·1nw:iío 11 pt'l't•a1·11 d1; papl'b vara de~vacho do di1·1·1·1111·-:.u·rnl e suJJ-dir1•cfor, i elutivamrnte aos servil;os da
"''L'';i.'to. l'rotocollo de entrada e sahida de papeis da Sub-Dire"' "ria de Cont.ahilidado;
3. º Processo das contas de transito com os Correios da
ll11ião Postal Uuiyersal e lias despezas com a Secretaria do
lh·rna;
·'t." Lil1uidaçüo das importancias receuidas e pagas dos
\ al1•s posl.a1•s inLernaciouacs e das contas correntes, uão R<í das
'"'l':tt·l.i<.:iics posLaes 1wr·ionaes incumbidas desse serviço, como
d1• l':tda 11111 dos paizes 11uc permutam fundos com os Coneios
d11 1:l'aZÍ[;
G." Escl'ivtul'at;ão " lançamento de todas as contas de cn1·1111rn1,.1tdas 1iostaes inlernacionacs (colis vostaux);
(). º Orgauiza~~ão e pl'oparo dos papei.o relativos á c'.>nta11i1 idad(~ dos d iversus serviços intornacionaes;
7." Sl'l'Vit;o relativo á emissão, pagamento, I Jvaliducílo o
r1 ·1 ·111bolso de vales postaes nacionacs;
•
. 8." l'i""''"~l'o rl'lativo ú cn11ssao,
1iaga1LWt1 l o, reva l'Hj acao
e·
1·····11il11Ji.-;11 de vales vostaes interuaciouaes;
!I." J'r1~paro das guias para remessa de modelos impressos
,. dt) uLtmsilios ús Sub-Directorias, Administrações, Succursaes
1• _\;.;uHcias do Districto Federal;
10. Organização dos dados de que necessitar a 1ª Secção
do 11:xp1•die1LL1) para pr1'l'nchimeuto dos quadros estatísticos inl 1· 1·11 a1· iouaes;
11. Organização dos elementos, na pai-te que lhe diz
n·~1111ilo, para o rrlatol'io annual;
1~. Hegistl'o tliario do ponto do pessoal da Secção e orga11 izac.ão dos certific.ados do compa rocimento 1mra a extracção
d:t~ foi lias ue pagamento.

'"'I.;'"

1

'l'll 1'80URARIA

1." l•1·1•par·o tk papl'is para despacho do dil'rctor geral r
'' 11i1-d i l'l'C'! OI';
'.'." A1·1·1·1·ad:11:fí11 1~ pagamr:into;
:\." :-41•!'\ ii,:o d1• \'l'llda dr• ~Pllos adht'Hivos, carlas-liilhP!c2,
Jii 1111'11•,.;-postae~, solirecarl.as e cintas estampilliadas;
!1. º llncnbiim~nto das quantias depositarias para emissão
dr• Yalr.~ postars ua<'ionaes e intcrnacionaes e Il:t!!amcnfo dos
11111...:.rr10~;

:i." s(~l'd1;0 ri" cohra11r:a de recihos, letnrn e n!Jrigaçõcs por
1·1111la de particulares e o dP aE"signatura para jornacs o outras
"'ili! in11;üi:.-; pcriodieas;

ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

(i," lkt'l'liilll('Jdu t' gual'da tk sPllos ad!J1•si\'11.s. 1·:il'las-hil11rl1·s. l1illl(•t.1•s-poslat•s, so]H·e1·.arlas 1: t:iulas esl.arnpilltadas, para

t 1 Sl'l I

,'-ifl l'V

it_:,() ;

·;." Fis1,aliw1;iiu da \ t•Jlda d1• Sl'ilos i11·los 1·u11111a•1·eia1Ll1•s e
111d11sl l'i:11:s parn p,;s1: l'i111 :it1Lurizad11s;
8." ll1:1·.l'liitntrnlo, 110 'I'h1",;0111·0 .l't•d1·ral, du suppl'irn1·1dn
111 ·1·1•ssal'io l'ª"ª ocern·1·l'1' :'ts tlesiwzas:
~l." 1"is1·al iz:ll'ií11 d11 l'ra1111111•a1111·11l 11 da 1·111·1·1·sp1111d1·111·.ia di'
u 11 i111:t l1111·a;
..
lll. 01'J-!:11liZ:11:ií11 ili: t'll'llll'llios, ll:l v:1l'ie l'\'lal.i\·;1 ;111 s1·1·vi1;n
~1 1·a1·µ11 da Tl11·s1J111·:1l'i:1;
1 Í. Lt•\<111La1w·1ilo il11 lial:111t·1.•l1· diario d1· s1dl11:-; ,_. rni11·as
ii'11·1111i1:1s de l'ranqnia;
1:!. H1•gislrn diari11
vo11(1J '111 l•l'SS11al t: (l['J-!Ulliz:11::i11 do.~
1·1·1·lil'i1·ados d1· 1·11u1p:11·1·1·i1111•11lo p:1l':I extr;11·1;iío das 1·1dli;1s de
pag:tllll'lltO.

"º

ALMOXARIFADO

1." 1'1·1·pa1·1i do 1·xv1•il it:11l.1: 1]111' l 1•I1l1a dt: SL'l' .s1i1111l<'l I iil11 a
d•·s11:11'lt11 do suli-tlil't•1·t111· 1• dir1·1·lol':
:! . " 1\l't'l'lii111"lll.o, µ11a!'da e a1·1111di1·i111ia1rn·I1ln d1• l11dos os
i11q11·,.s.s11s. 11l1.i1•1·l.0:0 de l'XIH_'<lil'11l1'. 111al1·1·i:ll 1· 11k11,;ili11s, des-l.i11:t1l11s :to s°uppl'in11·11l11 das S111J-Jli1·,.l'tn1·ias 1: as 1·,.s111·1·I i\·as
1·,.1111'.ss:1.s :í.s .\d111inisl 1·a1.:1J,.s, ús :-;111·1·111's<1L'S L: ,\g,.1wias d11 1>isl 1·i1·l11 1··1·d1•J'al;
:l." l\1•('1•l1i111t>1lln 1• :11'11lldieio11a11w11lo d1• s1•ll11s ,_. tllilras
r,·11·11uilas ti•~ l'nrnq11ia pdos clavieul:u·ius para suppri1111·11[.11 d::
Tl11•so111.·al'i:t .: r1·spt•1·.l.i\·a n·1t11•ssa :'t'i Ad11tinisl ra(;1-11•s, :::111·1·11l's:i."s " .\~1:111·i:ts do 1>bl l'idu L<'cdf'ral:
L" Ú1'µ:111iza1:iío dos p1·dido:o tl1• 111:tl1•1·ial 1: f'1'11·11111l:1s i111p1·1•ss:ts pn1·:1 d<'p11silo " 1'111·1teei1111•11[11 ás ~1il.i-Dil'•~l'i11l'i:t.s. Ad111i11i.sl 1w:1-11•s. :-;w·1·111·,;a<'s" .\gc11ei:ts d11 llisLrirto F1'<l1·1·:it;
~1." lll'J-!:t11iz:11::l11 d11s 1·l1•11H·11l11,.:, 11a pal'l1• l)lll' 1111: 1·11111pnl<',
p:t1·:1" l'l'l:l101·i11 :1111111:11:
(i." ll•'.~isll'11 dial'i11 d11 111111(0 do .l'"""":it ,. ol'µa11iza1::í11 .i .. ~
""J'I il'i1·:td11s d1: 1·111111w1·1•1·i1tl<'lllo [l:tl'a 1·xl l':ll'~·iio d:1.s 1'11ll1;1s de
11:1.~:unento.

:;{'11-IJllll<:CTlll\I.\ 1111 '1'11.\l·'l·:•:o

Si':ll\'H,:11s i'llST.\l·:s 1111 JllS
F1m1m . 1r,

I·: llOS

l'l:l<:To

.\ .. 1. ::11. 1111·1111!111·111 :Í-' ~,.1·1·1), .., """''' ~1111-t >i1·1.,.l1ll'i:1. a 1··
da.s q11:11•s s11l1 :t di1'<•1·1·ií11 il11 s1•1.'1.l'l:1l'i11. 1':1<1:1 11111:1 d:is 1111l 1·:is
s11h :i di1·1·1·1.::l11 ili• lllll ,:111·1·,., 1• L11d11s <'ll1·s i1111111'<li:il:11111·11I" s11l1111·di11:1il11s :111 1·1•s111•1·I i\ 11 s1tlo-di1·,.1·l111'. "' Sl',~11i11l1•s s1•J'\ i1·11,:
f." l•:xp,.di,.1111·:
·.'." l11•1·,.loi111<'11l11 " 1·11111·,.1·1•1wia ili· l11ilas as 111:1l:1s •·11l1·:111:is
110 llisl!'i1·l11 F1•d,.ral 1• ilisl.1·il1ui1;iío da 1·111·1·1•sp1111tl•·111·i:1 111·di1t:t.l'i:t.;
:L" I•' x p<'d i1::i11 d1· mala.s 111a1·ili111as " ll'1T1•slr·1·s. 1·sl t~
q1 i:u1d11 dPst i11ad:1.s a l<walidadl's 11ii11 s1·1·\ idas 111·!11 1·111·1·,.i11 :1111 ..
111il:rnt1•;

ACTOS DO PÚDER EXÉCUTIVO
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!1." Correios amlmlantes:
:, ... EncomrnPndas pmdaPs intrrnacionami r execução dn
11111 1·11s s,.,·,·i1:11s 1·,.s1ilfa11fl's dP a1•n1)1·dos 1·nm os paizP-s da

l lniiio;

i.."

valo1·;

l111po1·l:11::i11 d" 1·111·1·,...;pn11df'fll'.ias n~gistradas com P sem

v:ilnl':'·

'>"

H." ltP1·Ja111a1·ü1''· Psfnti~tir'a <' refugo.
Ar!.. 31:.'. As í-'f'c<:üi>s df' q1w trata o artigo anf Prior l.Prão
s1•g11 inti•s encargos:

1• Secção
1." J>rcpn1·0 da corrPspnndencia soiH'P º. cxpPdii>nte que
1111• 1'1>1llf11'i1'. 1·0111 " di1'1'1·tn1· gl'ral. os s11h-d1rrl'lnrPs do .E.xp1•di1•11lf' 1• 1:1111fahil idnd1" os administradnri>s. o,.; s11ll-nd1111111~-
l r:1d111·1•-;, '" 1·!11•1'1•..; das :-;111·1·11l'Sfll'S, 1>s :11::-1'111,.,- 1• ns a1ilor1d:1d1•s dn Jlisf.1·ido FPd1•1·al:
:!." l'rnl1wnllns d1• l'Ji11·:1dn P snl1ida rle papi>is dn Rub-Di1·1•1·fo1·ia Ju Tr:11'l'l!o f' dns ·""'''·i1.:os posl.af's do Disf.ricto Fed1•1·al;
3." Preparo dos papeis que devem ser submeti.idos a desp:11· l10 do s1i11-di1·,.C'f.111· d11 Traf'pgo P do dirPclor gPral;
'•·" fü~celiimento e exame de propostas e contractos para
o si~rviço de conducção de malas e all1g1wis de flasas p:lta
agPncias, tudo no Districto Fecteral;
5." Organização de J1orarios e itinerarios dos corrPios amt11il:rnt.es e linhas postaes, no Districto Federal;
G." Propostas para creação, suppressão ou restabelecirllf•nto de Agencias no Districto Federal, de linhas postaPs r
a11gmento ou diminuição de numero de viagens;
7.º negistro das lin!Jas postaes no Districto Federal, indi1~audo as datas de sua ereação, pontos de partida, intermed iar·ins P terminaes, extensües kilometricas e si a condurção das
malas 1\ feita por contrar.to ou administrativamente, nom(' do
1•n11tracf.ante ou estafeta e o preço das viagens;
H." H1•gistrn iln 11111Yi1111•11fo do p(~ssoal rli>sta :-;uh-DirPct.0rin, das Ruccursaes e Agencias do Districto Federnl, com os
1•s1·lnrecimentos necessarios sobre o mesmo pessoal;
!l.º negistro das AgPneias do Districto Federal, indicando
as datas de sua crcação, clnssificação. categoria da localidade,
1111mf\ dos f1mccionarios, data da nomeação, exoneração, etc. ;
10. Rcrviço de livrefes de identidade;
11. Organizar:.ão da labPlla de partida e chegada das malas
ao Districto FedPral e n cada uma das PSI.ações postaes no
mPsmo Districto Federal, com a indicação das llorns de dis1.rilmição domiciliarin. onde a houver;
1'..'. Organização dos disl.rictos de collecta e distrilrn i<:fio
nas zonris urbanas. suburbanas e rural do Dist.ricto Fi~drral;
1 :~. Orgnnização P rmnrssa á Rub-Dirrdoria do F:xpP-diPnl.e
rios d:idns Jlf'CPssnrios no pr1•Pnchiment.o rios flllndro.~ (•sf.at.is1.ir·ns inh•rnar>.ionaes;

4'70

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

14. Celebração dos contractos que tenham dr srr :rnsi.c:11ados pelo suh-director do Trafego;
15. nelatorio annual dos serviços a seu cargo;
16. Resumo diario do ponto e preparo dos certificados de
rornparecimento.
2• Sccçãn
i.º Recebimento, abertura e conferencia das malas entradas por via quer mnritima, quer terrestre quando não servidas pelo Correio arnhulantP. manipulação das corrpspondpnr·.ias
ordinaria;:; rontirlas nPssns malas P ;:;uns renws;:;:is ús 011lr:is
SPCÇÕes;
2.º Recebimenfo, abertura, conferencia e remessa d:i;:;
11i:il:is de e para as ~uer·ursaes P ;\g-(•rn:ias dn J >islridll J<'rrlPral;
3.º necebimenfo da corresponrlencia urbana, ;:;ua marrac;fío,
apartação, distribuição na t\rea ccntr:il da cidadr e l'í'llll'ssa :ís
~111·1·111·~n"s r. t\µ:l'1ir·i:1s rio Disfrir·fn l<'rrlPr:il:
·Í." Hrrl']iin11•11fn, 11a ~Prçfín, rlos ,iornaPs, rryisf:i" " 111111':1~
publicações periodicas a distribuir no Districto Frd0ral;
5.º Collecta das caixas da nrpart ição, destinadas ao recebimento das corrcspornirncias, cn.i a expcdii:ão e d isl ri1111 icfío
1·111111H•.!0111 ú firrçfío:
G.º Collecta das caixas urbanas da zona a seu cargo;
7.º Distribuição da correspondencia ordinaria na :írr•a c0nf.ml da cidade e fiscalização directa e immediala ria cnllrcta e
distribuição nas zonas a seu cargo;
, 8.º Distribuição (]p .iornaes e expressos pelo corpo csp0cial
de estnfetas distrilrni(lorcs s0m prrjuizo da distrilmiçfín por
1·a ri Pi ros, quando nrcP<s:irio:
9.º Fiscalização do recebimento de m'.tlas e corrcspondPncias a. cargo dos empregados incumbidos do serviço no rnnr;
1O. Apprehcnsfio das cnrrPsr1011dcncias recrhidas 011 transJ>0rtadas frn11d11lcntamenle;
11. Organ izaçãn dos documentos de debito pelas rorrrsponrlPncias não ou insu fficientemente franqmrndas:
12. Registro, nos indicadores, das mudanças de dom in i1ios,
c·ommunir,adas pelos particulares f' carteiros;
13. Classificação r guarda das r.orrrspomlrncins rias q11a0s
i1fío foi possível fazer entrega;
1 '1. Escolha e classificação rias correspondenr·.ias <'ahidns
mn rnfllgo;
15. Guarda e consenaç.ão das caixas de nssignanl.rs. 011.in
serviço lhe compete;
rn. Processo para a venda de chaves das caixa;:; <ln assignnntrs, mediante guia pnra o pagamento da rcspP('f.iva irnpor·f :1111·ia na '1'1Jesn11raria;
17. Entrega, em protocollo, ás Gª e 7" 8ccçõcs, rir todos os
volumes e objectos registrados ;
18. l\Pnl!'s.,a l'TT1 prof.orolln. íts f'r•rcõl's, da!'! rnalns, hnlsns •1
sacco;; vnsins a cllns prrtrncentes r escriptnraçfío d1• 1•11l1·:1da
r ::;a.Ilida:
rn. Entrega do corrPspoJl(Jrncias rle pcrnf.a resfanlr;
20. ílP!nf'C\Slt diarin. <'Jll profocnlln, :í 8" R1'0<:fín. dP forln>: o~
dnr.umnnf.mi rrfrrC'nlPs 1í oxpediçfío e r•r1nfPr1·1u•.ia tl1~ malaq e
<1a(·cos n elas 1istns rins <':irt.eiros ;
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21. Jurisdicção immediata sobre o serviço no mar;
22. Organização e remessa á iª Secção dos dados naeesse-

rios ao preenchimento dos quadros estatísticos tntemaoio ...
11aes;
23. Relatorio annual dos serviços a seu cargo:
:
24. Resumo diario do ponto e preparo dos certificados de
cornparccimcnto.
·
3ª Secção
l.º Preparo rio expedição de malas para o exterior e inte1·ior da ncpubl ica, inclusive as terrestres, quando não servidas pelo Correio ambulante;
2.º Gollecta das caixas da Repartição destinadas ao recellimcnfo ílafl corresponílcncias cuja expedição compete 6
~1\t•~:ãn;

:!." I1PCPhi11rnnfo, na Rerr:ão, fio,; .iornat•s, rovi>lfas e outra-;
p11hl icaçõcs period icas, cu.ia nxpedir:iio lhe compete;
q,º .T1Jrisclicção imrncdiat.a sobre os agentes cmhareados tio
J >istricfo Federal:
ti.º Apprehcnsão das correspondencias recebidas ou transporf adas fraudulentamente;
G.º Portcamento elas correspondencias a seu cargo, não o
i11s11 ff'icicntemenf.c franqueadasi
7. º Remessa diairia, em protdeollo, á 8ª Seccão, •de todos
o::i do1:umentos rnferentes á expedição de malas;
8. º Organização e remessa á 1" Secção dos dados neoossa1·ios ao preenchimento dos quadros estatísticos internaoiowies;
~'." i\nn11ncios de frwhamcnto de malas, com indioaçã<T' das
J1o!'as;
10. Escripf.uraçiio ria entrada o sahida de malas o saooos
yasios;
11. llefugo diario das correspondencias a seu cargo:
1:!. Jlelatorlo annual rios sorvlqo11 a sou cargo:
1 :3. Jlcsumo ri iario rio ponto e preparo dos certificados de
•·1 m1parrcimen f.o.

4• Secç6,o
f.º Rnpcrinlrndrncln. o fiscalizaçilo de todo o serviço de
f:o1Trio amlrnlante nas zonas soh sua .i11risdicção;
'.!." l\l:1nip11la<:iio, na Rrcção r nM rarros-r,onrios, das corrr·sp011dencias ordinarias, pr11pnro e entrcg-a das malas destinada;:; :ís !oral idade;:; que, directamentc ou por intermedio do
111Jf.ras, >ião servidas por rstradas de ferro, nas referidas zonas;
:.J." llt•cebimonto, conferencia e entrega, noe carros-oor~
reios, das ma las nacionars dr e par.i as localidades que, dl~
rnctamenlc 011 JlOI' in 1.m·merlio rle outras, 11![0 servidas por csl.1·adas de ferro;
li.º Entrega, em protocollo, á Gª Sanção, do todos os volunws dr ol1.i11r.tos regisf.rados;
ri." ll11< l'l1ir11nnfn, na Roeção, doR .iornae8, rnvhila~ 11 nnf l'fl'l
1111hli<·a1:iíns pr)riodii'a.s, cuja oxpedir;ão lhe coinpr,!e;
G. º illemcssa á .2• Secção das r,orrespOlll.dencias nrdinarias
f'nderecadas á posta~resf.anto, asflignantes e diiitrictos urbanos,
a rargo daquella Secção e das Succursaes e bem assim á 3• Se0
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1·.1.:iio das c01TcspoTHIP1ll'ias ordinarias q11e lPnl1am dP SPI' por
1·11:1 1•.xpedidas;
'i." Rr.mrssa rl ial'Ía, <~m .protocollo, á 8ª Secção, de todos
11·; do1·.1111w11l.os rd1.,r1•1tlns :í PXpPdi<.:ão e coufe1·P1H·.ia de malas:
K." lll'lllPssa. l'ltt prol1wnllo, :'Is SP1'.r:1"i1·s, ri•• 111alac; " sa1·1·0~
\ asios a cl las perl.n111·tml.m;;
\l." ,\ppnd11msiio das cor1·pspondrnwias rl'1·nhidas 011 traus11<11·1 a• las fra 11d11 li•11ta11wntP;
1 O. Porteamento das correspondencias a ;:;eu 1cai·go não e
i 11s11 l'l'i1· iP11tenrnul1'. franqueadas;
J 1. l•~s<·.ripl.t1rai:iio dc 1•1rl.rada n saltida dc todas as lllalas,
ltolsas c sai:cos vasios:
1:2. () L'ganiza<;1i.o e l'l'JlleSSa :í. la Secção dos dados nrceR~a ri 11s :10 p1·p1•111'11iml'1tlo dos q11;:dros Psi.a ti.si ico;:; inl•'.l'IJ:teio11a1·s:
l:l. !:oJIPdn d:1s r"aixas da Tl1•pal'ii1:ii11 d1•.sl.i11adas rin rp1·rl1i1111•.11lo d:1s 1·.111·•·s1H1111l1'111·ias, 1"11.ia nXJH•di1:ii11 1>,11111pPln :\
;-.;t't'.l'fÍO:

· 11. Tld11go diario das correspondencias a seu cargo;
Hí. llt'lalo1'i11 armu:il dos se1·yi1.:os a SPll cargo;
1li. fif'sumo dial'io do ponLo r preparo dos certificado~ de
Pn 11111a 1·1•1'. i nwnto.

ti• Secçãn
1." l11'Cf'hirnrn1.o. nhrrlul'a, cnnf••rencia e l'llfl'<'.l!:rl das rn1·1111)J1W11d:1s posl:11•s (1·olis-JH>Slr111.r! 1·1•1·,.Jiidas do 1•xl.P1·i111· da
H•·p1llili1·a:
:.!." lll'<'Pliinwnto. pr1_•paro. a1·011dicio11anw11to 1• 1•xpl'11i1:ãn
dl'SS:l l'.SJlf'l~ir dn ('Ol'l'l'SJIOlldl'!lCia;
:l." l·~x•~1·111:iio d1• q11:il'sqrn•r srrYi<:ns l'l'S11llnnl"" dl' C:n111·1·1wlti•s , .. \1·1•1'1f'dos i1tl1•1·11a1·innaPs;
· 'i. º Eslat ist.i1·a do movinwntn rlr Pncnmmenrlas inl.er11a" i1111a",; l'l'l'l'li idas 1• "" I "'"idas:
:. . " 01'ga11 izaçii.n " '"'lllnRsa :í '1 • Rr.rção ·tloR dados 11P<t'PRsar i11s :w Jil'<'<'l11"'1i111<'11i.11 d11,; q11adr11s <'sl:il isl.i.-os i11f1·1·11:i.-i1111:11•,:;
li." l•:s1Tipf.111·:iriio da 1•11t1wla " sali ida dn.~ ,.,.,•.ipi.,1111;s:
i." l\l']alori11 a111111al d11s sf'l'Yi1:11S a l'arµ11 da S1·1·.1;i"i11:
8." H1•s11111tl di:i1·in dn ponlo •' 111·1•p:11·11 do.~ 1•••1·1 iJ'i1·:1do·: dP
r·r1111pa1·p1•i111••11f11.
6• Secção
1. fil'Cf'fliIIJnTltO P rthl'J'f\IJ'a fio!' \'O]llJTif'R dr (Jf)]'J'f'.4jlOlldl'llf'i:lS l'"gisl.radas, rnm P Sl'lll valm'. p1·n1·r•df'11il'S da ll••1111lili1·:1 1111
d•· paiz1•s f'Sl.rnng-Pir·os:
:.!." 1:nnl"P1'Pncia, mal'r·.açãn. mrinipnlar:ãn e lrinr:.:irnrnfn
d<'.ssas 1•.mTrsponr!Pnr.iaf', as;;im 1·n111n sua iiist1·ih11i1:ii•1. l:111fn 110
Cori·"io como 11os domicilins. pol' 1•.al'f<'i1·os pl'ivalivo.s, 11:1 :Íl'l'rt
'"'11Lral da cidad<•;
:1." Pr·nparo dns vol11mPs r]p 1·nl'r<'sp0111l•'llf'iri 1'1•.l!isf r:idri a
PXp1•rlir p:11·a as S111·r·111·.snl's <' Ag1•111·i:1c: d:1 1::1pil:1l F1•d1·1·:1l 1• s11a
1•11f.1·1•g:i •'lll prof.01·ollo :í '.!.' Rl'r'<:ão:
'• ·" Pl'•~1>aro " l'llfr1•ga :'1 '/ª S\p1·1:fío das 1·•11T""JH111rl"1li'ins
l'l'~isll':ulas q11<' fj\·••f'l'lll d" ~PI' l'•'•"<p•·ilidri~ 1111 dl'\1il1 id:is:
0
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5. ºClassificação e remessa ás Secções 7" e 8" da correspondencia registrada que uão for possivel distribuir;
G.º Apprelrnnsão daR rorrespondencias recehida8 e trans.
portadas fraud11lentam..-nt1> e dos volumes contendo valores ou
•il1.i1•clos s11.i .. if11,; a di1·pifos dP alf'and(•ga, clandesf.inamPntc rP111..t.Udos P qut> SPL'Üo la1~radoi" no ado ela coufernncia;
7. º flPllll'Ssa diaria, Plll prnf.ocollo, :í 8" SPcção, de todos os
doc11mpnfos rdcrnnlPs ao l'Pt'Pbimento e rxpNii\:i°ío de rq,ist.rados •~ hem assim dos rpcihos dos registrados quP Pntregal';
8. º Refugo diario do serviço a seu cargo;
fl." Organizai;1ío e 1·nml'ssa ú l" Secção dos dados necessarios
;i,o 11rPPIH'.hinw11to doR quadros estatísticos internacionaes;
10. Ef'cripturação dos saccos e bolsas recebidos e dPvolvidos, e sua 1·emp,ssa diaria, Pffi protocollo, :ís Secç.õAs !'PSpPctivas;
1J . Rt;Jatorio annual dos serviços a seu cargo;
12. Resumo <liario rio ponto e prrparo de certificados 011
romparec imento.
7• Secção

1. • Registro de todas as correspondencias com e sem valor;
2. º Preparo dos volumes de correspondencias registradas

a expedir para o interior e exterior da Republica;

3. º Marcação, manipulação e lançamento dessas correspond1rncias ; assim como conferencia, marcaçiío fl rnanipulaç_ão
da.~ p1·111•f>dl'11f1•s dr• S111•r.111·~af':" •' AgPneins 110 Disf rido FNl9J·al;
11." P1·eparo P PIJf.rega ás SecçõeR 3ª e J\• das malas que tiYl'·1·1•m rle sPr PX]1Pdirlai'1;
f>. º massificação fl devolução da correspondencia que não
tivr1· sido expedida;
li.º Apprehensão das correspondencias contendo valores
011 nhjectn;:; sujeitos a direitos de alfandega, clandest.inn.ment.o
i11cl11idos:
7. º llenrnssa diaria, em protocollo, á 8ª Secção, dos rln1·11T11P11l.os referentes ao recebimento e expedição rle malas;
8. º Tlf' J'ugo d ia rio do serviço a seu cargo;
fl. º Organização fl remessa á 1" Secção dos dados necessa1·ios ao preench iment.o dos quadros estatísticos internacionaes;
10. ERcripturação da entrada e sahirla das malns, saccos e
bolsas recebidos e devolvidos e sua r11messa diaria, cm protocolln, fü; Secções respectivas;
11. Rrlat.orio annual dos Rervir;os a seu cargo;
1?. flesumn rli:11'io do ponto e prr;riruro dos rPrlifira<ins rle
1·11111pa1·pr imento.

8• Secção
1. º ílPcflbimento, entraria e processo rias reclamações m·
q11Pixas do p11bliro relativas á expedição, rerehimPnfo " rlist.l'ihnir;fío da;:; r.01·rf>SJmnd1\111"ias nn s111irP nnt.rn qunlq11n1· 11:if111·1•za dl' 1•f>1•.lamru:fio n q11e ixa ;
·
'!." Tnformn<:iíP;:; sohrn rerlamaçõP;:; dos 011frns r.nrrPÍOfl,
ns q11aes si' rPlar.ionPm rnm os servic-os a r·.arg-n da Sub-Dire1·f 1J1·ia do 'l'rafego;
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3. º Organização da estatística das correspondencias não só
postadas corno das distribuídas e em transito, de modo que
ao mesmo tempo se conheça o movimento de cada Secção,
Ruccursal e Agencia do Districto Federal ;
li.º Recebimento, manipulação, distribuição, entrega, devolução e consumo das correspondencias cahidas em refugo
11as repartições postaes do Districto Federal ;
5. º Ilecebimento, dia rio, por protocollo, mediante rcciho,
r, guarda dos documentos e livros relativos á expedição e recPllimmito das correspondencias a cargo das outras Sec1;ões ;
6. º Organização, guarda e conseryação do Museu Posf a l ;
7. º llecebimento, entrega e devolução, por interrned io da
'i' Secção, dos recibos rle registrados ;
8. º Organização da estatística das correspondencias, YalPs
'' Pncommendas, hnto nacionaes 1oomo inlerna·cionacs, em todo
o fPrrit.orio da llepublica e fornecimento dos <fados P'rPcisoR :l
1' f'Pcção da S11b-Directoria do Expedirnle ao pr1wrlf'liinw11!0
dns q11adros rsfaf isticos iotern::icionacs ;
!l. º Ilelatorio annual dos serviços a cargo <.la Secçfío ;
10. Resumo diario do ponto e preparo doR rPrliti1·ado~
<IP comrmrr,cimcnto.
CAPITULO XX
ADMINISTRAÇÕES

ArL '11:1. Em cada Capital de Estado haverá uma Adminisl.r;iç.ão de Correios dirigida por um A<lministr:vlor, imrned i:il a111Pnf <~ s11hordinado ao <lin~ct.or geral " irn~11111 hidn da
;;;11rwrint.endenria rio servir.o post.al no Efitado.
Arf.. :l'i'i. As Adrni11isfra1:õrs lrrfío a srg11inf.P !'lassiflc;irfío :
1• classe
Amazona:~.

Ceará.
Pará.
Pernamlmro.
Bahia.
Jtio de .Janeiro.
Mi11as GPrn<is.
R. Paulo (quad1·11 r•.qpr•r'inl).
Paraná.
Hio Grarnlr rh Sul.
Maranhão.
Rant.a r.at.harina.
Parahyha rio Norfl',

J\lagôas.
E'1pfrito Santo.

2•

cln.~.~e

:1• rlcrssi?
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4° classe
Acre.
Goyaz.
Matto Grosso.
Piauhy.
Rio Grande do Norte.
Sergipe.
Art. 345. A Administração dos Correios de S. Paulo
divide-se cm sete Secções com as seguintes denominações :
t.• Expodiente-ostatistica e refugo, soh a immediata flsca-.
J i~af'fin do a.iurlanf() dn administrador;
:!." C011lahilidadn, dirigida pelo contador;
:1.' 'l'llf•>iouraria, dirigida pelo thesoureiro;
-1." Import.ação da correspondencia ordinaria e distribuição ;
i>." Tmporf.arão e exportação fie corrospondenoia regi11f rada;
n: Serviço infrrnar'ional ;
I." Ex11()rlir,ãn da correspondencia ordinaria. Correios
nlllli11Ja11tcs.
~ I ." Carla uma daR quatro ultimai:; S()cçõos será dirigida
11111· lllll r·J1í'fc rlc >i1lcçi\o.
§ 2." Alrm destas Bete Soccões, haverá um Almoxarifado
i1111ncrliafalll1•nt" s11l1orrlinarlo :í 2ª Secção .
.f• Secçllo

~

1.º Preparo da correspondencia com as auturfdades do terri 1nrin r·nrnprclrnndido na .iurisdicção do administrador, com
o rlir·pl'foe g0ral, wh-dirertores, com outros ndmlni8f.rador1·~. r11111 ns s11h-administrarlormi, chofcB do socçiio rln Dire·
r·l11ria. 1·lwfns rlc Surr,ursaes agentes do Correio, devcndil
nhrir e distribuir a recebida, excepto quando confldrmcial e
1·1·,;1•1·rnda. q1w serú aberta pelo administrador;
2 .º Ilecebimcnto, abertura o exame das propostas relaLiYns a contrados para conduccão de malaR, alugueis do cnsns,
fm'n0r,imenf.o do material para o serviço e outros, feitos pOlr
111" in df' eoncurTcn!'ia publlca ou rlc memoranrlo;
:1. Preparo de papeis para despacho do administrador;
1. º Processo de concursos, nomeações, distribuicão do
JW8soal, licenças, penalidades, recompensas, P.romocões, aposnntadorins e matricula do pessoal da Administracão e suas
Ag0ncü1s, com indicarão das datas de entrada, promocão, re111nr,ilo, aposentadorln, exonerarão ou falleclmento ;
ri.º Ilec0himenfo, entraria e processo das reclamacõJs conf m a 0xccnção do serviço no territorio da Administ,ração ;
"·" < >rganizai:i\o ri" li ora rios o itinernrios rins rnrrcios amJ11ilant0>i e linhas postaes;
7." Servir.o de Iivrefes rlc identidade ;
8.º rnas>iificarão, guarda e conservação de todos os livros
" 11:1111•.i~ q1w rlnvam romt.it.nir o archivo e a hihlioLlu~r,a;
!I.º Pr·opost.as para crnar:fio, supprn>isi'lo ou reHtaholecjmrnto rlo agm1cias e de linhas postaos e augmcnto ou dimlnnição no numero das viagens ;
0

476

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

10. Registro daR linhas posta0s na zona da Admiuist.rnr:iio,
i11di1·:111do :t8 datns de s11a 1'1'1':11:iio, pontos tor111i11:1Ps 1• inl<'l'llll'dios, 1·xl.1•11sfto kilo1nf'i1·ica e, si a 1·01Hh1cciio das mala.s (• f<'il.a
pol' 1·01ill'a('Úl 011 po1· ad111i11isf.l'nC:i"lll. 11111111· do 1'lllill':l<'l:111l1· flll
<111 1•sl.al'1~la e o (ll'f"'.º do S<'J'\'i\:o:
l l. 1'1·oct'•sso do r1\f11gu deliuit.in1 :
l ::. H1•gitil.1·0 dP todos os .iorn:u~s t' 1111lili,\:H)ii<'S pf'rirnJi,·ns
i'1•il:1s 110 l.ert'ilorio da Admi11isl.r:H/iio;
J:l . . \s.-;i•11la1111·1il" <111 p<'ssnal da .\dn1i11i.-·d1·a1·fí11 ,. :\.~1·111·in~
1'1'.SIJl'(\l.i\·as, ('11111 l11d11.s llS l'st'.la1·1·1·i1111·11l11s Sll!lf'(' li lll•'Slllll
p1•.-..;,-.;oal ;

11. Jl()gist.1·0 das lllf'S111a.s agP111·ias. indicando as d:Jlas d,•
s11a 1·1·<':11:iio. ,·.las.si li1·a1::1• •. 1«1 l.ngori:1 da 101·.a J idadt'. 1111111ÍI'i11io
:1 q111• p1•1·l1\[[('1', Jl111t1<' do f'/ll]IJ'1•gwlo. d:ila <1:1 11n11w:u::i11. da l'XPi1•":
l~•. IJrg:rniza1::111 da l:i111·lla dP p:1l'I ida "1·l1<•gwla d:1s malas

1Jtl1·1·:i1·ii11,

''ª"ª

:'1 .si"d" da ,\d111i11isl.1w::10 " a
11111:1 d:1s •'.sl.:11:1-11·s posl:Jf's
,.,.,s111·1·l.i\·:1s. co111 a i111lil':H.::10 das lio1':1s d:1 1·oll1·1·la " da dis11·il111i1·:111 do111i!'iliaria. ond" a h0tl\'<'I':
1i\. ll<'µisl1·11 ~··1·al rla.s l'il'llias 1· 1·asas l'.flllllll1'J'Cia"s q11r• lf'·11l1:rn1 dl' l'Olli'Ol'l'f'I' :111 f1Jl'Jll'('.Íllll'JllO d1! 11i:il1•rial Jllll' llJl'ill dl'
1111·11w1·:111do:
t 'i. :40rv i1:n "" Psl.a1 isfi~"ª rir ª'würdo com os clenuml.os
q111• Ili<' 1'11r1•111 1'111·111•1·idos
0111 !'as ~f'<'('Íi1•s da Ad111i11isl.r:11:~11 " i1!'1':il'l.i1:1-11•s flllsl:11'.s d11 ~sl:id11 l'<'.Si''"'' i\O 1• 1·1·1111·s.s:1 :\
:-:1111-I >i1·<'.do1·ia do 'l'r:d1!gn:
'H. 01·ga11iz:11::1n " l'<'lltf's.;:a :'t ~t1l1-lli1·e,.,loria do Exp<'di1•1fi.,. do.s dados m•c·.ess:uios ao p1·1'<'1il'l1i1w•11ln dos q11ad!'()S ••si :1 I isl.i1·11s int.1~rnacionaPs ;
l!l. "\r1·liiY:tlll<'lllo. """º'll(:.fto (' I'f'!'XJlf'fli!:i'io d1• :1\'ÍSOS dl'
1·1·gi.-.drnd"s 1•11lr1•g11<'s na ,\dminislra!:i'in 1• l'<'l'<'ltidns d:1.' :\g,.11,. i:t.s :
'!ll. J>r·pparo <111.s Pl1•m<'11tos pa1·a 11 l'Platorio a111111al d11s
-:0·1·1·i1'<1.s a ''argo da Adrni11isl.rar·:10
:' t. H1•sumo di:1rio do fllllll.ii " p1·1•pr11'<1 rl11~ 1•p1·I ilii'ad11.s dt~
l'1llllll:Jl'l'f'.illH'llfO.

""'ª·'

2• Secção
1." A r•:<('.J'Íflllll'a1::10 da l'<'C<'ita ,. d1•spPza da ,\d111i11i.sl1·a1:iiP
,. da <'nlrada n sahirla rlc scllos e outras fórmulas de franquia;
:'." Onrnni7n!:iio das 1·1111l:1s 1·n1T1·11l1"' 1ir1;;; r1•spo11sa1·,.;s para
1·111n a Jiaz0ndn Nacionnl, i111mf'dintamrntP s11!Jordi11adns :í Adrni11isl.mr;iio, ri0 acct>rrln com as inst.rncçõ~s rio Trihuna! dr•
i:1111l:is df' ?'!de j111l1n rll' 1!!0:1" c.0111 n ll<'f!;llia111<'11lo 11. :'. íil!t,
"" :::! d1• dnwmhro de 18\"Hi;
:l." Rxanw das r.nnl.as q11n ti\'Pl'l'm "'' sl'r pagas p0la .\d111i11 isl rn1::io;
'i." l'n~par·o rios do!'tlllH'11l11s d1• d<'SJl<'Zas. assim c1111111 das
'~" i:1.s pal'a nx1wdii::111 d1• s<'llos 1• 0111.l':i~ f<'•l'llJ11l:is dl' l'r:uu111i:1,
d1· 111:i11•l'ial. oll.i,.l'fos d1• 1•xp1·diP11I<' r! 111 .. 11silios:
:1." 11•'.~islr·o g<'rnl d11 p11nlo f' j)l'<'P:ll'<l d:is f'nlli:1~ •' ~!11i:1~
p:11·:t p:1g:111w11lo d1• 111·~>'<1:11 d:1 .\d111i11i.~lr:11::i11:
l'i." 1J1·,:a11w11t11 a111111:1 J:
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7." Halam;os 11wuH1ws e annuaes:
8." Fisl'a lização n Pscripturação da enlt-ada e sahida do ma1"l'ial a 11'al'g11 do Alrnoxal'ifado, de accõrdo com as insLrucções
r1·s111·1·fiva,.;;
!'." Clluta 1·11r1·1·1Jfl' dos r1•spousavPis para 1·0111 o tlwsoul'Pir11 pol' sf•llos 1~ uul.ras 1'1'1rmulas ck franquia;
IO. f'.llula 1'1>1'l'l'llfe dos df'vl'dOl't'S :'t Fazeuda Naeional por
í11q"1.~1o do s1•lln, 1n11Jfas 011 1·xtravio rll' valo1·1•s;
J 1. l•:scripl 11!'at;fio 1·1•lat.iva ao '.\10111.Ppio dos e111pr·egatl1•s da
\d111i11 is! l':U;fil) q111• a 1•ll1• t1mlram rlireito;
1:! . l•:s1'l'ipf 111w;fto t' organização das contas relativas ao
s<>I'\ i1:0 d1• 1•111·011lllH'llllas pos1aPs internaeionaes, cawtas e caixas
com valor declarado e de outros serviços iuternacionaes;
1:1. Conferencia e exame da parte financeira das propm;Las
para fornrcimento de material, conducção de malas, alugueis de
easa e ontros, cm v irt.utle rle concnrrcrwia publica ou mcmornudo;
1.1. Scrv i1;0 r!P vales postaes do e para o interior e exl.e~
ri111·. na pa!'f.e que llre disser respeito, assim como a cscripf.uraçãu n·lal.iva ao m1•smo serviço;
Ui. Fiscaliz:H;.ão, exame e cscripturação relativa ao Rt'l'"i1:0 d1) assignaf.ura dn .iol'llacs e outras pul.Jlieações pcriodicas
,. 1·n)l!'a11i;a dl' litull)~. rl1· :u·d\rdo com as instrucções respectivas;
16. P roe(~ssos de fianças ou cauções dos empregados a
r•llas sujeitos;
•
17. llclatoriu an1111al da parle financeira tio i;erviço ~stal,
asc:i111 1·011w dP ont.ros s(•.rvii:os a snu cargo p:tl'a servir de }Jase
:i t'l:i1H11·111:f\o do 1·pJalm·io da A1l.ninisf.1·a('.iio~
18. llesurno tliario do ponto l' prPparo do:< l'.(•1·tif'icados de
1'11111parecimcnfo.

.1• Secção
1." A1Teead111· e pagar;
º Se1·vko da Yenda de sellos adlwsivos, cal'las-billll'f1'R,
hill11"1•s-post.a es, soLn·cartas e cintas esl:unpilhadas e outras
1'1'1r111u las de fra11r1uia;
:1. º Servir:o de erni,:são e pagamento de vali·s e eheq1ws
pl)slaes do e para o inf.nrior e exterior;
\." Fis1~a l izaçfio do scl'viço de venda tfo sellos pelos corn1111·1·cia11f.es e induslriaes para esse fim autorizados;
G. º Se1·viç>o dn assigrntl.ura para jornaes e outras pul1lica1Ji1•s 1wriodicas, colil'auças e caixas economicas;
<i." llcccliimcnto, guarda e expedição de scllos adllmlivos,
1·:1 ri as-li i llwl I'.~, I> il111•t c~-postars, sobrccartas, cintas est.amp iJ l 1adas. de.;
'7." llcccl1i111cntn, na Delrgacia Fiscal, do supprimcnto rrn1·Pssario para oct·o1TCI' :1:-; dcspczas e recollrinwnf.o dos rcspecU"º" s;i Idos:
8. º HclaLol'io annual do snrviço a flüll cargo;
fl." lll'Sll!llO tliario dn pon(o da SCC()flO e fll'!'IJ:tl'O dos Cl'l'!.ifit\UUOS de comparecimento.
~.

0
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1" Secçãp_
1." Hece!Jimcnlo, aLcrlura e conferencia das malas do inf•'l'iot· e exterior, salvo as que por conYcnierwia devam Sl'I' 1~on1,,r1das uo arnbulautc; manipulação da corrr~spondencia ordi11a1·ia 1:0111 ida "'""'ia' 111al:1,-;, :,;ua 1·t·111P;;.-;a :·1s 1JL1iras ~1'1'1;1...., e·
di.·il.rilrniçfto na cidade;
~. º Organiza1,;iío dos documentos de dddLo pelas ntH·n·-;pullil1 ·11L'Üts uão frau11ueadas ou de fra.m1uia insufficiente;
:J. º llemcssa, em vroLocollu, ü G" Secção, de tollos os volu1111·-; de ohjcctos registrados;
·Í. º llemessa, cm prutocollo, ú iª ~ec(.'Üu, de todas as 111alas,
li11J.-;as e saeeos ntsios reel'IJidos do interior e exterior·;
G. º Apprehensão das correspondencias rccebi1 las u11 l ra 11'[1111·1 adas fraudul1·Hta1t11•JlLe e remessa ú tiª t5ccção das q111: e.~
l 1\ 1·1·,.111 -;11.i1:ila" a direilus aduaneiro-;;
li.º Collecta das eaixas urbanas e n•ee!Ji11wnto dos j11rnaes
, . 011l1·as publicações per iodicas;
'j." JtccelJiUlelltO das COI'! "~POlltl1•11cia~ 11rbaaai:;, Slla !Jlal'1·;11:;111, apartac;ão o dislt·ihuiç.[Lo;
8. º Jll:gistro i111K indicadores das 111mla11r;as rln don1i1·ili11s:
!l. º 1:Iassi f'ica(;ão o renH·ssa ú posfa t·r'st.anle das col'l'Pspoll-·
ili ·111· ias q110 niío foi possivel entr .. gar:
to. l.1'i,-.;c'.a]iza1:iín tia 1·11n·r:-;po111!1•11,.ia tk ultima hora e dt.l
1

111 riu ;>!t'O}Jl'ia;

1 J.

llefugo d iario das corrcspornlencias a seu cargo;

l '.!. l'rncosso de venda de chaves de caixas de assig11a1if.1·s;

U. Fiscaliza1:ão do set·\·iço de rlislrilrni1;ão domil'iliaria e
d1• 1·1ill1•da das caixas urbanas;
l '1. Hclalorio a1mual rio serviço a seu cargo;
l S. llesumo d iario do ponfo e preparo dos cerli l'i1·adns d1J
c11111p:tl'l't\i1T1Clll O.
/i" Sccçii.o

1.º Hegistro drJ todas as t'mTcsponcl1•1H:ias 1:11111 n st'!ll Y:il11r;
'...'." l'rerrnro e expedição rlc toda a con·csp1rntlr11e1a l'l't.;1sl 1·ada para o interior u exterior da llcp11h\iea;
:1." l'rppa1·0 e rJu[r,.µa, mediante prnfooollo, ú ;n fke1:ií11 1· ;í.;
.. 111.,.111·-;ai•s, d11s s:t1'<'<h 1· 111alol1•s d1J J'l'!.!L"fl'ados a 1:\p<'d11· p1·!•1
1·111T<'i11 :1111lil!l:111fc 011 a rlislribufr pelas R1wcursar~s:
.\." Jtefugo diario ela co1Tcsponclencia a seu cargo;
S." Appr(~hensão das eorrospondencias rocebicl~s 011 tra11s1111l'I adaH fraudulentame1il e r: remessa ú ü• Rccçan daq11ellas
q111• t\sfivcrem s11jPitas a direitos aduaneiros;
li.º Ill-r;istro e escriplul':u:fío da enlrada l; sal!ida d1: Ioda.e;
:1, 111:1 l:is, holsas e saccos;
'7." llolatorio annual dos serviços a seu cargo;
R. 0 nrsumo dia rio do ponto e preparo dos ccetifkados rio
11r<':-11 n<;,a.
1

6" Sccçii.o

1 " ~crvic'o do ene0111mcndas poiltaes intcruaeiona<.•s, dt~ ac1'11·<111. {'()Ili as instrucções rc~11ectivas;
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~-º Execução de todos os serviços resultantes de accôrdos
i nLernacionaes;
3.º nefugo das corespondencias a seu cargo;
4.º nelatorio annual dos serviços a cargo da Secção;
ü.º Resumo diario do ponto e preparo dos certificados de
comparecimento.

7• Secção
e fiscalização de todos os serviços dos
;111d1ula11!1•s e !l'ausvorte cte malas do Correio, eff1·1'lttad"s 111•L' !ll'Ss1>al da Administração;
~-" Pl'l'Jlal'o e L'xpedição de toda a correspondcncia ordi11al'ia para o inLerior e exterior da ficpublica;
:l." Collecta das caixas da Repartição destinadas ao recehi1111·1!10 das <·.oi·1·pspornlcocias cuja expedição compete á Sccçiio;
I." Anlltllll'io do fecl!amento de malas e sahida do vaLº

~uperiutendeucia

1·nl'l'•'i11.~

i •"l'i'S.

. 'ri'." l\!a 11 ipu lação, nos carros-correios, das correspondoncias
111·di11arias 1·pc.l'/Jid:1s na !Jora da partida dos trens, preparo e
1·1ii.1·1·ga d" 111alas des! inadas ús localidades que, directamí'nte
1111 pot· i1tl1·1·medio de outras, são servidas 1101· estrmlas de
fl' l'l'I);

!i." fü~celiimeuLo e alwl'Lura das malas entradas pelos corl'ldos amliulantcs destinadas á Administração, confere)rnia,
marcação e apartação das correspondcncias contidas netsas
llln las;
7 ." ltu1·cl.JimenLo e entrega, nos carros-correios, das malas
dn ou para 101:alidadcs que, directamente ou por intermodio de
uuLrns, siio c;ervidas por estradas de ferro;
8.º Escripturação da entrada e sahida de todas as malas,
Jiolsas n saccos vasios;
\l.º i\pprclwnsão das correspondencias rncehidas ou trami1" 11·tadas fraudulcnl.ameule e remessa á 6ª Secção das que
1·1111' ivnrnm o!Jjcctos sujeitos a diroit.os aduaneiros;
to. Entrega á 5• Sec<,}ão dos volumes de co11r-cspondeucia
1·1·:.;islf'ada contida nas malas que forem abertas e conferidas
1111s co1Teios ambulantes, e à 4" Secção das malas organizadas
1"'·" mesmos correios ambulantes, contendo, já divididas, as
1·111Te,.;pondcucias ordinarias endereçadas à posta restante, as·'i~ 11;ll!f f's e disll'iefcs, a cargo da mesma Secção;
J l. llofugo diario das corrcspondencias;
·J '..'. Helatol'io a111111al do serviço a seu cargo;
1J. llesumo dia1·io do ponto e preparo dos certificados do
1·"111parecimcnt o.
"'\rt. 3/i(j. Ao Almoxarifado incumbe:
1.º Il!·r.,.Jiimento, guarda e acondicionamento de l.odoR os
i111111·essos n utensilios destinados ao supprimcnto da Arlrninisl 1·;11,·iio 1• :'is :\gm1eias do J•~slado;
2." nequisição do material e fórmulas impressas para o
supprirncnto referido e bom assim a fiscalização e a cscriptu1w:fw Ja entrada e sahida do material;
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:J." Hq;isl.1·0 da l'lli rnda e saltida dus :;ueeus desliuadu:; á
1"·1111"""ª do 1uaLerial;
'1." 01·r;:i11iza1.:flo dos l'lellll'Hlos, ll:l parle qlle llte eu111µell',
para 1J ndaLurio a111uial.

/\ri.. :l '1 i . .\ Ad1ni11isl.ra1·fw dus Correios de i\I iua1-1 Ul'1·a•"' l'irnr:'1 di\idida 1•111 ·""is s"1·1·1:õl's:
I." l•:xp .. di1·1ll•·. s"h a i1111111·diala di1·1·1·1;;'í" d" a.i11da1tl1• d11
;1d11ii11isl1wl11r:
C1111tal1ilidad•·. dirir;ida l"''" 1·01tlador;
:\." Tl1<•'<1t11·a1·ia. dil'iµida p•·lo l l1<'so11J'l'il'o;
'1.'' l111p"1·la1.:iio. 1•xpu1·i.:u:flo e di,;Lril111i1;i\o das 1·111T1•spo11 .
.i,.1wia-; tJl'di11a1·ia.s e 1·otTl'ios a11tl111ia11les:
;J,·' l111p11l'l:11;i\o 1•. exp11rl:u:fto d1•. 1'1llTl'sp1111dP11rias 1·1·.'-'isI r;1da,.; •·111 ;..:•·rnl, i1ll'lu,.;i\ u 11 s1_·1·\ ii;o iul.1•1·11:ll'io11;il s11.i1·ilo a
I'<•,µ isi.1'<l:
li." l•:slalisl.ira, r1·ela111a~•õ1·s, :m·hi\·11. liililioll11•1·;1 n·l'ii!'11
""1·vi1:11 "'' :t\ isus d1.· 1·1•gisll'ados 1• l'l'f'isl.1·0 dt< j1J;·11a•·s e
1111lili1·:11J11·s .
.\!'I. :; íK .. \s L1·1·s 1111 i111as Sl'1:1;•l1·s :<iÍIJ dirigidas 1·ada 11111a
11111· 11111 rh•d'" d1· se1·1.:i\o .
. \1·\. :l'1\I. !:ada 11111:1 das ~1·1·1J1<·s 11·111 a s•·11 l':u·µ,. 11s s1''"1i1tl1·s Sl'l'\'il,;IJS;
1"

S1·1·(·ií11

I ." Toda a 1·111·1·1·s1111111l<'lll'ia 1·0111 as a11l"l'idad•·s d11 J•;sl:11Jo1. 1'<1111 li dil"<'l'i<ll' µ1•J'aL s11ii-tli1·1·1·l<11'1'S, ('11111 •1.S 111111"1~
:1di111i11i,f1·ad11r1·s. 1·111·1"·" "" s••1·1·ii11 da llir1·1·f,.1·ia ,. das ~w·1·111·sa•·s l' ,\g·1·1tl.1•s. d1•y1•11d1J 111µ1; aliri1·. dai' 1•11' f'atla n disl1·i!111 i1· :1 1·1·1·,.lii•l:1. 1•x""l'l11 quando 1·11111'id1•1Jl'ial 1• 1"<·s1•1·,ada,
q11" s•·1·;·1 al11•1·ia i'"I" ad111i1iisfl'ad"1·:
'!." 1'1"'1'ª1·11 ;1,. pap••is pa1·a d"spad111 do ad111i1Ji,.;l 1·ad11r.
:\." 1'1·01•1•ss11 "" 1·11111·111·sus. 1111111,.:11:õPs. dist1·iJ111i1::i11. li1·<'111::1.s. pl'11alidad1•s, r1·1·0111111·11sas. pn1111rn:õ1•s. n•rnu1;õ1•s " apo~1·11' ad111·ias d" lll'"s11al:
'1." !\lal ril'lil:t do pl'ss11al da .\d111i11it;[1·a1:iio 1• s11as A;..:1·111·ias, i11di1·.amlu as datas de uut1·ada, p1·11111111;i\o, J'1•111111,;f't11, u11111•·a1:ii11. ap<1s1•11l:uloria. 1•xm11•1·a~·iio 1• l'all<'1·i1111•1tl11:
;; . " º'"~:t11 iza1.:iio d!' lioral'irn; e: ili111·1·tu·ioti d" 1·or1·1:1u:,:
a11il11Jla11l•·s ,. li1il1as pmd.:11•s:
li." l 1 1·ppa1"1 dos l'(1•1111·ulos do rl'ial.orio au11u:d d11:; Sl'l'Yi1_:os a t'al'f'O da .\d111i11islrai;fi11:
/." J•:xa111P ,. i111'01"111:11:.1ie,.; das p1·1lpmdas 11ar:1 1·1"1·a1:iio,
s11ppi'l'Ss:"i11 1• l'<'slal11'11•1·i11w11f.11 d1! ar;1·111·ias 1• li111ias p11sla•;:c,
a11g11w11l11 1• di111i11ui1:fí11 d11 11u1111·1·11 "" YiagP11s:
. .
H." lt1•gisl1·11 da.s linhas posl:u•s dll t•:slado, 111d11":111d11
dalas d1• s11a 1·1·,.a1Ji11, prnd,11s fl'l'lllill:ll's <! i11i.,,1·1111!dins, 1·xl1·11s;-111 kil11111dri1·a 1•, si a 1·1J11d111·1:i\11 das 11ialas ,·. 1'1·ila p111· 1·n11l1·:wl11 1111 p111· ad111i11i.st ra1:ii11, 1111111•· d11 1·1111t.r:u·la11i•· rn1 du <'si al'1•I a ,. o pr1•1:0 do sc1·vir;o;
\l." Ass1•1da11Jl'11in do p1•ssual da .\d111i11isl.1·n1:iio 1! ag1rnl.1·s
d1l l<:sl ado t:lllll1•111ln lodos u,; t•s1·lareei111<'llf.os s11!1n• o 111ns1110
111·:-;sual:

ª''
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10. lt1•gi~tm das .\geueias do Estado, i11dicantlo as dai as (/(~ sua ercaçfio, elassil'icação, categoria da localidade, mu11 i1: i pio a que pcrkncP, 11011rn do empregado, data da nomeai.: ão, il:i c>Xolleração, etc. ;
··
11. Organização da tabella de partida e chegada das malas ú Administração e a cada urna das estaç.ões postaes do
J•:sLado, com iuditação das horas de collecta e distribuição
1\i1mieiliaria, onde a l1ouver;
12. Ilecel.limento, al.lertura e exame das propostas rela! ivas a contractos pal'a conducção de malas, alugueis de
rasa, form•l'.i111e11to de material para o serviço e outros, fci1us por meio ue conc11rrcncia publica ou de memorando e
cdelJrai,:ão dos mesmos contractos;
13. Organização e remessa á Sub-Directoria do Expcil ientc dos dados ncecssarivs ao prceucl! imcnlo dos quad1·os cstalistieos interuacionaes:
1 'i. fi0rvir;o de liHctcs de identidade;
, t G. ll1•gistro geral das firmas e casas commerciacs que
l 1•1tliam de conco1Tm' ao fornecimento de material por meio
ilu memorando;
1G. Hesumo diario do ponto da Secção e preparo de cer1 i f'icados de comparcci111e11to.

2" Secção

•

1. º E~cript.11ração da receita e despeza e da entrada e
:-;al1ida de sellos e outras fórmulas de franquia;
:.>. º Organização das contas correntes dos rcsponsaveis
para com a Fazenda Nacional, immediatamente subordinadns :í Aclministraç.ão, de accõrdo com as instrucções do Tril11111al dr• 1:nnla~. r],. "!:! d1• julho de 1903, P eom o regulallH'Iito n. 2. liO\l, ili: :.>:! de dezembro de 1896;
3. º Exanw das coutas que tiverem de ser pagas J)C]a
.i\dministra<;üo;
.1. º Preparo elos documentos de despeza, assim como das
gl!ias para expedição do sellos e outras fórn,ulas de franquia, material, objectos de expediente e outros utensilios;
5. º Begistro geral do ponto e preparo das folhas e guias
para o pagarnenlo do pessoal da Administração;
6 .' Orc;amento annual;
7. º Balanços mcnsacs e annuaes;
8. º Fiscalização e escripturação da entrada e sahida de
n1alerial a cargo da :l" Secção;
!J. º Fiscalização, exame o escripturação relativa ao servir;u de assignal mas de .i<H'll:lPS o outras publicações periodicas e colJraw;as;
1 O. Conta corrente dos rcsponsaveis para com os thcso11rciros ]lor soltos e outras fórmulas de franquia;
11. Conta corrente rtos devedores á Fazenda Nacional por
irnpn~lo de sello, nmlta5 ou extravios de valores;
12. Processos das fianças ou cauções dos t,mprcgados a
cll:i sujeitos;
Ll. Escl'ipLuraçfiu rela li 1 a ao I\lontenio dos cmvregados
0
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da J\d111i11istração que a elle tenham direito, ás 0aixas ei.;o111J111icas e a outros serviços:
1.1. J<~sc1·ipl11ração e organização das contas relali\'as aos
~"l'\'Ít;us de enc:c1tt1mc11das postaes int.ernacionaes, carlas e
1·:tixas c:om valor· dcelarado e oulros serviços inleniaeion~ws;
15. f-lorviço do vales postacs 11ara o i11Ll'rio1· e o PXL1~
ri111· 1w pa1·tc que lho disser respeilo;
rn. Conferencia e exame da pal'le financeira das propostas vara fornec:inwn lo de material, conducção de malas,
alui;ueis de casas e outros, em virtude de coneurTencia lllllilica ou memorando;
17. ltclatorio amrnal ela parte financeira do ::;erviço a
.~1.·11 cargo;
18. ltegistro diarin do ponlo e in·erim·u dos ccrlifieados
de comparecimento.

3ª Secção

1. º Arrecadar o 1rn.gar;

U sm·viço ele venda ele sdlos aclhesivus, 1\arlas liilh1~1,.s, hilheles 11ostaes. sobrccartas, cinlas csla1npilhacl:i,; c: ,,,,_
l 1·:1.'i ft'1rmulas de J'rrmquia;
:1." ScrYiço dc 1)missiío e pagamenlo dP_ valp,; 11Pslac•s
pal'a o interior P 1·xtr·1·im· e outros servic;ns intern:icin11nc~;
li." Serviço dc: assigualura 11ara .iornaes e oull'as p1llJ111-;t1,\íes perioclicas, cobranças e caixas economicas;
.
ri. Recebimento, guarda e expedição de se \los adlies1vos,
1'.arLas-bilhetes, bilhetes [lOstaes, so)Jrecartas e cintas <'sta1111'i l l!ada,; n out.rn;;: f'•il'llmlas clfl franquia;
G.º Recebimento, guarda, fornecimento, 0on f1:1·ern·ia e
1·xpedição de formHlas impressas, ohjcct.os dP experlir:i'ío, lll:tIPrial e utensilios para as r\iye1·sas secções, Agencias r: 8111it\( 1111 in is lrações;
7. º llecP!iirnenlo na rcspcctiYa Ilepartição de Fawnda d11
s11pprimenlo ner.cssariu para orcorn:r ús dcf"pezas da Ad111i11 islração e rerolhinwnto dos salrlos;
8. º Fisf'.alização do se1·vi<;o de Yenda de sellos 1'(11' 1'.u111lll<'t'ciantes e induslriaes para esse fim autorizados;
9. º Ilelatorio annual do serviço a seu cargo;
10. Registro diario do ponto e preparo do~ c;ertifkados
de cnmparccimento.
2.

0

0

ia Secçlfo
I." Hecehimcnlo e c·xpediç.ão de to<la a c•llTPSJ1011<11mcia ordi11aria para o inLrrior e exterior r collecLa da cai,:t r.01·al ;
2.º Conferencia, marcação e rnanipular,iío das l'Pl'l'l'Rpo11d•~111:ias onlinarias 1:011!.iolas nas malas e s11a rfo;! 1·il111 il'.fío na
ci•h1de;
,
3.º Organiza\:fio dos Llocumeulos de dolJilo pi'l:i~ 1·01Te~11111ule1u·ias não P1·anq1H·adas ou dP franrruia il1.'-'llfl'i1·.iC'nLe;
'1.º RecebimenLo das corresvondencias urlrnuas, f;lla 111arcação, apartação e distribuição ;
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5. º Bem essa, em protooollo, á 5ª Seir,ção, de todos
volude registrados ;
ti." Apprehensão das correspondencias recebidas e trauspul'I adas fraudulentamente ;
'i ." Fiscalização da distribuição domiciliaria, da collccta
das mtixas urbanas e das concspondencias de ultima hora e
1 l<' mão prop1·ia ;
8." Hcgistro Jus illllkadores das mudanças de domicilio ;
\I." JlcrnP~sa ú l'usta restante das correspondencias que
ni1u fui possível cnlrngar ;
lo. Proeesso para Ycnua de chaves de caixas de assif.'1Jaul1's e remessa Lias respectivas guias á Thesouraria ;
11. 8uperintendcncia dos serviços dos Correios ambulan ! <'S e transporte de malas do Correio no Estado ;
!:.'. l\lanipulaç.ão nos carros-correios das correspondonn1a~ ordinarias de ultima hora, preparo e entrega das malas
dP~linadas ús localidades 11ue directamente ou por intermed i11 de outras são servidas por estradas de ferro ;
J :i. Hrcn!Jimcn1 o e alrnrtura das malas pelos correios amJ11il:1nlf's, onde os lio11ver, destinadas á Administração, á conJ'i>r1~ncia, warcaçfw e apal'ta(:ão das correspondencias contidas
111'~.qs malas :
f .'J. Ilccebirnento e erltrl'ga, nos carros-correios, das malas dc ou para localidarl"s !JLH', directamente ou por interllll'il io de outras, são servidas por estl'adas de ferro ;
J !í. Escripturação da entrada e sahida das malas o sacco-.
l ti. Hcfugo diario das correspondcncias ;
17. Hela~orio anuual do serviço a seu cargo ;
18. Hcsumo 1liario do 110nto e preparo dos certificados úo
1·1111111areeimen to.

11ies

!J• Secção

J ." Hcgistro de todas as correspondencias ;
Confernncia e expediç.ãó de toda a correspondencia
J'q.: isLrada do e para o interior e exterior da Republica ;
:i." Escripluração da entrada e sahida dos saccos e malol1•s;
!i.º Preparo e entrega ú 4ª Secção dos volumes de correspuudencias registradas que tiverem de ser expedidas ;
!í." Classificação e dcrnlução da que não foi possível disl!."

!r i ln li t'

:

ti." Servi!:O
:1n.,\1·do rom as

de encommendas postaes internacionaes, do
instrucções respectivas;
i." Exccrn:i1o d1• todos os serviços resultantes de accordos
i11l1·r11:11'ionacs:
8." ltcfngo das co1Te;;pondcncias a seu cargo ;
\I." llelatorio annual do serviço a seu cargo;
1o. llegistro diario do ponl o e preparo dos certificados de
corn11arce irnento.

"G'roS DO PODER EXEGU'l'IVO

fi' Sccciío
1. ()q:;au i1.a1;ão da cstaListica uas cuncspomluue ias 11fio
''" po'itatJas nus repartições do Estado, eumo disLrilrnidas, du
1111Jd1J q11e ao 11wsmu Lempo se eonl1e\,'a o 111ovimeulo tle cada
.-.,La1;;l11 p11slal '" rcspcdiva remessa ú Su!J-IJiret:Loria du Tra0

l•·[;•J ;

~ ... Urga11 i1.a1_;itu dus dauos esl.aLisLicos relativus au st'l'VÍ\,'ü
i1il1·1·ua1·i1111al 1· '"'''ª 1·1•1111·s~a ú lª ~l'L'\,'iio;
::." Exame d1; (j\laesque1· redamai;ões at.lillt'llLL'S á
1•x1·c111:ã1J du :-;enil,''J HO Estado e i>rocesso de\ i1Ldet1111izai;ões;
!1." Clas~ilit.:a1;fw, guarda e couscrvai;iiu de lodo:-; 11,.; 11rot'l'::'.:;1Js, li\ 1·us e paveis que devam cunstiLuir u arl'l1i\11;
fi." Uunnla e eunserva<;ão da !Jib\ioL11crn postal :
li." 'l'odos us :oct·\it_:os relativos a rueibos de n·r;isl 1·adus
l'lll g1•1-;tl :
'/ .º Escullta e classilicac:;.ão das cotTcspornlcucias caltidas
cm refugo u o respectivo processo :
8." llcgistro de todos os jornacs, rcYislas e outra" publi('.a1;ões lieriodicas do Estado ;
\J." llelatorio annual dos sen ir,os a seu cargu ;
10. Hesumo diario do ponlu da sec<;ãu e lll'cparn dus ccr1.i ficados de comparecimento.
Al'L. 3:JO. As Administrações dos Correios t]1)s J.;s!ad1J::; do
Bi.o Urande do Sul, Pernambuco, Bahia e Pará se di\idiriiu cm
se is secções cada uma :
L" Expediente, cstalisli<;a e rcl'ugo, sub a iuuucilia!a di1·1·1Ti111 d1> adrniui~t1·adul':
· :! • " t:1111fal1ilidad1·. di1·igida 111'!1> 1·ll1dat\ol':
:l." Tltl's11111·a 1·ia. di1·igida pl'i11 1ill'~1n11·1•il'l>;
li." Importação, exportação e distribuicfw das cunesp•Jlldencias mdinarias u correios ambulantes ;
5." lrnpurtação e l'X[Jürlação de col'l'cspumk11cias rngis1 rnda:; cm geral ;
u.• Serviços inLernacionaes.
Art. 351. Cada uma destas secções, das qual's as !,rcs ultimas são dirigidas poe chefes de sec<:ão, le111 a seu cargu os
:ocguintes serviços :
1

1.º Tuua correspomlencia com as autoridades do Esl.ado,
di1·1•1•l111· gPL"al. .~1il>-diw1·d1>I':•-:. 1·11111 OH ll\lil'l>H ad111i11i.'i11 ad11>·,.,, "· 1·0111 P:-< ag·1·11lP~, d1•\ 1•11dn logu aill'il'. dai· 1·11kada
n dislrilmir a recebida, excepto quando coufl<lcncial e rcscr' ada. qtll' .'-'1'1l'Ú ali1·1·la p..Jo ad111i11i~t1·a1lrn·:
:! • " l'n•paro d1· tiap<'i,.; pa1·a dPspal'il•l do ad111i1ti"t 1·;ulnr;
3.º Processo de concursos, nomeações, tlistritmi1.:ií11, Jicen<:as, penalidade~, n·eompensas, prumoções, i·emo('.Õe~ (~ aposcntadol'ia do pessoal ;
'1.º Matricula do pessoal da Administração e suas agencias,
iHdicando as datas de entrada, promoção, rernoi:fln, nomeação,
aposentadoria, exoneração ou fallecimcnlo ;
l'lilll ()
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5.° Exame das reclamações contra a execução do serviço
no Estado;
li." Orgnnizaç.ão de horarios o itinerarios de correios amlinl<lnfrs e linhas r1ostaPs;
7." PrPparn rios PIPmeufos rio rf'laforio nnmrnl dos srrvi<~oo; a ea1·1n1 da Administraç-ão;
8." Classifir·ar:fío, g11a!'da e r·onsrrvnr:fio do todos os li\TOS
P p:1pl'is rpw dt>Yam coll:'d.iLuir o a1·chivo e a hihliothoca;
\I." Exalllc e i11 l'orma('ão das JH'OJ)Ostas r1ara r,rPação, supprP.~são I' rrsf ahPl<~C'inwnl o de agenrias e 1inhas poRl.a<'S,
a11~1nP11fo e dirni1111ir:fín do numero de viagens;
lo. [l('gisf.1·0 das li11ltas postaes do Estado, indicando :w
dafas de sua l'n,ação, pontos terrninars e i11fp1·mNlios, exl1~11siío k ilorndrica e si a <·onducÇ'ão das malas r\ feita por
r•o11fracfo 011 por adrninistraÇ'ão, nomr do 1·0111 raC'lantn on do
Psi :1 f'!'f.a n o prP<:n do f'Pn·ir:o ;
.
11. HPgi.-<ft·o d1• tmlm; os jornaPs P pulllira<:õrs 11r,riodicas
do Estado ;
J:!. AssPnfanwnfn dn prssoal da Administl'aç.fío P Agenr,ias
do l':s(ndo 1·111!11•11d1J lodo,.; f),.; Psclarecin}()llfos Rohr<• o lllPSll10

P•'·'"ºªI :

l :l. J1pg·islrn das Ai.wnl' ias do Estado, indicando as datas
dP sua 1·1·f':11:ãn, el:is,.;ificar;ão, catpgoria da localidade, muni<~ipi11 a qnP Jlf'rf Pnc<', rHrnie do emprrgado, rlata da nomeação,
d:1. ,.xo11eração, ('fc. ;
J .'f. Organizar.:ão da fabril a da partida r r,Jrngada das malas
(t Adminislrar;fío ., a r·ada uma das estações post.af's do Es•do. ''ºIli i11rliençãn dns horas de rollecta r disfi·iJmição domicilial'ia, 011d11 ho11w•1·;
1:>. 11,•r·P!li11w11to e Pxamr das propostas e rclf'11ra<;ão dos
r·o11f.ral'f os ;
l ii. Jlpg·istro gPra 1 rln::; firmas n casas commerciaes que tc1111:1111 df' co11<·01·1·!'t' ao l'or1wcinwnto do material por nwio de
Jlll'llH)f'al!dO :
t 1. Proci~sso dr~ mf11go definitivo ;
1R. RN'Yiço dr pstatistira rfo ·arri\rdo r·nm n::; rlrmrnfo'!
q111• lhn forem for11Peidos p11las outras secçõPs f' rPpartições post aPs do Esf nrlo n resprrf iYa l'Pniessa :í Rnb-l>i rPrt.oria do 'J'raf,•go :
,
1\l. 01·ga11izri<:iío r rf'nlí's~a 6 Snh-Di.rrrforia do Expediente
r\11.; ·dados 11r-r·rs.-<;11·ios ao prPhrnrllinwnto rios q1rnd1·os Pst:a1 i.'I ir•n,.: i11f.Pr11:n.cio11ar-,.,;
:!O. RPn·ir,o de Iivrrf.rs df' idrntidade ;
:!!. firS111110 rliario do ponto n preparo dos certificados.
'

~

2" Secção

1.º Esrriptura\:ãn ria rPrPif.a P dAsprza A da rntrridn r sahirla dn S•·llns e onl!'ris fórrn11lri:;; dR franq11ifl;
2.º 01·ganizR\:ão das conf.as correnfr,s dos rrsponsayois
para com :í Fazrnda Nacional, immediatamenfo imhordinados
1í .\r!ministração, dr nrr1lrrln com a.s instrnrçõcs do Tribunal

4fl(i
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rfo f;ontas de 22 de julho de 1903 e com o regulamr.nt.o nu1111'ro 2.4()9, dr. 23 de dezembro de 1896;
3." ExamH das conLas que tiverem ele ser pagas pnla Admi-

nistração ;
4." Preparo dos documentos ele tlespeza, assim r:omo dn~
guias para Pxpedii:ão 1k sei los e outras fórmulas dr~ 11.,1111111 ia,
material, ohjcctns de f'X(H~dientc e ntcnsilios;
3." llcgisLrn geral do ponto e preparo dn.~ l'nl !J:1s 1• g11 i:1s
para. pagame11lo do pr:ssoal da Ad111i11ist.ra1:1ío ;
G." Orçamento annnal ;
7 .º Bala111;:os !lll'llsaes e annuaes ;
8.º Fiscalizar;rw e esrripturar;1ío da 1rntrada " sahirln do
material a cargo da :J" f'ccr;ão, de a1·ci'1rdo r·om as ir1sl.!'1l!'r:il1·s
rnspectivas ;
!1." Fiscalizar;ão. Pxanw e csc1·ipf11rnr;iio rP!aLirn ao SPL'vir;o tio assi1:rnali1!'a dP .io1·11:ws " 011l 1·;is p11!Jli1·:u:õ1·s p1·1·iodi1·;is
n cohranças :
IU. Conta c1wecute tios responsaYeis para r.0111 os l.l!Ps011r1•iros por sel10>; e outras fól'mulas de frauquia;
11. Conta corrente dos devndol'l'S ú Fazenda Na1·io11al P<•J'
imposto do snllo. rnultns ou nxlrnYios de valores:
1'.!. F.scripti11w:iio rreli1lin1 ao :\lo11l1~pio dos 1•111p1·Pgndn.s
dn ,\dminist.rac;ão q11n a Pile lnnl1am dirl'il11. a raixa~ 1wo11.,111ic:1s e a outros sm·v i1:os auf.orizados ;
1:l. Esc'riplura(':Ío " orga11izat;1íll das 1•1rnfas 1·1•l:il i\':1~ :lllS
sPrvir;o.s de· f'll! 011111H·11das postnPs i11lt•l'11acio11:11•s, !'al'las r•.
1·:i.ixa.s 1:om \'alo1· dr•1·lnrado ,, outros sP!'\ i1;u,; intc•t·11ac·i1111aes;
11. fierviç.os dt• \·ales postacs tio t' para o interior n nxfp.
rior, na parte q11n lhe disser respeito, assim como a ns1Tipl111·;1cão rPl:üiva ao 11wsn10 serviro ;
·· 15. l'roces~ms r]p fi:lfu:as·' nu l'<lll!:õ1».; dos f'llll'l'f'ga<los a
'lias s11jeilos;
JH. Cm11'erP11f'ia " (•xamc da partP financeira d:is p1·0post.as ]lara fornp1·i11w11lo rlp niafPrial. l'Ol1<hwç1ín dP malas,
a lugncis de casa " nu f ros f'lll \'irl rnl1· dP 1·n1l!'llJ'l'<'lll' ia p1 li il i1·a
r• mmnorando :
17. finJa(Ol'iO allllll:tl da ]Jarte finatH'l:ira do S!'l'\·ir:ll pnsfal, assim como rir outros serviços a seu 1~argo, p:11·:1 s1•n ir
rfp hase á orgnnizaç.fío rio rPlatorio do arlminisl.radnr;
18. Resumo uiario do ponto P preparo Jus ccrl ilii':idos rfo
1•om parecimPnf o.
0

.'l" Secção

1.º Arrecadar e pagar;
2.º O sPrviço rir• venda de sellos ;-idhPsivos. c;-irfas-!iilh1•i.Ps.
l1i!11PIPs posLnns, snhrl't'arf.as, cinla.s Psf.ampil!Jad:is •' rnJf ras
f'r'11·11niias dn ft'a11q11 ia;
:J." i'f'J'\·iço df' emissão e paganwnfo rlP vnlPs po.sl:ws para
o i11f.Pri01.· P. Pxf.1'.l'i01· n oull'OS snrvir·os i11f.Pr11:11·irni:il's;
4." 8ervi1:0 d1• assig11atura para '.iortrnf's '" '111 I r:1.s 111II11 i.. a\'i"s pPt'iodicas, cohrnrn:.as e caixas 1:co11omicas:
fi." Jlecebimenlo, g-1iarda e exp1'.diçiío d1; s1d!n.s ndl1Psivo!'I,
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cartas-bilhetes, bilhetes postaes, sobreoartas o cintas estam ...
pillladas e outras de franquia;
6.º Recebimento, guarda, forneoimento, oonferenoia o exvedição de fórmulas impressas, objectos de expediente, mate,.;,
1·ial e utensilios para as diversas secções, Agencias e Sub-Adlllin istrações;
7.° Recebimento na respectiva Repartição de Fazenda do
s11pprime11to necessario para occorrer ás despezas da AdministI"ação ro recolhimento dos saldos;
8.º Fiscalização da venda de sellos pelos commerciantes e
ind11striacs para esse fim autorizados;
ri.º Ilelatorio annual do serviço a seu cargo;
10. Hegifitiro diario do ponto e preparo <los certificados de
1·11rn 11arecimento.
,f• Secção
J ,º Rccebinrnnto n expedição de toda a correspondencia
nrrlinaria parn o interior e exterior e collecta da caixa geral:
2.º Cnnfere1rnia. marcação e manipulação das correspondoncias 0I"di11arias ro11tidas nas malas e sna distribuição na cidade;
:J.º Organização dos documentos de debito pelas corre9pondencias não franqueadas ou de franquia insufficiente;
4.° Recebimento das correspondencias urbanas, sua mar.,.
1~ação, apartação e distribuição;
ri." Hi•nw~sa, 1•m prnfowllo, ú r;• Secção, de todos os volumes de registrados;
e ·
G." Apprehensão das correspondcncias recebidas e transpo!'ladas fraudulentamente;
7." Fiscalização do recebimento de malas e correspondenoias a cargo dos agentes embarcados e dos empregados designados para o serviço do mar, assim como da distribuição do111 kjl iaria e da collecta das caixas urbanas;
8.º Processo para venda de chaves de caixas de assignan1,ps o remessa elas respectivas guias á Thesouraria;
D.° Fiscalizni.:i\o das corrospondencias de ultirna hora e do

111rio

Jil'OJJ1'in;

10. Ilcfugo diario das corespondencias a cargo da secção;
J 1. Registro dos indicadores das mudanças de domicilios;
12. Claissificaç.ão e guarda das correspondencias que nfio.
f iv<'n·rn podido ser entregues;
13. Superintendencia dos serviços dos Correios ambulanl <'s" transporto de malas do Correio no Estado;
1 'i. 1\lanipnlacão IJos rarros-correios das oonrespondencias
ordinarias de ultima l1ora, preparo e entrega das malas destiIJaclas ús localidades que directamente ou por intermedio de
ontras são servidas por estradas de ferro;
15. Recebimento e abr,rtlira das malas pelos correios ambulantes, onde os houver, destinadas á Administração, á conferencia, marcação e apartação das correspondenciltS contidas
11Pssas malas;
HL Rocollimento e entrega, nos carros-correios, das malas
d" ot1 pam lor,al idades que directamente ou por intermedio de
1111fl'a.~ siio servidag por estradas de ferro;

ACTOS
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17. Escripturnç.ão da entrada e sahida das malas r saccos;
18. Jlclatorio annual do serviço a seu cargo;
i!J. Resumo diario do ponto da secção e preparo cios certil'irwlos de comparccimenl.o.

l .º llegislro d,. t0d:is as corrcs110ncll'ncias;
2." Coul'crcrwia r Pxprdição de toda a co1Tcspond1·nr~ia rn-

1·i,l r:ida do e para n inlcr·ior e exterior da Hcpublica;
:J." JGscripLurnr:ão ria r•ntrarla e sal1ida dos saccos <' nml:i.s;
í." f>J'Ppai·n p 1•1d l'l'µ<l :'t '1 ~í'('t:f"10 d11~ YOlllJll('S di l'()l'l'P,...;~.
IH111dr~ncias rt•gistrad:is q11P f iYerPm de s1•r r•xrwdidos:
G." t:l:issi/'ic:1r:ão r· d1·\·nJ11r:ão da f!llf' 11i'í11 foi 1111..;'il'"I ili.slr j) Ili ir;
(i." H1daf.or'ÍO rinmin.I rln serviço a seu cargo;
i ." ll1•gislrn r!i:11·ir1 rl11 pn11l11 1• J'l'l'J>:11·11 do,; 1·1·1·iil'ir·r1d11,.; d<'
1·1111 q ia rr•r inw n f o.
1

t

1:·

1

Sr·r·1·17o

l ." Serviço de cw·ommrndas poslacs in!ernacionrws, de
:11..-i'11·dn r·om as i11.,11·u·l'1:0"·' r1•spl't'fiya.';
2.º Execur:i'ío d1~ Indo.> os seryir:o,; resullanles d1• :H·r.ir'lh>s
i11l1•1·nacionnes:
:L" Hel'ugn d:1 ro1·1·1'.'Pºllrlrncia a se11 <':u·go;
,\," O!'ga11 i7:11:iío dos d;1do.~ rsl:il is! i1.,1,; rPl:tLiYo.-; :111 ~1·1·1·ir:n
iiil1·1!;1:i(·ional P r1·1nP:-;,...;a :í 1:' Rcc<;fio;
G." Helato!'i11 ::rnnn:il rios scrvir:os a seu cargo:
li." lles11mo rliario do ponto e preparo rios cerLifienrlos <le
1:rm1 parr~c imc11 lo.
Art. :is:.>. ,\s .\dmi11isl r:i1:õrs rios Correios dos R~t:iilo." do
Am:izn11as, (;par;í, ll i11 d1• .forwir·n 1• J':irn11:·1 s1: rli\·idi1·;-ro 1·111
1·i111·0 sec(.'Í}CS, a s:il11·1·:
1.ª ExpNlirnl1'. nslal i.>t ii'a P r<'f11µ0, .sob a immf'rliata dirc""i'ín d11 rid1ni11isll'ador:
· ., " ,('.1011tahilidad". di1·i;..:ida Jll'l11 1·01tlad111·:
:l." Tl1P,;ou1·ari:1. ""/1 a di1·1•1·1•i'í11 do llil's11111·1•i,1n:
\.ª lmpol't:u;ãn. 1•xporl;11;ãu
r·or1·,.s11nndcncias Ol'(linari:L', "1·1·yir:n i1ill'I'll:ll'i1111al 1• 1·111T1•i11,; :i11Ji111la11l1·.'· diri;..:id:i 11111·
11111 cllde d1: s1'c(.'âo:
G." Jrnpol'la0i'ín r; l'Xpodaciío de r1•gi,;lrados C'rn geral, in1'.lusin: o scrTir;o i11l.1•1'J1ar:i1111nl s11jPilo a r!'gislro, t:irnlll'lll dirigida por 111n 1:l1<•f1'.
Art. 33:l. A's rr:f1:1·id:1s s1•cr,:i'ír•s i111·11111!Jem os mesmos scrvi~·os dislrilrn ido~ p1·lns
sr•cr,iios a q11e se rcferr o al'f .. :l30, fi!'a11do, al1;111 rli."!o, s1rl1di\·irJirlos v1•las ~rcrlíes .'i" o :í" 1Js SI'!'\ i1:11.' al'l'r·1·l11~ (1 (i'' ~,.1·1:;111 ria..; 1111lra~ .\d111i11islr :ir:1-11• ..; d:•
J" 1·lasse en11rn1•1wlas 11aqu"lle ar[ igo.
Al'I. 351. A's ,\d111inislrn1:0es q11r fiyrrrm S11JJ-.\llrninisll':1r:rl1•s ine11mhir:í m:i is o ;o;Pg11 inf r:
!.. "X 1" f'Prr:fín, m:ilrirnlíl. íl:<s1'11tr11111·1iln r• 1·1·.'-d.-1111 !111
111·~~nal das Sub-Auminisf.l'ações;
'.' .º /\' 2" 8f'1·çfín, fnnrnrla rJ,~ ronfas ;ís S11h-,\rl111ini~t1:irí'íf'8,

"!"
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Art. 355. As Administrações dos Correws de 2ª, 3ª e 4•
se dividirão l'Hl quatro secções;
1." 1•~x1wdie11te, estat.isti1·a e refugo, sob a immediata dir1•1·1·fio do a1!111inistra<lor;
· :! • " Contahilidarli-. di1·igicla 1wlo ·ronLador:
:L" Tlws•11111·aria. di·1igida pl'ln l·hf'SOUl'('irn:
í." Il1•1'f'liinwnlo. impot"!a1,;fio, r·oufrl'f'lll'ia, disfrilmi1,;fio o.
1'.Xpl'dição da,; rotTPspondl'fll'ias, tanto orúinari:u; romo regisl 1·adas, s1•111 valor df'1•la1·ado, e rxpedição de malas, Sf'r·viços :11nb11!:111L1•s, si o.~ llllll\'l't'. 1• sf'n·ir.o intern:wional, dirigida por um

rlass1~

,. 1li'1'1'.

Arl . .1:íô. nada uma d1'ss:is sPrçõrs tem os sPguintes en-

1·n n~n.~:

.f" Serçi'io

l." Tolla a co1·1·1•spn11il<'1H' ia rorn as aul nl'idadf'S do Estado,
r·,1111 o di1·p!'fn1· geral, os ~ub-rlirrrtores, i'Olll os outros admi11 i.,l/I ai]1)f'1·~ 1' r'llfll ll.~ ag1•Jlf1•s, d1'\'f'TJl!O Jogo 1a]l'l'ÍI', fiai' f'llf.rada
1• d i.,11·iln1i1· a n•1·eli ida, Px1·eplo quando con fio1'1wia l A resf'r\ :1d:1. IJll"
al)l'f'la pPln ad.mi11ist.1·ai.lor;
:!." 1'1·1•pa1·n d1~ p;ippis p:im dPspad10 rlo ivlministra<lor;
3." Prrw.Ps.~n dr~ <'011eu 1·~0. nomeação, distribuição, liconç,a8,
p1·11alidades, 1·e1·01np1'11~as. pro1110çi1Ps, rrnrnçõPs o aposenta.
d1J1·ia do Jl!'Ssoal:
.\." l\la 1r intla do p1'ssoa 1 da Administração o suas agencUis,
i11d i1•:rndn as da.ias dr e11t1·ada, promoção, l'f'moção, aposen9J.dol'Ía f' l'XOJ!Pl'ar;fin ou fallf'cimento:
G." J~.·1::1nw das rr1·lamaçõPs contra a execur.ão do servit,:o
no Estado:
G." Or;rnnização de Jio1·arios e itinerarios de correios am:li11l:rntf'.s " linltas posta!'s:
7." Classifiração, g11arrla e consNvação de todos os livros
" paJll'is q1w df'v1•m romdiluir o archivo e a hibliotheca;
8." Prnposla para f'f'í•ação, suppressão e reslabelf'Cimeulo
rl1• agf'ncias e linlta,; posla•'s. augnwnlo e rliminnir;fio <lo n11J111•rn l]p viagens;
!l." Hegistrn das linlla.s Jlo;;tars do 'Eslado, indicando as
rlala,, ri<' sua cr!'acf11\ po11los fp1·minal's n inlt>ruwdios, extensão
kiln111drica, P si a co1tdutc:fi11 das malas ,; fpif.a por contracto,
1w1111' dn 1·011tradant1• nu dn 1>.~taff•t.a 0 o custo do serviço;
10. O• s1•nir;o df' liH1•lr•s dr• identidade;
11. Il1,rf'lli11wnt.o, alJert11i·a e Pxame das propostas relatiY:1s a contractos 0m ger:ll e outros, feitos por concurrencia ou
1111·111nrandn f' rPlPlwar;ão rios mesmos contractos;
I:!. Ilrgislrn dP Indo.~ os .iornaf's n publicaçõrs pcriorlicns
do Estarlo;
1:3. Il0gi.~L1·0 gp1·al das firmas e casas commerciaes que
f1•nl1am rle rn111·n1'l'l'l' no fornPcimf'nto dn material por meio do
1111' Ili lll':llldO;
J 'f. AssPnl:imPnfn rio pP~soal da Administração n :ignnciafl
do Ji:stadn 1·rnil1•11d11 lodos ns f'i'Wlarcr·imr11los snhrP o ll!Psmo
Jll'.O.:O.:f);\]:
Hí. llrgist ro rias agPnrias do Estado, indicando as ria.tas de
s11a 1'l'Pação, classificação, cntPgoria da localidade, municipio a

·""''ii
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q110 pPt·lm1ce. nonw 110 omriregado, data da nomeação, rla

1•"\1111e1·;_1ção, etc.;

l!i. Organiza<;ão da talwlla da varl.ida e chegada das malas
:'t Administ.ra1;ão o a 1·ada. uma das ostaçõHs postaes do J1~stadn,
1·0111 a indica1;ão das liul'ns de. collcn!a t: distsillltit;ão domicilia1·i:t, 1111de a lwuvn1·;
17. Orga11iza1:fill 1' n~mPssa :'t 811!1-niroctoria d11 11::qwili1·11J1, d11s dados l!l'l'l'Ssa1·iqs :J(l p1·1•1•1Jt'lii111"11tn d11,; q11:1d1·11~
I '·d :1 I Í SJ.Í1'.IJS j 11l1•1'11:11' j l Jll;ll'~;
18. 1'1·oc1•s;-:ll ;1,. 1·1·1'11gu ddinitivo ;
J!). Sc.rviço tio esf af.istica. de accôrdo com os elenrnnlos q1 IP
!IH· J'o1·c·m J'orJ11'1'id11,; p1da-; outras secc:.ões tia Ailmi11isLl'a1;.ã11 1•
1·,.p:11·l.i1;íiP8 posfa1•s d11 1"..'ilad1;, "r0sp1·Pli\·a J'PJllf'Ssa ;'1 ~1Ji1.-lli-
t'l•1·l11ri:i do 'l'ral'i•g":
'..'ll. !'reparo dns l'i<'tnf'11los do 1'<•l:ifnri" :rnn11al d11s s1•t'\'Í1:1h a s1·u cnrgn:
:! 1. llcs1mH1 d ia 1·in do pont.o t: prl'p:1ro dos 1·1:rf i l'i1,:1d1ls dn
1·1111111ar<'1' inwn f11.
2• Secr;füJ

1." EscripL11rat;ão da ri:ceiLa e 1!Pspeza n da 011f rnda " sal! iilri dP snllos o n11tra.~ f•"l'm111:is do franquia;
'!." 01·g·a11i1.:11:iio d:1s <'011tas cntTPnfes dos I'"Rpm1say,.j,; para

""111 a. f<'azP111la. !'ia!'innnl. i11nnl'1liat.amr,nte suhnnlinadns :í Adtlli11i~lra!'fí11. ili· ní'l'f°11·dn 1·11m as im:frtH'.CÕ<:s dn 'l'riliunal "" Cm1lns. d1• :!~ rJ,. .iullin dl' 1 \JO:l. e l'Pgtilarr!P11fo n. :! . ,!()!>, i]., :.•:: dl•
d1•j<l'l1il1ro dl'. IH\Hi:
:l." ExnrnP d:1s 1·n1ilas q11C' liven•rn rio S<'l' pap-as p••la Ad111 i11 isl.1·açiio;
·Í." Prr•pnt·o dos tlocunwntos <ln dnsprza, assim !'lllllll das
g11ias para 1·xpPdi1:i'io dn sellos t: 011fras f1írm11las tll' l'rnt\lllli:1. dP
lll:1l,.rial. nli.i<'1·tns dP 1•xpl'r!innf P l' ulr•nsilins;
!í." J\p~·ist.r11 g"rnl do JHmln 1~ pn•pan1 das fnll1:1s" g11i:1s
p:1rn 1iag-anw11lo dn pl'ss11nl da :\dminisf1·:H:ã(l:
fi." Orcn1rn . nlo a111111al;
7." Bala!l(;os rnPnsnPs n n111111aPs:
8. º F iscai izrit::ãn f' t'St'i' i pi llr:il:i'in da 1•n f l':tda " sa !t itl:1 tio mal n1·inl a can;-n d:i :1" f'p,r·1.:i'io, de ar·c1'\1·iln com ns in.~l;rncçõPs rr,s1 ll'f'!Í\'rlS;
\l." Fis1·aliz:11:i'io. P'Wlll" o ps1·1·ipl.11l'a(:iio l'PlaliY:t aíl s•'l'Yi<:o
dP a~signnf11l'n.s d(~ .i01·1iaPs f' 011fras p11hli1'.a<:Õ"s pPriotli1'as.
l'll] 11·a111:as. 0!.c.. dr acchrrlo com as inslrncções rPspcctivas;
1O. C11n la l'<1rr011t0 dm l'Pspom;avl'is prnrn ~'.nrn n thPso11l'l' Í t'11 Jlíll' Sl'ilos 1• 01tf1·as 1'1'1r11111las dt~ franquia:
11. Cnnl.a 1·n1T•'lllf' dos dn\·0dorPs :í FazP111ln Nal'i1111al por
itnpnstn tln ""!lo. 11111lf:1,; 011 PxtraYio dP Yaln1·f•.s;
f'!. Es1:1·ipl11r:u:i\11 do ~1011f<'pin do 1ws-;11al d:1 ,\dmi:1icdl'a1:fío " das r.aixns 0nn11nrnir.as;
l:J. f•~s,.1·ipft1r:i1,,ã11 1• 11rganiz~•1:ão das 1·onfas J'P]:tfivas ans
s1~rYi1:os dt- P111·0111m1·111las inll'r11acin11;11•s. 1:al'l<1s " 1·:1 ix:1:; 1'l1Jll
valor dl'c]arndo f' 011lros a11t.orizados;
1'i. St:rvi(;o d!' valrs r, cheques poslai:s dr r pnra o inl1~
rior e t:xterior, na pari" que lhe dissnr l'PSJwilo. :1ssi111 1'111110
rí <'>w1·ipf11ra<;ão l'l~]af.i\·n an mesmo snrvic:n;
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15. Conferencia e exame da parte financeira das propostas
para os contractos em geral e outros, em virtpde de concur•
rnncia publica ou memorando;
1G. Processo das fianças ou cauções dos empregados a ellas
sujeitos;
17. Relatorio annual da parte financeira do serviço posfal
e de outrns serviços a seu cargo para servir de base n orga,ni-.
zar;fío do rolatorio do administrador;
18. Ilesumo diario do ponta e preparo dos certificados de
cnmparccimento.
3ª Secção

1. ºArrecadar e pagar;
2.º O serviço de venda de sellos arlhesivos, cartas-bilhetes,
hilhetes-postaes, sobr,~rartns, cintns estampilhadas !1 outras
f1'n·mulns de franqnia;
3.º ScrYiço de emissão e pagamento de vales e cheques
postaes de e para o interior e exterior;
'1. º Serviço de assignatura de jornaes e outras publicações
pr•riodicas, cobrancas, etc.;
5. º Recebimento, guarda e expedição de sellos adhesivos,
enrtas-bilhetf\s, bilhctcs-posf.aes, sobrecartas, cintas estampiJhadas e outras fórmulas de franquia;
G.º Hcgistro das 1·otTcsp01ulencias com Yalor declarado recebidas para esse fim;
7. º Hr.nPlJinw11to, da '1ª Secção, das e-0rrespondencias •egistradas com valor declarado para effectuar a entrega, e a remessa, ú m<'sma secção, da que tiver de ser expedida, reexpe.:.
tlida ou devolvida;
8.º Hecebimcnto, conferencia, guarda, fornecimento e exrwdição do fórmulas impressas, objectos de expediente, material
c ntensilios para as diversas secções e agencias;
9. º Hecebimento da respectiva Repartição de Fazenda do
snpprimento neccssario para occorrer ás despezas da Administrnção e recolhimento dos saldos;
10. Fiscalização do serviço de venda do sellos pelos ::iommcrriantes e indust.riaes para esse fim autorizados;
11. Helatorio annual do serviço a seu cargo;
12. Resumo diario do ponto e preparo dos certificados
de comparecimento.
~·

Secção

1. º Hecebimento e abertura das malas do interior e ex-

tPrior;
2. º Conferencia, marcação, manipulação e distrihu içiio dns
correspnndencias ord inarins contidas nas malas;
il. º ürgan izaçfw dos documentos de dehito pelas corros111111d1•1wias 111in ~1·artq11cadas ou de franquia immfficicnte;
li.º HPcebimcnto das rorrespondrmcias urhanns. sna mar1·:ii;iio, apartação e disf.ribuiç,ão;
ri.º Honrnssa Pm prof,ocollo, (l :l" Secção, dos objPctmi rcA"isf rarlns com valor <kclaradn para a entrega respectiva;
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ll. º fü'gisLro dns correspondencias registradas sem valor
rJ,.1· larado;
7. º Abertura dos Yolumes de correspondencias regislrar!Gil
111·11,.edentrs da llepublica onde paizes estran1rniros;
8." Conferencia, marcação, manipulação, lanç.amen to, rxp1·rl içfío e recxpediç.fío dessa correspondencia, assim romn sua
di-;LrilJllição, Umto no Correio, como nos domicilios;
H." Clas.sif'kar,fío, gu:wda. e dcn11t1çfío das cn1·1·e."[lOlldPnl'i:1s q11P não foi' possi\'el distribuir;
1O. l'rnccsso para a. Ycnda de chavPs das caixas 11" as;;i·1.:11:11ilr~ e remessa das resprrt.i\'as gnias :í. Thcsoural'ia;
11 . . \ppr'Plr1•11-;:i11 da-; 1·1>l'l'l''l'illld<'1l<'i:H J'"''"i1ida-; 011 11·:111'I"'' l:1d:is f'1·a11d11l1•11k111w11t";
!:!. Fiscalização dos sc1'viços de dislrilmi<;fío rlomil'iliari:-i
1• ili~ cnllectas clac; caixas 11rhanas P A<'l'al;
LI. llrc<'liimf'!lfn dns jor11a1•;; r• lllilr:rn p11lili1·:11:iíl'.c; pPrindicas;
1 \. Fiscalização cio recebimento de malas e r.orrespo111len<'i:ts a cargo dos agrnlcs ()m)Jarcados e dos empr0grulos drsign:lilo.s para o Sf'l'\' iço do mar, onde os honv()r;
15. Annuncios de l!orns de fechamc11to rir mal:ls e <IP S:lh iil:l de \'apores;
Ili. Hcgistro nos indicadores rlc mrnJ:rnr:as de rlomii· i 1ins;
1'7. l'l'Cjlal'O C PX[lf'iJir:fín de maias para O infrrinl' I' f'Xf Pl'Ílll' da Hr,puhlica;
~8. Supcrinteml1•nria Ili' 1orlos ns spn· iços dos rnrre ios
amlmlanl.es, onr!P os ho11\·rr, '~de tran«pnr!P dl' malas dn Corn•io no J<~stado;
1\l. l\Ianipnlação, nos carros-correios, das corresprmdPnc ias ordinaria.'l de ultima hora e preparo e rnlrr,ga das rn:ilas
ri Psi in:ld:ls :'ts loral idadPs qnc, dircctamentr 011 pnr in f Pr111Pd in
ri" 11u l ras, sãn Sl'r\' iil~1s por cst radas dr ferro;
20. llf~rehinwnto r• alwrtnrn rias malas pelos correios a111Ji11lantPs destinarias ú Arlminislraç.ão, conferencia, marca1:ão P
a pari açiío das correspondencias contidas nessas malas;
21. Hecehimenlo P rntrcga de mal:1s dP ou para 101·:ilirl:irll's
q11P, rlirectamente 011 1101· i11tr•rrn0rlio dP n11f1·a.s, são .st•J'\'id:1s
p111· estrada dr ferro;
22. Escriptnração da saltida de ma las, bolsas e saccos;
2a. Execuçfío de quaesquer serviços resultantes de acenrrlos inlernacionaes, conforme as insLrucçõcs respectiYas;
21. nrlatorio annual da parte relali\'a aos scrYiços a cargo
r!fl. srrçfío para srrYir de base :'t organizar:fio rio relalorio do
:11\111 ill isl !'ar!OI';
2::;. nefugo diario elas cnrrespondrncias a scn c:irgo;
2G. Fiscal izar:ão das rorrespo111fonc ias de ultima li orn c rio
lllÍÍO 1ll'O}Jl'ia;

21. nrsnmo dinrio rio ponto r preparo rios reri il'ir·ndos de
('/\ 1li]1'11'1'1'.i1111' 1il (}.
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CAPITULO. XXI
8L'U-.\lJMIN 1STllAÇÕES

.\ri. :;:i;, Jla\t•t·ú nu lel'riluriu dos Estados tia Baltia, l\li11a'l
t :1·1w·s ,. 1-'. l'aulo, l-'ulJ-.\d111i11istrações do Correio i11111wdiala11w1Jf,. ,-;11l11.11·di11adas ú.~ J'l'Sj>e!'li\as .\d111i11i'il1w:õ1·s 1.• que fl'l'ÜO
11111· s1'•d" a ..., 1·id;1d1.•s d1• ~I ina.~ tio llio tk C01ilas, Ca111pa1tlia, J>iaJJ1a11Liua, U!Juraha 1· llilJ1•i1«io lJrdo .
.\rt. :Jri~. ,\::; ~ulJ-.\d111i11istrações lerão, quaulo ao sen i1;u e
;10
a tnl's11rn organiza1,•ão das Admi11islraçõ1•;; tle !1•
l'!ass1" alll'ilrni\:•it•s l' dt'H'l'l'S ccmsta11ks tk,.;fp rt'gulameuto,
" sup1•ri1tle11d1•rão cl'rto Illlllll~ro dt• agc•nll':::, 11111~ l11e serão im11 ied ia la 1m•11 li' su hord inados .
.\l'l. ;J:J!l. U tlirl'du.r gl't·al, soh p1·opusla du adrniÍli.-;tradur,
d1•l.1•1·111i11a1·;'1 q11a1•s
Ag1•111·ias qiu• tlen•m Jil'al' directamPritc
;;11JHJJ'tli11adns ú .\tlll!i11istração e a cada uma das ~11b-Ad111i11is
l1·w:õl's, a 11 e11tle11tlo ;\ fat'i 1idade de co111nrnniea1;ões entre us
1\gt•t1L'.ias 1• as 1·1•parl it.:õ"s n que ficárcm suhordinadas, ús lii,::11./11•s ,. d"!l"'1tl1·tlt'i<1 d1• linl1as de CotTl'io e outras co11ve11ient ias do sen i•;o.

"'"''"ª"

ª"

,\l'I. :JfiO .•\ ..., :-:ulJ-.\d111iuislraçües se diYidil'ão t'lll 1111al1·0
::SC('l,;f-~t'S:

l." Exp!•tlieHl1'. rdugo e eslali:olicn, sub a i11miediida di11•r6ío do s11l1-:ul111i11ist1·atlur:
":!..a 1:011laliilidad1', dit·igida pelo t'o'llladol';
:J. ·• Tli1•,;,•11rnl'ia. di1·igida J•Plo l11psuurPirn;
1
1." J1,.c"IJi1111·11lo. i11Jpo1.'tação, 1:011fl.,1·e1wia, disL!'ibuição e
1·:qwdii;fio tias 1·01T1'.'i[IOJJ1le11eias, tanto m·di11arias co1110 r1•gisf rntlas ;;1• 111 Ya lor de da l'atlo, e expedição de malas, snn iços a111l 111 l a11ll's, si lwu\'l'I', rl'f11s-o 1• quaesquer out.1·os servioos de t1uc
n·nlia a ser en1;arregada - dirigida por um chefe de seeção.
C.\PITULO XXII
SUCCl'HSAES

A1·f. :a'd. :fa 1:apital Federal e nos Estadof', 011dt' fiquo
d1•111011sl !':ida a sua 111·L'.1•ssitlade para a boa l'xee111;ão do senii.:o,
lia\·,~rú- :-:111·1·111·sa1•s - da n·part.ü;ão prineipal, q1w snrão es1al11'1•·1·idas n11s po11lo.' rnai., 1·011n·nie11Lt•s. a juízo do dkt'dor
;.:1•1·al, ll'rnlu l'ada uum a Sl'Ll t'a.rgo os seguintes ser\'iços:

I." Ye11da tle sl'llos 1~ outras fórmulas de franquia;
:!.º !lPgisLrn de L'.OI'l'PS!>Oudencias eom e sPm yalu1· para
qual qup1· localidade;
:J." J<:111i~são (' 11aga111e11lu de e:!J(•qu1•,; poslaes e d•· vales
11a1· io11a1•s 1~ inll'l'llae iornws;
!i.º f'.olirarn:n dn t.if11los, ldrns e ohriga\:Õl'S e assignatura
d1• jo1wws L' outra,; pulJlil'al,'Õl'S periodilca.~;
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G." ltccclJinwnlo tfo malas, rnarcaçfw e rnanipuhu;ão das
1·• 1l'l'<'Sl "mdencias;
(i." I1:xpediçãu, cm malas fechadas, das c.urrcs11oude11eias
p;i rn as reparlições eenLraes de qu•~ depe11dem, para as 11uLras
~;111·1:111·s;w-; e Corn~ios ;11ulrnlaules e agPrtl.1•s entliarnados '" li11:il11u•nlc, vara as capitaes dos Eslados servidos pur via 11rn1·il 1111:1, quando a bordo não lloun•1· agPnle;
'/." (;011 .. eta 1• dislril111i•:ão 11a l'Ps1wcliva :'11'l'a;
l'." 'l11a1·squcr 011l r11s s1~1·\·iços 110,.;la1•s, q11•·1· 11aci<t11acs,
q 111• 1· inl.ernac innaes, 11111·. para convt•niencia du pulJI il'" e do
1 :11rreio, sejam autorizados pelo director geral;
\l." E11lrega da eo1·1·pspo11deneia de posta n·slante;
10. 1nspecçftu dos s1'I"v i\,'OS dn dist.rilmi\ão e eollt~el a e das
:1,1..:1·11cia., da zona a 1·a1·go da :-;u1~c11rsal, ll!:uII 1•ttdo eom r1~g1ila
ridad1~" l1111ceiu11a1111•11to desses sen'i\mi;
11. Classificaçfto e g1rnnla das co1Tl'spu11d1·111·ia.~ 'Ili" não
loi possivel cnt!'ef.;al';
!:!. l'repal'o riu rnl'ugo da ~uccLU':ml e Agencias a ella sul111nli11adas e 0nca1uinli:i1111·11lo do refugo definitivo ú secção
1·11111pdente da n:parl.i1;:"i1J a 11u1: a Illt'S!Wt Suecnrsal esli\'et· suJ111rd i11ada:
l :1. Arl'ecadacão de multas;
1 'i. ll<'lat.orio a111111:il d11:-< scrvi1:os a s1•11 c:il'go;
1:1. l11•gisf.1·0 di:11'io d11 p111llt1" Jll'<'i':Jf'll dos 1·1·rfil'i1«1il11s du
1·1111111ar~cimento.

,\!'I. :lli:!. As :-;lll'l'll 1·,:11•s :"·1·fí11 s1:n id:1s pr11· 1•1llp!'l'g:ul11s da
1·1'11:i1·hi:fío prinl'ip:tl de q111) detHmdf'r1•111. dirigidas p111· u111
ofl'icial, que será o chefe. A parte relativa ao pagament.n e: ar1·1•1·:til;1riãO da receita s•'l'(t rl<:,sempcnhoda por thesourcirus e
li"is s11horrlinados l'Sfl's i: aquellcs aos r·het'Ps das respPcl.ivai.;
' ·• 1 !('~.

111·:--;; li•-.;.

Art.. :w:1. U di1'Pt'.irJr gPrnl, por proposta do sulJ-dir1·rto1·
do '11rnfngo 1• dos ad111i11i.sf1·ad01'PS, marca.rú 11s limit•!s da ;\1·c;1
d1• 1·:id:1 11111a
:-;111·1·11rsal's ,. os d:1 parti: t'l'lllral da cid:1d1: <:111
q11e o;; serviços dr: eollccta i: distrilJlli1:ão l'Sf.Pjam a 1::1rg1J da
1·1·p:td i(,'ão prineipal, l1m11 co1110 quacs a~ :q;1•n1:ias 111·l1:111:1s s11!11ll'llinadas a essas r·pparti1:fH•s posta .. ~, p:1ra 11 l'i'f0il11 d1· lruca
<11· 111a las, 1·pf11go 1: ill8[ll't'(.'iíP.
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CAP l'l'ULO XXIII
.\flENCI.\8

1\rl. :Hi.:I. Na~ 1·.iiladl's, villus, p1Jv11a1:.õ1·s, esf.a1:õ1·~ d1: "~1l':ida.'i dn 1'0r1·11 ,. 011!.ra~ localidades ria llupnlili1·:i l1as1'1'Ú
:1g1•111·.ias dn Co1T1:io. i111111Pdialamo11t.1.· s11l101·dinadas :i :-;111JI >ir·1•1'.!111·ia do TraJ'pgo, 1· (is A1lminisl.l'a1;.õos o SulJ-Ad111i11i,;l 1:11.:il1•s dos Co1·1'<:ins rio l·:~larlo a qm~ pnrfe11n•rnrn.
,\rt.. iHi:J. As Ag1•ucias do Con·(•io s1:r:"io rlividiila.s 1·111
"i111'" l'lasscs do modo s1~g1iiul1::
§ 1. º Especiaes as de Campos, Santos e flio <fraude;
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§ 2. º De 1• classe, á qual pertenoerão as Agencias que
saLisfizorcm qualquer das segtiintes condições:
l. • llr~rnla Rupcrior a 20 :000$ em tres annos consecuti\ ! '~:

" " Centros importantes e cspeciaes do permuta de malas colll estações postam; do interior e exterior, a juizo da Di['(•1·.loria.
§ 3. º 1lc 2" classe. ú qual pertencerão as Agencias quo
sal.i:"fizerem qualquer das condições seguintes:
1 .• Iteuda superior a 10 :000$ em tres annos consecuti\ \I~:
2. • Centros importantes de permutação de malas com
111!1 ras estações postaes •ou pela distribuição de correspond1·11t' ias, mPdiantc r:art.efros, a juizo da Directoria.
§ 4. º De a· classe, á qual pertencerão as Agencias que
satisfizerem qualquer das condições seguintes:
·
1. • !lenda su11e.rior a 3 :000$ em tres annos consecuti-

yos:
· 2. • Centrn importante de permuta de malas e correspon-

d<"111·ias.

§ !J. º Ue '1"
agt'Ucias.
§ G. º !lenda,
~~

classe,
para

{t

qnal pertencerão todas as outras

o~

effeitos da priqieira condição dos

l", 2º, :l 0 e liº do a1'f1g:o antoeodentc, considera-s·e a im-

pod.ancia dos se !los vendidos na agencia.
Art. 3Gô. As Agencias especiaes terão o pessoal constkn1L' da tabella ~ G -- annexa.
J>aragraplto unico. Taes agencias, !Jem como as de 1" e
"' 1· Jassc, l<'rfio encargos a na logos aos das Succursaes.
:\rt. :im. As agr•1wias sm·ão creadas pelo dirootor geral,
1111·diant.r p1·opl}sfa do sub-dimcLor do 'rrafego e dos admi11i,lwad•J1'1•s, 1• s1í ;mrão installadas depois de verificada á exi,,,1,111·ia d(\ "ªIdo sufl'iciente na eonsigrnação orçamentaria votada
p1·ln Cr111gt·esso Nacional.
J>a;ragrapho unico. A pmposfa do sub-dirootor do 'l1ral'i·go n dos administmdorus para cireação de Agencia devecr·á
rontcr o m1mrrõ approximado de habitantes da localidade
11;1 extensão de cinco kilometros, a r:ategoria e a importancia
da localidade. mia distancia (t estação postal mais proxíma e
a d('speza a fawr com o serviço de r:onducção de malas e com
a insLrillaç.ão da agencia.
Art. 3<i8. A bordo dos paquetes das mais importantes
1·1Hnpanhias narionries ri() navegação, subvencionadas ou não
p1·la União ou por um ou mais Estados e que effectuarem
'iag('llS regulares entre portos nacionaes ou destes para os
<'sl.raJJgeiros, ltaY1'rú Agencias vostaes a cargo de empregadns porfrnr:enf.es ú repartição vrincipal do ponto inicial ou
lnrninal das viagens.
At•t. :rn\J. Nas localidades onde houver nucleos cololl i:tL'" sPriio s1,rnpre installndas Agencias do Correio.
Art. 370. Na Capital Federal, nas capit.aes dos Estados
1• 11as l'ifütdcs rnai~ import1antes poderá haver., para oommod idade do publico, Agencias urbanas, estabelecidas nas esta-
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\;ííc.'i ini1~iaes das estradas de feno, de cumpaultia~ de 11arng:u:uo e nus voatos mais convenientes, só. 1~odendo laes 1\gm1<' ia:-;, em regra, trocar malas com as Admuustrações o Succur:-aes a que ostivcrcrn subordinadas e, em casos exccpciouaes
eo111 outras estações poslacs, si para isso forem autoriz:.tclas:
§ 1." Taes Agencias terão os mesmos encal'gos das IJllL:
si: a1~lta111 estalwlee idas uas outras local idades.
§ :!.º l'udet·fiu Sl'I' cluv<lflas at1; 1" classe a.-; da t:apilal
J'Pderal e as das 1·apil:u:s dos Estado~, <) al15 :!" elassc as das
11111.i·a, 1·idad1·,.;. d1·"!1· q111· ,;a( i-'l'<11;:11n ús •1·1111dic1-1"·' d1· 1·1•111la
d1~ que trata u art. ::1i:J, ~§ :!", :l" e í · e pela t'úrnia estaJJele,. ida no ar ligo que se s1~gu1·.
§ :3. º Nas eapil:ll's dos Estado" as .\g1•11cias urhana.' ptJd1·ri1u ser elevada.~ de clas,;c ::i.tt'~ .·.:" a j11iw da flir1•1·loria. ser11
as l'ormaliLiacles exisida.~ 110 art. :l(j:J,
·
§ '1." As Ag·encias das J'ronl1·i1·as L1Tiío :1, i11.,l:1lla".Õus
das d1: :.'" class1', 1·0111 todas :1.s 011lras \:111[:tg1_•11.s.
i\l't. :r1 l . . \s ,\fit•11eias s1í pndt•1·iío "e1· ••le\·at1:1~ a 1·a(efi•il'Ía superior quando pn·1•11eli1·rl'111 as c1mdil'.õ1·s l':tl'a isso
1:1"""'·'a1·i:h I' 1111·di:11il1• jll'lljlosla do 'llli-di1·,.c[p1· d11 Tral'1·go
1 do.' ad1ni11is!.1 ado1·,.s a11 dir1•1·!11r· gl'ral. 1111 11wz d1• 111a1·1:11 d1~
rada lri1•1111i11. p:irn 1·l:1"il'i1·:u;ií11 d1• \g·1·111·i:1-.; 1• lirn1::l11 d1· 11•11(·in1l'11!11:-:

ii

IÍl<l':llll1• i 1·1•.-;

ao ...:

.~ratil'i1·:11:1-11·~
:tll·IJllS,

....:1·.1·,·,,1ilua1·i11 ....:~

a

qi1t1l

'i!-!111·;i1·~'t

,\rt. :l'i:.'. !'\a.s r·t·1·i:-1)1•s d1• <'iassifi1·:u:i"in, Jl:ll':t 11 t•ll'eilo
da l'l1•ya1;:io 1111 l'l'd11cr;ií11 de 1'1.'111·i1111·11ios na llll'"111:1 l'l:tsS1',
l.1_·1·J.;~1·-!1a em \is! a, nfio st'1 a n·11da tia Ag1'ucia 111J 1riC'11nio
a11lerior, 1·01J111 o 11111\·i111t:nl.11 de 1·01T1'sjlornl1~11cias 1·:1:11cdidas
e dislrilmidas 1• o d1~ 111al:is ex11edidas <· 1•111 t.ra11sil11.
Art. :i;-:1. 1\s i\g1•1tcias l'Sped:ws e as de 1" <' :?ª classe
funcciouariío, 11a !'alia d1) l•dilicio vulJli1·0, c111 !':isas 1•al'a 0sse
Ji111 al11gadas po1· l'otll.r:tcl11, nas q1w0;;, s1'lllJll'I' IJlll' r.·,r pos~i, i·I. 1i~ ll,UP11l1
d"\·1·1·;111 1r1111·al'.
Pa1·agl'apho unicu. ,\s Ag1•rn·ia' de :l". 1• '1·' 1:las~l', 1·111
1

J't'~'J'a.

:--:

l'u1H'('io11ar:l11

11;1.-.;

1·a-.;a...;

1111..:

1·1',..:1H':·f I\ 11~

ag1 1 1tl1•...;,

tf•.1-·

ser aiJonado aus sen·cnlual'ios das dl' 3", quando s1t.uauas em cidades, um anxilio para al11g-11cl d!' ('asa, att'~ u111
11•1·1·1) da 1·1·sp1•cl h a !-'.l'lli il'i1·a1;ií11 1111·11-al. :1 j11iz11 d11 di1·1·,·l11r

d1~11do

(!l'l';d,

.\.l'l. :;; í. () diJ'1•d111· g1·rnl .-;ulJ111dl1·1·:·1 :í app1·111:11::i•1 tio
mi11i,l1111. 110 1111·;, d1· 11ia1·1·11 d1• 11·mla (l'i1•J111i11. 11111a lal11·lla d•é
classiflcar;ão de Ag-encias, ·seu ve~soal, YC'ncimPnfos 1· .gratili\':11;1)1_•..; fixa.- '(!li' d1•\l'[ll llf'l'l'l']H•I' I " ~1g1·11I•'.' I' Sl'll" :1111da1tl1•-:
tlurnnte o trienuio sPgu inte.
Art. :J/G. A casa n Iodas as dPspC'zas t!t> rnnlc•ri:il para :is

1\t-;1•111·ia.~ 1·~111·1·j:u· ...: d1• I" 1'

'(·la~.-.:1' -.:1·1·:l11 paga..; 1H11· ,·111tla tia

lJ n ião.
Ad.. 3/G. Os olJ.iertos (!() CSCl'Í]llOl'ÍU, expC'clienl1• (' ult•llsilins llara ns Agcnci:is rio ~l" C' í" clasôe SPrão :'t cus! a da
União .
•\ri. Ji 1. O dirl'do1· g1•1·al. n11·t!ia11!P l't'(ll'1•.-.;,•1ila1;:ín 11111-I i1 ada rio suh-diredo1· dll Tral't·go 1• d11s ad111i11i,l1-ailo1·1·~ e
d1·11lt'1J du l'l'ieimio regulameufal', p111kd d 1·[,.1·rni1i:t1· a ele-
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vação de classe das agencias e augmento da gratificação
do respectivo serventuario, quando circumstancfas éxtraor~.,
dinarias ou especiaes do serviço postal assim o exigiteni.-:1
UAPI'fULO XXIV
t:OHl\EllJK .\l\llJllLANTES -

POSTA l\l!llAL -

HEIWIÇO NU MAR

.\l'l. :JiK. Os l'onnios ambulantes funeciona1'f10. eu1 carros
d1'. 1•sfradas de ferro, com as aceommodações necessarias, fi1:a11do a PXl'i'.11\:ãO do serviço a ear·go de empregados
da l'<'parLi(.'110 postal de que dependerem.
J>aragrapho unico. .\os correios ambulantes incumbe:
.
1." A manipulação das correspondencias onlinarias coll1·1·fadas :í lima da partida dos trens;
.
:! . " o 1ir1•pam 1J P11ti·1'ga das malas dmd i11adas ús locali<lades
q1w, din·danw11fo ou por int.ermodio do out!'as, são ·servidas
por· 1•sf r;1das dH forl'o:
:i." o ""''('liirnenfo 1• l'ntrega de malas de ou para as ditas
lol'ali•larll's;
-í." O r1•ce1Ji11w11lo 1• alierturn das malas que lhes fol'em
dirigidas 1) ús n'1rnl'f iefi,.s dn que dependerem;
5." .\. IH:1·11111La d1: lllalas contendo correspondcncia a re1•xp,.d i '" l'llf !'(' o» l.rc11s da 111esma zona;
<i." A 1·011r1•1·•·11ci:1. apal'lação, rnarcação •: 1·eexpcdição das
ron·l'spo11d1•111·ias conl id<ts 111'ssas malas;
7. º A venda clt'. Sl'llus P nutra::; f(~mulas de franquia. O
8." Qtral'sqw·r· out1·os servil;os de que se,ia111 euearregad1~s .
.\l'I. 3i!1. Ifavpr;'i correios ambulantes em linhas, t>twhoa
1111 1·a111:ws d1•
rwlas d1~ ferro da União, dos Estados ou de empr<'zas parli1·11lar·l's. com ou s1:ill garantia de juros da União ou
dos 1•:.-dad1:-;. 1111•dia11f1• pr·op11sta funi.lanwntada do s111J-di1·edor
rl11 'l'l'ar1•g11 ,. do.s adn1i11isfradorcs ao dirl'ctor· g1•ral.
Parngrnplro unko. O pPs·soal do correio ambulante, das·
,., . pawl it.:•l<'s nllfl<' IHJUVC\I', •·ornporr-se-ha de tanlas turmas e rn111a1•s tfii:tlrfos r1ll'l'lll lll'l'l'SSal'ÍOS, a .ÍUÍZO do l'!tPfl' tfa Sl'l'ÇÍÍO
n•s1H•ct.iva 1~ llH'diaute proposta deste :í autoridade superior da
111 .. s111a n•pa1·f.i,;iio.
Ar-1 .. :180. Nos I'<'l'i11l11s dos canus-1·01·1·1·ios mrnhu111a auln1·idad1• 011 p1'.ssoa l'Xf r·anlra, iuclrrsi\·I' c•mpr·pgado postal alheio
;·1 l11rr11a •·111 ,·i:r;.:nrn. podt't'<Í 1rnudrar s1•m p1·!"via IicPnça do
1·l11•fn da f 11rni:t n11 d1• ramal, aos q11aes cnmpetirií, exclusiva1111•111•'. p1·,.sl:11· as i11rorrrr:1cii••s pPdidas pelos empregados das
1•sl.rada.s tl1• r.. r·r·o i111·1111diidos da inspeccão do lmnsít,o IIOS rel'1•1·idos cal'l'OS.
l'ar·a;.:rnplro 1111ico. Com o fim, Pnf rota11f.n, de conciliar, em
1·asos <'x1·1•p1·io11aPs, os inferossos das repnrt.ic.õPs po.~t.:ws ''ºIli
os d1~ l'is1·.aliz:11::1n das !'St!'adas rle fe1To, fica PSfahr\IPcido Que
111•111111111 1·,.p1·1·s1•uf.a11t•' das r~stradas poder:'i ter ingresso nos
ra1·1·11.'<-1·01Tl'ins.
os fins das funr(.'ÕPS a sPU í'nrgo, ~"m
/ll'h·ia a1111tH'111'ia do fmwcionario postal mais grarl11arlo que
1•slivn1· d1) s<'evir;n nos ditos carros.
es1weia1'.~

,.,,f
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Art. :J81. Nas locali<la<lcs em que huuve1· ou 11u1• 1'11r lt:vado o seniÇo rural, haverá carteiros vrivativus para o 1l!es1110
s1~n it;o, iueumllindo-lhcs:
1." O reeel1imenlo e tlistrilm i1:fío de c0tTcspoudt>111'.ias;
~."A vem.kt de St•llos, eartas-!Jillwtes e hilt;ctes-vosl:ws;
:l. º As coll1•1·las das eaixas tio C01T0io sitl!arlas 1111s di,;1.ricl.us ruraes;
'1." .\ 1·1111tl111·i:ií(l tias 11wla-; "Xl"'tlitla" Jl"I;" tli1,.1·"ª" a:.:,.11-1·ias para a pri111•ival dt'. 1.;aua tlisl.ridu;
G." Os av isus '-''' col.Jra11ça do:; n·1•i11os, ld1·a;-; ,. •il1rig:11.;1!1~s
11111· 1~011ta de pari if'ularns;
(i." (111;ws1111l'I' <11ilr11s ;-;1•n i1_:os p11;-;l;ws 11" q111· s1._i:1111 1•111·a1·r1•gados.
A1·t.. 38:2. Os earlei1·11.-; n1r:w;-; p1•n·11n·1·riio a t'.a1-:1\lo p,.; tlisl.1·iel11s a s<•u ca1·go, SL'lll se d1·s1 ia1·1·111 du il i111·1·:11·i" 1n:11·1·:1tlo.
<'llllJura 11:111 lia.ia eonespoude11eia a dislril111i1·; p:11·I ir:i11 ,. 1·1·µ1'f•.-;,.;ar:i11 :'1s aµ·1·111·ia.-; a q1w l's!i11•r1·111 i1111111.,liala11Jl'11l1· ,,,1,.11· tli11atlos a horas 1H'"•via11Jl•11!" 111an:.:ulas 1• c.unl1P1:idas d1J pul1li1·0.
Art.. :l8:J. No~ \·apot·1·s 011 liultas de vapon:s de· 11a·"·g:1i;;fo
i11Lurna, maritima 011 rl11Yial, de [H:qw•nu 1:11rsu, sul1\1:1wio1wd:1s
1111 11iío. qua11d11 !11111\ 1·1·, a .iuizo tlt! di1·1·1·.l11r gl'ral 1111 tlus admini.-;L!'adures, 11e1·ussida1h: do 1·1·prit11ir 1: fis1·alizal' n 1·1111!1·ahand11 postal ou o sm·vii:o du transporlu dl' malas, s1·1-;i11 t1.-,-iµ;11atl1" p,.Jo-; ad111i11i,;l 1wl11r1·s 1•111p1·1·~ad11s 1•ara 1·ss1· l'i111 .
. \l'L. 38\. C\11s paq111Jtus 011 \HJllH'1•s duque lrala11111s ar! iµ-us anl.1•c1:tl,.11ll's, as 1·01Hpanllias. sf'us ngPnlus 1111 1·1111.,i,.:11al:ll·i-.>s darfío passag1•1n, co11wd11ria ,. l1l'!i1·lt1· Ps111•1·ial a11s 1•111·ar~1·µ;atlos das :tf(Plleias tll' ]J111·tl11. ,. !11'111 a-;si111 u11.' 1·1111•r1•gati11i
i111·11111Jiitlos da l'isl'alizai:iio po:->!al, 1111•tlia11k a1·1:1'ii'tl11 1·11111 "
di1·1·1·f<>1' 1111 atl1ni11istn1d111·1:s, na l'úrnia p1•la qual l:11•s 11l11·i-gai;ifos 1:sLPjam in·ovislas nos rPspedi\OS co1tl!'a1·f1,-; tl1• 11:111•gaçiio 011 tlt't'l'l'los. si o.s houver, 1k c11111·1.,:siio d1· 111·i1 il1·!,'i11 1111
su ln cn~·iio.
Art. ~l83. Os 1·1J11111w11da1tl"s tl1•v1•1n pr1•slar, q11;111tl11 1·1'-·
q11isitad11 pP!ns agP11(1•s " l'i.-;ca1•.; 1·11tl1:i1Tatl11.;, (111]11 11 a11.\ili11.
110 i11te1·essp 1111 Sl'l'\ i\:n p11slal.
~\rt.

:~Hli.

Na..;. ad1uirii:-;t1·a1:l"i11:-1

1·

na~ ;1µP1ll·ia ...; ....:i111ad:1 . . 1111s

p11l'fo,; 1t1:1rilimos 1111 fl11\ iaPs. ns 11:11 i"' '1ll" l'11lr;11·1·111 ~1·111
:11"1·11!1• p11..:fal a J111rtl11 -;i:1·ií11 Yisilad"'- i111111,.di:lf;11111"if1· ap··,, a
1 isila da ~awlt', pn!' 1:111pl'Pgad11~ do Corl',.ill. p:1•-:1 11 l'i1u tlt•
l'i.,1·aliza1·1·111 11 fl'a11'J111rl1· da,.; 1·01·1·1·,.;111111tl1·11,.ia..: ,. 11 1·1111!1-;il1a11tl:i
pwdal, s1•m prl'.i11izo do S<•1·vit;n tia 1:1ilr1•µa da-; n1al:i,; :111 <:11rn•io pp]os I'f'S(Jl'CI i\'OS ('(Jllllll:l!lti:tl!!1~s, capilfíl'S (Ili llll"il J'l'S.
l'an1µTaphn 1111i1·.n. Ess«s PillJl!'f'gados di.\·1·1·fi11 1·111i111'<·1·1·
p1·a!i1·a11wnll' a li11µ11a f'ran1'l'Z:t, s1•11<!0 11wLi,·o para p1·1·J'l'r•·111·ia
11a eo1111nü;sfiu o ~011l11·1·i111t'ulo tlu 1111lras linguas Yi1:1s.
CA PITllLO XXV
INRPECÇÕER

Arf. 387. A inspPc•.r;iio postal s<: lnrnar(1 dl'1·1·I iY:t pl'!:l
,.i,il;1 p1%.;11al tl11 tli1"·"l111· g-1•ral " p111· rfrli-::ad11..: '""' tl1•-<ic:11:1.

ACTOS DO POD&I\ EXECUTIVO

dos, em commissão, sempre que for necessario; devendo tal
designação recahir em empregados do quadro o de categoria
superior, qumHlo sr tratar de administrações e sub-adini- ·
nis trações .•
. \ r·t. :188. As iuweeções ás succlll'i'ars e agencias serão
fritas por ol'f'icia1',; da Oircctoria C:cral, designados pelo di- ·
1·1·1·tor g<~ral.
/':tl'af,!l'U[llJo 1111 i['() . .\~ illSlJCü~Ões das agencias IJOderàlJ
ser !'citas, cm casos urgentes, por empregados das respectivas
atl111 in i.~1 rai:<ws. 1ksi;mados pl'!os administradores.
A rl. :l81J. Ao.~ c1upregados incumbidos de qualquer com1nissiw füra do Estado em cuja repartição postal tiverem exer1· i1· i11 s1•1·üu aloonadas passagPns para si, 11111a ajuda Jc custo até
1n·.-; im'zr•s d1• vPnciJ111·11lo ,. uma rliaria att'• ;; % soll1·c os seus
\·r:ueimcutos rne11sacs.
Art. :~no. Aos empregados iue11mh idos de inspeccionar
ag1•n1·ia" do J<:,-tudn 1·111 cuja l'P!llll'I ir_:iio po,;tal tiv~l'em exe1·-·
cicio serão abonadas vassagens para si, uma diaria até 5 o/o
sobn~ os ~··us 'rmt: irnentos e, quando a natureza da commiseão
11 1•\il"ir·. 11111a ní11da '"' cu!lto al•l um rnez Jos seus vencimentos.
Art.. :J\11. l'ur 11111a mesma com missão não poJerá ser abonada mais de uma ajuda de custo.
Arl. :rn2. Dlll'anlc o mesmo exercicio fin:.~1cciro nenhum
l'lllJlt'cgado poderá 11ercebcr mais de duas ajudas de custo .
. \ri. :rn:l .•\ii dir·Pctor geral e aos administradores com·pcte fixar as njudas de custo e diarias de que tratam os artigos
anteriores.
,
.
ArL 31!1. Neultuma cornrnissão de inspecção será co8fiada
a 11ucrn contar menos de 10 annos de excrnicio postal.
.\ rl. ~\\l:J. O dir«etor geral expedil'ú, logo após a approvação do pre~Pnte flrgu lamento, instrucções para o serviço
das i11~pl'1·r:1)1·s.
TERCEIRA PARTE

Pessoàl, seus onus e vantagens
GA PITULO XXVI
NllMFl\'J 1: \'EN!:IMENTOS DO PESSOAL

\ 1·/. :1\l(i . . \~ dPrrominaçõ1•s, numr•ro e v<'ncimrnto!l do nr~
s1ial do quadro da Directoria, das Administrações e Sub-Admi" i•d 1·a1·1>1•,; 1·11n~I a111 das falwllas annrxas a f'Ste rrgulamcnto,
s11il
)l'tf 1·as .\ a f<'. Os vencinwnt.os e gratificaçÕf'8 do pPssoal
das Agf'nrias estão inscriptos nas tabellas G a J.
_\11. :l!l7. O dircrtor geral eseollrnrá, para 8Prvir em
1·11111111i,'<."iio 110 ~"" 1~ahi1lf'tf'. ati; Ires empregados de qualquer
1'1·pa1·tii.:ii11 po~lal. 11uu·1·andn-lhes uma gratificação q1rn não
•'\1•1•d1•1•:í d1• ;; % do~ Sf'llS Yf'ncimf'nlos. AI(>rn rlf'sfm;, poderá
ter outros auxiliares de qualquer das Sub-Directorias, sem
direito á gratificação.

ª'

tíOO

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

l'a1·a;.:1·a1il1" uni1·0. () <'lllpt·egado que fôr desig11i11lil pdus
,11\1-i\i1·1·1·!01'<'S para Sl'l'\'ÍI' 1'111 S('ll ;.:alii111'lP l'lllllll Sl'l'l'l'la!'i'l
11·1·:1 a ;.:rnlil'ii':ll'ii11 1111•11,;al 1k 100$000 .
.\1·1. :rn.~. i>s 1!11 ..,11111·,.il'os .. qua11d11 1·111 1•:-.:1·r1·i1·i11. 1.. 1·f11'.
;1 \1·111 1lt1.' \ 1•11t·i1111·1Jl11s l'i\:11\1i,, 1111ia .c:nll il'il':u:iio para q1wh1·a.'.
-"11,\11 i\1• HOO:j; pa1·a 11 da 11i1·1·1'.li11'ia (:1·J'al, (illll:l< pa1·a ,,,
.\d111i11isl rn1:.õ1•s l\1• J' dass1" e Hl0$ 11ara os da,; 1rnl 1'ns ad111i11i:-;!1w:õu::;, ~uh-Ad1ni11isl1·a1:i'ít\S, Agt'.tll'.ias l'Sp1•1·i;ws P t\i. pri-

"ª"

t11j·i1·a

1·la:-':-il'.

l':u·a;.:1«1p\111 1111i1·11. i'a1«1 11 11u ..,11111 l'i111 1,.,.,-111 11111:1 .c:1·:il ili
<':11';\11 de :200$ <tn11uat\s 11s thesou1rniros das ~u1wursa1•s t' os
1i1;'iH da 1>il'lxluria e S111·i:u1·saes.
\1·1. :\!l!I. \ l1•1Ta pa1·l1• dos \1•111·i111l'l\[11s l'i\at\11, 11:1' 1:1
\11•\la ...; a11111·xa' --1·1·:'1 1·111hid1·1·ada ;.:rnlil'i1·:11:ii11 111'11 /11/1111·"·
.\1·\. '100. Os 1•1111>1"·;.:at\us t\11 1p1ad1·11 da l>i1·1·1·\111·i:1 1:1·1·:1\.
da~ .\t\111inbl1rn\:ií1"" 1· ~u!J-Ad1ninist.ra1;i"i1"', 111·1·1·1•lll'r:l11. a\1"111 t\1is
s1·11s \'1•m·. imeut.os, 111ua ;.:Tat.il'icat;ão addicioual ,J'!'lal.h a
f1•111p11 \i1p1id11 i\1• ,,.,., i1:11 poslal 1· q111• :-<1·1·ú a1·1·1·1•s1·1·1ilada i1it1·;.:l'al1111'11!1• aos 1111·s111os \ 1•111'i1111·11!11 ...; pal'a os l'!'l'i·il11s d1· 1111111 ..
11·pi11 1: ligada, la111\11·111 i11t .. ;.:ra\111t'11l1:. ªº' \'t'111·i1111'1il1•-' t\1·
i11a1·t ividadt', du ""·g11i11k 111od1i:

ª"

:\lai~

1\i- fl)

))

))

))

))

'!li

·: .-,

JO "'j(
:'O %

a111111:--:i.
))

:w

),>

';~

1

~ 1 " ( )~ :tl'l'l'1>..;1'Ílllll.' 1'llll1'1't\id11..; i'lll' il'lllJlll i\1• St'I'\ i1:11. 1111'
1.. 1·1111,.; l\1·sl1• al'lic:1i, :-w1·:í11 i111·1i1·p111w\11s i11l1•;.:J'a\1111·1il1• a11s \1•111·i1111•1i11h i\11 t'u111·1·i1111al'ill.
'! .... \ ;.:rnlil'i1·a1::111 adrli1'.i1111a\ '''l'<Í 1·al1·11\ada ..;,1\11'<· 11
l1·111p11 liquid11 i[p ..;1•n·i1:11 postal. dl''r·1111lada ...; l11das :1~ !'alia.;
1· " a111111 1·111 11111· 11 1•111111"·µai!o l.i\'1'1' ..;11ff1·id11 a 1'"11ª "" ,.;11s111·11s:l1i. 1• a 1.. i11la1· i\11 t\i:1 "''Plillll' :'1qw·lll' l'lll q111" 11 l'1J1p1·1·gai\o
li\1·1· 1·11111p\1'1:11l11 •i l1·11q11" d1· si·ni1:11 q1u· 11111fiy1• a 1111·ll1111·ia
''"' ""li' \'1'111'. i 1111·1il 11:.; .
.\l'I .. íOI. Os s1•J'Y1·11l1·,.; 1fll1' li\1'1"•111 111ais i\1· Ili :1111111s
"" l'i'l"•l'liY•• '''l'\'i1:11 p11..;lal 111·1·1·1·ÍJl'l':t11 11111a di:11·ia at\i\ir·i:111:1l
'"llli\a\,.11t1· :í St'Xla parl1• da l'ixada 11a~ '"'"i'''1·I i\a' lal11·\l:i'.
di:11·ia lf\11' s1·1«Í aug1111·1ilai\a 11a 11w..;11ia p1·1111111·1::!11, qu:111d11 1·111111il1·la1·1·111 ~11 1• "~> a111111·;, 1·r11n
l"''!ri1·1:1"í1·' i\11 :i1·lic:11 a1il1'1·1·i\1•1 li I' .
.\1·l. '111:.'. 1Is 1•111p1·r·gados d11s 1·111·1·1·i11..; a11i!111la1il1·'. '" il11

s

ª·"

:--iPI'\ it'O 110 111a1· j' 11:-: aµt'll\1•:--: 1·111hUl'('(Ul11:--;, qualld(I p:-;f Í\ í'l':'lll !'Ili
1'XPtTi1·i11 1111 1·111 'iaµ1·111. \'t 1·1·Pl11 1 r:lo u111n '..!1·alil'it·a(:;l11 diar·ia.
na ;..;pgui11!1• 1n·<q111r·~::l.1~: :-,:~ ao~ lll'l'il·iaPs, 1$ a(ls nJ11a11u1·11...;1·...;,

ª"·"

111-:11 i1':t11li'' 1· r·a1·f1·irns. 1• :!$:í00
l'tlllllu1·l111·1•s. 1•sla1'1•la, 1·
""''"·11!1•..; . . \ 1•,-1,.;a µ1'alil'i1·a1:ii11 111·1·tl1·1':l11 11 tlin·il11 '" q111· lal1:11·1·111 :'1 1·1·pa1·!í1,•:lo, ..;a\\11 \"''' 1111.- i\'111' i\1· 1.-·1·ia" 11\I i\1· _,.,., i1:"
1111!>\il'll 11\11·i;.:alo1·i11.
~ I ." .\\1·111 da g1·alil'i1·;11;ii" 1·r·l'1·1·ida. 111•11\111111a 1J1il1·a 1a11-laµ1·1n ~i'f'tl ah!111:.ula :ui:-:. 111np1·1·µ,adu...: pPla

PXt'i'lH.:ilj1

dq..:

...;1·1·-

\'Ít,:11,.; 1101·mal'~, 1·rn11 1·x1·i>pi;fiu ap1•1ia:o d1•. rnais u111a tlia1·ia d1~
;,;< :'llfl\1'111'~ l!lil', [llJJ' IJllJi i\ ti d1• IJl'i\1'111 .~Up1•1·i111· 1• 1'111 t':l-'11'
11:\11 p1·1·vislo~, (i\t'l'l'tl! d1• p1·1·1wilar 1-.-,L'a da 1·1·pa1·t i1::l11.

ACTOS. DO PODER EXBCUTIVC>
~- 2.º O chf'fo df' srn:~ção, quando .. tiver, a juizo ,do subd i 1·1·"1 m· 011 rlo administrarlor, df' effrrtuar viagims, em ins111·1~1:ão no cnrrrio nml11llnnt0, pPrcf'hf'rn uma diaria até 5 %_.
"'' '''li'
\'l'lll'i 111"-ll i ll'.
\1·!. íll:I°. 1ls i•1np1·i•ga1los inl'l1mhiclos df' qualquer com~
11ii.-;..;ií11 flll'!al. tl1•11ll'll nt1 _l'(1ra dll Estarlo onde tivf'rem r.xer"i1·i11. !1•1':ill di1·pif11 n pa..;snl!"1•11;;. para si, a uma ajuda dr custo
l 1·1'·' 1111·z•'' ili• y1•111·i11w11ills t'. a 11ma diaria ali\ ri% dos seus
,-,·1ll'i11H·11!ll..; 111i·11sa1·..;. '"'1·!11id11 pnra PssP t>ffrito a gratificação
:1ddi1·i1111al.
~ I ." .\ll di1·pl'fm· gPral P aos administrarlorf's compete
l'ixn1· a aj11dn d1' 1·11~f11 P _:1 r!iaria.
~ :! . " l'nr 11111n 11ws111a comrnissãn não pndPr:í s1w ahonada_
111a i..; tl1• 1111ia a.i111ln dP 1·11slo.
~ :I." 1111rn11!P 11 mPsmn 1•xp1·cicio fimrncPiro cada empre_L!ail11 ''" Jl"d"1·:í 1·pr·1·h1·1· ali'• duas a,j111la" dP crn;lo. qualquer
qt11• ''"ia 11 11111111·1·11 d1• 1·n1rnnis,;iíP>: r!PsPmpPnhadas. ·
.\l'I. íllí. O di1·1•1•f111· gp1·a! fPl'Ú tli1·1•ifo :í ronducc;ão f'flpel'ial 11a1·:1 11..;11 iliari11, nn intuito dP PYilar t!Pmora do rxpetli1•11t1· :1 ..;i•11 '"''"l!n: 1·. q11andn Pm sp1·vir:o fóra da Capital Fetl1•1·al. ll q111· l'i1·a1·:'1 a s1•11 arhitl'io. pPrrPhPrú
vantagens do
a1·t iµ;11 a11l1·1·1.,l1•1Jt" . .;1•111ln a aj11d11 dP 1'usto f' a ctiaria dAter:•1i11atl~" lli'li1 111ini•d1·0. d0 arP/il'rln rom o nwsmo artigo.
l':11·ag1-:1pl10 1111ir·11. \ diarin P a n.iuda dl' custo. atíl um
1111•z d1· '""':1·i1111•11f11". '''l'i'in nhnnadas ans adrninist.radores e
.;i1h-ntl111i11i,.;l 1·ad111·1·"· q11a11rl1J. por nf'cPssidadP romJil.I'OVada do
"''I'\ ir•11 f1•11!1:1111 d•· afa..;fal'-Rf' ria s11n rPpal'fic:ãn. "'I'amiovanf:""''h <1•1·:in 11in1'1'ailas pP!o dirP!'for µ;Pra!.
\ l'f . íll:í. ()_, •'lll prPgnrlns promovidos on rr'movidos,
r111n11tl11 fiY1·1·1·111 p111· i,;sn dP mudar rir rlomidlin. tPrão pas"ª~1·11.; _u1·nt11ilas pnl'a -i P snas familias Puma ajuda dl' cw;to
1·n1'1'1'"Jlfllltl1•1J!P n u111 IJlPZ dP YPncimento dos logarPH quo forem
1w1~11pa1-. q11n111ln a nrn1fanc:a ftir para outro ponto do ml'smo
~stadll. 1111 :ill \l'111·i1111·1J!ll rlP dous mPzP<:. ri11ando para Estado

ª'"'

ª"

d j\·Pr ..;::.11.

~ 1." 1:ll11sid1•1'a-"1' ramilin 110 PmprPgarlo
s11a mulher,
l'illt11s. 111ii1• 1111 pai im·a!irlll<:. nu q11nnrln fnl'Pm susf Pntado-B
1
1tt·ln 1•mp1·1•.:.:ndn 1 n d11111i1·ilin d<''li'. il'mãs snlf Piras on viuvas,
s11µ;1·n YÍ1JYr1. -:11hri11!J11.; nrJlliãns. rTtrnndo soh n mPsmo ter.to
1• p1·llf1•1·1::ill dll 1'm111'1',!!atlo, I' <:Pus fam11los ali\ dous.
~ ~." O.; 1•111pr1',uatlns l'PJTIOYirlos 011 promovidos terão dil'Pif ll, a pa1·i ir da dnln dn dPs!igamPnto 11 rlPntro do prazo que
1111"' 1'1'1r 111a1·f'adn 111'111 dirPrfo1'-gf'ral para PnfrarAm f'm exer1·i1·i11. ao y1•111·i1111'11fn rl11 eargo qu11 forPm occupar.
~ :l." Os Pll1Jll'1•r.mdns 1·pmnvir1os a pedido não terão di1'1'ii11 :í a.intln rlP 1·11Rln. n1•m ris passa!!rns e st'imPnte percPhArão,
a pal'lir ria data tlll 11Psli~arnP11to P durantP o prazo qnP lhes
1'1'11' fixatl11. 11 y1•111'irnPnfo do logar fJUP forrm occupar.
~ í." Q11andll ª' r<'llHH:iíP~ fnr<'m rP~ultario de permuta,
" 1li's!il!n111P11fll ~1·1·:í t'llnfa<ln, rara ambos os Amprt'gados, da
1111•'<111:i da!:i. l'ixarln P-'la 1wln dirPctor gpral.
~ :, . " \11" 1•111prPg:idos 1wnrnnYidos ou J'Pmovidos da Direl~f nria r:c"rnl para a Adminif;tração do Estado 'do Rio de Janeiro
1• ,-ir·1•-\t'I'"ª n:í11 sPr:í :il1nnni]a ajuda dA custo.

AGTOS DO POOE!l EXJ<:Gtl1'1VO

!iO~?.

\d. 'tOfi. Os rr11pr'"1-tadm íJllP sulrnti!.uirnm a oufrns r·mfil'1•µ:1drr' 1H·1·1·... J11·ril11 ""' y1·111·ifl11·11f11s. i11• ar1·/1rrlo r:o111 ns Sl'-

.~·11 il!IP~

J'( 1 gf·~~:

I.' ~i a st1hf-\lil11ii:fírr sr• iJ,.1. po1· nwli1·11 rli' :11·1i:ir-s1• 1:1µ11
11 J11µ-1u-, o snhsl.itnt.n JH)l'ilrr:í "~ seus vrrn·.imr11fos P pas.,a1·:í
:1

111·1·1·1·111·1· r\S

dn

l11g-a1· \'Hgo:

;>,." Si a ;.:11h.sl.il11içfio sr: dnr por 0111.rns mof.ivos. sal\·11
11·1 i:t". 1·:rl11·1·:·1 :i11 ""''"lil1il11. af1'•111 d11s s1•11• 11•111·illf1'1il11s. :1
q11:r11l.ia nr1·0ssaria para prn·razcr os v0ncimcntns do snhflli111 id11. f•:111 1':1"1 l a J!-! 11 Ili. li.'-' 1 l'/I/' Íllll'fil 11,: ifo >i JJ 1.,1i111f11 f" 11 f1·1·;i11
1·1· -c11111•1·i111·1•, :ui rl11 lrn.!:11· rl11 1·111p1·1.,µ;ii]11 ..;11licdil11ido .
.\1·f. ',o;. Os 1·11q11·,.µadn,; 11111111•ad11s 1·111 1·11111111is.,ii11 f':11·:r
1•\1·1·1·1·1· 1p1:if1p11·1· 1·a1·.µ11 p11 ..;l:il 111·r1:l'IH·riio s1'1111<'11l1• 11,; 11·111·i1111·1!111,; l'i\:1il11s ri1·~"'' 1·:11·_µ11, p111k111lo. p11r1;m. pplnt· p1·!11.~ ..;1·11,;
111·11111·i11..; 11•111·i1111·11l11..;. N1·11'111111:r 111i!1·:r 1:11Jl:1.é.!Plll 1111·- -1·1·;'1
:il 11 '11:1 il:1. :!11'·111 rf:1 :1.i 11d11 rl1 · 1·.11sl 11 " f1:1c.;s:1,µ1·111 1':1 r:r si 1· ,11:1
1:1111i1 ia .
.\1·1. '108. n Jlf'Ssflnl das a1.w111·ins il'l'IÍ os Yl'nri111P11fo:1
1• µ1·:1'il'irnt;i'íl'~ e1111sla11!1•c.; rf:1 lallPll:1 :i11111"rn s11hr!' ns 11·llra"
1: a .1.
L\l'l'l'lff.0 XX\'TT

·.1

\1·!. lil!l. () Jli',:'11:JI d11 (:1l1'1'Pi11 S1•/';Í llll!llf'fld<l dll Sl'l!llÍllll'
11111do:
~ !." 1'111· d<'f'l'Pln d11 i'l'<'~ÍilP11il' da 'llrp1ililii·ri:
I ." N:r l1i1·1•f·l11l'i:i 1:"r:il:

l >i r1 ·1· l rn· tr<' rn I :
:-:11h-dir1·1:!01·1•c.;:
RP1·.1·rl.nwin da R11h-nir1»r•lo1·i:i rln 'l'rafrµ-rL
., ." Nas nrl1r1 in i,;l 1w·i'í1•':

:\ 1l Ili i n isl.1·ail111·,.s:
\ i111!:11il1•,; d1· :1d111i11i-l r:11!111·1·s:
~1il1-:1d111i11 isl r:id111·1 ·~.
~ ·'." l'rn· p11rlal'i:i do 11ii11i·,fr·11:
1.' Na llirr'1·i.1ll'Ía <:1·rnl. Adminisf.ra1'.ií1'.s " R11li-Ail111i11i.~

11·n1·lt1•...;:

{~1111f

adnJ'Pr.;:

<:li f' J'r•.' d" Sí'l'l':Ífl.
Tl 11•;;;011 rt•! rn~:
A ff11oxari fp,::
! HflPiae3:
Cfayi1.,1ilnrin:
1::1rl11µ-1·aplio:
.\ j11d:111f1• do :il111m:a1'il'1·:
~ :1." Por pnrl.:wia do <lireclor grral:
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t. º Na J)frnctoria:
Fi1·i.~ "" 't.hf'fHJIJJ'f'Íl'O;
Th1•so111·piros () fi<'is d() R1rncursaes;
,\111a1111f•11s1·s:
l'ral i1·:111l1•s:
l'11l'l,.i1·11 " s1·11..; aj11da11lf's:
.\11\ ilia1'1'..; do al11111xal'i!'P;
,\µ·1·1111"'· a.i11da11!P..; " l l111Holll'l'iros df' Ag<mcias e fieis;
t:a1·l1·i"""· '"1111 i111111-<. -;1·1·y1•11il'" " l'sfaf Pla:-i rxp1·cssos e clisl 1 il•'I j, !111'1·~.
'!." Nas /\drni11ic;l.l'at:íil's () Sub-Administrações:
1'i1·i~

"" fl11'..;0111·1·i1·11.

:l." Nas Agenrias mipociaes e nas de

\l!1•11l 1•s:
\ir 1da1il ,.., :
'l'l11·~1111r·pi1·11~

r1

t• e 2ª

classes~

ri1 1 i,~.

í." !'111· 11111·i:11·i:1 """ adrni11isfrarlorPR ~rriío nnmmlflos 1H
dP111nis <'llifWrgndos rlas Arlminiid1rações, Rub-AdmlnistraçõeR e
.\.l!Pn1·ins. p1·rcrdr1Hlo au!orização rio direclor geral para 1>re1·111·l1i1111·11l11 il:r-< \al!a-< ,J1· :i111a1111<'11s"g r pratil'íllil<' e li1>111 fl.s~irn
1111, t':t.""' d1• 1·1·1111wii11. ~rrh·n rir r.ondurfnrrs P rst.afot.as.
\l'I. ·, 10. ~ii11 ili• li\l'I' 1·sPnlhn " dPmissãn n~ ra!'gnli,. ele
di1'l·1·l111· gl'r·:t!. ad111i11isl 1·nrlorl's, a.i11rla11fl'R P d<' adrninlRY,ra ..
111 ',.,,,, í'í li 11ª'11 ll'í'-1. .;t 1li-ad III ili i si radol'f'S, n lrll():\'.[ll'Í Íl'S, t hPROlll'l' Í l'll,;, 1·hn i1·1i1:11·ill 111'ia111:adn. rarlog-l'aphn, n.imlante do almo,;11·if'1·. d:i f)Íl'l'l'ifll'Ífl (:1•ral. fiPÍS rfp f11f'S01IT'('il'O, pnl'ff'Íl'OS ('
11.i11darli1·'· n~··1ifps r a.indnntrfl .
.\1·1. 111. O,; l".!.!at·1•R 1i<' rtrlminisfrndm·PR, n.inrlan!N1 df'
ad111 ili i.,l rndn1·. 1·nntwl111'1'R. R11IJ-aclmi11isf.rndorrs, :1gentm1 esl "'1'.in1'' 1· d1• I' 1·laRRt' porlPl'iío, rnfrnf.allfo, l'Pt 1~xercido11, nm
1·11111111i...;f;fÍ11, p111· 1•1nfll'1•1.mdns do Corl'Piíl, !fll<' niío Jll'l'dl'l':Í<J
p111· j,_,11 11 ili1·1·itn nos a1·1·1•sqos ífllr> lhPs com1wtirl'm.
!:1•.;.;:líl:i a 1·111n111i.;s:i11, n1lta1·ão a orr.11par n 1:arµo fJlll' exPr1·i:1111. " rrwil n~11 l""l<'r·:í s1•1· pmYlrln l'!l1q11a1Ji11 1lt11·a1· n 111rsma

('11n1111 i~siín.

A ri.. 11 ~. Os r.nrgoR rlf' snh-<lkrn~tnreR, ill'()'l'rü11rio da Aubl >i 1'1'1'.l rll'in 1111 Tl'a f<'i:?:n " rhcfrfl dr seq;.íi.o seirão provido'jJ ex1·J11,iu11111·11f I' 11111· :11·1·1·"'"· 1111•din11tl' 111·11pn11fl\ do rlir11ctor P:Pral,
d1·11l1·1· '"' 1•111111·1·~~ª""" rln 1·!nR.~" i111mf'rliatamf'f1!e inferior, 11nrl1·111·1·1il1· :í 1·1·p:11·li1:ii11 P111 q111' RP rlr•1· a V!l.!!'ll, prevaler,enrlo na
1·,1·11lha -11'11111•11!1• 11 rnPl'Primronto rnmprovadn por snrvir:"' 11
""111111i,~ií1·Y i111pnl'!ntl11·c; 1111 nnfávrl apl.irliio profissional.
f'a1·al!r·ri1il111 1111i1·11. Torlos os rlf'mais JogarPs sf'rão t.a111hPm
p1·11vld11"
nr·r~P~sn, pr1•f'nrhirln~ frP~ va~mi por mrorrorimf'n!o
1• 1111l:1 11111· arrl i~tridrtdf', rlP nr1~ôrdo 11om as ,<:;n~minl()s l'"f<l'as:
1." \'a-: p1·111111ir:ií1•q 11111• • 111Prrrim<'nl.n Rl'l':Ín ()Rrnlhidos 11s
Pllll'l'1''.~:1d11'< lfl!" "''''iam no rfl'iO por sunq haliililri<;iíf's, R<'l'' i1·»,; 1• /1•!11 111a11il'r••lrid11" 1•111 1•11m111i~Rfírs f' f1·rilinlho" irn1rn1·fn11l1•'< q111· s1·1 :111 1111•111·i1111a;J11q nas pr·oposlris, IHll' sua aptldfío,
1·11111pnrtnnw11l11 " n•qiiJ11irlnrlf' enmprnvarlns, r qnro eoa!f'ill, prlo
11w1111;;, dons nnnn::; d1• <'x!'rcieio na respectiva classe;

i'"''

<
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rrw11f o rl11s lognrf's df' agr;nf.Ps e a.iudantps dP 2• classe e estes
para os dl' 1" 1·lnss'' (]Ui' vaga1'Plll, quando não fôr nomeado
1•111p1·egnrl1i P111 1·rn11missiín para OR refrridos logareR.
·
.\ !'!.. F.'O. Os a1na11uP11sPs, pra! ir,nntes, carlriros e serVPrtf 1•s da :\gf'JH'in dl' ~antos tcl'ão os 01111s e Yanlagens dos
'"ll'Jll'N\wi1is tlf' igual's 1·.atcgorias da Administração Tespootiva,
i 111·lm;i"" Yl'111·i 11H•11f.os. Os das demais Agencias especiaes, bem
l'il!Hil das ,\g1•11c.ias dl' 1n p '!." classes, t.e•rão iguaes onus e vanl ;1g1 •li.-<, 1111•1111s q11n11l11
\"f'llf'Ílllí'llfos. 1}111' ,sp1·iín n.s f'i\'.arlos na
l1· i '1J'1;n n 11•11 I n r·in .
•
Pnr·agrnphn unkn. íl pPssoal das agPiwias df\ 3• e ,\•
1·lass1•.s f1•1·:í s1í1,Jl'1tfl' ns va11tagrn1s 1wr11ninr·ins P11nsignadas na
l'l'i'l'J'Ída l1•Í,
AI't. \:.' 1. !'ara 11.s lnga1·1's df' agP11trs d" '!". :i· P '•" claRses
podPrfí1i Sí'J' 11nmPadns .s1•;Ilwras. pr«f1»ri11dn-sP as yiuyas. esp11sns, l'ill1ns nu i1·111iís rins l'lllfH'Pghdns d11s Co1·rrio,s f\ que
pa1·n iss11 l'PI111n111 as 1•n11di1:1i1•s JH'i'Pssarins .
. \!'I. \'!:!. Os 1·011ti111111s, 1·1HHlt11·.torPs. :;pn·r•nff's r Pslaff't.as
,,·, sl'1·ií1i n111111·ad11s d••JlflÍ.s ri<' pl'O\'aI'Plll Sl'J' maim·rs dr. 18 e
1111•-1101·1•s "" ::n a111111.-< d" idadr, Pstarrrn yar1·.i11arlos, trrrrn a
""''"ssa1·ia 1·nl111~f1•z p:11·a 11 Sl'n·i(•n. hnm prn1'f'dinwnto f' Rahrrcm
!1•1· f1 Pi'Wl'l'Vrl' lwrn.
Art. '1:?:l. N1,11i1ll!11 l'lllJll'rgarlo do C11rrPio entrará em
1•xrr1·i1•.io rl11 Jogar pnra 11111• 1'1'•1· nmnenrln. p1·om0Yirlo ou remo-·
,·idn. Sl'lll np1·psr•ntaei'í11 do l'Psrwd.iyo fitnlo ou rio Diario
Of'(iriof <'lll 11111• Psf P.ia p11hli1·ndn o a1·to P mrdianff' n COJll,8rOmisso "" lwm srrvir, soh flPlla rir nullidad" dos aclo!'! rrue
p1·at.ii·nr. al•;m rln J'l'sp11nsahilidnr!P rm fJlH' possa inrnrrer,
F.SS:l Slill'lllllÍf!:lí]P 1',l)JlSf ifllÍT':Í f.Ulll!Jf'l!l 0 tlf'.fO dí' f111SSP, ria <Jllaf
datan:í o di1·pif11 :í .r1r1·crrH:ão rio vrnr·.imrnfn q11« lhr ·r·nrnpPlir,
iJ,.srJ1• 11111• l'!lfl'I' Pm rxrrrieio.
~ I ." O dirPl'for gPral tomnr:'i poss« prrnnf P o ministro,
11s snh-di1·p1•f111·ps P n SP1•.rrfarin dn 'T'rnfrgo j)Pl'antr o rli-

ª''"

n·1~t.nr.
~
1·"1~!111·

?." Os adniinistrndor!'s tomnriin possr prrantr o digl'rnl rln.s r.m·1·Pios nu prran!P o jub: >:rrrinnal do rN1p111•f iYo Estndo. 1111 Sí'll suhstilut.n lrgal. í', nn irnprdirnrnto rlrsl.PR,
p .. 1·n11I<' rpialq1wr autoridadr frdrral.
~ :i:· Os snh-nrlministrarlorrs 1• agrnfPs tomarão posse
pPranf11 a nutorirlnrlr l1wal rrur lhf's fôr d11signada ou lavrarão
fp1·rw1 do actn, fJllí' s11r:í assignarto por duas f Psf.«munhas, sendo
P11viarlo o original. rlPpois d<' registrado 11m livro competente,
;': A1lministra('.ão ou Rub-Administração.
~ '1." O ili rrdor gPral arlopfar:í a fórmula rio comprn111isso.
~ ri.º Layrar-sr-ha fPrmo, nm Jiyro comp11tente, de cada
arfo dr pnssr, o qual sf'rá asRignarto prla autnridadP que emJ"'ssnr 1• prln Pmprrogndo. ou pelas t.Pstemunhas no caso rto
~ :l".
·
~ fi." () nrto rir p0ssf' S<' Pff Prfunrit na rrparti~·ão rm fJ11•1
11 "lll p1·rgarlo .i :í. t rn'.ha. 011 vá ter exercmio ou na r-espN•,tiva
r1·p:il'ti1::i11 1·hf'f'r•. sal\'11 11 r·nso rlf' srr promovirlo rstandn <'ffi
Yi:i_g1•111 rl1' ("llJ1111issfín. Sí'JHl0-ll1r, nrste caso, prrmittido tomar
1111~~" pPrnntP n "-hPff' .snp1wior rta reparf.icão em rrue se achar,
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idadl'; 71) ai testado modico provando que são vaooinados, .não

soff.rom do IllDlostia transmissivel, gosam saude e não teem

d1·r,.illl pl1~·si1·n. 111nr'llll'11l1· <los org-ãos tln vista n nudicfio;
1· ;ill1'.-;fadll i)1' 1111111 l'IHlll'lll'l:lllll'llfO.
Pa1·a:,:1·:1pl10 1111i1·11. (h 1·a111liilat.ns ·!llll' .i:í 0sf.ivorcm no
,.1·1,.1·1 i1·11 1·x,.1·1._i,.i11 d1· 1p1alq11,.1· c-arg11 11o~lal ·""1·;111 disp1~11sud11s
il:1 :1111·1»·<1·1!1:11·:í11 "'"' d111•111111•11l11.q a q111· s" r:·r1•1·1• nsff' artigo.
\ri. í:•.11. \., p1·11q, para 11s logn!'1'fl dP prat ira11ff's fwrfín
1'-J·1·ipl:1..:: 1• 111·n1'S

1·

\'1•1·..;n_1·fio s1J]n·p as R1\g-11i·;1ff• ..:.

1nnf,~ri:i~:

anal"'"' !1•\i1·a 1• s~·.ntael.i1·a d" 11111 l.1·0r·h11
1·l:1 ,,i,.11.' '"'' di!'iad11; li, (1·m11·1•z- l.radw·1:fí11, :;i11h diclarl11:
1· 1 'f"'"fi'1111h i11 f!1·ml. rorn rlPSf'11volvirnPnlo q11a11to an nrazil;.
il · 11ri//1.1111·fi1·1! .. q111·~f1lr·s p1·nt.ira!'!. nl1" pr11p111·1·ííl's " Rtias
"1 •i d i1·:11:íí1»q, iJ11·l11~i\'I'.
~ I ." :-i1•1·:í 111nfir11 "" p1·r•l'1•1·p11r·ia parn a 1·las,irirm1:fío 11
'"111l1;,,.i1111·11l11. d1·1111111s/1·:id11 111·1·:llll1' n 1·11111111i,,fí11 1•xaini11adora.
"" :tl:.:11111:1 1111 :il!.!11111a" da" "'!.!11i11IPs 1n:tlf'1·J:1~: inglnz, allf'rnfío.
l11·<1•:i11l11d. il:1li:11111. 1•s1·1·iJ1l111·:1f;i'ín 11wrra11fil "dl'sP11!10 linPru·.
~ '!." N:1c; 1t1·1•1:1s 1'.c;1»1·iJ1fa;' d1• ling11:ic; ""l1·:1ng1·irns s1•d1
/':1•·11il:1d11 11 110'11 d1• di1·1·i1111a1·i11R.
~ :: . " \, J1r111 nc; "1·:H·s "" li11g11a~ Psfrnni.rni1·as '~"nst:11·:í11
d" if'fl111·n. /1·nd111·1:i'í11 1•:11·:i n l"'rfnglli'7 " anal~·sf'-lf'xfra d11
11., .,. 1lll 1i rln .
~ 1." A~ Jll'01;ic; d1• 1•-;l'l'iJ1f11rar1ín rn0rr•n11fil r d" rlrRrnho
"·1:i11 s1'•1111·11l1• .u:1·:iphirns.
\ri. 11::1. :\R pr11\':i--; 1>a1·n 11 r·onr111·s11 1111-; ln~arrs r)fl <'~
,,.;,.., '"·1·:-í" 1·111 1111111Prn 1!P t rr.s: rRrTirtn, s11!1 1lid.a1lll, rlfl um
11"""1111 l':ll'il: 1·Ps«lr11;i'í11 d" q111'Riiírs rPlaliv1-; ::ís r111af1·0 np0r:11·il"' f11rnla1111·11ln1•s d;i a1·ilhnwtirri r lril111·:i ili• llfll fl'1•r·l1n
111:11111-;1'.l'ipto.
\1·1. \:l'!. f;rmslit11id mntivn r!I' prrfrr0nria pnrn a nn1111•:i1·ii11 rios ":rndid:il11-; :ipprn\·arlns nos r·orn·11rs11s dP p1·afir·anf,.
,, ,j,. 1·al'i1•iJ'11 O rfr,•f'f.iyn l'\l'l'ririo, TlD m(lmrnfo dn f'.IHlClll'i:ll,
dr· 1111:1111111·1· 1·argo pllsf:il.
:\ri. 'i:l:l. :\'11c; f'nnr·1n·c;ns 1·mrnirl0rar-sr-hn cla.~Ri ri!'ndo 11
1·:111did:1I" q111• 1•111 1·:idn 111·11v:1. fanfo nsr1·ipf.n l'lllllll 11ral. "" r·:iiln
111:il1·1·ia r1•1111i1· 111ai111·ia di• 11nla.-; l111as, rir lod"s 11s 1111•J11]11'0R
i/:1 1·1•111111is-;fín Pxnrninadlll'fl.
l 1 :11·a~!Tapl1r1 1111i1'll. o r:1mlidnfn rrnn til·nr notas .soff1·ivris
11:1 111:ii111·ia 1111 na l11lalirl:1d" rl:J.c; pr<lY:lS sl'1·:í app1·orarJn rnn~
11:Í•• 1·lris!"ifil'nrln.
\ri. 1:-l j. n., r•nnrnrsos 1·0ali7:arJm1 na vlµ-nnrin rlnsf" nr~gu
l:11111·1Ji11 sr·1·ii1l Yalidn~: ri-: dl' 1" 0nfranria pnlo praw ri" t1·f.R
;1111111". 1·1111lnd11;.; da drita rln sua npprovar:1í11: "" dn ;_>• ali; ""
•. ~,,,,1:11· ri lisla d11s 1':111didal11s approvarlos,
/>:ti':l!.:T;q1f111 llllil'll. () rn)'('f'fOT' gnra] pildl'r:Í, PllfT'f\fOIJfll,
s1•111 Jll'l'.i11iz11 dns P:rnrlirlafns l'.!n8sifir.nrloR; mandar alll'ir in;.wr·il'l':Ín i1a1·n rn111•11rs11. s1•111111'f' rr11n .inllrar rn11vnnin-nlr, r.OJll1:11>111 lflli' o 11lti111n 1•11\w111·s11 .i:í l1'11lrn sidn T'Prtli:r,ar]n lia 111:iis
d1• 11111 nn1111.
'\1·1. :,:l'í. •\ 1111111r:11•ii11 do.s r•andidnfoc; 1•lris..,il'i1•riilns l'lll
l'lllll'111·~11 iJ,. '!' nnf1·a1wiri n].,•r!Prnr:í :í rlisnnsi1'fío rln par':ll!l'flpl10
i111i1·" 1!11 al'I .. 11?. rnm1os qunnto ao interRt.icio. rruc, no cn.sn,
scr:í. dispensado.
"
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

A1·t. /i:Hi. Os !'.arnlidafos 1·Pp1·ovarlos ou dP8Classifi1·adns só
11111!1·1·:!11 d1• 1111v11 1·0111·01T1·1· dq1ois d1• 11111 am10. contado da data
d:1 ap111·.,1·a1;fio do 1illi111" 1·.,111·111·,:;11.
1:.\J'TTULO

xxnrr

,\r·I. ·,.:li. 11, ll11•-.;11111·1·ir·os. nlrrwx:11·ir""· :1i11darrl1• ili• :tl1110,;11·il•'. <'i:tl'il'11l:11·i11 1• '" ag1•11!Ps s1·1·yi1·:i11 s11li 1·1>.sp1111,:iliiliilad"
p1·1ii11·ia 1• ..;i'1 prnkr·fi11 1•nlra1· 1•111 ,._,1•1.,·i1·io •kp11i.~ d1• l!av1•1·,.m
j>l'i•~J:tdll :1 rialll'.:I fjlli' llil'S f'lll!IJll'J il'. fi1• :ll'l'l IJ'dfl 1'"111 ;) J:1l11•ll;1
'·.1'~11i11! 1•:
0

Tl11";11111·,.ir11 da l li1·p1•f.fll'in ................. .
\111111;.;nr·ir,. da Di1·1•1·l"r·i:1 !:»rnl. ............ .
.\111111,aril'P 1h1s C111·1·1•i11..; df' ~- Prnrl11 ........ .
1:1:11 i1·1ila1·i" .............................. .
Tl!,.s11111·1· i 1·11..; d" \d111i11i..;l1·:i1·1),., di• 1" 1·l:issf' ... .
))
))
))
)) :!~I ( 1 la~~1·.
>"
»
»
» :l:' 1• '1" 1·ln~s1•..; S11h-A1lrninisf11·:ii:iiPs. Ag-nnir.ias P<:pPPiaP.s
1· .-\g·nrwias dP I" .. J:is.,1• r·om rr•n1ln s11pPrinr a
'T
\li :111111$111111 ............................ .
Tl11•"'1111·Piros ria<: ~11er·11rsaPs P Ag-rnr'.i·as dr
i' 1·l:i ...;sr• 1·nrn J'Pnrl:i si1111·1·i1l!' a :.'ll:Oilll~llll.11.
Tl!1•s1llll'Pil'os d1• .\gP1wi:is rlP 1" 1·lass,. 1•11rn
1·P111l:i s11111•1·inr a 1ll :1100!!\0lllí ........... .
\j11d:111!1• d1• nlr1111,:11·il·,. da llirr•1•lo1·ia !:1•1·al .. .
•o,

íll :111111$111111

1li :111111$111111
~.: ililil*lilll)

H:llllll$111111
•! :. : 111111$(1(1()
Ili :1IOll>';flllll

111

:111111~11110

H:llllllo;:llllll
:-; : Ili lll!l'l)(ll)
:-; :111111$1ll)()

~ 1." Essas l'i:11wa..; ~•'T':Ín p1·,.•d:irl:i~ nn ThPsn111·11 Fi•rli•r·nl
1111 11:1" 1·1•s1H•1•li1·:1s 1·,.p:1l'lir·1"í1•' d•· 1'~111•111l:i. dP1d1·n '11• 11111 i11·a1"
11111wa "'''1•dP11!i• rl1• fiO dins.
~ :.'.ºo, ,11nm1•ndfls "'" pnrJp1·iio 1•1l11·n1· 1•111 Px1·1·1•i<'i11 dPpllis
'Ili" o Trihuna! r!P r.nnfas houv<'r .inlgarln hoas a<: fi:rnr:as. salvo
q11n11rln a fianr:n fi'll' pr•,.stnd:i Plll rlin]1,.i1· ... 1 it11Jn da di1·irla
p11lili1·a ria TTniiin nn 1·:irlf>rrwla rl:i l::ii":i E1·111111111i1·:i.
•·m
11111• ·'" 11hsPr1·ar:í n rli'-ql11sf11 na l1·i 11. '.'.O!l:-í. d1• '.'ili· -:i•l1·11i111·1)

''ª'º"

ri•·

HHl~I.
~ ::.

:\s finni:n' s<'• pnrl1•1::ín sp1· ]f'\'flllfnrln' n1""' q11ila1::ío
rln T1·iln1nnl r],. r.n11f:i,. d1·1·n1Tirln um a1111rl il:i d:iln 1·111 q111' "
1·111w1·i111rn1·in 1iYPr r!Pixarln n PXPrcirin. snl\'11 si 11 ag·p11Jf' J>flS'fil'
a .;1·n·ir· Prn rrnlrn a,lYf'JJr.Ía. r·nsn Pm flllP 11 1Pv:inl:111w11fn rln
f'illilfl Sf'J';Í 1'1•ifn illlT!ll'fii:ifa111f'Tlf P, l'.1'-0f(Íf'ÍO. ]l:lJ':l Jiql!id:lf'.fÍl)
iJ;1 Jll'Íllll'il'fl _l[f'Stfín.
A!r-t. 'i::l8. Os l'flTf Pirns rln nirN'loria p rias A rim inist.rai:iiPs
rl1• I" 1• :'" r]a.;s,.s pl'<'-.;lar:ín i1111a 1·:rnr::ín di• iflfl~ ,. "' d:1.; 111Jf1·:H
\d111inisfrnr:iiPs. ~uh- \rlminisf1raeõPs P Ag-Pnrias a r]p Gll!tOOO.
l'arngT:qil1n rn1il'11. [)f'd11zid:is d1•ssas 1•a1wiif's 1p1:1•''<fJ1••1·
i11111111·ia·111·in.; pn1·n pag:i111Pnf11 r]p l'Pspr111sallili1hid1• <li! d•· 11rnllns,
l:t1 1 -.:

0

P!llpl'Pg'~Hlns

'" •111 pli·I nl-ns.

si)

p11di•1·:ío í'lllll in11ri1· Plll

P'XPl'r'Í!·in d1 1 11tii~

d(\

AC'l'OS DO PODBll EXECUTIVO

Ar!.. 't:rn. Os agrn!.t·s de :!" e 3ª classes só IJOderão entra•·
Pm cxc1·c11·10 ,.ffcctívo dl•poís de haverem prestado fiança.·
1•1p1h a!l'nf•· au Yl'neialf'nto ou gratificação vnnual respectiva
1•111 di1llu•irn 11u titulos da União.
.
!'a raµTapl11• u 11i1·.u. .\u,; agm1t1•s •k :.!" 1· lasse se1·ão fon1e1· id""· a 1·1·1•ditn. s1~!!11s " outras f1írnntlas de franquia. l'u.ia
i111p1Jl'fa1!l'ia lolal 11ii" 1•x1·,.d1·1':·1 a frl's qual'las pa1·t1•s d<l valor
d:1 l'ia111:a .
.\1·t. í íll. (),; a~1·1i11•s d1· í' das~1· ,;,·, f'l!t1·a1·ão 1•111 f'l'l•~ctivJ
l'\l'ITi1·i11 "''l'"i' "''
1•1·1·111 (>l'f'Sfado a fia111:a f"lll'l'('S(HllldPllh~
:1 11111 a111111 d1• µralil'i1·:11::1 ... sf'11do-lllf's appli1'.:JYl'I tamh1•111 a
di."l'""i1.::I" do p:u·a:.:1·apli" 1111i1·.o do artigo a·11!1'1'.l'11l•11tl' .
.\1·!. í í 1 . .\a 1>i1·1·1·t111·i:1 '"'l':ÍO suflstituid"s 1•i11 Sl't!S impedi 1111 •11! os :
111 11 dir1•1·lt11· µ1·r:il p1•l11 :;1iJJ-di1·1·1·lor d1• J1:xp1•diPÚ[l', do
f'.111llal1ilidadl' 1111 d1· 'l'raf1•go, !ll'sta urd,.111;
· 1., "' "ul1-di1·1•1·l11r1•s d·· Exp1•diPllfl' " Co11tabilídade ppl)
1·li1'1'1· da s1•1·1::í" P"'' 1•ll1'.s p1·op11sto •' dl'siguado iwlo din•etor
C:l'l':tli
,. 11 s1i11-di1·1·1·f"1· d11 Trnl'ngo pdo l'l'sp1•divo seel'Ctari0:
1/, " s1•1'J'1•larin d11 'l'rnl'i•go pPlo ehl'fl' dP secção desiguauo
111•!11 st1l1-din•1·lrn". ,;oli proposta daquelh•:
1') º·" 1·l11'1'1·s d1• s1•1·1.:ão pt•lo p1·i1nPiro offi1-,ial da respectiva
s1·1·1:;"ío dPsignado p1•lo sub-di1·p1·to1',
proposta do ehefr;
f' 11s l lwsou1·1·i1:os (ll'lo J'it'l pr1;viamP11fl' dPsignado;
1J, u almoxarife pelo seu ajudante, mediante inventario; o
:ii11d:11tl•· d•> al11111xa1·i1'1• ,. " l'iavieularío :::f'ian~ado por· fleSHoa
d1• si1a 1·,1111'ia11i:a. 011. na !'alia dPsta, por ru11c1·i1ma!"io dl's1guado
111·!11 di1·1·1·l111· .c:1•1·al. 1111·dia11fp prévio invPntal'io .
.\1·1. í í:! . .\a.~ _\d111i11isliw:iks e ·~ub-Ad11üui:;trat;iíes .;p1·fío
'11l1.slil11id11.s 1•111 s1•11.s imp1•di11wntos:
11
" ;1d111i11i"l1·ado1· qu1· fi\1•i· a.iudan(1•, pl'iu s1•u ajuda11l"
11a l'alla d1•<f1•. 111•!0 1:111lfador:
li "" ad111i11i.<t1·ador1•-; 1• su!J-adminio"trad11r1·-; 111•los 1·011lado1'1'.'< 1• 11a !'alta d1·slt'ê pPlos ci11prPgados 11tais graduados
q111· 1·ll1•s tl1•,.;iµ11at·1•111. 1•x1'l'(lf11 os tlit•sourl'il'os:
1·
11 aiuda11fi• do ad111i11i,;frndor pl'io 1·111tfador '" 11a falt'.l
d1•sl1•, p..J" 1'111'1'1• ili• s1•1•1;fí11 d1•signado pdo ad111i11istrador;
1/ "" 1·111ifad111·1·s pdos t'lllJll"l'gados lllais graduados rh
1·1·11a1'f.ii;ão designados pelo administrador, sob p1ropostia do
-.1il1slilt1ido. 1•x1·1•pl11 11s /111•sot11'l'il'os:
"1 os tl11·sou1·,.il'lls pi' los s1•t1s !'íeis 111ais antigos, no ca.-·J
d1· 11fio hav1•t' Jll'l;\·ia d1·sig11:u;.ão. t', na falta dl'sfi>s, por pl'ss"a
d•· <ll:L 1~11nriau1:a, m1•dia11!1• approvação 1•.scripta de seus fiad111·1·;.;. ""'' s1•1·:í 1·1·gistl'ada uo livro d1• tl'rm11 d" fiança n arc'.!ii\:1da 11a 1:1111!adt11·ia da l\1•pa1·(i\ão, a qual fpnlha for-r:a dr
1·s1·1·ipt11rn pu!Jli1·a:
l " al111oxnril'1• d11.s 1:01Tl'ios dl' 14. l'a11lo po1· JIPSSoa d·~
s11a 1·1111l'ia111:a, 11!l'clianfl· apJll'llva1;[io l'Stripla do snus fiadores,
l'<'.C.:islrnda no lino d1• fl'rltlus de fiança e com for·ça de cscripllll'a publica;
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AUTOS DO PODER EXECUTIVO

u) os f'ltPfrs de s1>1·1:i'i11 p111· um i" official. 011 11111· 11111 01'ri1·ial nas ;\dmini:-;lra1:111•s dP :l' 1• 'i" dass1~J, d1•siµ11ado 111·10
:1d111i11i.;ll'ado1" s1il1 p1·11pl)sfa rJ1J cltdu:
li: "" 111H·l1•i1·11.; p1·!11s ·"'·11..; a.i11da11f P.;, 11111!1• 11s !111uy1•1·, ''·
ll:t ral(a d1•sf1>,,, Jlill' 1;0111 i111ws 011 1·a1·l1•i1·11 ...;
l li1·1·1·l111·ia, .\d1ni11i:-;t.l'a1.:ões e SulJ-Aclrniriistraeões o forem designados pelo di11·1·1111· µ1•1«11. ad111i11i."l 1wf111·1•.; ,. ,-11l1-ad1ni11i.,lrwl11r1·'·

"ª

.\rf .. í\:i. '\;J"
,/j1111•lJ[OS:
"

\'.'.t'lll'i:t!' Sl'J';J11 !'IJJ1.;lil11i,/11" 1'111 .'il'll.'i i111pl'·d1· 1

o~

;1;.,:1·1d1·-...

o..:

ll1i•....;()l]!'1•i1·1i--: IHI!' :-:1·11 ....

i·~;111·t·ia1·...;

t·lr1...;.-~1·

111·Ji 1 •..; ...,1•11 . .

ilÍt1da1il1 1 ~

•', •JJ:l falia 1k ..;l1•s, p1·l11, 1·111p1···~ad11s 111:1 is ~1·:1d11ad11:-;, 111·1·,, ia111.,1111• i11di1·ado" 1'"111" :1~1·1111•·;:
li 1Js a.i11da1if1·" i"''"'· 1•111p1·1·c:;i.J11.; 111ai" c:1·at111:i,/11s. '''d'.<'plo
1h ! ltr•sour·Pi1·1L·::
:·i~ 1 i.-~

1!l1

1111['

p1·:1ii1·:11il1•

dt

1

...:11:1

l'11111'ia111.:a 1111 p111· 1111i1·a !"'"·""ª id1111<·a. 111 .. .Jia1:I" :q1p1·111·;11::'i11
<"'.i'i'ipla "" 1·1 s111·1·li111 l'iad1l!', 1·1·.c:i,f1·:1d:1 /li.' li11·11 "" 11·1·111<1" .i,~
fian1:.a o :i1·1·lii1ada 11:1 \!.:1•111·ia. a 1111:11 i1·11l1;i 11111::1 d1· ,._,1·1·ipl111·a
p1llilica;
ti

o...: :l!..!1·1d1·:-: d1·

1•

::

1·1:1...: ....:1·..; !H•lo:--: ;-.;1•l1..; a,jl11li111't·...:. in1~-

i!ia11i" p1·1··1 i11 i11• 1·11l:11·i11 ,. :-;11J1 :1 1·1·."111111..:aliilidad" i11di1 idual
<111, :1j11d:rnl1"' •·. 11:1 l:1lla d<'.-d1·.". p111· 11""'"ª id1.,·11:1 i11di1·ad:1
t 'J { 1 ; 1 ~'. t \ J ! 11 ·•
-...1 1)}
- l l; 1 1' 1•...:1 j; l /] :-:-:1l1 i 1 i •I :1!/1' j' ; ! 1 ·~': 'i ! ;l 11 {': 1 1 -.. , 11 l: - ! ! i 11·1·1111· <!11 T1·:11·,.~,, 1111 1'"'" :1d111i11i·,l1·:1.J1>1·:
'') m: ajwl:11tl.1·s ili·;:·· 1) :l" dass1·~. ainda por 1iessoa idorn~a
j11I'' «111•.; i11di1-;1i/:1, IJll<' °'l'I\ i1·;'1
"'"I .'1111
l<''i'lllh;tf1ilidad1• f'
:1.·1 "ila 11,.J11 -1i11--di1<'1·l111· <!11 Tr:1l1·~:11 1111 i'"l" :11li11i11i:d1ad111·.
\1·!. i '1 í. '\a l:ifla d11 ll11·-11111·1·ir11, 11:!11 l1a\1·11d11 1"'""'1ª
alia1wad:1 11111·" .;1i11-:lil11:i. 11 -qJii.-rlir1·1·l1J 1' il11 '1'1·:11'1·;~11. os
ad111i11i.-d 1·ad111· ...-: " :1,,,.1111..: p11d1·1·:'i11 d1·..:i.1n1a1· 111'<11·i·1<1·i:11111·11L,·
"111pr1·gados id11111•11,: ria 1·1;pri1·fit:.:io para sr)rvir·p111. i11clepea,/1•11l1•1111·11l1· "" 1ia11<':1 .
.\ri. í í:J. r) .. s11!1.,lil1Jl11-< d11..: ll11:.;11111·1·i1·111'. 11ii11 ""~i;.:nad11s 11111· 1•.-'.f1·~. ""11 il':ln s1il1 ''""JJ1111sal1ilitlad1· p:·11p1·ia 1· ~1·1
l1111i:11·ão 1.:u11fa da 'l'IJ1-,:1111ra1·ia 1111 :1 1•1Jl1'<·:.::11·:'i11 1111•di:111!1· Jiah1111:11
1• in\·pnfario, a 1p11· ~1· p1·111·1•il,.1·:·1 11:1 .-:11:1 p1·""'111·11 1111 d1• s1·1"1s
l'<'f11·1·~1·nfa11l1•-: l1:ga1•s .
.\1·f. Í '11\. 1lt1;111.J11 l:t~fl/' 1111al<jill'I' ]<'.!.!:ti' "" :ic11·1i11'. ljllt:
11i'io l.enha n.illllànle. u .iniz de direito nn, na falta dnsle, a
:11i111rir!:1d1• l!lais .!.!1·ad11ada p1·111 iil<'111:i:11·;'1 pa1·a q11" 11 ...;1·1·1 i1:11 da
:1!.:1•111·ia ('11111 i11111· a ·""'' l1·il11 1·11111 a 1111•.;111:1 1·,.~11!:1· id:1d1·. 111111.w:111</11 p1·11\ i.;01·ia 1111·111" 11111 ~11ii·'I il 11111 d11 aµ1•11l1· " 1'111111111111 i ··1·:111<111. r·nrn lll'Q1•11ria. 11 111"1'0·1,1·ido ao administradn1· l'l'SJl<~cfivo .
fj

.Art. 1.117.
-:11J1sl il 1iir,õ0s:
o.)

<h

ar! .. 1.53;

·('.1111.-:I il111·111

mnli1·11s

r·.1111~la1ll1•s

i111111•1li1111·11f11
das l1·l l 1·a~ 11

i'<ll':I
ali~

11~

1'ª"'"'

,. da 1·<'c:1·11 li" d1.i

li) Jir,P111;a~ 1•Jll µ1·ral:

r:) ('(J!llmissões fóra da ropart.iç~o;

d> s"1·1·i1·11 l']l'ifn1·al. dn .Tnn ,, 1,,llr11s p1ililii-11.-::
f'

i

1'1~1· ja~':

/1 al'a.,fa1u1•11l11 d11 1•111p1·c·µ11

l""'

<11)

l'f'l'r·il11 rl1• ''"l"'1: 111i<':í11.

ACTOS DO PODO\ EXECUTIVO

CAPI'DULO XXIX.
1 :Oi\TPc\JlEf:Tl\IENTO,

PONTO, ,J US'PIPICAÇÃO DE FALTAS E 'DESCONTOl!I

Al'f. l rn. Nas Sf'('\ÍÍl'S d0 expodioufo da Directoria Geral
" fl'allallu> ordimH·io ser;'t dn 8Pis horas ef"fnctivaR nos dias
1!11·is, pod1·11d1J o dir1•1·l01· µ0ral. nos casos rlP frahallro urg0ntn,
011 "'" rao1·di11:iri•1, p1·01·n;,:a1· as Jwras do se1·1·iço e dctermiuar
1111<' u 111 .. s1110 ->Pia 1•x1·1·11lado l'lll doruiugos cm dias feriados.
Arf.. H!L Na Snll-Dirodoria do Trafego, Administr~õ~
~;11JJ-Adminisf.raçõ1·~. Sirncursaes e Agencias durra:rá o trabalh~
1p11•1· nos dias 11l1·i·'· q11P1· nos domingos e feriados, as horas
dia "" da 11oil1• 1•\igidas pPlo srrviço, devendo para esse fim'
di1 idir-s" 11 p1•,:soal 1'111 f11rmas.
J>araµ1·apl111 1111ico. As S('cções de expediente e contabif idade da Directoria Geral, Administrações e Sub-Adminisi l'a1:1>Ps n:ío r11111·1·i<lm11·iio aos rlorningos e dills fol'iados, ·salvo o
1·:i"1 d« 111·r·1·-~id~1d•· lll':.!•'1iln dos respectivos sel'vicos .
.\!'f. 'iríil. <)., .. 1r1•f1•s da~ rnpar·ticões postaes poderão del1·1·111i11a1 11111• "' 1•111111·,.,~:ul11s in«111nliir!of: dr> um Sl'r'vir,n 1·n:1d.i111·,.111 11 i 1·:J.11:il1111 dl' 111!1 l'llS.
:\l'I. íi>f. IT:1-1,.1·;'1 ""' caila s<'c,:ão da Di1·Pctoria HNal e
Arlminist.ra1;õPs dn l" n 2ª classes, nas Succursaes e Agencias
"s111•1·iaf's. 11as d1• f" 1· ·_"' 1·la·"''' um livrn dn ponto em qul' os
1·111111·•·µad11.-; a.-si;.:11ari'i11 11" -;1·11;; nn1n1•s :í~ horns marcadas para
,.11rnnr:i-r 1• f.1•1·11ti11a 1· 11 1 rnhal110.
~- 1. º Nas Administrações de 3" e '1ª classes e nas ~b
,\rl111inistra,_'.Õl'S liaverú dons livros de ponto, um para os em111·Pgado" da 111:111ipnlar,i10" nufrn parn os de f'xperlir.nto, attenta a
d i 1·r1•.rP111::1 da~ linras d1~ Pll frada e rio sahida dc·s~n~ empregados.
~ '.!." ( >:' "'"J'l'"l~acl11"' c•111 1:nmmissão infnrna na repartição
1·111 lf"" s1·1·1 i1·1•111 nfío '"~fii11 disp1msados do ponto, nem dos seus
"""•·1·1""' n1·di11a1·in"'. >"Í os Sl't'l'i<;os rla com111i~~,ão forem pre'!lad11-> f1'11·a dn..: ll11ras dn PXJllHlicntc.
Ar!. 'i52. O ponto será encerrado:
'.\'a Dirrr:foria Geral o nas Administn•ações de 1ª o 2• classes,
111·!0 c1•n1•la1·i11 d11 Trnf,.f..rn. ajudantPs do admini~frarlor .~
p1•los chefes rlP srreõos rnspPl}f,ivas; nas de 3ª e '1ª e Sub,\drninistr:ir,õl's 1wlo cont.aclor e pelo chefe da 1ª secção; nas
:-i1w1·.11rsaes pl'lns l'iH•fPs e nas Agencias pelos agentes. Nas
·'''1Tt11•s d<' 11ra11ip11la.r:ií11 1•111 11111• liouvrr rli0frs rln tnrma P~te8
1111il1•1·:i11 <'1J1·1·l'J':t1· 11 p1111t11 na a11,;prn·ia do chl'f'n da se1·ç.ão.
~ I ." flal'a "' 1•111111·«~:1.Jm, Pllcar1·pgadns d11 franqueamento
11 po11in ~··r:í 1•11cPrTarln no,; domingos e dias fnriados polo fiel
d1•-;iµ11ado p1•lo fh1·~11nr«iro. na Dirc•rtoria G0ral, e prlo ch0fe
da í" secr,iio na~ Administ.raçÕf1s e Sub-Administrações.
~ 2." 'l'ndos 11s 1'J11prf'gadns nstiio snjeitos ao ponto, ex1'.1'/lfi~º f«ila do dit'PPfnr· g1•ral, _qub-dir0r·tor·e!'l. adminislradnrl'-> •• ,,11li-ad111i11i.stradnr·r·s " ns auxiliar0s dn Gahinetl'l eh
di1· .. 1·frn· µ·1•ral.
~ :l." N•·11!11rn1
1·111p1',f1µarl11 porlorá rctirar-so drpois rfo
l1:i.v1•1· ª'si1-rnarJ1, o ponlo n antes do expirar o prazo r0gula1111•11la1· do f mlialil11. sal\·o ronccssão obtida do clrefe ria secção.

oo.

"ª"

,\C'l'OS l>IJ l'OUEH EXEGUTIVO

\r·i. '1~1::. () <'lllfll'1•µad11 !]li<' ra!f:11· an Si'l'\'Íl}O 1.;nff'1·pr:\ 1ks1·11n/11 1111 i>"l'il:t d11-; ,.;1·11> \'l'lll'ill11·ntns, 1·1111forr11P as 1·1·gras

>l'j..:! 1i11l1·,~:

I." (J 11111· l:illa1· >•·111 l'a11s:r .i11:-;firi1·ada rw1·tfp1·;'1 lod" 1)
\ 1·111·i111<•11l11:
·!." 1 > 1·1>11q1:u···1·i1111·11lr1 >•'Ili 1·a1r>a j11.>f ifi1·ada. d<'p11i ..; dr· 1·11-·
1·•·1·1·:11111 11 p111il11. i111p11l'la1·:í i"'rrla rl1· f11d11 11 vP1lf·i111<•1il11:
::."
< 1 1·111n 11a 1·•·1· i 1111•1!111 ·1·0111
1·a11sa .í 11.~f i l'kada. rJ,.1if 1·11 rl:1
p1·i11wi1·a lirlf'a. d1•p11i.s ri•· 1•1ll't'ITad11 11 p111tlo. !' ""11111•1tl1• 11·1.,s
,,.,,., 1·arla 111,.1.. i11q1111·ia1·:i d1•s1·1111l11 ria 1111•la1Jio da '-'.1·:dil'i1·al'fíw
í.' O '/Ili' l':rlla1· :i11 s1·1·\·i1;n rl1111.; dias sPµ11id11~ rf,.,.,.,.:·1 't11·~
1·l:ira1· p111· 1•sr·1·ipf11 a-o ,.;1•11 1·.l11•f1·. 110 p1·i11ll'irn dia P111 lf!I<' 1·.,111pa1·1•1'1'1' :·1 1·1·11:11·1 il':Í11. a 1·a11sa "" 11:-í" 1·11111pa1·1•1·.i111Pllfil. ;.;11lt
111•11:1 rl1• 111·1·rl:1 rl1• \ <'l1t'i1111•1ilo 1111 d11!11·11:
:,_" 1 > q111• 1·allar ..S1·111 lllnl i\ 11 .í11sf if'i1·:id11. •·111 dia d1• l 1·n·hallt11 ,.xf1·a<rr·rlin:11·i11 1111 111·.'-'.·,.11!<'. 1·11nl11·C'irl11 1·11111 :111l1«'i_•d1•1Jl'ia.
111•1·rfp1·;i l1·p-; dia-< dr· 11•111·.i1111•nfri.s:
li." 1) 11111• l':lilar p111· 11111fiy11s .í11.slil'i1·ad11" Jll'l'd1·r:'1 s1.111!1'1JIP
a .c:l'al i!'ii'a1:i'í11. -;1•111!11 la"·' 1111>1 iYos:

rn11]P-;f ia d11 e•rt1p1·pgarl11. af1; oif11 dia':
1111í11 jllll' fall1·1·i111f'llf11 dr• p(lP.s. rilli11,.:,
''"l'"":r, 11if 11 dia;;:
11'1

/1'1

(' 1

ol1if11

d1

1

-:.:.q.~~·:1.

-.:oµJ'i1.

!..!1'll!'11.

ttnr·a.

;!\·,·,,,
1 i11~.

111•!11."

i1·111;l11....:;

I'

P

1·111ili:1rl11". 11'1'." rli:1<.;:
. 1/ 1·:t>:11n<'11f11. oil11 dias:
,., 111nl1 ..dia .:z1·a\·1·
familia. dc1·írl:i1111·11l1· e·11111
p1·111 :1<1:1. f J'<'S dí:H 11<1 1111·z . . \ 111cdl's! ia s1·1·:í pl'lll ada 1·11111 a-1fi·sladn 1111 .. ]i1·1>. si ª" !'altas l'\l'<'rll'l'Plll n fl'"" dia-< 1• ;tlr; 11il<>
s1·11111•1ile'. ""'"111!11 11 1•11q11·1>gntl11. e!P11f1·11 rl1•sl1· 1ill i11111 111·1·í11d".
1·1•q111•1'PI' li1•1°1l<,'H. si l'llllfi1111ar drn•11f0.
~ f." .\.' l'all:h IHll' 11111]1·,fia do r•111111·•·P•rl11. :ti•" !1·e·-<. -;1·1·ií11
.i11sl.ifkndas pP]n se•1·1·,.fa1·in <ln T1·afpgn. r.]1Pf<'~ tfp RPr'<:iín d<'
S111··1·111·saf'<.; ,. pelos aµ·pnfPs, si o 1•mp•1'f'l!'nrln <Jlli' ::11lnP{'f'J' 1•nYia1·
1·1H111mrni1·ar::í11 1•.-<nipla dl'11f1·11 d<' '! \ hnrns. \s qw· 1•x1·1•.
de'l'l'lil a 11'1'' rli:i-; " :tfr; 11ito '"'l'<lll ,Íll-'I ifi1·adas p1•]11,.: s11li-tli-1·1·1·l111·e•-;, ad111i11i,f1·aoJ11re•-;. s11h-ad111ini,frad111'P." 1• :t'-'.1•11!1•-;. 111<·
rli;i11fl' alf1 .. darl" 11wdi1•n. :\' :11il1Jridatl<' .i11;.;lil'i .. a11!1· 1·al1:·
a1·1•,.ila1· a i11 ...;fil'íc•af'.iin 1111 dl'i.\:11· rll' f'azl'l-11.
~ '.'." Xa;; .\rlrniniE:f.rw;iip;;: de f" r.lai>:SP q111• n:ío !P11liarn
a j11da11f1· 1·a·h1• a11 1•11<·a1'l'l'f.rnrlo do Jl(]ll!o rla 1" s.•1·1::!11 :1 l'a1·11lrladP de• j11 ...;fjf'j1•n.1· as !'altas 'fllaUtJn TliÍO l''\l'l'ifam de• (1·1•c; f'Jrl
r·:ida 1111•z.
; '.I." (b <'tllpl'1','-'.:td11~ i11q11'<!ír]n.; rle• 1·in11par·1•c·1·1· 111•1' 1111lrrn;
innfiy11.; .i11·dilir'a,•·i ...; rl1•\p1·:in f:irnl11·111 1•1l1·ia1· i·111111111111ii·ar::I"
1'.;1•1·i1rl:1 rl1•11f r11 if,. '! '1 11nl'as.
~ L" () d<'s1·1111l11 por !'alfa,: i11fr·1·p11larl:is i·1·1·al1il':Í •.1·1r11f'11f<'
110,: dias 1•111 q111• r·lla.; sr• cll'1·1·111: Jlla-; .;i a ..; !'ali:!.' !'111·1·111 ""'"·
1'1'""i"ª'· 11 rl1·,1·1111i11 ·"'' 1•-<l1·11rl<'r:í larnl11·r11 ª"·' rlia~ q111·. 11ii11
s<'ndo <),. ..;1·1·1 i1:11. ,:1· a1·l11•111 1·11111p1·Plr1•111lirJ11..; 1111 111·1·i11dn tl:i-<

""!"'"""ªrir·

falta".

~ ri." \'i•111!11111 dl'.-wn11lo .;1· fa1·:í ao <'lllf>l'l'!.!:lrln 11111' 1riln
1·n11q1arPr1•1· :'1 l111ra 111an.'atln 1111 11:-ín a.ssi~11a1· 11 pnnfn;

ACTOS DO PObEll EXECtJTl\'O

5iJ

L" E11111ua11tn csliHl' fúra da rcpartil;ão, em sc1·,ii:o da

1111'.''lll:t:

'!." :\ns dias

L'lll (J\I(~ \·olar;
dias 1•111 qu" 1•stin•r fora da 1·cpa1·tii:ão Plll ser\ i1:11 puldit·1J 1i/Jl'igaf111'i11.
~ !i. · .\i\11 s1•1·ãll .iusl i l'i1·adas as faltas dada:< t'Il(l'l' a data
tia 1·11111· .. ~sã11 1111 da 1ntl>li(';u;ã11 da lil't'tH;a ,. aqul'fla Ptll 11111• o
1•111111· .. µadll P11i l'a1' 1111 g11s11 da 1111>...;nm. u1•1n as 1·1•sulta11tes de
ô1.•1·yi1;11 p111tli1·1> 11fi11 0L11·iµat11·;·iu.
.
~ i." :\t1s 1·asi1s d1• qu1~ ll'afa .º paJ'U.grapl10 a11teet>dt>11t4
la1·-s1·-lia a d1•\ ida a111111lai;au 110 11\TO do pontu.
~ H.· .\ at1,t'111·ia dJJ 1·111p1·<'gado, assim l'(lJllO sua 1·l'lil'ada
"" s1·1 Yi•.:". •111 a 1·11f1·ada· d<>pois da hora, d1•n•l'ú ;o;l'l' SP!llpre
:111111>tada 111'.I li\ 1·11 d" ponto pt'lo Ptirarrqrndo d1• cnec>1·1·al-o,
1·1>111 a d1·t'ia1w:ã" do rn1d iu1 da falta.
\I." 1 >as dl'1·isi)1.•s dos s111J-adn1i11ist1·ado1·ps 1• ehefl'S d·~
1<'pa1·f ir;ii'"" •111 d1• ·""i'\·i1;11:.; po><lat>s, eo1111H•.t1·nt<>s para encerrar
11 po11!11 ,. '"'"'"''/' s11lll'I• a .iu><tÍf'ieaçãu das faltas, haverá
d1·11lr11 d1• 1·i111·11 dia.". a 1·1111fa1· da data do dl'spaclio, 1·et·urso
1';11·;:. ª' ;111!111·idad1"' i111J11Prliatame11tP su1H·1·iores .
.\l'l. ·,~, 'r. "· I-" 1•111p1·1•gado,; do quadro que durnnte o anno
11:[0 li\ 1•1·1•111 dat/1> 111;1 i:' •li' 111 faltas, salYo nos easos de molcstia
11u li1·1•11J.:a parn trnla1111·11l11 tl1• saurlr', llPlll tiYl'I'Clll soffrido a
1w11a "" .-usp1•11.-;f111. l1·1·f10. 1H1 a1111n sl'guintl', dir·eito a 15 dias·
t/1• l1'•ria-; ,;1·µ11i1ht·" 1111 i111 .. 1·p11latla..;.
~ I." o a11110 a q11" "'' rl'fl'1·1· 1·sl1• adigu •" u que dl'~rrc
"" l tl1· .ian"irn a :li d1• d1•z1·111IJl'U.
~ "!." .\i11s 1 :J dia-; d1• l't'·l'ia:o s1'1111t'll[1• s<'J'i\11 1·0111JH'Phendidos
aq11"1i1·,.; 1•111 q111• r111w1·.i1J11ar a 1·1•1•a1·tii;ão ou a Sl'l'.~ão ow.le :1
1·111pt'<'!!tttlt1 t i\l'J' 1•x1·1·1·i1·i1J.
~ :\." < l 1:11111r1·gad11 1•111 ft'·ria:o, ua~ ·cu11dit;iies deste artígo,
ft'J';Í dirt'if11 a todo..; 11..; n•11ci111entus 1• u seu ~ulJstituto nada
111•11· .. J11•1·ú a!t'·111 das \ :t11f:t-gP11s do s1~u cargo.
~ \." ,\s !""ria~ s1·1 ;lo gusad:rn :::H·m 4i.ialqupr pn•juizo parn
11 -"''/'\ it;11 r.· a .iuizu rios chl'l'es •
.\l'l. \G:J. Os 1•111prl'gados em dia du eki\:iio, tiL'pois de
1•,1·1·1·1•t·l'rn o di1·1•ito do Yoto, voltarão ú Hepartir;üo e u,us ,;eus
11·a!Jldlw", ;..;1.•111pn• qul' f<Jr dl'lcrminado 11elos d1J'fcs superiores.
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MoNTEl'IO

.\1·!. í:J(i . . \11s 1•111p1·1·g.ado,.; du Ctll'l'eio prnlPriin SP!' !"Oli1·c~
dida.-; Ji1·1'111:a" 1·t1111 11u s1•111 t>t·dr.•uado po1· muliYo d1~ mo)psfia
"''' ida11Jl'1il" 1·1H11p1·11\ada t1u de justo in(Pl'l'S'rn pa1·Liculal', all1~
·"ª"'1 11111· 1·~1·1·ipl11 " d111·.u11w11tado, quando sPja JHlssin•I.
~ I ." .\ li1·1•111;a 1·rnH'<'rlida por rnoth·o de mo!Pslia dú di~
J'••ito' ú p1·n·1·111:;lo dt· ord .. natltl atl- :·wis mezes, l'. dl' ml'fad1• do
llJ'll1•11ad11, j)(Jl' 111ai~ de Sl'iS lllCZCS até 12.
Podel' Excc"ltivo - 1: 11 (Yol. III)
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ACTOS DO PODER EXECU'l'lVO

~ -:.·· A li1:1·111:t~ por motinl .lJUC não suja o de llltJkst ia,
i1111111·1·la o tl1·-;1:011lll ria quarta imr!P do on1e11ado, ali' t1·1·s lllPZl's;
tia 11ll'ladP p11r J11ais til' 1r1_•s ali'• sl'is; lt·1·s quartas parlt>s, por
111;1is di. s1:is ali; llt1\1' "· tl1_• l11d11 o ol'd1·11ado. tlalti p111· tlia11t1'.
:l," l•:m 111·nltu1na li) pulhl'St' a 1it·t·11i;a dú dir<'il11 :'1 111·1·1·1·pi;fi11 da, grnlif'i1·at;fi11 tl1• 1·xe1·ui1:iu, ma.' a gTalil'i1·:11::í11 adtli1·i1111al por L1•1np11 tl1• ,il'I'\ i1_;0 a11l<'ri111·1111·n!1· p1·1·sl:ttl11 _,,,1-:1 al11111ada i11l1•gTal1n1·11!1:,
,\l't. .\fíi. (J !1·1111111 tia li1.·Pn1;a p1·111·ot::1tla uu t\1: 1111111 1:11111·1·tlida denll'll d1· u1n am111, l'.U1tlatl11 do dia 1·111 q111· l1111111·r
!Pt'!lli11arl11 a v1·i1n1•i1·a-. 1<1·1·(1 .iu11!11
da a1tl1·1:P1!1·1tli· 1111 a11!1·1•.1•tl"11L1.·s, al'i1n "" ""1· 1·1·il11 ll t\1•.,1·t111'11 t\1• 1p11· t 1·ala 11 a1·! iµ.i
a 11! 1·1·i111·.
Al'I... í;>K. l'a1·a l'111111a1· 1J maxi11111 t\1• s1·i• 1111·z"." t\1• q111• l 1·ala
o al'!. í'íl>, ~ \", dP11·rú s1•r ll'\'at\11 1·111 1:11H!a o !"1111"' tl:h li1: .. 111.:as 1:m11·l'ditla." p<'l11 di1·1·1·!111· g1•·1al. 111·l1•s ai\111i1ii'it1·:11!111T'
1· st1\J-atl111iuist1·adore,;.
,\1·L \!J!l. Os 111•t\it\t1s u1· li1·,.1wa ,;erii11 1·111·a111i1tl1at!11,; :í
a11\1i1·ida1k q111\ t1•11ila t\1• t\1·spa1.·hal-11.-; 1·0111 a.; s1·,.;ui1I11•.; i111'111·1n:11:ií1•s: ..;i 1" a!lt•1Hlivl'! 11 p1'tlit\o: si 11 J't'tJllt'l'l'lltl' !1·111 1'<ll11pa1·1·i:ido 1" 1111 1.·as11 n1•gali\'o, qu:~11d1i e111111•1_:ll1t a \'altar. :-;i s1:
t i-a!al' d" 111·111·oga~fío, t\I'\ 1·-se !a111lJ1'lll in\'111'111a1· ,_;[ t1 1·1·11u1·ri1111·1tl11 l'ui apr1·;-;,.11lad11 1111 p1·az11 l1•gal. P111 1111" data t1 1· .. 1p11·1·1·1tlp
1•1t11·1111 1111 g11 ..;11 da li1·1·1wa a11t1·ri111· ,. p111· q11:utf11 11·111111• 1·11i
1·.;la 1·11111·1·tlitla-.
;\!'! ..11;0. :-;1'11111·11!1• a11 1·111p1·1•µat\11 q111• 1·1·111t1't'<·1· li1·1·111:a para
trnl<Ítlll'llto d<' sautl" St'l'<i p1•r111ittitl11 al'asta1·-'u tia 1'1·pal'li1;fío
a11l1·s tlP 1•11111·Pt\itla a ntl',;nrn liu·w:a, 11fí11 i1oc11'1Hln, 1·11! r1·ln-11t11,
1·1•! i1·:11·-sp tia ;-;1'•d1• da s11a rr:pal'li1;ão a11\Ps t!P 1\Pfrrido 1< sen
1·1·q111·riin1·111o, sal\ 11 111·1·"·"-'itlatl" impPri11:-<a 1·111n:111·m ada 1p11r
atl1~.;tadu 1nl'di1·0.
,\ri.. \1\I. 0:-: 1·1·q111·1·i1111·1tl11s t\1· lit'l'IH:a. llií11 1•x1·1·t\1•11!1•-; t\1:
tl11u ..; m1•1.1•s, pa1·a l rnla1111•11l11 t\1: ,;auil1'. .s1-l'ii11 i11--d 1·t1ii\11s r11111
a!!1'..;latl11 11wtli1·11, tl1·1·idal!tP11[1• sl'llado 1· 1·u1n fi1·1na J'l'1'111t\11•1·itla. 1: un qual si· tl1·t·la1·1· q111· 11 P111pl'•'gat\11 l's!:í i11lti\litl11 ti"
l'Xl'l'l'I'[' as ,;\JUS l'lllll'l:l-ll''i I' li l1•111p1< t\1• <ili•' 1'<\1'1'('1' J':ll';\ li Sl'll
t rata111l'nln. ().; p1•t\it\11,; t\1• li1·1·111:'1 Px1·1:tl1·11!1•-; a i\1111--: 1111'~1·s
st:l'iio inst1·11irlus c·mn o laudo de il1.s1n•e1:ão i\1: ju11la 111ctli1·a
olTit-ial ou alt1·s!at\11 ;-;11\1s1·1·iplt1 p111" 11·1·..; 1·:ll'11ll:il i1 "-~ 111i--: l11µa1·1•_, 1•111 qu1· 11fi11 !11111\'1•1· .iu11!a 1111·di1·a .
.\l'l. '1ti"l. l•:.-;µ11tat111 11 l1•111p11 tlf' u111 a-111111, 1t1axi11111 t1 .. 11! 1·11 tio
q11al pot\1·111 ª" li1·1·111:a- 0 0:1·1· l1•nwl'itlas t·o111 ;,;·i\,.11:1.J". 1111:-;
11·1·11111~ d1Js ~~ I" t' :!"tio ai'!. \:J!i, :-;1'1 "P cm11•.1•tl1•r:í 11111a li1'.1•111·a
1·11111 orrl1·11a;J;i rllt pal'li: t\l'\11', d1•p11is 11111· thr•1· tl1·1·111Titl11 ul11
a111111 1•1111\atlo 1!11 (l'J't1111 tia 11\lillla, \t'nd11 11 1·111p1·1·~atl11 y1dlat\11
a11 1•:x1•1·ci1·io tlt· ,;11as 1·1111('.1'1)1•s.
,\rt. 11ri:l. '1'11tla li1'<'il·(:a p11t\1•1·:í ;,;1•1· go"atla 1·111 q11alq111•1·
ponto da, llPp11\Jli1·a. wl lillit1w1. d11 Iit-.1•111·,iatl11. IJ11:111tl11. po1·<·1t1.
a li1·1•111;a 1'111' 1"m11·1·t\itla parn ~1·1· ;,:11~:ttla 1'1íra tio paiz. a 11111·tai·ia
1'1·~111·1·t iYa o 1•sp1•1:i ri1·ar:'t.
,\l'l. 'Ili\. :\ã11 ~1·1·:í 1·111te1•tlitla lit'.1'111_:a ao 1·11q11'l·µad11 q111•
ai111h~ Hfto li\1·1· 1•11!rad11 110 l'Xt'l'l:Íl'io d11 l11ga1· .
. \l'l. 1!iS. :-:.ú111l'u!(' a liel'll\;a pal'a t1·:1iaJJ11•1tl11 "" ":rntl1"
p11tl1•r:·l sPr eunlatla tia 1lata em ww o l'lllll'ei1111ari11 :;e tiver
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ausentado da revarti~~ão. Nos demais casos, a Iiecnca éórrotâ'
da data do pagamento do sello .
.\ rt.. 'Jli(L Concedida a licença, disporá o funcciona'riQ
si'1n1P11k de :rn dias para vagamcnlo do scllo, a contar da
dala da pulilkat;iío n11 /Jiol'io U/ficial ou do rlia cm que constar
ol'Jii·ial11w11f,. 11a sua l'q1al'til,'ão a cunc<'ssão da licença.. Findo
"'·"'' pl'aZll. d111'a1il•• o qual 11<'1tl1u111a !'alta :<Pl'Ü justificada, consid1•ral'-s1·-l1a ,;1•111 df•·il11 a licent;a.
l'ar:1·gl'apli11 u11ir11. ~i u e111µrPgado já estiver ausente da
1·1·parl it;:111 1111 si a lil'<'llt;a for em vrorogat;ão, clcvPt'á pagar o
..;1•Jl<1 a1tl1·s ili· n·1·1·l11·l' o IJl'imr~iru ve11ci111P11lo a que tiver
di1·1·il11.
·.\ri. Hi 1. I•:' p1•1·mill ido ao empregado r11w se acha cm
µ11s11 d1~ li1~"111.:a 1·1·11111wial-a 1wlo rPst11 do t•·1111w, 1~ornla11to que
l'eassuma o cxcreieio uo seu Jogar .
.\ri. íli8. U dispo,;lo 11os artig:os autP1·iol'l'S lcr{t aµp!icação
au cmpregadu que pere<'lrnr simplcsment.e gratificação ou
tlial'ia. da 1p1al tl11a..; l•·1·1.:a,; parl1•s s1·rão consideradas eumo
'1nleuado .
. \rf. íli!I, .\i:i11 s•· ro11sidernt·:lo- l'enundadas as licenças cuja
i1rt1•r1·11pi::-111 pr11\1•111Ia d1• sPl'\·it;o determinado por ürdem sup1•1·hir 011 d•· q11alq11<"1· 111tlt·11 rnolinJ i11depcudente da vontade
do 1'lllfll'l'gad11 .
.\ri. ílO. _\inda q11aJldtJ a[Jl'L'S('llll\ {Jatte ue doente, não terá
dit'<\i!o a v1•11l'in11•nto alg11111 u r1npregadu quP, devais de findo
11 prazo da li1·1•11\:a L'llr11 ou sem ordeuado, 11crrnanecer fór.do
1•xer1·iei11 tio· !tJg·al'; podendo, entretanto, :;or just.ificadas as
rallas 1pw dut', rnas s.·1n vantagens pocuniarias e si assim oreq111·1.,~r 1·s ..;1• 1·111pr1·gatlo, allcgaudu motivo justo, á juizo do
d i rnctor geral.
,\ri. íi l. Nu ca.s11 d" eontiuuar impossil.Jilitado de reas,.:11111i1· o Pxcrcicin tlt\ suas funcções, deverá o empregado em
l:11·s c11n1fo:õP.-; p•·tfir 11usa licença, a qual só lhe ser:í concedida,
:;i 1•!!1· ju-;l.iri1·.a1· as falias t:orrcspondentes ao tempo que !1011vcr
1•\1·1·ditl11 11 da lie1·11~a anl<'l'inr .
.\ l'l. íi:!. ( 1 PlllJIL'l'gado nomeadu 011 n•1noyitfo tJll!l não tiver
1..~1:1tlo e1H exl't'l'.ir·io de, ~m1 c::.rgo durante JJelo rne11os sei~ ml•zes
11:!11 pt11l••r:í 1.. 1· li1·1•1H.::1 sinão sem ordenatfu.
_\1·1. 1;:1. ~ia mol1•stia rl'sultar d" an:it!Pnlc gravn, pro' ada1111·11k s1lt'1·1·did11 1~111 plr·tw eum1willl('I1fo de suas funcções,
iill f,)1· 1·1111s1•q11e111:ia de ]ue[a Clll Lfc[\~sa. do direif.O garantido
p1·l11 arl. ; ·:. ~ 18, da Co11slitui1;ão, ou ainda de um acto huma11 i l a1·i11 u11 d•~ tl1·tli1·a1.:ão ú 1·ausa 1rn!Jlica, t1•1·ú o empregado dir1·ilo ú pr•1Tt'JH:iio dos s1•us vrmcirnr.·ntos i11tegraes durante o
l rnla1111•nl11. 1111 ali; s•'I' aposPntado, si tJ dPsastrP o tornou in1·:1p:1z pa·r:t o s1·n i1;11 postal.
.\l'I. í; í. <1 1·111prngatfo do Concio, Yiclima do qualquer
,Jio..;asfn· Pll rtr'l'irl•·nlr• in<'Yifavel, resultante do exerr.irio de
-11as r11n1·1:•-J1•s. p1·1·c1·Jwd. a titulu de vantagens, a juizo do
tli1· 1·1·for µ1·1·al 11111a 1111a11tia JJI'oporeirrnal á dnspeza do sou
11·:rta1111•11!11, lra11sp111·i•· ,. <'sladia, sr.'m IJl'Pjuizo do disposto no
:11·1 iµ_11 anl <'C<'rlt•nf.t'.
A rt. '1/ G. Os uµ<'llf t's de ::l" classe que não tiverem ajudantes, os ajudantes da,.; agencias que não tiY0rem carteiros,
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1
a;..:1 1J1,. ~ dti · t· 1·1:.1~~'" o~ 1·a1·f1 1 i1·0~ da:--: '11• ·!.! P ;y 1 1· <L,.,; 1·n1111u
1·l11ri·.-.; .'' 1•sl:1r1·la.' '<1» 11111l1•ri\11 li·t· li1·1·111:a 1·11111 \a11lag1·111 111·1·11111a1·1a "1 111d1rar1·111 'l"'"sna IJUP sina
"\la 1·l'sJ11111,al1ilidad1', a q111·111 ,,.1 :í ali1111ada ap1·11a,; a 11al'f1• q111· " li1·1•111·iad11
1!i-1:xa1" "" ,,..1·1·1·[,..1 .. \11 1·;:.,;11 1·1111l1·a1·i11. a li1·1·111:a .'1·1·:·1 -1·111111·1·

i1~:

1

""h

:--..1·111 Ya11la.!...'.1·11-.; .

.\1·1.

d1• :)~'

'1ili. Ih 1·111p1·1·gad11s d11 i'.11tT1•i11. 1·\1·1•1il11 11"-; ac.;1•1111·:.;
<' '1' 1·la~:--:1•:..;, tf\H' ap1•11a-.. \·1·JH'''lll µ1·alil'i1·a1.:1)I'.'-' 1• 1H·1n ...;;\ri

1·1111,:1d1·1.,1d"" 1'11111·1·i1111a1·i11s. !P1·fi11 di1·1·it11 a ap11,1•11lad<11·ia 1·11111
111d11,; 11' \1•1winll'11l11·' 1· grnliri1·a1::l11 addi1·ional i1il1'.c:1·:t1 d11,:
cai g11.' q1w ''"' Í\ 1·1"1•111 1•:x1·1·1·1·111l11:

u"· q11a11d11 1·11111pl,.l:11·,.111 :!:í :1111111,; d1· s1·1·,·i1:11 p11-d::.I 1· ''"
i11\alida1"1·111. d1· :u·1·1'-rd11 1·11111 11 a1·1. ;;, da \'.1111-til11i1.:ii11:
li 1 q11a11d11 ,,. i11\ ali1ht1·l'11t 1·111 1·:111S1•1Ji1"1wia d1· 1111111.,,I ia
in1·111·a,,.I 1·1111lrnl1ida 1·111 "''1Yi1:11. 1111 d1· :l1'1·id1·11'1· 1111 1li·"a"t11·
1111 l'\l'_l'l'iri11 d:: . .; r11111·1:1l1"'· d1· i\lll' l'l'.'tdl1• :1 i111·;1p:i1·iil:l1l1· para
l l

;-;1•l'\'1~'11,

~ I." ·;_111a11d11 "' 1•111prl'gad11' 1•1111la1·1·111 111ai' d1· 111 ,. 1111·1111"
d1· :!:, a111111' dl' ""1·,·i1:11 pn,:tal 1• "l~ Íll\':tlida1·1·111 p111· q11al1p11·1·
11111!.i\ 11. s1•1"f'll1 ap11s1·1dail11,: eo111 a g1·:tliri1·a1;i\11 :11lili1·i1111:tl i1llP~~1 ai 1• 1·11111 11." ,·1·1wi1111·1tl11.-: 11r11p1111·i1111a1'' a11 11•1111111 d1· -1·1·, i1.:n
q ui· 1'1'ir ap111·ad11.
~ ·!." .\ ap11...;1•1ll:1rl111·ia :--;1·1·ú d~tda 1·11111 i)...: \1·11i'i1111·11'11...: ,, .~1·a
l il ir:i1:ã11 addi1·i111i:1I i1il1·µ1·:tl d11 1·a1·g11 11111• 11 1'11111'l·i111i:11·i11 1•.·;l i\1:1· 1•x1•J'l'l'IJd11 li:~ llJ:ti,: d1• 11111 :tl\1111 .
•\1·1. 11 1. I> 1·11111·1·i111ia1·i11 d" q11alq111·1· 1·al1•g11J"i:1 11111· '"'
i1Il1ahilila1· \la1·a 11 1·x1·1·1·i1·i11 d11 1·a1·µ11 s,.1·:'1 "ul11111·ll id11 :1 i11-·
~111·1·1.:fi11 d1· ~:u1d1· \':ll':t :l\1111·:11· 11 "''11 1•,:lad11 d1· i11Y:1lid1·1 ,. 1\11·
o;1•1· 1·11111'1 iJjd;1 :l\lll"l'lil:t"l1 1 J·ia. i111[1'\ll'IJ1il.'1ll1• d1• 111·!i1:f111 .
.\l'I. '1iH. 1'1·1·d1•J':Í a ap1h1·11lail1wia 11 \'11111'1·i1111:1,.i11 q11:1111l11,
[Ili!' ~1·11l1•111:a "ª"·'ad:i 1·111 .i11lµad11. ri1·a1· 111·11Yad11 11'1'. d111·:111l1· 'I
1'\ITl'Íl'Íll 1Jio :ti).!11111 d11,; i'lll\ll·1·g11.;. 1·111111111'iiid11 I h l'I Íllll'.; d1•
111·ila 1111 s1I11111·1111. 11\1 \ll'<lli1·a·rl11 qu:ilq111·1· :!1'111 d1· l1·:ii1;:i11. :il111s11
d1• 1·1111\'ia111.:a 1111 1·1•\ 1·la1::l11 d1• .·.;i·g1·1·d11 .
.\1·1. li!>. O 11111111"\lio do-: 1•11111rl'µad11,.; "'1·:'1 1·1·g11l:id11 111·!11
q11r 1'1\1· di:·q111sl11 na li-i d11 1111111[<'\'ÍO ;,:1·1·al d11.' 1·111w1·i1111a1·i11,:
\lltl1licns.

l'.\l'ITl'LI> \\\1

.\!'1. \Hll. 1 )-.: 1·111p1·1.,µad11.~ il11 1:111·1·1·i11 ,. "·" i11di' id11 1i.; 1·111·a1·-·
dn :--;1·1·yi1.:o 1111··da1 ua-.: aµ,i·111·ia:--; ~:í.11 111·:---;11;ilr11j'Jil1· r1'"P1111s:l\l'ÍS p111" !11d:is :1..; l':tll:1..;, i1T1·µ11la1·i,J:11Jio.;. 1· 1 11il1·;1\ 1·~1·111·.;
ou crinws qu1j pl'ali1~an•111 no dcscmpenllo das s11as lu111·.1;.u1·s <:
rsLi\o sujeiLus a pn11as disciplinares, sem Jll'l\iuim d:ts q11" polit\ial ou judicialmcnt.c llws 11ossam 8Cl' n11poslas 1•111 Ytrludu de
i11 fraccão do Codigo Penal.
]·1·µado.-.:
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Art. 181. As penas disciplinares applicaveis aos empregados do Correio e aos outros encarregados do serviço postal, es•
f:il11•I1·«ida.~ 1ws(P l'Pemla11wnto, são as seguintes:
a) admoestação verbal, particular;
b) admoestaç:ão verbal, publica;
e) advertrncia publica, em portaria;
li' rnulla;
e J suspensão rio 1•xcrcicio do emprego ou funcção;
f) dt>missilo.
Art. ·18'.2. As penas de admoestação e advertencia serão'
impostas, segundo a gravidade da falla, nos casos de: simpl1~s nPgl ig1~ncia, ins11hordinação leve, pequenos erros, incor- ·
n·l'I o comportamento na rupartição e maus tratos de supel'iu1·1•s para inft>riores.
l'aragrapho unico. A advertencia publir.a só se tornará
l'('fprf,iva por meio de portaria e será annotada no livro de
asspnf.amPntos do pessoal.
Art. 48.1. A p1ma rfo multa de 2$ a 30$ de c1tda vez será
impo.~fa flllanclo SP YPrifirar:
1. º NngligPnrin
q11e dê motivo a irregularidades prej 11dici:ws ú n·part.iç.ão n ao publico ou que justifique queixas
" rt>clamar;ões das partes;
:2." Ao r1nc rommctl.Pr qualquer fali.a não prevista espe1· ialmPnf r• !lP~IP rPµulanlf'nfo ou ui'ío $U,ieifo a p~nalidpule
maior e que pl'n.iudiq11n ou offenda a moralidade o a disci{'li1m da !'f'Jl:l!'fi1:ão:
_.
:1. º Collr:rn~.a ind1!1Ji l.a 011 maior da que a devida ao enrJ'•• in pP!n rnrPhi1rn•nto. entrega ou distribuição das corres111111df'1H·ias ou por q11alquf'r outro scryiço postal.
§ 1 . º Em igual pena incorrerá o nmpregado que faltar
!1allil.11alnlf'nb··ao fralialho, sem justificação, por mais de dois
ilia.e; 1•m 1•ada mrz e no ue1•m·so de um trimestre.
2. º Tnenrrerú farnlwm na pena de multa o empregado
q11P wrmif.f.ir a i111·lu~ãn de objectos prohibidos em cartas
1·0111 yalnr declarado nn Pl11 cncornmrndas com ou i:;nm dcclaJ'a1·i'ín dP Yalor.
· Arf. !i81. A pena disciplinar de suspensão não poderá
r>Xrf'dPI' dP :rn ri ias, salvo em caso especialissimo e por d~t.er:111 ina<"iin dn ministro. quP podrr:í rstrndrl' o prazo atP hO
dia.s. ·
Essa 1wnal idade sPrá imposta:
1. º Ao Plll(WPgadn pronunciado definiUvamente em qualq11r1' crimP. dPsclf' a intimação do despacho e emquanto sub.~isl.ir o mesmo;
2. º Ao rrincidenfe e.m falta não justificada cm dia do
trabalho ext.raordinario r urgente, avisado ou conhecido com
an t.Pcf'dcncia;
:1. º Ao que falt.ar, srm just.ificação, por mais de cinco
rlias sucrPssiyos 011 llahif11almentc commrtter tres fali.as por
nwz n 110 c'ec11r.~o dn um trimestre, depois de mu!f.ado;
!1.º Ao fll!P sr• .r·dirar rln trabalho srm licPnr,a ou RPill
parf.ir.ipar ao r'.l1f'fP immNlialo que a obtrve do chefe superior;
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G. º Ao q1rn Sf' mostrar rixoso na renarUc;ão 011 maltrnf nr
q111' p1·oc11rarc111 o serviço do Correio ou as pessoas
•111" 111·lln tc~nham qualquer dcpcndencia;
n." .\o quP, Ji"'' df's1·11 ido 011 omissão, der ransa :rn PX f !'avio de q11alq1ie1· oli.if'(\fo rle 1'orr1~spmHlenC'ia rcgisf rada 011
niín. rom 011 sPm valol', al1;m ria i11df'mnizaçfío dPYida. 1111:11111••
.sn l1·afnr de rf'gi.~lraclo>':
7. º An fJ\L('. forntal e Yolunta1·iam1~nf P. dcsohPdl'1'Pl' :ís
on !Pus dt' Sf'tts >'li pnrim·ps llierarl'l1 ic:os, nm nh,ie1·.t" 1• 111af (_•1· ia dc spn·i(;.n. 011 df'i<1'1•spnilal-os. q11Pr s1•ja 011 não, 1·om pa:i~ paf'f(~s

l:t\Ta~~.
ln~os;

1•sp1·1·~:~1\1•-.;

·i11.i111·in-.;a~.

~11'f1•11.~i\·;ts

Clll

g1_\1..1{0~

n1'1'1·011.

8." An 1[111' p!'<lf111~il:t1111t>11f1• 1•slr:q.:ar 011 i111!1iliz:ll' ""
apprtr(•l11os. c:tl'i1ul1ns. sin1•i1•,;, 11111\1·i~ n qu:wsq111·1· 01!11·11-;
1ili.i1•1'.los do Sl'l'Yi1;r1 1111 J1l'rf P11cc11f.Ps :í r1•pad.ir::1n;
n." Ao q11" ufio Jil'"sl :tl', clf'nf rn do prazo ](•ga\. :i-; 1·"1d as
a q1w psf,iynr ol>rigad11. dmnorandn as i11formaçií1•s q11" llt1~
for<•m podida.~ <'lllll 111',C::•'llt'ia; rons11mir, iu11tilizar rnt nxfrnviar os j)!'0<'1•s~Ps " mai~ [lfl]l(~is •le l'XJIP<lieule qu1• 1111' \'111·1·111
<·1111 fiadm; parn pn•paro, l'.~l.\Hlo 011 i11 fol'mac_:fin;
10. Ao q11n 1~ommcf.lfol' qua\q11Pr falta ~raY<~ niío pl'P\' isl n
nspe<· ialrrn~nf '~ rn•sl" !'rg11 lnrnen to 011 niio suJ e if a n p1'11rt 1idade maior" q111' 11rf',i;1diq11P ou offt•111la a moralidadP P adis1·iplina ria rP11a!'f i1:fio.
A d . .'J R!í. :\ 111•11a dn dPtll issfill. :t11•rn d1• 1111 f.1·lls <':1s1\.s 1il'PYisl ns 11a ]Pi. s1•1·i1 i111p11~la:
1." Ao Pllll'l'"i"ªdn ou P11ca1·1·pgndn df' St'I'Yiço posl ai 1·1md1•mnadn <l1~fi11if iYal\IPllf P pn!' 1:1·inw dP Jll'Cvari1·a1;ifo, pPif.a.
s11l>or11n. 1·nn<'11;;sfio, al111so 011 PX('PSSO d<' a11Lo;iflndP. \'al.~i
tl:tdP, Jlf't'.Ul:il.o. rno1•da fa\s:1, fn!'ln, 1·011lio. n?l.P\]1m1afn, \illllll1\idin 1· por "'iil'll~ 1Ti111Ps pn•vislos 1111 Coil1µ-o l'Pll:il: " h•·111
assim ao q111• i1w1HT1•r ('111 ppnas 1·n1·1·.,1·<·1n11:t<'s q11f' 1•11:·lli1 :1111
pa1·til'ipr11:iín rn1 1n:111il'1•,:f:11::ío 1·n1ilra a ori!Plll 1111hl11·:1 1111
f:ilfrt dP prnlii<l:11lP;
? . " Ao rp11· s1• C(l11stil11ir JJ1'111·11rador rlP par_l.Ps Pm 110grn\ios q1w iul.l't'Pss1•m ao Cn1·1·f'ill d 1r,.cf.n 011 mrln•pcf,amPnt P,
PXl'Ppfo nos q11P d is'"!'l'lll 1·1•spPit.n nos sp11s n;;wrm_dmilPs f' dPs('Pllilf'nt.es, i1·1nfio 011 r·11111!ado d111·anl1• o <'Ullhad10, nl! pal'a n
fi111 r\(• r1•1•p)Ji1111•11(11 1)1· y1•n1·imP1dn~ d" f)lifl'n 1•11111r1•i!ail 11 n11S<'Jlf.1', 1·n111tanfn fill" faPs 11Pgnr•i11s n:\o ~1·jn111 Jllll' P\]"·" iJ,.~
p:ll'l1ad11s n11 PXpPilirlos:
:!.ºAo q111• fn111a!' 1·1a!'IP por si 011 por infnr1111 ..da p1•ssnn
<·m q11alq11Pl' rmdrarln rlf' inlPl'f'ss1• da l'Pfla1·fi~·fín a lf\TP flPl'l1•ncPr 011 d1• n•il l':t l'Pparliçiío pnsl.:il;
4. n Ao q1w ('()!JllllPf 1.1'1' iI'l'l!P'l!laridadPs rnpcf idas, f(llP SI'
l'Pfirnm a valor<'s il1' rpmlq11«1· ord1•111, 011 ínlf:n gr:iy1•s 110 SPrv i<:o. dcvida1n1•n I ,. provndas;
!í. º An q111~ l'l'Yf'\al' m•gocios <·onfidP1w.iaPs (' 1·1•s1•1·\-:Hlos
nu n:ín p rio q111' crnnnwt.i.l't' alnrno d" cnnfian•:a 1•tn 111al1·1·i:1 ti••
s1•1'Yi<:n p11hlico. s1•n1ln f11dn d1•Yida11wn!P cnlll111·oya1]q:
li.º Ao lf\11' t\l'.1' 1111lili1·irirtdP :i. q11apsq111H' d111·111111·nl11~ n11
inform:i.çõns rlirig·irlns aos seus snrieriorPs l1i1•1·n1 ... l1i1·os, ~"lll
fll";vin P m:i.niff'"ln assnnfimpntn ilf'stf's:
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'7.º Ao qne exigir para si, de qualquer correspondencia
r1~w de:·a _ser franqueada, expedida, distribuida .ou. registrada,
11.i em ~ssao e pagan~ento de yales, no serviço de cobrançaa
de ~ss1g11atu raR de .!ornaes, I~vretes de identidade e outros
s1:rv1ços, qualquer unportancia em numerario sellos ou
l'or•mulas esfamriilhadas;
'
.
8. º Ao que du!·anfe 30 di.as faltar 15 sem motivo justilwado, ::;1\Jam ou nao consecutivas as faltas; ·
fJ. º Ao que 11rat.iear actos de im:lisciplina aggravada com
orft•IJsa ao dr1:oro da rnpartição;
'
1O. Ao qiw tivrt· impedimento permanenf.e, physico ou
11111ral, parn 1:x1•rcicio do emprego, VPrificado mn inspe1,ção
di: sa111li>, di:pois di: f.rPs mrzes, al11m do prazo maxi1110 em
quP ll1n pmsa Rer cOIWPdida licença com ordenado, na forma
dPsfe rPg-u lamento, caso não esteja em condiçõps dn sPr apoSPllf ado ord inaria ou extraordinariamente;
J 1 . Ao quP desviar ou subtrair qualquer co·rrespondP11Cia on valor n !JPm assim ao qne violar o sigillo da cor1·1 •s prn11lt•neia:
1°!. Ao qnn sn Pnf.rrgar :í pratica de actos de incontineni·ia pulil i1:a n rsr·andal11sa e ao vicio de jogos prohibidos e de
1:111ll1'iagtH'Z rreq1wnf.r;
1:i. Ao q11e rrndar inaptidão notaria ou desidia habitu:i,I
110 drsPmpcn ho dP funcr:ões ou cumprimento de deveres;
11. Ao qpe alf Prar ou organizar rlocumentos de serviço,
"1~m Ps!ar para isso autorizado, rPs1Jlf.a11do desse neto prei11izns :í re]larl.iç.ão.
•
·
15. 1\0 qur emharaç.ar proposif.almente, por meio violento.
1111 não, o girn das má.Ias, a transmissão ou a distribuição da~.
cotT1•spomlrmcias. com o fim de retardar a chegada ao seu des<:r.
li110 e a Pnt l'Pga ao drst.inatario das referirias malas e corres..;
p11111lpncias : .
1G. Ao qur arcritar emprego publico incompat.ivel com
o l'Xf'rl'ic io no Correio.
Art. '18(i. A admorstação poderá ser feita por qualquer
elwfo dn repartir:ão 011 rlf' serviço, na Diredoria Geral, arlmi11 ist.1w·iips s111·1·111·i'aPs 11n agrnriàs aos Pmrn·pgadn8 SPllS suJ111rd iri'ados.
·
l'ar'agrapho unico. Dnsta: pena não haverá recurso, nem
d1:lla fir·arão vPst.igios ou quaesquer notas.
Art.. '187. f:ão rornpetnntes para determinar a pena 41l,:
advPrtPrwia publirm :
·
,
:ni O rli1·pf'for gf'ral, rm relação a todos os funecionarios
01 t Prn·anPgadm; rir serviço rlo Correio ;
b) Os suli-dirrclorPs·. o secretario do Trafego, os admfni.~trnrlorrs, s11h-administrndores, chefes de secção, chefes dP.
s1!f•.r·111·sar>s e agrmtPs, ans rmpregarlns quP lhPR forem imrn13d ialame11tn subordinados.
Paragrapho unico. Desta penalidade haverá recurso dent rn de 10 dias, rnntados da data que dclla livt>r 1'0J1hf'cimr.nto
o PmprPgado punido, da autoridark infPl'ior narn a imnwdiafamrnte RUpPrior.
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.\l't. \88 . .\ wna de nrnlla serú imposta por portaria cio
di1·1·1"!111· g1•1al. .~ulJ-rlirPl'Lo1Ts, f'Pcrdario do 'l~rafq.:n admi11i-;lrnd111·1< suh-atl111i!li.~11·nd11rP,;, 1·l1Pf'<'~ ri" ~e1·•.:iio 1• tl1• ~u1·
(·11r· ...;a11:--: P ap:1111t1·~. llaYPIHI() dPlla r1·1·u··~n. 1·0111 efl'Pito ~u~p1•11-~
,;i\ "· 11a l'1'1rma " t1 .. 11t1·0 do prazo a l!ll" st• rPf'<'l'l' o p:11·agT:1plill
"11i1·11 d11 a1·1 k11 p1·1·1·•·il,.11f1·. :111;
di1·1·1·l111·
\I :" :11·1·1
,i,.,,,. li:1vp1·:·1 ta11t!11·111 ,.,.,.,,,.," p;u·:i 11 111i11i,l 1·11 <1:1 \'i:11::111 "
11!11·:1s l'1il1l ica:<.
,\ri. '18\I. () krnpo da 111·1w dt_• susp,.nsflo
no m:iximo d1•
·:11 dia,, q11a11d11 i1111111;;l:1 Jll'io rli1·"1·lo:· g1·1·;il; d1· i:-, dia., 111·],,._
;;11b-tli1·t'1·tm·1·;; I' 111·!11~ atl111ini~trarl111·p~ " d1· ni111 ili:i' !"''"'
.'11i>-:id111i11i,trntl11r1•~. 1·1i,.l1•;; d" s1H·1·111·,nr~ 1• as:-r•nl,.s.
ll:l\'i•l'IÍ l'i'l'llJ'S() (j,.,,,n ]H'lln :
,, fl11;; ag1·11!1•;;, 1·1il'I·,., tl1• ;;111.,·111>a"'' 1• ~1111ntl111i11i;;lr1 ..
d111·1·.;; pa1·a 11~ atl111i11i;;lrnd111·1·;;:
/1 f111;; atl1ni11i,f1·:ul111·1·'" -;11li-di1·1·1·!111·1·" 11:i1·:i 11 di1·1•,.l11;·

ª"

.e:'"'ª'.

""''Ú

,. lln rli1·1·1·1111· C:t"' :li 11arn 11 111i11i,l 1·11 1ln \'in1:;'í11 1· ( lf1rn~
l 111lt1 i1~as.
Art . .\\J(). O J'l'Cll1·so d1• qur Irai a o artigo ::rnl1·1·ior Sl't':Í
r1·c1•ltidn, 1·om Ptl'l'ifll ""'·11i11fiyo sli11w11I<', si l'•'11· :l\ll'\'~1·1il:1do
do p1·:u11 "" 10 ilias 1·n11tados d:1 rlata dn la111::mw11l1J
d:1 p111·f:11·ia 1111 li\ 1·11 do 111111111. d1•\ 1•11d11 ~1·1· t'""'-'•·diil:t a(l 1·1·1·1.1T1•11f••. si ri lll'iiir d1·1i11·11 da' 1•1·im,.ir:l.' íK l1or:1;;, Yisl:1 du
\'l'()('l'SSI) ()li ('l'ipia d:1;; 111·1.::1-; 1111 drll'llJIJl'IJI() 1·111 q111· ,,. 1'1111d:11· :t
i111111tsiri'í" da pPna.
·,\J·f. Í\11. () f'ill\11'1').!:id<I SIJ;;lll'll'll di;;i·ipiil!r11' Ili! l'11l'J'l't'.l'ÍOll:lfl!li'llf1• ;-;1·r:í priYad" dn ('Xl'l't'i<'io tio s1·11 1·argll, 111·rd1·1·:'L
l11tlos n.s s1·11s \l'IH'i1n1·11los, 1•xcPpí)Ín f',.ila dn f!'raliti1•a1::in aildi"ional pol' li•mpo d1• ,,.,.\-i1;n a11t1•rio1·. ~iin "" lltf' 1·011!:11·:·1, l'lll 1·Pl:llllo, para 1·11',.iln f1Jl111·" d"'"ª \:111lag1·111 n :111nn 1·1q·1·,.s1111ndPnl" a !'"'ª p1111i1;:i".
Art. í\l:.' . . \ s11s111·11si'ín d1·f Pr111in:11la •·m1rn nwdiila Jll'P\l'll1i\·:i111·iYar:\ o 1·111p1·1•µ-ad11 da grnf i fí1·:1<;i'to 11r11 lnlwr<'. ,. a rl1·1·n1·n·nf1~ rla prn11111H'.ia 1·1·irni11al f'al-n-lta p1•1·d .. r, a11··n1 1f<.ssa µ-1·at il'il'n1:ão, a 11wf.arl1• do 01·d1•na1J.i. ali" s1·1· a l'i11:1l 1·1111d1·11111:1r!o 011
al1s11IYido; t11•sf1.• 1111 i1110 1·aso. ""r-llw-lia ,.,.,j il1Jiif:1 :1 1111•l:1d"
i!11 orrl1•narlo q111• ltol!\l'I' 11<'ixadn d1• !'1'1'1•!11·1"
l':iragrapl10 imi1·0. 1•:111 q11alq1w1· das 1i~·p1tll11·s•·;; 11'-sl,. a1·Lign, a gr::tfil'i1·ari'ío adtli1·i111ial 1w1· ;;1•t'\ i1~rh p1·r•sladll~ :11ll,.1·inrllll'Hll' í'l'J':t i11ll'!-:'l':tlllll'llfl' pnµ-n :w l'llljll'l'f!'fldO Sll'I"'"'"" ""''
:;1í a [l('l'dr•r:í O'i 1'111· 1'fl1Id1·11111:idn ddí11ili\:11111•nl" !' :di11:tl d1·111ilf idn.
1\l'L. /i\l:l. F.ír:i dos 1·as";:; dt• 1·011d1•11111:\l:ãn .i111li1·i:tl 1111 dt~
solil'ila(;·iÍO s11a pu1· l'~t'l'ipfn. 1wnlt11111 l'ill\ll'l'l.!'!ldn pn.;l:il "''l'Ú
rfomift irlo do SPll Cl1l'f!'O f'!'l'1•rli\'o Sl'lll Sf'I' OIJ\'iilo ('Jll PJ'll(:(',S:-;()
ndmini.~trativo rPgular, snlq) incorrendo no di:spostn 1us ns. 1,
lll 0 1 í rio art. 'iH:'i.
§ 1. º Ao accusarlo Sl'rflo permif.1.idns todos os rnrios ]pgnps
"" drfr>sa, r para nprrsent.açiio dr>sta scr-lhr-lla co111•1,dido o
prazo de 10 dia.s. cont.ridos da data elo encerrnmenln do i111111rrit.o, do qual RP llll' dar:í vi;:;fa on ct'ipia a11tl1rnt il'n d:1" 11r•1;as n
lrH·um0nt.os rl0 arcnsnc:iio, confnrnH~ rl'qurrPr.
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§ 2. º Exccptuam-se desta regra os empregados que estin•r1)m no periodo de noviciado de dois annos a que se refere
o art. ldG e os que exercerem cargo de livre escolha do Go-·
Yen10 on r!P commissão, bmn como os que forem de confiança
d1• 011ll'Os J'11lll'1'io1rnrios, 1•m110 sr•jam fiPis de flwsnrn·f'iro e
:111xilin1·1·~ dP al11wxar il'P. umn yrz proposta a sun rl1'!llÍssãP.
Art. '1\l.\. As anf.oridadrs competentes para nomear tam111'111 n sfo para dPmiUir, nos limites das suas attrilmições.
~ t. n Jlo acto rlc drmissão da autoridade inferior poderá
llaYl'I' rpc·11J'so para a supPrior dentro do prazo de 15 dias, a
í'llltla1· da data da sun rrnlllicaçfio.
~ 2." Quando os rrrmsos forom encaminhados direotamenlo
:í a11t.orirlarlc superior. f'Sfa ouvirá, antes de sua decisão, a au.i.
l111·i1lar!P l'f'COJ'l'idn.
Al'I . .'i\lG. Ao rPinridPnfP será :wn;prc applicr.do o'dollro·
da rwna Ptll q1 P !tom 1'!' irworrido ou a pena immed iaL'\mente
111ais g1·ay1" q11awln :iq11l'lla Plll quP tivPr r!P nnvn inridirlo o df1I i11q111·111 I' 11río p11dP1' ~l'L' :ippl icaria Pm grún ma is for!I'.
Al'L. '1~Hi. <)11:ilrp1Pr Prnpregado do Corr1'io dcvl'rá prender
r•m flagTanfl' n P111111·q?:11ln nll PIH'nrregado rio sPI'\·ico posfnl
q111• f1'11· l'111·1111l1·ad11:
I." 1:111nmdt"111ln 11s 1'l'i1111·s dn 11. 11 dn arl. Hn:
:.'. n Prnfi1':lllrlO ados ()\) gPs!n~ affron!.osos. proferindo inj11rias YPrliaPs, PX[H'Pss1ips nffPnf'iYas nll ohsef'nas, dando gritos
1111 f'az1'11do :i~sn~d:1;
•
"
:L" Tra\·a1Hln r!Pnlrn das reparliçi"íes luclas ou rixas e dei las
11~n rl1•sisfi11dn d1•poisdP c•hamados :í ordem.
Art.. !i\li. Em qua J,quer dos casos dP prisão referidos no!'!
a1·l.igns anteriores ser:í. immerliatamentc lavrado o respl'd.ivo
:111'0 do í!llf' h011Yi>r nr:rorrido, sendo df'pois assignado pl'lo
r·lií'f'I' dn sPr\'it:n ria l'l'pal'I ic 1 âf). por q11Pm o t Í\'l'I' l'Sr'l'iplo,
Ji"lns PmprPg:idns qne hnnverom effectuado a prisão e por duas
f Psfc'munhas, parn sc•r rPmPl.tido com o emprpgarlo delinf!Hl'nl.c,
1111 s<'m PilP, 1•111 c·nso r!P fnga, á autoridade romrwt.f1nfe.
Arf. 'i\lR. Os Pmpreg:idos do Correio P os encarregados do
c;1•ni1:11 postal i>slão ::1u,iPilos ú prisão administrativa, nos casos
d11 <11•1·. n. <iGi, de ·;; rir rlezrmbro rle 1849, e do art. n. 36 da
l1•i n. ô':'R, dP 1i dP rlmf'mhro de 1851; e cm taes casos sãó com-·
pPfl'n!1•s pa: n 1'1'1f11isifal' a prisão o direr.tor geral dos Co..i•reioa,,
11s arl111i11i:-:frari111·1·,;. º·" s11h-administrador<>s 1· füncoi-0nari01J,
1·11m1ni.c;si11nadns pa!'a ris inspPrçõcs.
''
Arf . .\\10. NPnlmma rias penas disciplinares isenta o em-·
pri>garln 011 n Pill'aITí'gado rio serviço post.al da indemnização
dos YalorPs pnl' PllP 011 por culpa <lelle extraviados ou subtra~
li idns, 1wm t.rín pnuro o isPnla de qualquer outra indemni1.acão. ·
Art. 500.
empregados do Correio e encarregados de scrv ic:o siio r'i\·iJmente responsaveis para com os particulares pelas
1'.nnsl'q11Pnciac; da rer.usa illega! da recepção, registro, trnnsmissrío e disl.ribuiçfio de eorrcspondcncias, podendo ser contra clica
inlc•nladas ar·.i;iir>s por pru.iuizos, perdas e damnns,
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CAPITULO XXXII
/\TTll!BTJIÇÕES E DEVE!lES

1\1·f. ;,i)f. () di1·1·1·flll' gl'l':ll di1•igl' Sllpl'l'iol'llll'llff• ll Sl'l'\i1;'l
p11sl.al 1m1 toda a H1qiul!lica, podendo nello inf.crvir· dir1•1.,fa111 .. 1i11" ~1·111p1·1• ·illl" .iulga1· llpJ!lll'lu1111. •' r1·1·,.lw 111'd1·11~ d" 111i11i·;lr·o da Via1;ão 1• Ollras 1'11hlicas.
<:nmpctc-1111', al•'m clll disposto cm onLrlls art.igns tl1•sll'
1,.~,1lln111f'nlo:
I." ,J'.lll'l'P"Jllllld1·1·-sp dir1•1·lnrnPTill' 1'1\lll 11 111i11isln1 tia Yi:ll'ii11
,. !ll11·a" l 111lili1·a, ,. 1·11111 :t'-' :11il11l'idad1•.". 1•\1·•·1'111 "' 111111·11, 111i11

i ''

l'l\S;

>
J\ulorizar, por 0scrjpf,o, a:-:; despt~zas dentro dn~ Ynl'h~is
y11larlas no orr:a111n11t.o, onvida a 811]1-DirPctoria de C1111faliilidado:
.i.
1'1·1111111· a11 n1i11isfrll n rlisll'il111i1:iin tios 1.·1·piJito~ p:11·a a
lliJ'1•1·l111·ia "
ad1niuist1·a1.;i'íP~. "lll r·ada 1•x1·1·.1·i1·i11. 1· n
:1.11g11wnto dellcs, qnando isso for indispensavcl ;
li.º <:PlPhrar cnnlract.os para servii;os a cargo da nirPl'.fn1·i:i, l'i1·a11d11 d1•p1·11d1·11f,., "" :111111·nva1::í11 d" 1ni11i,d1·0 "" q111· 1·'.:,.,.d,.1·1•111 dt! :'.:. :000~()()():
:; . " Tr1fnnnar 111nl.i\·ndamcmlc solirc apnsP1d.:H,::1o dll.q Plll111·1·gadns P1t1 l!f'ral "sol11·" nomcaefio, p1·omnt:ín. rmnor;:íll ,, tlP111i ....;;fin d!ls d1· nm1wa,;iío rlo novcrno. e remov1~r os d" s11a 11111111•:11:ií11 011 rll' 11ll11H'n1.·iin rins adminislradnres:
H. º Licenciar ans' l'mpr1~garlos dr :ma nomcrii:fio, na fl'i!'ma
i!Psl 1• rrpg11lm11Pn1 n. ])l'm comn aos dP nomPar;iío rlns :1dmini"I 1·arlorPs, al1•m df' :rn dias: 11 at.1\ Reis mezes, durantP n :111110,
1•11rn 011 som ordo11atlo. an.s t!P nomeação rlo Govrrno :
'i.º 1\tl\·l'rfi1', llllllffll' I' SllRJlPlll!el'. DOR Íf'l'nlOR rksl1• l'1'1Ylllam1•rd.o, todos os f1nwrifl11arios 011 Pncarregados rio s1•rvir;o
d11s Cll1'1'1•ins. 1•x1·1·pfll "" "11h-ilirP1·1or·1·"· r'11.ias faltas ;;1·1·:111
1·11111n11111ii'arlas :rn 111i11islr11, para os d1•\·idns fins. 1• ]H•111 assim
.J1•111iffi1' ilS f'lllJll'l'gaiJll" d1• "llfl Jllllll1'.1í,'iÍll:
8.º Yi"ifar Jll'Ssnal1111·1l11· as r1'pa1·f i1:''''" JlllSla1·~ ,;1•1np;·,.
q111• .i11lgar r'OllVPnicntc;
!l." NomPar examinatlnrcB para os concursos na Diredol'ia 1• f':tw1· fiscalizar llS das demais rPparf.it;iíes SPlllJll'P q11P jul>;:i l' CO!l\'011ÍCilf P ;
10 . .T11lgnr 1ndns llS 1·on1mrsos dP sf'g-Untla rnt.rrinria P ns
l]p primf'il'a l'l':tlizatlos na nirectnl'ia, podendo t.ambem rllllllill:i1· 11.s 11'> I" Prtlrarll'ia l'l'alizarlos na;;: adrninislrat;iíPs:
1 t. Esrolhcr os PmfH'Pgados q1ic rlov1:m frr 1·xPrcicin Pm
1·:111a 11111:1 das s11li-ili1'1·1·l111·ias n11 11111dal-ns i]p u111:1." pal'a
111llras; ·
!'!. NomPar o;; f1m1·<"i1111arios para a;;; in::ip<'Cfiír~:=; <ln rp1n l 1·al:i o 1·apil.11ln XXV 1• i]p:=;i~11a1· PlllJ!l'Pgados para 1pwlq111·r 1·m11111is.-;fill dl'fl'J'llli11:ul:1 Jlf•ln 1·1111\·Pni<'Tll'ia d11 sp1·vi1.:11:
1:.1. A11l111·izar a 1·1·1•:u:fi1i dll sp1·vi1:0 rural nas i1ll':liiil:11J,.~
1·111 q111· J'11r n1•1·1·~~al'i11 ,, 11111· 1w11111JHfn 1'11nda1111'11tad:i rl11 "11'1 rli
1.,·,.f111· '11' Trnl'1',!.!11 •' il11:' admi11i8frndn1·ps;
4
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14. C!'ear e supprimir surcurAaes e agoncias ondP as necPssidaclcs cio sPrviço e do publico exigirem, assim como crear,
s11ppl'imir 0 alfel'ar linhas postaes, dentro do credito votadQ;
J G. Estender ús !'cpartiçõcs quo julgar convenientes os set'~
\ i1·11.-.; 1·x1•r,11 t ados l'lll nn tras;
Ili. DPsigna1· n ol'li1·ial qi11\ dov:i 1•xnrcnr a funcção de claYi1·i1lario;
ti. D1•fnr1ni1uu· as 1:idades Pm q11n a pnf,rcga tln valores
d1•\ :1 SI'!' f'Pila a domi1:ilio:
JH. Adoplal' o s~·sil'lll:I dn material lix 1 on amlJ11lante 11e1·i1...:...;:1l'io [111

S(ll'Yif~O;

.

·J\l. PrnHI' inlerinanwnlc os logareR Qne vagarem e a
s11l1.sl.if11icã11 rios f'11nccional'ios licenciados 011 ausentes por
q1ial111wr 11wl.in1 ]Pgal e ·cnja nomeação fôr de sna competen1·ia 1111 <ln rninislro;
:!O. Impor mullas :i quaesqner pessoaR extranhas ao Cor-.
r1·io por infran:fí11 das rlisposiçõm; dnslo rngulament.o ou do
1·1111lra<"los;
'.!I. 1'1·p111!i·1· 1'111 flagTantn dPlict.o, no>! casos previstos nmit.e
i·1·:-:11!:1111P1!10 " snli1·if:ir d:is rnspecf.ivas autoridades a prisão
d1· "lllPI"f'gado.q " d" n1Jfr:iq Jll'SROafl delinquPntrs, r •le rospon"ª""iR p:1r:1 1·11111 a F:1z1•11da Na1,im1nl, nos rasos pnrmittidos
Jllll' lf'i;
?'.'. Prnpnr lri1•1111al11w11ll' ao minisfrfl. nn mPz dr março a
g1·:tf.il'il'a<:fín fixa ans :1:-:1·11f Ps" sP11s a.i11danf Ps <'a nm·a classifi1·:11:fí11 d1• n:-:r•rwias: " a111111alnw11ff' n PsfalwlPei11H1 nfo ou. sup111·1•s.,fío d" 1·01T<'ios n111Jnilanfps P o augmPnto, Qnando Jbdis111•11saYl'I. rl11 1111111P1·0 do nflicinPs, arnanuPnSPs, praticantes,
fi,.is "a11xilia1·1·s d11 fJ1,.s11111·l'i1·n, c.irnlirrnos, ca1·ff'irm; P Sf'l'Vrn!1•.; Jt:ll':l a fl·i1·1·1·irn·ia 1:1•ral. adrninistra1.:iin.s, suh-administ.ra1·1-;1 ·.~.

~t1r·f·111»-.:<H'S "

n!.!·r}ne.ia~:

'.!:L Autorizar 1;01· 1-scripto o fornerirrnmto dn sPllos n ou-

l 1·:1s-f1'n·1n1ilns i],. fram111ia ao rrsnPctivo dPpnsito I' ás admi11 istraciics, :i n•mpssa ans rorTl'ios estrangeiros e bem assim a
:11"q11i.qi1:ão rio 111af1·1·ial p:na o r!Ppnsiln do almoxarifado ria
l>irPdoria.
'.! í. J)pf.Prmi11ar os 11niformes para os empregados dos
e111TPi11s arnlrnlanfP;; " rio 1nar, a!.{Pnlrs n fisraos rmbar.cados.
1·111if.i1111os, cartriros, ronrl11d.nrP1l, PRtafot.aR n serventes ;
'.'ri. RPsolvPr tnda_s as duvidas qne Rr suscil.arrm n'l exe1·wfío dos sr!'Vir;oR ll <IPcidir os eonf'ir·t.os qnn surgirem entre
1H d iffl'rPntC's emprPgarlos no Pxemicio ele suas attribuicões;
'.!li. ExpPrlir ·nrr!Pns, insf.nwçõrs e rrgirnentos o tomar f.o~
d:tS as ]li'OYidPJWias rH~Cl'SS:ll'iaR ao r;ipirlo ;inrlamrmto dos. tra.-'
11:1.lltos ;
.,- ?~·-.'.:l1•ya1· d0 1·la~sP ris agPnrias, nos fr>rmns dos arf.s, 965,

"'º ,.

,i, 1 ;

'_'8. Ap1· .. s1•11far ao mi11isl1rn, alrl 31 dn março, orcamento,.
li:il:111r:o 1• 1·,.fal orin 1•n111·r•rnnnf.es ao serviço postal.
,\1·1. GO!. \ns s11!1-dir1•r·lorPs r•ompPIP, al!lm do <liAposto
1·111 1111fros :irfic:ns ·
f ." Dirigir ,. fr·waliz~r ns spn·ii:os da su!J-dirrrtoria resl'"''' h a ifp sor·fp 11111· s"ja1i1 PXl'r11tndns srm drloni:m o informar
.s11l11·1\ lodos PlleR;

ACTOS

on

PODE11 EXECllTl\"0

''
ni..:lriJ1t1i1· n ]ll':<Sll::l\ Jlf'\as Sl'c·c:1il':; dl' eada SU!J-cli1·p.
c·l"r·i:1. :11\\·c·1·lir, 11111lt.:n" f'llS(l('Jicll'I', pnr· falta;;; c·nm11rnlliclas,
11·; •·r11J>l l'f(':1dn~ qtlt' lli1·s l'..;liYi>J'c•111 s111lordi11aclns, nhs!'rYa11do
:1, r·,. ..;ir·ic·cJí1•s r1•f!11la1111•11l:1r1•..; ,. cl:indll 1·1111lwc·i111,.11ln i1111111•rli:il11 :1" di1·1·1·l1ll':
::." ..\-sig11ar o 1•x1H•di1·1il1• pn•p:iralnrio l'l'l:ifi\·o :i11..; '"I'' i1:11, q111• 1111•..; 1•..;lfío :11'1'1'1·!11" 1• c·o1Tl'..;l'"""1'r·1·r11-s11 c•1rlr1· -'r 1•
j1~;

, 1:111

:1d111i11i...;l1·nd111·1'"· ~11l1-:111t11l11i:--:t1·nd111·e~ ,. a.~1·111(•..;;

·,." .111."I ilii-:11· :1..: 1':111 :i...;. 1•x1·1•dl'1l11•..; :1 f 1·1·s 1• :if ,·· oil11 •·111
1111r 11r1·1. <111..: -1·11.-.: -1111111 ilir1ail"·' 1• :i..: d1• q111• Ir :1l:1r11 n-.. l1·ll1·:1"

, 1

d11
1

:

ti

1•

,,

~....

t1ii11

i/11

:11·1 .

'1 ;,: :.

r·i ·t....:.1

:1

li":

Jl1·..;p:wlr:11· o..; p1•didn..; dn C•·1·I id1il' ...; 1• alf1•..;l:1dn..; q11:111-

~1·

l'Pl't•l'i1'1 1 tll

:1

i111'11l'llliH~1)PS P

Jl!ll'l'l'l'f'I'~

li." .\s:;ig11:11· 1•dil:t"' 1• 1111lr:1...: p1rlili1·:ri:1-11·..; 111'1i1·i:11>...; r1·l:1-

j\ :1c.: ;111 .'-'!'('\' j,:11 :i ~tl\l 1·:1 f'g(I :

.\1if111·iz:11· n f11r·r11•1·i1111•11ln d11 111:if1•1·i:il " rn11di>l11s 111•1·•"'-:IJ'i"' :1n Si'!'\ il'll d:1s ..;i•1·1:ilt'S I' l'l'J1<11'f i1:•il'S 11111' 1111· fnr1·111
·1rl11,: .! i 11 :v la..;:
'1." ~1rli..;I il li i1 1) di1·1·r·l11r· .l!Pl':ll !Ili' 1·:1s1"; J'l'i'Yi ...:f11..; 111''-'11·
r 1"'irl:11111·1d11;
\I." l:11111prir I' faz1•1· ;·11111prir lnd:1..; :1,; cl1•IPT'llli11nc•1i1•..; cl11
i\i:·1·1·l111· .!.!1·r:il 1• 11r·1111111· Ioda" ª·" 111·11\ id1"1::ia" 11111• .i11\c::11· 1·1111\' 11 i1·ri11·" p:11·:1 11 lr11111 :t11d:11111·1Jl11 dn ~l'I'\ ii'.ll :
111. i'11·111Ji.:· 1•111 l l:1c:1·:111l1• d1•li1·l11 ··1 Ili <!»111 d" dir·1·1·l111·
,. i111p111· 11111Jln ....: ;í'"' 111'-.,...:11a-.; 1':··d!'a11l1:1...; ;111 ~:,11T1·i11 IHll' i1J!1·;11T;li1
1r:1. di-1•11-i1:•-"'" d1·..;l1• 1·1•µ11iar111·1Jf11:
··11. T11r11:1l' 1•111ii1P;·i1111•1Jl11 d:i ...; r1·1·l:rn1:1;·1-11·,; Pri111·1·1·111·11l1'."
,,,,., ""l'I i1:11,; q111• 1111>...: ~iio :il'f1·1·l11.; I' s1,J11·1• Pila~ p1·11yid1•111·i:i1·:
1 !. Jl1·1·idir. 1111s li111ilc•.; "" s1i:is :iflr·iJ111i;·1-11•s. l111ln.; n." d11\ iil:i..; 1• 1·1111lli1·l11" q111· ,, . ..;ir,"·iln1·1·111 1·1111·" ,..;.11, ..;1iJr11r·di11:11l11.",
"111 . , . ,., i1·11 :
t::. ,\p1·1•..;1·r1lnr· :111 ilir1•1·l111· µ1•l'nl 1111 prir111·ir·11 dia 1rl il ""
1·:1d:1 1111•z 11111:1 1·1•l:11:ii11 d11." pr1w1"'"'1s 1•111 :1l 1·;1z11 c·n111 d1•1·l:1r:11·:í11
il1i; r1111I iyos d1•"'1' :li r:1z11:
1 'i. .\pr·1•,1•1rlar· a11 dir 1•1·l11r· ~11·1·al :ili" ·!K d1• l'••\1•r1·i1·11 d1•
1·,1d:t :111110 n rPlalnrio dns ,;1·n·ic;ns q1;1• ll1Ps i111·1111i!H·
l 'í. J11fonn:il' ;c;nlil'1' p1·11moc:iio, J'l'lllnc·iin. li1.,'l11':1. 111111..;1·11l:1il11ri:1 ,. d1•1ni:;,;ilo dos Si'llS s11Jinrdinndns.
\ri. 011 :. O ,1iJ1.iJir·1·1·f111· "" '"'1•1•di1•1il" l1·1·:í 111·h:ili\:111w1JI,. 111ai.; n~ s1•µ11i11I"" aflril111i<:•i1•s:

1.' J>1·1•prir:1r f' i11f111·111:11· ns pa111•i..: <' prQ<'>'ssns p:i1·a d1>.~·
1•:1»1111 d11 di1· .. c·lll1':
:2. • Dai' posse aos cmprcp;ados <la Dit'f'rforin, f'xrrplo nos
d1• 11111111•:11·:111 do .;1iJ1-dir·1·1•!111· d11 Trnl'1•L:11;
:l." \.~.;ip11ar· 11 1"'l"'iJi,.11l1• qtlf' i111r ;1 I f111P111·i;1 1111 1·11J1\'l'1:i»111·ia d11 ..;1·1·, il'n 11 dir·1·1·f111· 11 aufnrizP a fazl'!-11:
í. ]):•spnl'lii11·, q11a11dn o di1·pl'(o1· P..;I iYl'I' mi..;1•11!1·, 1·111
\ i:1µ1•111 dl' i11;;;1wc<:iin, o Pxprdicnl.c rlf' naLurrza 111·gcnl<';
:í." PrPsidir 11.' e01ir·11r,r:s df' pralii:a11lr>s P rli> nf1i1·i:ll'." nn
\ 1i1·•·l'lorin;
•
1

'·

f1·ri:1l.

ACTÚS VU l'ObER EX lll!UTIVO

.\rt. GI!\ . . \o ,.;ulJ-diredor do Contabilidade calwm pri'valirn1111>1Jf.c n1ais as seguintes atlribuicões
1. • l'n•pa1·m' e informar os papeis e p1·occssos para (fos11:"'/"' "" di1·pl'f111· µl'J':tl:
:! . " Autorizar 1im· cscriplo o forrwcimcnl.o do material ús
:1./111i11ist 1w:,-,,.,, ,. parn a ili\ isiio a s1•11 1'.ar·gu 1• 111'111 as.~irn o
l"11·111•1'ill!l'llft1 d<• /1'>1·11111!;1,; d1• f:allt]lliU :b :.;\lt.:!'llf'S<l<'S f' H!,;f'llt•i:J." do Districlo Federal;
:J. • J\ssignar n expediente que por afflueneia 011 com·e11 ;,.1w ia do ·"•'!'\ it'n " di1·1•1·to1· auto1'iz1• a fazei-o;
\." J<'iscaliz:ir os frah:tlhos para fornPcimcr1lo 11<~ mal•~
ri:1! :í n•parl.ir;iio .
.\l'f. ,,11:-;, .\o suli-dif'•'t'(or do Traf1•µn .i11n1111i1c•111 pri1:ili1a1111·iil•· 111ai." as .-;••.c:11i1Jf1•,; atlriL11ii<;(11•":
1.• Nonrnal' cn11rlt1f'icn•s e estafetas das linhas r)oslaes
srdt s11a jnl'isdi(.'i\fl:
:! . " Cel<'IJI'a1' contra dos para aluguel do casa e conducçiio
d•· 111:tla~ 1111 '.J .i>lril'i11 F1·d1·1·al. ,;uJ11111'!t1·11tlo utt dir·•·L'lttr µ1'l':tl os !'X1·c•drnfps :1 [í :0()().~000:
·:." ( ):·,t.:alli,:11· "·" l11>/'a1·i11,; d1• '''l'Yi(;OS e llS itilll'l'Ul'ÍOS lk
,·,111dt11'!111·1"" ,. 1·.-lal1·l:t" d(\ l>i,fl'ido F1•dp1·al;
-í." Fazm- a divisão dos districtos de collecla e distribuição
nas zonas urbana. s11bu1·baHa e rural;
.
rí." Oq;anizar 1• fazer exrcutar os rl•gimentos internos das
""1·1;õps;
""
G." Prnsidir os concursos para carteiro;
'7." Autorizar o fol'nccimento elo material e modelos para
:1

di\

i:--:~I) :1

:--:1 11
1

f rido Federal;

(·:11·;..:11,

11a1":1 a:--; ~u1·1·u1·~;11·~ 1· ap~·11i·ia~ do J >i~··

8." Propor trie11nal111cnLc o numero de empregados uece.~
:<:1 l'i11s para o bom desempenho do serviço;
fl." Dar posse aos agentes do Districto Federal.
.\l'f. :>Oli . . \o ·"'·1·1·1·l:i1·i11 d11 T1·ar1•gn, al,;111 d•J di."I'""'" 1·111
01Jf ros artigo.~. compPle:
1.º Exerutar, fazer Px1~cutar, dirigir e fiscalizar os servit;os
da ."<'1'1.:ii11. di,;/1·i/111i11tl11-o." ao!"'"'"ª' '"'"Jt1'1·tiYu 1• p1·1•.s(al' st1]F1:
1·lles todas as inl'ol'Jnaçifos que lhe forem exigidas;
2.º Encel'l'a1· o ponto dos empregados e justificar as faltas
ti•· 1·111nparecimenl1J ati': Ires no mez;
:i. Adn·rt i 1· n rnull ar os seus subordinados de occordo com
"-'''' 1•'.c:11la111 .. ril11. 1'1JJJ1J111111i1·1wdo logo ao suJJ-director;
li." ImpOI' multas a quaesquer pessoas estranhas ao Correio
l'"i' i11i'f'a1·1:ii11 d1·,;f" r·1•g1ila111,.11to P dt' <eontmYcn~·iips;
::i.º Corrt:sponder-se com os outros chefes para solicitar in'"" 111:1<..''-"'·" ,. 1'''",;fal' a~ q111· !Ili' 1'111·pm pl'diúas. 1·ou1 11s adPtÍllÍ.'i11·:1d11,1<·s. s1r/1-ad111i11i~tl'atl11r· .. s. 1'11t•ff's dl' Slli'l'tll'~Hf'S 1• ª"''ll1·ias para simples pedidos de informações;
·
<i." Pf'1•11<l1·1· •'Ili l'lagl'a11l1· d1·lil'fo ú ol'd1•r11 d11 dir·,.l'for· :,;e,
1:ti. rta a11s1•111·ia 1/11 .'itllJ-dir·•Tlor· l'f''l"'''f i\·o:
; ." l .1·\ ar· 11<11· 1·si"l'i11!11 a11 1·1111h1·1·i1111·11to u11 ~11/1-dir·1·1:for·
/, 1da'i as occurreucias cxtranrdinarias que se derem na secção
,. :1" diffi1·1ildatl1•,; q111• s11l'gi1·1·111 na ~·x(•1·u1;iio clt-slf.' i·egulamento
011 ./1• quat'.'itJUcr in~lr11c1;í'ícs;
0
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8." Assignar o cx11ctliénf.e que por uffluenciu ou cuuveuieu,.1:1 "" sr·n· it:n o s11 li-ri i l'Pt'f 01· o autorize a faz d-o;
!I,' i'I"'l1arnr 11~ 11a111·i~ 11ara 1kspacho do s11li-rlir1•t:frll',
:1,;:;im como u cxprnliP,nLe rl)!ativo :í st>cr;ãu, que deva sc1· ussi~11:1rlo po1· essa uuLoridade;
1 O. 1lar JlOSsc aos 1:rmd11cl ores, estafetas e 1fomais f't111ccio11;11·i11s rir· Hn1111·:11:i"í11 dn ,;1J!1-rlirP1'f111· do 'l'raJ',.go;
11. J\ l'asta1· do ;;1H·viço ató ulterior deliberação ela autoridade s11pr;t·ior, a qut:m dey1•r:'t dar irnnwdiato conhecime11 t.o do
111·1·rnTido. o <;111prpgado q11" infringir a disciplina, no caso du
fJ, 'i I' 10;
1:!. For11Pce1· os demr:ntos co11ce1·nc11tm; aos scrvi<:os a su11

;11'1 . .'ifl\, llS.

1·;11·.c.:11 para n 1·r·lal<>1·io ria stl11-di1·1;1•.lr11·ia .
.\ri.. ;)O/ . . \ns 1·!1r•l'r•s rir• s•·1~1:i"í11 ria 1li1·r·1·lu1·i;1 1·11111111·!1•111 :;s
1111·s111as ai11·il111i1Jír·-: darias
s•·1·1·r·l;11·i11, 1•x1·1•plo as rir· 11s. H

ª"

,. 10 .

.\l'f. fillH . . \11 i111•so1Jl'l'Íl'll da fli1·1•1•J111·ia (:r•r·aJ. ai"'lll rl11 rli:-;.
111•sl11 111·"l1; r1·g11la1111:nlo, i111·t1mlw 111ai.s:
1." Pagar r) arrecadar:
:!". <luurdar lodos os valores a sr•u cargo;
:1." llcqu isit:u· os "upprimcntos IH'ccssarios, para atfrwler
;111s p:1ganwntns a seu c·;u·go:
.'t," Vc•111Jer sl'llos I' mais l'1irmnlas:
~>." lt1•col111•1· di:1ria1111•1Ji,. ;í J'l'fl:tl'I i1.:i"íll 1·11111pel.t•11il' a rr>rHla
iliaria da Dired.oria <lm·al:
-ti." l'rnp!lt· a 110Hwac.:iio e demissão dos seus fieis;
7 ." I•:xccular, fazur ·~x1Jcu1.ar, dirigir e fiscalizar os srJrv i1·11s da thcsurn·aria. dislr·ihninclo-os ao 11P.'-'soal n:spr·1·ti\P :•
i11·psLai· sobre ellcs !.orlas as informar;õcs rinc lhe ÍOI'l'lll oxig id~lS:

H." l•:ncerrar t • ponl o dos empregados e .i 11sti ficai· as fa 11.as
"" ('()fllP<lJ'l'('..Íllll'lll•l ah\ f.]'\lS nu lllPZ;
!1." .\d\'l'i'I ir r· 1111111:11· 11s seu,.; s1i11111·di11ai!11s dr• :w1·•'11·rl11 1·11•1!
1•sl1• •Jl'µ:1tla1111•1Jl11, l'111111111111i1·a11d11 li1.c:11 ao su!J-rlin·r·l111·:
10. Corr·esponrler-st: curn os uuli·os chefes para s•ilidl.ai·
i111'11r111:11:ií1•s ,. p1·l'slar
q111• 1111• l'rJJ'l'lll 111•rlirlas. 1•0111 '" arl111i ..
11isl1·:1do1'1'S, s11h-ail111i11isl1-:irl111·1's, 1·lJ1•i"'' rir• Slll'í'\ll'S;ll's ,. :tc:'<·11,.jas 11arn si111p\"s p1·did11s 11<' i111'111·H1:w1ir•s;
11. l'n·111l1•t· l'Itl l'l:igra1t11· dl'lic·lo :'t 111·rl1·11t d11 rli1·1·1·l11:· ;··:·ai,
11;1 ;111.sr•1ll'ia do ;;1111-dil'l'r'.!111· r1•sp1'1•liy11;
I:.'. L1•\:11· 11111· l'st·1·iplr1 ao 1·111!111•1·i111•'rilu rl11 s1l11-rli1·1'r:l"r
l•iila.s as rn·r·111·1·1·111·ia;; 1•xl1·annli11arias 1JIJP si' dPrP111 11a l l1f'."llll1·:1.1·ia '' as diffi1·11lrlarlr·s q11e s11rgir1•m na exc·eue.ão d1·:-d.1• rcgn1:11111'11111 1111 dl' quar·'-'q111·1· insl1·rn'.1.:iíes:
t::. 1'1· .. 11a1·a1· "·" \1:11 ... is para ""~Jl:ll'l111 riu s1il1-rli1·r·r'.{111',
assi111 1•1111111 11 '''i'''rli•·11{1, 1·1·\ati\·11 :í llH'.'11t11'a1·ia.. o q11;il d1•\a
s1•1· ;1ssiµ:nado pr11· 1•ssa atil11ridadP:
1 \. :\fasl.:Jt' do ,s.,r·vi•.:o atr:. uflc,rim· rleliliP1w;ão da auln1·irlad1: s11111•rior, a q1!1_• d1•vP.r:í dar· irn1111'di:do 1'.onl11·1·i111<•11lo do
111·1·111Tirl11, " 1•11q11·1·c:-ad11 'Ili" infri11gi1· a rli,:1·ipli1:a 1111 ";1s11 d1J
:11·1. '18'1, 11-:. G, / r· 10:
JG. l•'<JrJH'l'l'I' 11s r•lr·111l'1Jfus CUltl'.Ul'lll'l!f.1•s a.is si;1·\·i1•1is a sr•u
· :11·:c11 para 11 r1·lal11ri11 ria s11l1-di1·1·1:1'•1·ia dr· Co11labilidad1• .
.\1t. :ion. Ao al111oxarif'1>, alknlo a11 s1·1·vi1:11 1·si11·r·ial n
sr·11 l'aq;o, incumbe ainda:

ª"
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1. º llccchcr e guardar o material sob sua responsabilidade;
'!." Tndü·.ar ao sub-din~ctor de Contabilidade o pessoal que
d"\'ª .~1·i·vii· na sua sc1Tão e Fl'OJlO!' ao direclor geral a non11·1u;ão n 1•x1J111•rar:i"w dos Sl'US auxilial'es;
:l." IllanLer o deposil.o tle material cm perfeita ordem o
ass" io. di1-igindo a a1Tuu1ação e acondicionamenf.o dos artigos·
s11J1 sua responsaliilidade, zelando o seu rccnbimcnto e cons,.1·var:ão, d1·n~11do, no caso rlo deterioração casual, rlar im1111•d i fa 11wn t" pal'tu ao sub-dircctor de Contabilidade para
'l"" a Dirnctoria resolva. sobre o caso. A falta de cumpri1111•1!10 desses cleve1·es sujeHa o chefe a indemnizaç.ão do valor
d11 material impl'oprio ou deteriorado;
í." As~istir ao exame e verificação da qualidade, peso,
q11anl.idade e 111edida do material que P11Lrae ou sahir do deposito, obst•rvando Hos examns as esf.ipulações dos resperl iyos f'OUtrados ou a especifica\:ão das !mcommendas, dos
"""idos o ela:.; amos! ras ou modelos:
fJ." Di:si;;nm· u111 d1Js s1•us auxiliares para representai-o
1·111110 1~Jayil;11lal'iu:
(i." ,\ssigu:11· os l,1•1·11wl', declaraç.ões ou verbas, que dev1•n1 1·11nsLil11il' a sua !'1~spu11sa!Jilidadc, bem como dar recibo
d11.-: 1'11r111•ci11wutos d(is arf,ii-\os por cllcs suppridos;
'i." Oq.;-aniza1· !) J'azr•r· u1·ganizar os pedidos para acquic;i1;ão do maf1•1·ial, d1~ modo que os dl'positos se f'onservcm s~
Jl/'f) 1n·oy1dos dos art1c:o8 neccssarw:{ para o consumo orlli11:1 l'io:
8. º Satisfazer com prom1Jtidão todos os pedidos e ordens
tl1·,·idamonfe legalizados para o fornecirncnto e entrega do mal,1·1·ial;
!l. º Di!'igir e assistir ao acondicionanwnLo e lll'cparo das
r1·1111·ssas do' material:
10. Af'ast.al' do sen iço, até ulterior deliberação da autoridade superior, a que dPverú dar immcdiato conhncírnento
do 01·conido, o f'.mpregarlo 11ue infringir a disciplina no caso
"" :1rt. !181, ns. G, 7 o JO;
11. Examinar n malia1.· o matnl'ial i11s1•nivcl recolhido
ª" d"posito; rcqnisila1· co11cr~rlo para o qtw estiver no caso
d1; podr•r S(\J' <[ppois HO\ anw_nte for!1ecido ~ pedir autoriza.cão
parn a ,.,-.nrJa, mPd ianf" eoncurrencia publica, cio que for 1mp1·,.-:f avPl 011 não tiver applicação no Correio .
.\1-t. :J lo. ,\o ajudante do almoxarHe corn11ele:
J." :-;uhsl itnil-o nm seus impedimentos e auxili.'ll-o cm
fllrln o serviço, dev1•11do ú substituição preceder inventario e
f,.1·1110 do PILtroga;
:!." !lf'1'1'1"·1· a11 almoxarifr, guardar, acondicionar, re ·
111!'1.i(•t' P 1•11lre;.:al', lodo o material th•stinado DO s1:1pprime0:to
rf:i-; ~,.,,,.;),.s das :rnl 1-d i 1·1·clorias. suceursaes e agencias do D1s f ri1·f o }\,dera!·
:i." Organ'izar os pedidos de material necessario ao sup111·i 111,.nto 1fas sw·eursrws e agencias do Districto Federal.

.\11'!'1 IS IJU J>lJIJEI\ EX Et:L;TI\ O
\r·I. 01 l . .\11:' 1·la\ i1·1ilar·in"'. al1"111 d11 di,.;p11"'l11 111.,,1,. 1·"~11L11111·1il11. i111·1111Illl':
1." .\ i't""JIO!Nlliilitlatll' d() dl'pu,;ilo 1lt: :-;1•llt1s e· lllilr:1~
l1"n11ula,.; de fra111p1h1 :
'! ." () r1•1·l'lii11ll'al11. 1·1H1ie1·1.•111·ia 1• ô!llat·da tl11s ,.;1•1111" c 1111l 1·:1-; 1·,·,r1111 lia,; tl1: i'l':111q11 ia ;
:; . '
.\
i • 11 l 1·1 '!...! (\.
:1!1 l l 11·.~()11' :·1 · í l '1 1, j j f \-., -,~ '11, 1:-- 1'
[ 1'11·111 l ! 1; 1~; 'J,'
l 1·:111q11 i:i 11a1·:1 :1 '1·11iln 11:1 i"'l 1:t 1·1 i1::l11:
'i." !:1•1111·,....;-;:1 i1111111·diala ;"1.-..: ;-;'.11·,·111·~a1·:--: t' :1µ1·1w i;1~ ti 1
1)j.;f1·i1·l11 Fl'd1·1-;1I /' IH'lll ;i-;,.;i111 li 1'111·11 .. 1·11111•11!11 (' /'l'/ill''":I :'H
:11l111i11i,.;(J'a1.:1·11·-;, "'"' '1•1/11 ..; 1• l1'11·1111ila,; d1• f'1·a11q11i:1 1·11j:1.; 11._
q11 i"i1:1I"·' ''"i''.ia111 t/1•\ ida1111•1d1• a11l<il'izada.;;
;,,. .\ 111:1111111'111:;111 1•111 111·1·f'l'il:t 111·d1•111 1' :1-;,-;i•i11 t/;1' 1'1"1·111111: . , ,.;1il1 .;i1a g11a1·da. il1·\·1·11d11, 1111 1·a.;11 d1• rl<'i1•J'i111-;u::l11, dat· i1111111 di:ila 11a1·l1• :111 -11l1-di1·1·1·(111· d1· 1'.11:1l:1l1ilidad1· 1111
i1tl1·1'11wdi11 d11 :1l11111\a1·i1i>. :1l'i111 d1: q111· 1·-;I" 1·111111111111i1pw l11c:11 :1 1
1li1·1·1·l111· 11:u·a 1·1·-;111\1·1· . . \ !'alia d1· 1·11111p1·i1111•11l11 il1·,l1· tl1·\1•1·
,:i1j1·ila ""' 1·la\ i1·1ila1·i11' :·1 i11il"11111iz:11::'111 d11 \:tl11J' d:1" 1"""11111la:-<
1l1•l1·1·i11ratla,.; .
.\1·1. '"I ·: . .\11-; auxilia1·1·,; tl11 :il11111xa1·ik, al1"1J1 tl11 q111· lil':t
tli,;p11,.;l11, 1·11111111·11•: :111'..:il i:tl' () l't'"'l"'l'I i\11 1•1it'f'f' l'lll 1111111 () ."l'l'\i1:11 da ,.;1•1·1:fí11. '""111·1·ial111P1i11· 1·111 l11d11 q111• "''' l'>'li1-;1 :·1 gual'da
t' 1111:1 1·1111.;1•1'\ill':i11 "" 111:i.l1·1·i:1\.
.\1·1. :>1::. \11,; :1d111i11i.;l1·:1d111· .. ,, :1li'111 "" 1111· 111';1 .J1.;1111:l11,
1'11/!1[11'11•:
J." l:1J1'i'l''llll/id1•l'-."I' ili1·1·1·l:11111'1d1'. ,.;11111·1• li ª"'lllllJllll dl'
,;11:1 1·11111111•l1•111·i:1, 1·11111 l111la,; as ;i11l11ritlatl1•" tln l't':-<111•1·li\11 1':.;1;1il11. /'11111 /) d i 1·1•1·l 1>1' g1·1·:1I. 1'11111 '"' ,,1111 .. tl i 1·1·1·!111·1•.;, 1·11111 ()
'"'l'/ /•l:ll'itl tl11 'J'i':lf'1 !.'.I>, 1·l11•f'1•.; fl1• "''l'l'i'Íll d:i 1 )tl'i'l'llli'Í;I, 1'11//1 f ' ;
111!11·11, :1il111i11i.;l1·:itl111·1"'· .. 111•i'i'-.; tl1· '11: 1·111·,:11•,; /' :1~1·1il1·'· ,.
l'lllJl!ll'il' :1' 1>1·tl1•11,; tflll' -.;llill'I' li Sl'l'\'Íl'.11 1111•.; f'lll'l'/11 d:1d;1-.; 111•lo1
,.;1" 1 ,-.;11111 ·1·i Ili' 11 i1·1·:11'('l1i1'11:
'!." .\t1l'l1·i1:11· p11r 1•-;,·1·ipl11.
tl1"'l"'l:1'. d1•1il1·11 d11 r·1·1·tlil11
ti i.;l 1·il111 itl11 :·1 :iil111 i11 i.-11·a1:fí11. 1111' id:1 :1 1·1·-111·1:li\ a 1·1111!:1d111·ia:
:L" ll1•q11i.;il:1r da n·pal'I i1;i'i11 1·1111q11·/1·1il1>, 1·11111 i111'01·111:11:fio
''"'l'ipla tl11 1·111ilatl11:· :'ill'l11·i1111·1il11.' d1• l 1111il11.; 11:11·:1 11:1,,,:11111·11!":'
d:1 atl111i11i-;I 1·a1·ií11;
í." .\11l11L·l1:1r 11 ,.;1q1p1·i1111·1ilo tl1• -.;1·ll11s 1• 111il1·:1" l'1"1·11111l:1s
d1· f'1a11quia ·:·1~ sul1 .. atlrni11i'il1·a1:1-11''· .~111·1·111·sa1•,: 1· ag1·111·ia~.
;",.;i111 c1111111 tl .;11pp1·i1tll'liiO til' f1"t'lllltl;1'i illl(l!'(''i'i;1,;, 11l1,j1•1·l11" du
1•x1wtlic11t1_., 1111•11,;ili(I,;, 111lltl1·lo,; " l11a!1·1·i:1 I 11:11·:1 1'.\1·1·11~·:!11 tios
1

ª"

Sl'I'\ j('t

I~ •

'

5.°

que

cxeedPrt~m

Celelir:tl' conLracl.11s 1>ara al11gucl de casa,;, 1:111lllt11·1.:ft11
d1• lll:lias, fol'!1t)t~imeul.o dl) urnt.erial 111•eessario quu lli'io d1•\a s1·1·
s11ppl'ido Ill'la Direclo1·ia, pl'ececlendo s1~fll]Jl'f' cot11'.\ll'l'1:1ll'ia IH1lili1·a 1• 11wtli:11il1• 111·1"\ia :ui1111·i1:11:fí11 d11 di1·1·,.l11r :.:1·1-:ll pa1·a 11.-'

dP 5 :000$000;

(\." Iufol'!nar rnoliYadameuLe sobre L1omea1:ã11, 111·0111111.:iío,
1·1•1110r:fío. aposentadoria u demissão de empregados;
7." Dar vossü aos empregados, aclvnrl.il-os, rn1tll.:tl-11,; , .."11.s .•
111·11d1·l-11,.;, 11a 1'1'11·111:1 tl1·-l1• 1·1·g11la1111'1i!11, 1• li1·1·111·i:11· :li"· ::11 dia"
1·1n nm anno;
8." Dcmitti1· o~ empregados de sua m1111va1;:'i11 11:1 f''"l'llia

A!Jl'OS DO POIJER EXECUTIVO

deste regulamento e prover interinamente os cargos vagos
put· licença 011 por qualquer motivo legal, quando forem de
sua uomoação, comt.anto que não haja augmento de despeza em·.·
vir tu de dessa iulcrinidadc, preferidos sempre os que tenham
<'.llll('..lJl';iU;

!J.º Nomear os examinadores para os concursos e p1·e~idir
11s de '..'" cutrancia ;
1O. 1listf'ill!t il' o pnssoal pelas secções, pod1~udo 11111dal-os
q11a11do j1i!~·a1· 1'.011v1•11i .. 11t1•, 1'.omtanto 11ue o da Uwsou1·a,ria seja
e1·111p1·1· da ('.oul'ia111;a do Uwsourciro;
11. l111p11f' 111ullas a quaesquer pessoas esll'au!Jas ao Corri,io por i11fra1'.çiio das Jisvosiç,ões deste regulamento ou de
111111 l raetos;
J '..'. i'l'opo1· á Dircetoria, uo principio dn janeiro lie cada
t.ri1•.m1io, nova classificação de agencias, assim como a gratifiea<:-iio fixa dos respPl'f ivos ag1mtes, para vigorar no triennio
,;1•g11inf1'.;
J:1. Co1111111micar ;'1 Directoria as nomeaçõrs, demissões o
v:1gas <JIH' s<' df't'Clll !' as !'(•Compensas, louvores, licenças e
111·11as appl i<"adas ao pessoal;
l í. Designar os elllpregados que devam servil' nos e-0rn·ios arnlmlanks e dispc11sal-os quando julgar conveniente;
t ri. 1les igna1·, nos ti•r111os dos arts. 388, paragrapho unico, ·
,, íil:l. § I", os !'InPI't>.gà.dos em commissão;
1li. Propor ú DÍl'cclDria a creação ou ~mppressão do cQrr1· i11s a111lnilant<!:; ü de outras linhas postacs ou augmento 'bu
di111i1111i~·üu do Htll!Wl'O 1fo viagens, e bem assim o augrnento.
rllls l"g:u·1>.s d1~ official, amanuense, praticante, fiel do thesoun·im, earlei1·0, eoutinuo, conductor, estafeta e servente;
1 7. l\hu·ca1· horarius dos serviços, assim como itiuera1·ios
dr· 1•st.a fnf as e conductorcs de malas;
18. _\l!Prar o itincrario das linhas postacs, ou augmentar
o 1111111!'1·0 d1• v iag<•ns, quando convier ao srrY iço e Sf'lll a11i::11w11 to de dcspcza, dando immediata commuuicaçiio disso á
f)i1·pl'foria Geral;
t \1. De1'.idir todas as duvidas e co11flictos que se suscilarnrn
enf 1·1• m; 1•111pregados IIO dnsp111pe11ho de suas funcçõPs;
.'!O . .Julgai· ns 1•.(m1·ursm; dr, 1" .ent11ancia realizados nas
;•rl111i11isfra\:·''l'S, ,-;11li-ad111inis!11w;õt>s e agencias;
·! 1. l'1'l1pnr ao di1·1·1·for· g1wal, spmpre que as conveniencias
, 1·xigir1•1n, a ·1'.rL•a1;iio, di\'isão ou mudança e suppressão de
s111·1·11.1"'ª'',.;, 11 1•sfalJl'l••<'-i1111"11f.o de agencias a bordo e servieo
r11ra1. dl'\·l'11dn l'1rnda1twntar a p1·oposta;
:!'!. l'rl'111l1•1· 1'111 flagrn11te delicto, á ordem do director
g1•1·al, .'inlid!ar das r1·~11('ctivas autoridades a prisão dos delinq111•11tes e requisitar a prisão administr.ativa dos responsaveis
para 1'.0111 a Fazenda Nacional;
:.>:1. · Participar ao dirrector gcl'al todas as oocurrcncias
nxt.1·aorrlinarias f' as difficuldadus que eueontrn1· na cxecu(;ão
d1·~1 .. I'l'gulanwuto 1' ·dr q1m1•s(Jucir in.st.rucções;
:.'!1. Orgn11izn1· e mandar executar. depois dn approvados
p1•ln dir·pl'(or gp1·al, os 1·pgi111nntm; internos para a r,xccução
dn~ ·"'l'\·ir;os na administrai:ãn, su0cu1J:•saes e agendas;
Poder Executivo -
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2ií. Apresentar ao direct..or geral relatorio ioircumstan-

c iado, cm fevereir·o de cada anno, segundo um plano unifol'me
da J >irnctoria, sobre o estado dos serviços a seu cargo.

Ar!.. 51!1. Aos suh-arlministrarlorcs, além do disposto cm
1111! t·os artigos, compete:
1 . º Co1,rcspoudr'1·-se direclamcnte, sobre assumpto de sua
l'.Olll\leleucia, com todas as autoridades do l•:st.ado, ex<wpto as
da {·.apit.al tio r·especf.iYn l•:st.ado, com os sub-directores, seorela1·io do 'fi-afego, :ulmiHisl:l'a<lores, •com os outros suh-allmi11is!.1·ad111·t>s. 1·m11 11.~ l·lid!•s de succursaeR e os agentes;
:!." Ordcmat· o paganwnto das despPzas autori:i:adas
p1da
ad111i1Jis!t·a1,;ão " ait!rn·iza.i-, tinr rst'l'ipt.o. as dt>spezas dP11tro d,>
1·1·1·difc1 clistl'iln1itlo :í s111>-ad111ini~l.1 ac;ã11, 1111\'ida a n•spccLiva
1·111!1 :u!1J1·ia;
:l." J\c•11uisil.ttt· da adtuiuistrn~:io, •eom iafui·rnac,:iíu t's1·t·ipla
cio l'.Ollt.atlor, o s11ppri111P11fn dP. J'u11tlos para 1i:q,.?;all1Pllio tl1: val<)'l
"elwques posl:ws l' outms clespczas aulurizadas:
'1.º Autorizar o s11pprimento rJu scllos e outl'as f1'inu11ia:3 de)
franqnia :ís ag·m1rias a si:u 1·a.!'go, a;;sim 1~omo o suppriuwnlo
dn f(H·mulas irnprcssa,.;, malPrial, ohjcctos de cxpedil)l\1.t\, 11!.!'11si 1ios t) modelos ncccssarios ao scrv iço, quando autol'izados:
G. º Da.1· (\ admi11isl rar.fio P.Ycla1·1•(·.i m1·nt o~ !'i 1·nmtsl aac:iados :i l't'SpPilo do todos os l;ont.rneto~:
ti." lnf1i1·11rn1· 11tofivatlanw11lr) :'1 atf1ui11isfrar:i'ín ""h''" 1u111wa1::-10, pl'OJ!lot;i"to. ap0Hl1ntadoria t' dP111issfto d1) 1•111111·1•e:ad!L-i;
7.º Nomear examinadores dos l'oucursos:
8.º Distribuir o pessoal pelas ;;pcções, podendo nmdal-o
q1urndo julgar {'.om·e1lic·11f.e, l~omtanto lJlle o da f.hl'souraria s(•ja
·"·111prn da co11fia1u:a do tlJ.csoureirn;
~l." Propor ao adminisf.rarlor, até '15 de .ianeii·u 1le cada
l.riPn11io, nova dassifit~ação de agencias. assim eorn11 a grat.il'i1:a\:ão fixa tlus r'"'l 11·r·I ivos agentPs, para vigol'ar uo L1·if'11lli1>
s1·guiute;
10. P.r1Jp1ir ao :ulini11i,,f1·af!nr as 11011war:1)r'.s l' 1let11issõf's ele
ai.rt>11les de :1· e !1ª classes e inl'onnal' sobre a nomPat,;ão e demissão dos 1k• I" e• :'ª cla,;~c·s:
11. Dc~ig11at· o pes3oa1 que: tleva :3Cl'\·i1· nos correios at11Ji11l:u1l.l's. si os houver, " disprusal-o q11a1Ltlo .i1liµar c·om<'lllt'!!l1·:
U. Propor ao 1i.dminigtracJor, para os fi111> 1~onveuirmfr)~, a
1·1·1::u:iín e~ :-1npprcs~ão de cor.r·cios ainhulautes e dr! linltas postaes" o Bll).jllll'lllo ou diminuição t.!e numero dr• via;n•ns, n he1n
assim o n111rn•ro ciP amanuPn~Ps, 1n·aticaafes, cal'lPi1·11,, 1·1Htlirn1os, l\oududo1·1•s, 1•stafPt.as e sP!'VPllles;
1:>. l\lal'l'.al' llorariris clP servil:o.-;, assilll l'CJillO if i1t1.·raric1~ de
l'Sfafclas o 1conductores de malas:
11. Ht!solvl·r todas as d11vidn.~ que s1• f'Usci!a1·•·11L 1·11it·1~ os
1·rnprPgados 110 desc•rnpeuho do s1:1·vi1;0:
lií. 'l'oma1· provitl1•1wias Pxtraol'dinal'ias t'lll c:asos \ll'f.!'l'll{1•,; pa!'a n•,dnllnlec.p1· as commuHicat,;ÕPS interrompidas, s111J11wtlenrlo seus actos á approvacão rio arlministmdor;
1(\. To111:1 t· conlincinrnulo das queixa;; t' t'PClamac;ííi:s " f:tzer·
as JlC)~cpJi~.as nP1:t>~sari:1.s pal'a csclal'Pecl-as;
17. 1 lar i>osse aos ompregadus, ccmeed1~r-thes 1icP!lC;a atlí
J;; dias mn um anuo, adv1'rtil-os, m11Hal-00i o s11'<111•11tlPl-ns, na
fiírma deste rcg-ulamcnto;
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18. Impor multas a quaesguer pessoas estranhas ao Correio por inkacção das disposições d68te Tegulamento ou ®
contractos;
11!. Jli"Lil'icar as faltas de que tratam as lettras a até e do
art. 453;
:!O. l\lu ltar a quacsqucr pessoas estranhas ao Correio, por
iufracção das disposições deste regulamento e de clausulas de
1'.011trneto, corn recurso para o Administrador uos casos em quo
eoulier, 1·omrnn11 ieaudo tudo a esta autoridade;
:!f. 1'1·1·111lr:r 1•111 f'lagt·:\llfe delieto e solicitar daK rcspedivas
:11il11rid:1d1•s :1 pri,.;fí11 dos 1h:liw1ne11tcs;
:!.'.!. f'arti1·ipa1· ao administrador todas as occurrencias ex1rn11rdi11aria,.; P :1s dil'fi1·1ildades fJll() uueout1·111· ua execução
,Ji>,te r1·gulanwufo t' de quaesquer instrucções;
23. Presidir os concursos na sub-administração;
'.!í. Apre~enlar ao administrador, no rnez de janeiro de
1·ada ;i111111, ,.;1•µ1111d11 plano 1111ifo1·11w da I>i1·1•1·to1·ia, rnlaldrio cir"11111.,ta1wiado ~111t1·" o <''lindo dos se1·,·ii;os a seu cat·go.
,\Jrf.. !ílG. Aos a.i11daufes de adminis!Jradores, além do que
ir·a dispuslo, i11cnmlH•:
1. º J lirigir n fiscalizar os serviços da secção do expediente,
di:;f.rilrniw lu-o,.; a11 [!!'~soai rcsp-0ctivo, e informair sobre todos
1' li ("i;
:! . " I•;ue1'1Ta1· 11 i11111io dos empregados 1• j11sf.ificar falta, até
l 1·1·~ etu 1·ada nwz;
3. º AdYert ir· e multar, nos termos deste regulamento, os
1>11qw1•gad11s da s1~1'\,'fín a seu cargo, c-0mmunicando logo ao ad1ni11i~I 1·ad11r;
'•. ·• 1:1H'l'l'~IJÜ'nder-se com os outros 1ohefes para solicitar
informa~·íJ1~H 1• IJil(•,..;far as que lhe forem pedidas, e com o secref arin do 'frafogo, cltefes da secção da Drreotoria Geral, admi11 isl.rndor1·s, s11h-administradol'es, chefes de succursaes e agen1· ía.-; pttrn simp!Ps pedidos de informações e communiooções aos
a.~··111•"'· e d1·~11a1iliar e assignar o expediente de que, por afflu1•u1·ia do ~1·rvi\,'o, fôr iucumbid-0 pelo adminiskador, salvo
d111·ume11tos dr dPspeza;
3." l'1·1·ndP1' 1•rn i'lagt·ante delicto, á ordem do administ rndo1·;
l\." L1·v:u· por esL·.r·ipt.o ao coultecimento do administrador
as 111'.cn1·1·1~lleit1s ext.raonlinarias que se derem o as difficuldad1•s que surgirem na execução deste regulamento e de quaes11t1e1· instrucções ;
7. º Presidir aos concursos de 1• entranoia na adminisl 1·a\,'fio.
Art. fiiG. Aos <'ontadorcs das administrações e sub-adrni11 istrnçõm-;, além do disposto cm outros artigos deste regula111enl.o, incuml.Jc :
1. º Corrcsponder-~e com os contadores das outras reparfii;ões e com os chefes de seoção;
2. º Executar, fazer executar, dirigir, fiscalizar os serviços
da contadoria e prestar com precisão as informações que lhe
fo1·ern exigidas com referencia aos encargos de sua secção, re1
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lal a11do 1:1 uLu quauLo possivul os faelos pal'a 1Jl'o111vLt 1h•dsiiu
d11 ad111i11ist.radm· 1; l'umhurn'nt:u· os seus [lareccecs;
:: . " Al'aslat· do t>erv it;u, attS ullcrior delibcrai:.ão da au l oridatl" suveriur, a quem cu1u111unicar:i in1mecliata11wnl1• t1 1w1·11r1·id11.
1·1111H·egadt1s q111; i11l'riu:;i1·c·1n a t\iseivlina, nu 1·:1s11 d11s
11s. :)", '/" 1: 10, do :tl'L . .'1W1;
:, . " AdvPrtit· 1• multai-. nus termos dosLe rcg1da1111•.1\111 º''
<'llllll"l'g:tdus tia 1'.<>lllatl111·ia !•Ili' raJla.s l'llllllllP(ijt(a>', t• .Í\1Slili1·a1·
:111· l 1···s faltas:
:1." l'l'Plltll'I' 1~111 llagTanl1• 1kli1·t11. ú 11rtl1·111 d11 atl111i11isl1 :itlo1· 1111 d11 ..:1tl1-atl111i11isl.1·at111r:
ti." P1·1·sla1· as i11l11r111a1:1í1•.; 1•xigitla..: p1·J11s s11h-tli1·•·<'ln1"'·"·
~"1'1'1•t:tri11 110 '1'1·:t1"1•g11, 1·lt1'1'1·s tl1• ..:i·1·1:ii11 1Ja lli1·1·1·l111·i:1. a1l111i11i,l1wl111'<'S " s11l1-:11Jr11i11i.-;I 1wl11n·s:
/. ·· L1·va.1· JIUI' 1:s1·1·ipto ao 1:onl11·1·.i11u•.11t.o tl11 atl111i11islr:1tl111·
1111 tl11 sul1-ad111i11isl1·atl111· a,.: 1:11u1:u1·1·1·1ll'ias 1•xl1·a111·t1i1rn1·i:1..: q111·
..:i• d<'l'l'lll as tlil'l'i1·uldatlf's que surµil'l'lll 11a 1'X<'1·.u1;i'í<> iJ,.sl1·
'":-;11l:u111•1it11 1111 tlP qua1·sqll<'l' i11str111·.çt1es.
.
i':tl':tl-~Tapl10 1111i1·11. C\:as admi1iist.ra<;IÍPs qu1• 11ão 1.~111 a.111da1it"s os 1·11111·111"'º·' ti•· 'l" •·1ii1·ai11\ia s1·1·ii11 p1·p:-;ididos p<'l11s 1·1111I ador·•:s .
..\rL. :íl 7 . . \o llH·w111·1·r1·0 das admiuisb1·at;ü1:.s ,. sul1-ad111i11 is!1-ai:t11•s, ali'·111 d11 qrn: l'i1·-a disp1lslo, illl~nmlli•:
l." 1\r1·1•1·ada1· 1• pagar:
:.;," (;uartla1· lodos os \a\01·1•0':
:l." \>rnp11r a 11111111:ai;:io ,. dc111is~ã11 d1: s1~u,.; fieis:
í ... l'r1·sta1· as inrorrna1;ões, 1:xigidas pl'[o admiitü·:l.rail11t·
, 111 -<llli-ad1ui11istrnclor P pelo •couta.dor;
G.º llccolhcr diariamente (t repartição cornp1~l1•1l11: a
1·1·11da tia admiuislra\,'..iío ou suh-administ.ração;
li." J>reudl'r Plll l'laµTa11t1• tlr:licto ;\, orrli:m do atl111i11is-·
l 1·ad111· 1111 sul1-a.t1111i11i,fl'ador:
/ ." .\tln-1·lir 1• 111ulfat'. 1ws lnrnws dpsf.i· ri~gula11Jl'11IP.
"' 1•111111·,.µwlos das 1111•,11111'al'ias 11111· !'altas 1·.111111r1f'f.t.idas. , . .i11sfil'i1·a1· all· l.n•s raltas 1'111 11111 rnez;
8." Afastar do s•·r·Yit;o ai<.~ ulterior ddil.Je1·a1;i\o da :u1l.1lridade suvcrior, a q11c111 comm1111i1:arú immediata1111·11l1· 11
111·1'1H'!'ido, os 1•111p1·l'gados q1w infriugirelll a disci1ili11a 1111 t'asP
d11> llS, :Í'', 'j" I' 1() do a.d. ÍR·Í;
D.º AssisLil' ao 1·xa11w e verit'ieaçiio da qualidatl1" I'''"º·
qua11lida1h; l' n11:dida do u1atPrial q1w eutra1· 1llt salt il'. 1iJ1-;1•1·v;rndo 11ns 1•xa1rn·s a 1•spi:eifi1:ai.;:ío das l'lll'o1111ue11das d1· 111·didos ,. d1: a1no-;lrns 1JU !llOdelos;
LU. Co1np1·ar 11 111al1·1·ial q11i: 11ãu '"'11' s11pprid11 111·la lli1·1·1:l"ria 1~,.ral 011 pm· 1:oul.t·aet.o;
11. ,\s,.;!guar os IPl'l!Ws, di:ela1·a\!C1<·s rn1 v1•rbas q111· dt:.
v:1111 eonstit.uir a sua 1·,.s111H1sabilitlad1., lwrn 1·1111w d:11· n•1'.il1tl
d11.s a ri igos su JIPJ'idos;
l:!. T1~1· 11m livrn auxiliai', q11u lltu si:1·ú p1·ival Í\o, 1•111
q111• la111:i:, 1·ltru1t1ilo;.:icau11·nl1', as P11f.1·:11las " saltidas tl11.< ar·! i~<JS 1·1·eclJitlos, 1:xpcdidos ou entl'egu1·s;
l ;{. Organizar l' fazi:t· rn·ganizar os pedidos para ai:qu isi1;:ío do material, de modo que os dPpusilo.s st• 1:1111s1·1'v1·111
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s1Jmpre provilloR dos artigos necessarios para o consumo o.r-.
di11:u·io;
1't. Rat.isfazpr com promplidão todos os pedidos e or- .
tl1\llR, drvidamr11IP legalizados. para o fornecimento e entrega .. :
d1• sPllns " mtlras f1.H'llllllas 11 .. fnuH1uia P rfo material, ob.ie:. ·
1·!11" tl1\ 1•:q11~diP11t.P r 11t.e11silios:
IG. lli1·igil'
l' assi,;li1: ao aco11dicio11ament.o 11 prrparo
d:1.-; 1·enH·.~sas dr; 1'1írrm1las rle franquia e de material:
Hi. \l:111tl:u· PX:tllli11a1· " avaliar o urnlt•rial insrrvivel
1·c•1·olliido ú. ll1nsm1·rnria. requisitar concPr!o para o que es1 Í\1'1' 1111 1·as11 ti•• p11d"1· Sf'I' clnpois 11ovanw11IP fornpcido e
/"'•lil' :t11l11rizac:ft11 11arr, \'l'Illla, nwdianll' concurrm1cia pulili1·:i. d11 11111• rt11· i111p1·Psla\·I'] nn 11fio f.ivn1· applicação no Cor, ._)io.
Paragrapl!o unicn. Nas administrações de 1" classe, o
arl111i11isf.mdol', nwdiante propoflla rio t.lrnsoureiiro, designará
11111 tio~ liPis c1 .. stP para dil'i!dl' n,.: frahalhns rio dr>posit.o do
111alPl'i:tl, 1·0111p<'l.i11d11 an 1rn•smo tini as all.rih11içüPs comüan11•-; dlls 11s. 11 1• s1·~.rni11t ... s do prr;sPnlP al'l.iirn.
Ar!.. :.IR. Aos f'iPis dos thesoureiros. além do que fica
di;:iposlo. in1·rn11h0 1'.llad.i11Yar o t.hPsour11iTo rm t.odos os iler' i1:0:-; H, :--:.Pll ('ill'g-O.

Art. 5Hl. Aos chcff's de secção das administrações e sub:idminisl11·ar;õf's, ai1•m fio rlisposto r;m,011t.ro8 artigos, compete:
1." l~xf'r,ntar P friz1•r f'Xl'<~ut.ar, dirigir " liscalizar os srrviços da secção, diRt.ribuindo-os ao pessoal ,respectivo e~e
sta 1', 1~111n prr.cisfio. t.nrlas as infnrmaçõrs que lhe forem exigi"ª' 1•111 r"1'1•1·1•111·ia ªº' "lli'argos df' .~ua RP1·t;fin. relatando tanto
qn:rnt.o possivP.I os frur~tos, para a prompLa rlecisão do admi11 islradn1· " 1'1111dam1•11lar os Rf'llR 1rn1·eccrt•R;
:! . " Enr.er1·a1· n ponto rios empregados e justificar as fall :1-; ili• 1·0111par1•ci11wnt.n aft' 1rí'R no mez:
:l." ,\d\'l'rl.i1· 1.• 11rnlla1· os seuR suhordinadns, de ar.c1)rdo
1·rn11 este regulament.n, rommunicando Jogo ao administrador
ll11 suh-administ.radrnr
'1." .\fa~la1· do s1•1·yi1:0. at.1• ultPrior drlilwra1:ãn da auto1:iilridP s111H·rifll'. a q111·1n dar:í imnwdiato r·nn\11•<•imrmto do
111,1·11rrid11. o r;mpregado quP infringir a r\ip,1·iplina no caso dos
11". 5", 'i" e 10 rlo art.. /18'1;
;, • " 1:or1·pspor11l1'r-s1• 1·.om OR outros chefes para solicitar
i111'orma1.:ii1'.~ " 111·psfa!' as que lhe forem pedidas e excepcionahrnmtr; com o ser.rct.ario do Trafego, administradores, subadministrariorr,s, r.hcfrs dA suceursaes R agencias para simpl1·s lll'ilidos dP iul'o1·ma1;õcs:
ô.º Prender cm flaii;mnt.e rfolicto, á orrfom do administrador
•m sub-administrador;
.
7. º Levar, por cs<wipto, ao conhecimento do administrn- ~
dor ou 1mh-administrador, todas as ooourroncias exfJraordi-'
11aria~ q11" RI' di;1·cm 11a secção e as dillieuldadr;s que surgi..;:
rem na Pxecução drn;te regulamento ou de quaesquer instru- .
l'C:Ü<'R:
8.º Propor as medidas necesRarias ao hom arnfamento do;
't'J'VÍt;-O;
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!l. º Fol'lleccr os elementos concerncntPs aos Rcrvic:os a sPn
1·:11'!-'0 para o relatorio da ·reparticão;
10. 1"awr i11sp<'ccin11a1· pnr cmp1·n1.mdn 1\(' conllanc:a. s1•rnq111~ .i1ilga1· llt'l'.PSS:t1·io. os St'l'Vic;os dl' l'.O\l<'Pla .. ,Ji,,l 1'ih11 i1·:i11 elas cnl'rc:.;ponc\prn·.ins nns serc:õcs incrnnliirln!'l rl<'.«SP.s s1·r-

I'''"

\ i1·11:-::

11. 11111•<!1' 11111\lns a quarsq1wr Jl""~ºª" <'slranlras :111 C111·11•i11 p<ll' i111'1·n1·1;fío rlas rlispnsi~:íii's rlrs!P rcg11lamcnln .
.\l'I. :,·::n. ;\11.s 11l'l'i1·i:i<'s chl'f'Ps d1• '<111·1·111·s:i<'s. :111'·111 <111
di'I"'"'" nr\s(I\ 1·rg11lamenf.n. inrumhe:
1. º nirigir P fisra\izn1· ns sl\rvir,ns rlfl. s1wcnrsrd e snl11·p
1•ll1·s ili ro1·111:ir:
:\11\·pr·fil'. m11llar •' s1ispc•11d<'1' <H '°'"11s s11hordi11:1d11s.
111• a1·1·1'\1·dn c·om PRI<' r1•g11ln11w11ln, ~·n11111mnil'flniln lng11 :-i :111 l 111·id:id1• SllJlt'T'iOI';
:I." lrnr><11' 111ulla.s :'1 1wssnas mdranlras ao C111T<'Ío p11r ir:11':11·1:ií11 d1• ilis1111sic:õPs 1·pg11l:imP11t.:irr•s:
'1." l .1:\'a1·, por Ps1·ripln, ao co11hl'1:i11H~11lo da a1i1.nridadi'
~lflH'l'illl' l\R 01'.Clll'T'l\llCiflfl t'\(.l'fll\J'C\inal'Ín.s qnn SI' dPT'í'lll I' :1.s
dif'f'i1111l1lnil1•s 111rn Rurgirrm nn rxcrmcfin rlr<ill' rrg111:i.mPnlo r
ili• q11:1"sq11PJ' i11sl1·111·1:ií0s:
fí." l'1·r111]Pr f'lll rln.l!Tfllllf\ <lrlfrlo, :í nrrlPTll rl11 s11h ilil'1'1·!111· d11 'l'r:il'l'go:
li." l'rdir 1' p1·psfn1· i11fnrmaciíi's :ís :irhninisll'fl<.'ií""· s11h:1il11•'.1iislr·:i1·iíl's, :ís 011tras s11r.rursnPs e :ís sP1~r:õl's dns .s11l1di1·1·1·fnrlns 011 1ln nilminiiürnr.fio, sohr0 nh.ir'do 11P sl'l'\'Í<'11:
'/." H1·rligi1· n acln rli:tria rins 1rnlmll1ns rln s111•1•.11rRn\:
R." l11sp,.1·1·io11ar 011 fa7r•1· i11s111•1•1·i1111a1'. \Hll' 1•111p1· .. ~::1d11s
d1• 1·1111fln1w:t. <;1'111\lfl' lflll' (1 .i11l~f1T'l~lll lll'l'l'SS:ll'Íll, (lS Sl'l'\'Íl,'llS
"" 1·11ll1·1·la " di,o;lf'illllir:fín ilaR c·orrPs111111dP1ll'i:is. ~1·111 pr1·.i11iz11
d:i.s i11s11,.1·1:1i1•s q111· Ílll'f'll\ 111·i]p11ndns pPla.~ :111lnrid:t.il1•s 1·11111111·11·11f l'S;
!I." E11c·i'1Tar n fHl11lo dos rmpl'Pf?:arlos " .i11sl ifkar ns 1':1\f a; d1• 1·n111pnrPPi111r11ln :if11 f.rl's nn nwz:
11l. l11spi'c1•in11al' ns Sf\l'Vic;ns das a1.n•t1rlns da znnn n ""ll
1•arg-n. Sl'lll Jll'i'.i11izn dn" i11spP1·r:iil's q11P fn1·p111 nrd1•11:1il:ts p1•l:is
a11i111'iil:idi'S COHlJll'(l'Jll('s:
11. ()Jrnl'rv:w (' rnz<'r nhscrvar tnrlns fl'l <lis11nsi1•iíps dn
rr'."l"'1·I iYn r1~girnm1to int!'rno;
I'!. For11eri'r clmn1ml.ns pat·n o rPlatodo nn1111nl.
P:irngmphn uniro. Os nffirinPs rhPfi's rll' s1H'l'l1rsnrs n:ín
pru11·111 rlP\l'gar snas nl l.1·ihlliCÕl'S nn.s Sl'll.s s11hnr'flin:11lns, sr•111
1"'';\·ia ant.nriznciín da a11tnridnd1) a que Psi ivr1·1•111 s11l101·ili11adn.'i, .sa\yn em r,a;:;os 11rgf'rites 011 i'Xcnpcin11aPs <11• 11wl1•"l.ia
rn1 q11n.lrpwl' 0111.ro 111oliYo grav1:, 1• ;c.;iío ohrigai111s :i 1·1•,iilir
llllS pl'l'd ins f'lll fJIH' f11 ncci1marf\rn ns res1wcti\·as s111·1'.11t·s[11 •.s.
ArL rí?1. Ao nlmnx:-ir·ifí' rios r.orrrioR rJr, R. 1'n11l". :il1lrn
il11 q111• l'sf:'i. r\ispllsln l'Tll rnifrns :irl ig-11s, 1·nmrwlf':
I ." l!l'i'<•lif'i' P 1J11:11·d:11• s11l1 s11:1 r···~prll1s:diiliil:iil1'. 11 111:1n ...,

Tndirnr flo ennlnrlnr n p0.c::snnJ rp1f' íl( vn

11111\:irifnrlo;
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3. º Manter o deposito rle material em perfeito. ordem e ass1!io, dirigindo a arrumação e a{'xrndicicmamento dos artigos
soh st1a 1•esponsahilldade, zelnnrlo o seu recebimento o conser,·:u:fio n f111y1•r11lo, nn cnso d<' rleLeriorr11:11o cas11al. dar imrnedia1.:urwnle pa rtc no 11ont arlor, para qtte a mlminisLmção resolva
11 easo. A falia do m1mprimrmto desses drweres sujeita o almoxnrlfe ú ind1•rn11iza1:fio do valor do mnf PJ'inl improprio 011
d«l •~1·iorndo;
'" · º Assistir ao exame o verificação rln. qualidade, peso,
q11:rnf.idad1~ n 111<'dida do mal.criai que enll'ar ou saliir do depusiln, ohs1•r\ando nos ('Xfiffi('R nR csUpulaçõcs rios nspectivos
cnnf.rndos ou 1•11prr,ifi1~açíío dns cnr.onmwnrla~, dos p11rlidoR e
d:1.~ amosl.1·af! nu 111od1•loR;
fi. º As>iignnr os Ll't·mos, declarações ou verhns, que devem
1·1111sf.il.11 i1· a s11a l'Pspornmhil idade, hem romn dnr rrciho aos
f111·11rr·rrlorPs rlo<:i nl'f.igo<:i por elles ~mppridos;
fi. º lh'gan iznr r fnzrt· nrgan izar os pl)d irlos para acqnisição
do 111al.1•1·ial, rlP modo q1w os dcpositos se co118r1·vem sempre
prm·idns <los al'I ig11s nr!'rssarios para o consumo ordinario;
'i. º Rnl isf:iwl' rntn pl'flmpl.idllo f.odo!'I o~ pédido!'! e ordens
fi,.,·id:tlll<'lll<' l1•µalirnd11~ pnl'n o fol'rwr.fmPllfn r m1l.rPga do nrn1(' r i;tl:
8." Dirigir f' assis! i1· ao nrnnrlirionnmonln ri prepa'rn rias
r•·1111•ssns rio malr1·inl:
n." F.xarni11ar " nYnliar n maf.rrial in~<'l'Vi\'rl rer.olltlllo ao
tl1•1 1.siln; l'Pf11Iisil.n1· rnnrrrlo par:. o q1rn Psl.ivcr 110 Oa!'ll de
p11dP1' SPI' <!Ppois 1wvn111P11f P fol'n('{'.i!Jo e prrli1· rtut.orizn~.ão para
n \ <'lldn, 111Pdianl·(' r~11m•111,1·Pnr.ia puhlicn, dr ffllP ffir impt"t'Sfavnl
1111 11:111 1 i\·r'1· nppLl':11;iío no Corrnin.
Al'f.. fí'!'?. Aos p11l'lrims, a!Ptn (lo rttlr' fica rllspostn, in1·11111111• :
1." Ahrir n ff'r·li:ir as portas do cdi~lci0 em ri1w f11nccionn1·r111 n,; rr•pnrf.it:fíPs, nfío só r\A horn~ mnr!'.ttrln~. <'omo narfnrllas
1·m q11r p:i ra isso recPham nrrlcm ~1trrnrior;
'!." C11 idar tia 1imprza inf Prna e extrrna (o Prl ifil'io f' ria
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rnn~·~rv:içfio, g-11al'fl,a
limprzi: rim:; moveis tia •re/mrf.i<;ão;
.l." 1"11zf'í', pr1·v1a r dnv1rlamr11f1~ a1dn1·iz:i1 o. :is rlespnzas

mi11dns d:i n·pal'l.i<~iin, aprrsr•nf.nndo n11'1lc;al111rnl.e 011 quando

Ili"~ f1'w tll'lf'rminnrlo. 11ma cnnta ilom1mrnfrtrln <lafl rlcflprzltf! nff'<'dr 1:idns;
li.º Tlrq11 ~si Lnr ns >iPrvPnleil nc<'PssririoR pará o pro111pl.o

d<'Sl'ltlJH'fl 110

rlo sPrdc:o;
G. º F.nrcn·n 1· " fisra liznr o ponto rlo srnfl n,in<làntcs e rlos
~"l'YPllf Ps, salvo 1Jos qm• livr1·pm exercido dfPrtivo nas ROf'.(:ÕPs
iJ., mr111ip11lnçiín o .i11sfific:ir as fallrifl de c·.omp:iri;r,inlmtln rlofl
1111·,mns :if<; lrrs no mrz:
ri." Fx<'rttf.ar q11aPsq11Pr outro~ Rcrvicos ria repartição que
ns 1·irr11111sl:mri;1.s PXig-i1'PITI. inr.l1JSi\'f1 a 1•,om1wa rio oh.iPdns
111i11.f11s, IJlll' lliill ]111111'1'<'111 Sf'l' ft1rnPrirJo,; prJn f!Jp~f11ll'f'ÍJ'f1 llf'lll
:1drp1 iridns por 111ri11 d<.' l'.oncu1Tenr.in 1rnblic:i.
Art.. ri2:J. Aos a.iwlanf.rs rle pcwf.eiros, incumbe coa;d,iuvar
(J pn!'f Pirn Pm lndns ns sPn·ii:ns :i f;mi cargo, e cl)lll elle nl!.er-
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ll:\l'<'lll nas horas dl' sr;rvic.:o, ()('modo a Psi.ar fll'mprf' pl'PSPllll'
1111 n portuiro nll um a,indaHtn.
Art. 52/i. Aos agf'nf.cR m;rwciaes, aos de t8 e 2• cl·assr;s in"11111hPlll, al1;m do disposto f'!ll out1·os a1·t igos, os 8()l'VÍ<.:n·s r)p
q11" lrat:i o :iTI. :i·!O. <'Xl'l'pf11 o dispnsto 11a pari.<~ final d",;~1·
:11-t. i 1-\'0.
A1·t.. G2fí. Aos d<'rnai.-; agl'llf.<'s, ali~lll rio disposlo 1•111 1111'1·11-;
:1rl il!ll'\, Íl\ClllllhP:

t.

0

l•~x<'<'.11!.a1·

n l'n7.1•1· 1·xur.,11tal' os sc1·Yi1;os da ag1•n1·ia:

:! . " Co1Tl'SJHl111li·1·-.s" di1·Pet.ammtf.f', sohrn assumpLo d1' s11a
1·11m1wt.e11eia, rom n l'f'spr.1•tiv:o suh-dirPct.or, adminis1.1·at101'.

~11h-arlminiRt.rarlor a qll<' "st.iv<'rPm immf'diat.amP11tP s11h111·di'flad11s. 1'.011tarlnr. tl!Psn1n· .. irn. P cnm as anl<witladcs lo1·!ll'.'\, "·
· 1•111111·1' 1(111' l'tn· 111•1·Psf'nrin. 1·11111 0111.J-a.<; 1·Ppartit;i)i>s post.a1·s;
:l. º l•'az1·r a; du.sppzns pnl'a q11p PSI i\'1'1'1•111 :uiloriz:idns:
.\ . º ()ai• :'ts Sll h-rJil'l'.l'.f.Ol'Ías, arlmi 11 isll'at;ÕCS, Oll Sll h-a rlll! Í ll i;;l 1'a<;iil'8 os Ps1·larPcimPnfo;;; por Pllns l'Xigi1Jos:
r-1. lmpnr 11111ll:1s "pr1•111l0r l'lll rtag1·n11IP, nos fl'l'lllf1~ d1•-;ll'
11·g·11 la.mrmt.o:
li.º Pa.rt.icipar ao snl1-rli1·f'r:tor rlo 'l'm.f Pgn, arlmi11if'kail111·
<111 s11h-arlminist.1wlnr todas as nc~Plll'Tcmcias ext.1·aorrli11al'in~
l1:1yirJa.s na ai:rP1wia 1111 1•om 11 1wssoal a Plla suho1·rli11ailo:
7." HPmf'fLi>r :í 1·Pparl i<:iio a qrn' <•slivPl'f'm snhnrd in:ido~
:Ili'· o dia fí rln rnda lllf'Z, n hnlnnrpfp rio mr;z a11'1·rior:
8. n 'l1Pí'o)hííl', 110 lllf'SllHl p1·nzn. :í rl'part.iriin IN)]Jl]H'l.l'llf.1' (l
''al1L1 da ngPrn:ia;
!). " Dar pnssf' am; mnpregados ria agrmcia, .i 11st.i ficai· !'a 1lns
af1'• l 1·p.;; rlins 0m mn lll()Z, a.rlv<'rl. il-os. m11ltal-os <' s11spf'11rlf'l-o~
""' fp1·11111s 1J.>sff' l'l'l-nilarnf'ntn.
Art. rí?ô. Ans a.irnlantf's rios agf'nff'R, al<"m <ln fJllf' ri<'ll. rJjs_
posl.n. i1H·11mlH• 1·narl.i11Y:11· n :1gPnt.• nn l'Xf'r1H:ii11 d11s ~•·1·,·i1:1" :1
sP11 <·an:o, Psp1•1·i:1l1111'nl1· 1J11 da Psr·1·ipl11l'at:iio I' 1·onl:ll1ilid:11IP
da [lg'PTH ia.
A'fl. rí2.7. Aos f.hf'snnrf'iros das srn·1·11rsn<'s f' agf'<JH'.ias, al1'111
1]11 flll<' j:í Sf' arha rlispnst.n. inrnmhf':
0

1

1. º Arrf'carlar <' pagnr:
? . º O r<'rehimf'nfn " g11a;rrla rl<' torlos os valnr<'s:
::1. º O "Prviro rln vPnrln ri<' sf'llos ndhf'sivos f' fi'lrnmln.s PS-

·
t :u11pilhnrlas;
li.º O sPrYi1,·o rlP rlwq1ws n o rlp valf'S po;;;f.ar•s d" I' p:11·:i o
inf.p1·inr <' PXl.Prior f' n 1le r.aixa Eronnmfra;
ri.º O RPrvi<:o <IP assignatura rlP .inrna<'f: " onfra" p1il1I i1·:ir:ii<'s p<·riorlirns P o dr f'Ohrnnçns:
G. º O l'Pg:istro 1lns l'lll'J'Pspnnrk1win.s t'lllll Yalnr d1•rl:1rnilo
l'Pf'.Phirlns pnra f'SRP fim;
7. º O rerPhim1,nlo rias r.orrpspond<'nrias 1·nm vnlnr df'1•la1·adn para f'ffpl'fnar a dist.rihnição ('a PntrPgn n f111Pm dP dil'Piln
da q111• tivPr rlP SPl' PxpNlirln. l'f'l'XJlf'rlida I' dn·11lvirln:
8. º Prf'sf.ar as informn<:l'"íf's Pxiµ-irlas pPlo ag-f'nf P n pP!o
a inrlant.P:
!1. fiecnl!lf'l' :Í l'Pparti('fíO ('.O!TlJlf'lf'll(I'. llflS PJlOl'fl' lflli' ]IH·~
f'nrPm df'l.Prminnrlns. n snlrln rln sw~;·nrsal rn1 ag-.. 1wi:1:
0
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to. Rcqu isif.ar cm caso de necessidade. um ou mais pra1il'anf.rs q1w o coa(ljirvrrn no serviço a seu cargo.
A ri.. rí:'R. ,\ns agl'ntes PmbarcadoR incumbe:
1." A YPnda rlP sP\los P fórmulas de franquia e a collect.a
das 1·aixns dl' liordo;
:2." U t'f'gistrn de 1·orn·i'spundr-ncias i'iom ou sem valor de1· la:1·ado 1) a <~Ínissfío cln cl1rques e vales postaes nacionaes;
:1." ll1•1\1\hi me11t o, mat·cação e manipulação daR cmrespon1!1·111· ias;
'1." Enlrt'ga, nas l'!'fai:õ<•s poslaes dos portos dr eRnala ou
dP d1•sl.i110, dns nrnlas. quP S<'l'ftü organizadas, f•.onf.f'ndo não RÓ
a.~ 1·01T1·s1w111k111>.ias <l1•st inadas áqtwllas PRla(;ÕPs, 1·.01110 as que
pol' alli dP\arn fl'ansit.a1·:
G." O 1·ecPhinwnt.n" l't1l.rega das malas nas estações post.aAs
dn.s portos dP c;;;1·:1la m1 quP por cllas tenham llP t.rarn;it.ar;
li." A l.r1wa dP malas ('Olll outros agp11f1\s Pmltarcados;
'i." 1 mpnr m11 ltas a quarsquPr pessrnis <'slrauhns no COI·1'1' io p01· in rcw·1:iio da;;; disposições deste regulamento;
H." l'1·11YidP111·ia1-, l'Jll (\aso do accidPHl.L' na viag1~m, tanto
qu:rnl.11 ns 1•i1·1·1t111.sl:rn1·ias pcrrniUil'•~m, 110 sl'nl.ido de acaulP\ar
os Yalm·ps " malas do Coneio ,. 1la mais prompt.a P scgnrr. AXJl"d i(;iio das cm·1·pspo111 len!'ias;
\l. ·· A apprl'hPm;fto do contrabando post.al;
1 n. Qua"sqnPr 011 l.ro:" sPrviço;;; post.aes dP que possam ser
1•11f'.a1·1·Pgados.
Art .. G'.!rt. Aos fiscaes embarca(\os inr11mhP :
1 . " A !'ol lPl'f.n dns caixas de bordo;
:.? • º A f'i srn.l izaçfin do recehimentti e entrega de malas;
~l. º A vPndn. de sel\os e outras fórmulas de franquia a
linrdo;
'1. Apprr•lu~nsfío do cont.rahandn postal.
Art.. ri:rn. Ao;;; enr.n rrrgados do serviço marit.irno inrumhP,
n J1'·1n dP 011t.ros dPvcn>s determinados neste regulamento:
l." Apprchcndcr as correspondencias transportadas fraud11l1mt.anwnt.P. lavrando os respectivos antns para n;;; rffeilos
Psl.ahPlecidos neste regulamento;
:! • " Dar dia1·inml'ntP, Jogo que t.erminnrem aR vü;it.as dos:
navios, uma parle ('irc-.umstanciada das cnt.radas dos mesmos ..
11aq11<'llP dia, dP('larando sPus nomes e os dos respectivos com-''.
ma111lanl1•s nn mPsf.rcs, os portos d11 onrle sahiram e os de es1'.a\as, ns dins r!P Yiagcm e si trouxeram ou não malas, cartas e
out.rns oh.iP('.f.OR dP cn1TPspondencias e bem asRim si o transporte
dn en1TPspn11dPnr.ias nn mnlas foi 011 não feito regularmente.
0
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Al'I.. r;:-11. A r1•1·.,ila" dP:-q,..za 1·.11m o JH'ssoa1n111al<'t'ial q1w
1·111T" 111 p1· Ia \"1·1·Jia .C111·1·" ios ---ilP\"1•111 <' f'f N•.t.11 ar-~;,· d irP1· I :i 1111·11 I"
p1·las llt0.smira.rirls rias rnparl.içõnR postaPR, salvo as flll<' ::;iío
11:1!.!;1' 111•!:1~ 1·1·parli1:iíP,.; d1· FnzPnd:i 1• ª" q111' si• 1·1·1'1·rirP111 a
l'\l'l'1·i.,ir1.s .i:'t ''111·1•1T:td11s, 1·11111pri11d11 111•,.;l1• 1·:1s11 :ís l'l'J1:1l'li1~1l1•s
1'""1:11•.-; "'111·di1· :1s 111•1\Pss:irias ~11ias, q11;111d11 -;1• l1·:ilar d1• 11·:111"-·
;11·1·íí1•" dl' t]p,-;p1•1.:1 1• 1•111if11:11il11 11s d111·111111•1il11s s" :wlt:11·1·111 111"·":1-.:
i" '! >:l J'i.Ír'i"if'S .
.\1·L fi:-1?. 1)11an1ln as ·1·npart.iç.ÕC'S postarR não tivr,rmn 1'1111dns pa 1·:1 111•1·111'1'JH' :'J,.; d1 1 sp1•z:1s qu1• llH•s 1'.l111q1dirP111, ""1·:!11 s11p-pridas: a Oircr,loria Geral pelo 'l11Psn11ro N3Jcional, as atlmi11isl1·a1;õr.s pPlas 1lr,lr~aciaR fi!:;r,aes e as snh-administ.rnr,'.Õrs
1· ;1~··11niaR 11Pla rPsprr,1.iya adrninistrar;fin nn 1·Pparl.iç1ín i!P l<'a-; .. 11d:1. q11:rnil11 d1·\·id:11m,11i.P autoriz:itl:i.
:\ri.. G.1:L .\.s irnpnrf:11wi:1s das 1rn11f.:1s irnp11sf.a" :1ns 1·111111·1·~:1dn.s Sl'l'.'Íll 11111· psfp-; 1·1·1·11l11idns
:ins 1»11f't·ps p11!1li1·11~ 1111
111·:· "' 111:1xi111n dr' :rn dias, s11ii pnna d1' d1•so'1Pdi.-111»in.
,\ri .. fí:l'i. li~' farnltnrlo nn rlirPctor gr,rnl r, ao,; admi11isLrad111···~ 111·1·1nif Lir q111'. 11f\ 1·1np1· .. µ-:1dos 1·pspo11:-<:t\'l'i'-' p:11·:1 1•11111 a
1·':1 z1·11d:1 N:winnn 1 rr,1·11\ ll:i m 1111'11Fln l 11w11t.I'. pPl:t q11 in f.:1 p:11·l 1•
""" Sl'l!.S Vl'TH'ITTH'lll.os. n illlpt1rta111»i:1 rll' S\l:IS l'l'SllllllS:J\iilid:1d1•.s.
A!'I. rí:1rí. A ri>cnitn <lo f:oneio ser:\ r11·1·P1»nrl:11l:1. l:llllo
q1w11t.o f/\r possivd, por mnio d() talõmi.
Art. r;:Hi. ,1\,; dr~sprzas nffecf.nndns com n rnaf Pt'i:il s1•1·:i11
1·11111111·11,;11las po1· do1·11rnrmfos passndns Plll l.riplicafn.
Al'I.. r;:17. O pa1':tlllP!ll.n mi rmt1·pµ-a df' 1111n11ti:is 1111 ya]rn·Ps
1·111 d1•posifn Firr:'t fnilo. ainda dPp11is "" l'll1'Pl'l':td11 11 1•'\1 1·1·i1·i11.
pl'l:1.s llll'Slli:\S l'l'jl:tl'l.i\:Õl'S O!Hlt• () dPp11sil11 SI' f.i\"1•1' 1·1·:1 li1:ii\11.
1111 111·:1zo dn ci111·0 :rnnos.
A d. fí:1R. As dnRJWZas rio CnrTPio su111H·iores n '!: 000~.
s;il\'11 r·;isns Tllll ifn 1'\i'.l'pl'innaes 1111 df' 1H·gp11cia 1'f't»n111iP1'ida,
111Pil ian f" a11 tm·iznrão rln minis Iro m1 rio director geral, sr,riín
1·1·:ll izadas s1·111pl'<' n.p1'1s n 1·0111·111·1·1•1wia p11hlil'a IH't't»ssal'ia.
1•a1·:ii.!:1':t[lli11 llllÍl'll. ;\;, dl'SIJPZ:1s 1111•111\l'I'~ <11· '.' :OOíl$ '-'1'1'iÍ11
..rr.. 1d11adn~ pol' 1111•morm1<l0, Rolir,if.ado (los commrrcinnfPs, '1»11,ja"
l'i 1·11rn ~ 1•.st h·0rPm rr!!'ist.rarJnq naR rPpn.rf.içõeR l'f'Rpocf fy:rn. ~a lvn
ª·" 11'- pl'llmpln p:ir:rinwnln idl'-q1<»ZflS rnlrnfas ff'ifns p0la pnr1:iria) .
.\ri. ri:10. f'pmprn 011e fôr precisn a Dirr,ctoria nas arlrnini.sf.1·ar:.ííPs. admitf.irfío. drnfro rio rrPditn votado. :nn:ili:11·11.s
""l"'<'Ífll'R. diarisf.:-is, para ns SPrvir:os P\t.rnnrdina1·ins •IP li111 d1•
:1111111. l'l'l'Pns0a rnP11t.n 11 011tros dP c:1rnP!P1· n rgP11 I ".
:\ri.. ri/10. As ap:rnrias nrhanas dr, ~randn movirnr•11ln porlPr:ín frr rnmo auxiliares srnhoras. nomradaq, q11n11dn oppor111 nn, pelo director geral ou pelos administradoreR, para r-sFie
1

At:'ros Do l'ObM ÊÍEotJiriVO

fim dovid:unente autorizados, as quaes perceberão uma diaria

ali\ !í$000.
Paragrapho unico. Com a mesma diaria até 5~ poderão
sPI' nomearias senhoras, pelo director geral, para auxiliares
d11 1111~sn11rniro ria Diroctoria Geral.
AI't. 5H. As auminisf.11ai;ões, mantida n. actural classificar:fi1,, pflssarfin dfls r:l:1c;sps i11fcriorrs pm·a as s11pPl'iorcs, prcm11·!11~11do as sP~llintos condh:õcs:
As dn '1" classn passadio a 3" q11anrlo, no periorlo dn tres
:rn110s 1·ot1sP1\nl ivos. tivnrcm a rrrnda annual de fH'!.onfa o cinr~o
1111!111::; de nqs (75 :000$000);
J\;; do :\" para :'' q1rnndo no mosmo poriorlo apresen1:i J'Plll 1·Pmla superior a c!'nt.o o cincoent.a contos rle rnis arn1111:11•s (1ó0:00ü~OOO);
As rln '..'" passarão a J • classe quando em igual periodo
:1p1·1•s1•nf.ar<'lll rnnrla supPrior a f,rr,zenfos rontos de réis nn1111:iPs (::\00 :0()0~000).
.
A!'I. !í 'i'..'. A.s :igPJH:ias q1w tivnrem rnovirnPnf.o l'l'ral de
rr1JTPspo11dP11rias, pnln mcnoR igual ao da q1rn o f.ivcr menor,
PJll 1'1' :1s l'l'J':ll'I i1:ii1•..; d1• l'l:1ssP snprrinr, podnrilo i:wr l.amhrrn
r·l1·y:1d:1s.
AI'!. :>1:1. ;\o lllllSPll da nirrrJoria floral sorão l'f'Colhidos
n~ nli.iPdn~ " :irlPl':wln.c; anl.igm; e modernos, 011riof>lidados e
rp1:1Ps1p1"r S/)1'1·ime11s <·0110!'1'nonfcs ao serviço do OoITeio, esp1•ci:ilmrn!P ao dn llr:1zil. f!llP af.tpslüni n sn11 <lesenvolvi1111·11!11 r dn1·11mrnfrm a hislnria rio srrvii:.o pni:;fal, q1w1• do ~iz,
11111·1· d11 1•:;lra11grirn .
.\ri .. r; í1. Na Dirücf.oria (1pral e nas ndminist.rações e
~11Ji-.a1lr11i11i~Lmt;f1n.s liavnrú uma blbliof:hoca cont.endo obiras
<·11111·p1·11onl1!;1 ao srn·ir;n ptisf.al, ,iornars, llolotins, :111111rn1·ins,
f :111 Io m11· iornw~ como 1~st1·angei ros, f{ne se possam adquirir.
/\ rt. fi!ifí. Na nirectoria Geral e demais II'ep"'rLicões pos1aP:::, Lodos ns livros, f.alõns, omcios, orden!'!, circ111nrP.'l e rnaiR
papüis dc impnrlancia snriín archivados dr modo fl podürrrn
"'T 1·nns111fados facilmPnLP.
Paragrnpho nnicn. De lres rm frei; annos ser:í nomPada
1111Ja c•.nrnmlsRão para escollrnr e retirar dos archivoR das repa1·! ic:íins pnsf.an.s os rarf'is q110 devam ser consumidos, ccm~1·1·,·a1Hl11-~I' nas rosprc.f.t\'as hihliotlwéfls os 11110 t.ivertJm valor
11 is! Ol'if:O.
A1·L !í Hi. Em casoR graves ou urgC'nles, quando o lnterllH'rlio do norrcin fôr prc.iudfoial ao serviço, poderão corres1111J11lr.r-Ac pl:)t JnPio rlo felegrammas offü~iaes o dlreõf.or geral,
11~ ;.:11h-rli1·r·Ptorrs, n flncref.ario do Trafego, Ofl adminHitrnrlorm1,
~11b-admi11iKl.rarlorns. wntador<'S, chefes de 1mcr,!10, o do Rl1C1·111·~n1·~. ngrntrR, clwf!'~ dr cot·reios aitlhlllatite!l, agrntes otnbar1·:1dns r• PITIJll'l'gaclos inrnmbirlos rle qnilesqtrnr commis;iõrs.
/\ri . fi/f7. As t.hcsonrarias das reparticõos posl.flcs dever·ão
'"l'f'1·N, snrnp,rn 111rn fí!r· 1~onvcnienLe, nm i111venfarin minucimm
tine; Ya lnl'PR a rargo rins thnsnnreiros. O almoxarifado ria Oi1·1•1•f.n1·ia, ns d1qlf)sil.os do matrrial r1,as arlminist,raçõrs n subad111i11lsl1·ac:õns ~nTfio far.nhcm ihvent.a1-iado.s sempre que fôr
1·1111rP1tiP11fn. dPf.ermin:irlos esses inventarios pelo director gor:il, adminiskadoros e sub-administradores.
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!." l'rnccdcrão a esse invcnlario OR (~mpregados para <'sso
l'i111 .1·111rn11issionados pPlo diredor gl'rnl administ.radrn·ps nu
1111- adm in i1slir'ado1·ns.
~ .·!." Os modc•lus 1• l'<'•rmulas ft'irn dl' nso ,;1•rfio s1•p;1rndo,.;
p:1r;i ~1,r1·m n•1Hlidns 011 consnmidos depois dP fpif.a a 1'.ompP1 •• 1111• dP.-<1'.:t!'ga ao resp011sa\·el.
.\1·1. :í\8. :\s f1'1rm11las impr1~ssas P 11l1•11silios q111• d1•\·;rn1
--:i·1· 1111il'nl'llll'" ,;1•rii11 1'01·111•1·idos :is arlminisL1·ai,:.õPs 1wla DirP1·l111·i:i. :·1~ s11ll-ad111i11isl.1·a1·iips f> ."111·c11rsar1." p1•la." ad111i11isl.r:t1:1-11"' d1• que 1h'1>1'11d1·1·1·111 1• :'1s agP111 . ias p1,las arlrniuist.ra.<:.ii1•s 1•
-11 I i--:111111 i nisl.ra(;<u"s.
l 1 :1r:1gr:ipl10 11ni1"0 .. \ a1·1p1i,;ir.iío rle nh.iel':o.o; de PXpPdi1•11f.c
" 1il1•11silios. niln l'nrn1'.('.idos pPla Direcloria. sp1·:i frila 1wlas
:1d111i11isl1·ac:õf's :'is q1Jal's s1'. distrilmir:í o i'.l'Prlitn lll'l'Ps,;:irio.
-;:11'·11 q11:111do a 1 lir1•cLoria HP1·al (•1il1•11d1•r 1·1111\1•11i1•1li1· " 1'11r11•·1·i1111•11lo pPl11 al111oxa1·il'adn gr.,ral .
.\l'i. :í 't!l. Os 1·IJ1•1'1•-; elas Sf'CÇÕl'S d1• 1·1•cc·l1i11wnlo 1• 1·m1fr1·1•1H· ia cll' mala,, 11as ar111Ji11isl1r"a1:-õc1s e. i'Uh-adrninist.1·açõns,
"' 1•111·a1·1·p1:wclns cll' s1w1'.111·~ar;s e ns ai,mntP~ sr;rfio ~·nsponsavc'.i~
\"·111 \':tlnr dn;; sac•1·.ns ')Ili' nãn cleYoh·r.rPm a•is <:or1·l'in~ d,. 1111dP
•·~'"' 11l1.i1•1 . 1ns ho11vi>1'P111 sido enviado.o;.
:\ri. :í:íO. Os P111p1·11gadns rio Corrl'i11 sp1·iio clis1w11s:1d11s d11
~1·1·yic:o cln .J11r~·, q11a11d11 J'r•q11isil.aclns pnl' sc·ns c·h1•1'1•s. d1J ,_,,.,._
yic:11 d11 l 1~'í!'J'1•ilo e· da :\rmada, Pm f.r;m1111 d1) p:-tz. e o cln spn·ic:o
:1cl i\·11 da <:11:11·da ~;ic·ionr>I. nos t.Prr1H>S da lPi P hf'lll :1s~i111 dos
1•1w:11·gos pPssnaPs d1• q11alq11Pr sr•1·\·i1:n adniinislr:lf.i\·o 11111· 11;[0
n postal.
Al'I. rí:íl. De t.res cm trPs annos sPrá p11iilieado o 1;11in. a111111alnw11i.P o Almmrnr/i P mnnsalrrwntP o RoV•i i111 Postol. ()
111:ippa poslnl ~Pr:í pnlilic"ado q11anchi o dirr;ctor rlPl.erminar .
. \J't .. rí'i'..' . . \ Di1·,.c·foria Grwal. as arlminislirac·õl'.s. s11h:uli11i11islraçõrs, s11rr·111·s:ws e ag-enr.ias Pspooiaes
dl' 1" P
:'' 11lassPs f1me.c•.ionariíc1. sPmprí'. q11P ftw po<:Rivel, mn p1·oprios
11ac'.i1111:ws "· 11:1 l':i!L1 1ksl,.s. 1•rn pr,.dins p:nl.ic•11l:i1·,., 1·111ilr:1l'iad11s.
Art.. 55:1. O proclndo elas mullas imposl:is por inf1·ac!:iic'.R
rlisl'iplinares sm·:í app;icadn :i const.ilnic;ão do p:itrin10nin <ifl
11ma snciedadc bencftrentc postal q11c tPnha qnc1·11rs:i•'~ nos T~s
l:iclos, c·ahp,nrlo an riircct.or gflral Ps!ahPIPr.p,r as c1mclic:iif's p:irn
:1 1·111111Ps~iín rlPSSP hmw!icin.
A ri. :í5 'I. f'oh nenhum pretext.o dP\·prflo ser· l'JH'1'!'l'ados,
l"c\ra dns 1imiles rio horario conhecido. os trabalhos das secções
cl1~ rnanip11laçfin m1 011!.ros quaesquix qne int.ercsscm dirPrt.a11H·11IP an puhlii·o ..":tl\11 "·" 1·1•latiyns {is sP1·1:•i<'s rir; "'l"'di1•11f<'
1111 "" c·n1il.ahil idacl<»
Art.. 5r>rí. Os agentns P llrnso11rPiros das agencias, q11a111lo
PX11111•1·;ulos, l'lli.1·p1.rnl'iin a 'lll<'lll º·" s11hsl il11ir, por ltll'in d1• i11\'1•1ifario 1•m t.riplic·al:1. ns sPJlos 1• 0111.ros valorPs. 1·arl.a;:;. 1·111·1·1·spo11d1•nr·.ias. f.aJõPs. f(>rnrnlas imprr;ssas f\ t.odos ns oh.iPnf.n;.;
1·111 ~"11 pocJ1,1· lH'lll c·omo 111ovPis P ut.Pnsilios da agcm·1·ia, dl'\'f>JHio 11111 <l1•sfc•s ti•1·111os fit'.HJ' c·om o s11!1st.it.11t.n. 0111.1·11 c'.oll! o
r-xll1Hwarlo " o f.1•rn·Pi1·n sc'r por f'stf\ rmnr;U.ido á a<lminist.ra(;iio
l'l'SpP!'.l.iva, .i1111f.anwnf1• c·•m1 11 halannel.P para SI'!' liq11id:idr1 a
~11:1 T'PS]lOllSahilidade.
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AC'l'08 DO POIJER EXECUTIVO

Arl.. ~i~i<i. 11;xUnda uma agencia deverá o agente recolher
:i ,.,n!J-di1·udoria do Trafego, á administração ou sub-admi11isl1"a1J10 a 111iu t•stivn suuordinado os sellos e quaesquer valor1·s, t'arl as 1~ mais o!J,ii'dos l'lll seu poder, mediante inventario,
Jay1·ad11 1'111 dua,.; via,.;, Jicando uma em poder do ex-agente, que
'"·11wlforú a mtfr·a junla ao halanectc para prestação de suas
1·1.rtfas.
i 'a1·agT<tpl1u u nieu. :-;i, po1· tJualljuc1· motivo, não convier
"''" ""' llii.i1•1·lus a quu su r·dcru est1~ ar·tigu sejam remdUdos
111.c.:11 ilil'•'1~l.a1ttl'Ith· :í sul.J-dil'ect.oria do Trafego, á adminb1t<ra1·:\11 llll s1il>-ad111inist.rac:.ão, serão os ditos objectos recolhidos
l'"I" "x-ag1•11ll' :·1 ªF"ncia qnc lhe for indicada •', nesse caso, o
i11\ "11la1"io "'~rú lavrado l'l!I t1·es vias, 1icando u111a dL•llas na
:1.c:1·111·ia . . \ falta das formalidades indiCQ(:)a,., nos dous p11-ece1io-1Jft>s arl.igo~. torna o 1·11lpado r1•spu11sa\·pJ plll' l'SSPS ohjcetos
I' \ :1 Jtl!'('S .
.\l'f .. :1:i7. '.\ia' 1·1•pal'li1Jl('s posfat•s d" grnnd1· 111ovi1111•11lo
1·111 qt11· a Yl'11ila "" ::wllos l' mais fó1·111ulas d!' franquia, nfto
i'"''ª ,,.1· r.. ita di1·1·1·t:11111·11f" p1:!0 lh-t•,.,11u1·1'it·o, ou seus l'it>is,
11.; wat i1·a11t.1·s •h··signados pam tal fim pelos administradorctl
·"'I'\ iri'10 ''"li i'"'l'"11..;:tl1ilidad" p1·opl'ia " prt>slarão 1·onla dial'ia11H'lllt! .
. \ l't. :J:iK. ()s porl 1· i.1·1>.; das repa1·tii;ões postacs Llev<Jrão re, id i 1·, St'lllJIL'C lJllt' 1'01· Jll"SÍ\'t'l, llOS odifkioS em que ÍUllUCiO-'
11a1·1•111 as 1111's11ias l'l'\):tl'ti1;i11·s.
Al'f.. fí5\J. Todos os t'lll]Jt'cgados do C01Tl'io são ltiernreh,.i_ca1111•nt e suliurdinados 1•nf 1·1· si, na Ol'dcm de sua e lasse; e~o,
p11n"1rr, i111111,.di:i1:11111·11le s1ll1ordinados ú autoridade SUJJl't'iOr da·
rqia ri i1;ão untll' 1i\'l'l't'lll l'Xet-eicio I', mais direclamente, ao
1·lll'fl' do s1•n i1:n q111• d1•s1•mprnharem .
. \I'!. GGO. (),.; Pllllll'l'gados enearregados de dirigir um serYi1.:o sãn J'l'sponsaYuis pPla sua exceuc:ão. al1"111 da responsa ..
J1ilidad1\ imlividual lJlH' llrns eail.Ja pela parte, que porventura
<'Xl'i'lli.l~Jtl, do lllf'SlllO Sl\l'VÍÇO .
. \1t. fi!il. ,\o" l'u11cciu11Wt'ios que dirigirem seeçÕl~s e suc" 11 l'~a,.s. 1~ ªº" agi •11t1 ·-; do Correio e.alrn n•sp01H!et· pelos moY" i", tlil'·ll,.;ilio ..; I' d1•11iais ohjedos do uso u 81'l'vii:o da secção,
.;11t·1·ur"al ou age1wia a seu c'argo e indic<l!t', no e.aso de ex1ra\ io 011 da!lllll!. qu:tl o responsavel, afim dl' que se lO!'llO
d1'1.,·I iYa a iJ,.Yida i11d1•umização.
A1·I. :ili:.'. lgua l11lt'ntt• cabe aos funccionarius que dirigem
,;i·r~t-H's 1· s11ccu1•sa1•s, aos ag1•ntes especiaes e aos de fª e .2ª
1·lass1•,.; aprest•nl ai' ao s11pp1·io1· immudiato, no mel'l do janeiro
iJ,. 1·ada a111to, o !'daturio do serviço a seu cargo, referente ao ·
a111w findo, 1• 11 in\'1•11(.ar·iu dos moveis e utensílios da secção,
s111·1\ursal ou agencia ·a seu eargo.
A1·f. :-11i~1. Os "111p1·ugados dos eoneios ambulantes, os tio
"''!'\ i1:0 poslal 110 mal', o,; ag•~nles embarcados, os fiscaes emlia1·1·:11lo.;, os t'al'lcirn". L'Uttlinuos, conduclor1~s. psfafdas l' se1·Y1·11ks 11s;.i;1·ão, ,.;1.•1np1·u que :;e achar-em em serviço, do reS[ll't'I h 11 1111il'01·me sob pena de multa ou suspensão.
~\t·L. 3li í. U dir1,etor g·Lwal expedirá com a brevidade pos" i \'" 1 as m·1·.1·ssarias insti·ucçõcs para a execução deste re;.: 1ila111L•11 lu, to111 todos os modelos.

AUTOS DO PODER EXECUTIVO

,\l'i.. GliG. São considerados legislação subsidiai·ias as dis1111:-;i1;ü1•s da Uouveucão Postal, os Aiccordes e seus regulamentos,
11;1 p:11·f 1) applica vel aos 1"1\spncLivos sorvicos no paiz.

UAl'ITULO XXXJV
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1:-<11. :ií1•:8

TH.\NH\Tll!I \.\;-\

Awt. GGtl. Em yil'fudo drst.e regulamento ficam oxLindos
11" ''''e!Ui1Jl.c,s logarns: 11a J >ircdoria Geral dous claviculario:-<,
s1•i-; l'i1:is 1k lª i:las;;1•, >'t'is J ieis de :!ª ela,se e dous trabalha.J,,11·s. e na ad1ni11isLrn1:ão dt) S. Paulo ll!ll f'il'I do U1esoureiro .
.\ri.. Gtii. Fwa111 1:r1•:1dns os Sl',!.:lli11l1·~ io,e!:U'<'S : 11a 1>irel'l111·ia Ur1·al 11111 s1•1:rPfa.1·io da 811!1-Pil'nduria do Traf'cgo, 81\i,,
l.l11•,-;11111·1:irn.-; 1: sl'is 1·i1:is dn l111•sourl'il'U de succur:;:ws, l\111 Sl)J"1·e[!Le de 1" class>: e 11111 de '.2", e 1m Ad111inisLrai;.ão de S. l'aulo
11111 almoxarife.
Art. 5G8. O c1ugo de soorelario da Sub-Dirocf.oria do
T1 :tf'!'µo s1•1·:·1 p1·01 ido cll'l'1·I iva11H•nl.e
pelo 1·x-a.iuda11l1• do
:id1lliuisLrador da 1~xl.inct.a, Adminisl.ração dos Correios do
1>i~l1·icto Fcdel'al e a,dual clief'e da 1ª ,;ccçãn do T1·afogo .
.\rl.. :JG!J. O acl.ual rhcfe da Ji• secção de C()lnfabilidadn e
s1·11 ;1,i11da11f.1~ ]':ló'.'i<tl':lo :1 1•:-;1·1·1·1>r 1·1•s111•1·ti1·a11!l'lll1' rh 1·a1·gos
dt~ alrnoxariro o ajudante, dev•m<lo este p1·cslal' a devida fia111:.a,
1111(''l1•r1111Js dn a!'f .. '1:J1. (ls ad11a1:s a11:-;ili:1r1•s do ri'fl'rid1l ellefo
r1:1 ':-':trfio a auxiliares do almoxarifo.
Arl.. Giü. Para os earg11~ de thrsuurcfros e fieis elas sue
(" 11·'i:W.'i Ol'a ex islm1 (.1)S e do almoxarifo ua Administração de
H. l'anlu serão aprnyeitruJo, ns actuacs fieis de t.hesoureiros
1·11j11.'i l11µ·a1·es J'or:nn 1~xfi111~l11s. d1•vendo p1·psfar as lia111:a.'i de' iof;1-;, nus l.1:1·11ws do al'I .. í::;.
1\l'I. Gil. () p1·11\ in11·11l11 dos lugar1~s 11<- :11~n·sso s1• fal'Ú
d1·11f.1"0 do q1iadm do Jll'S.<oal podeudo ,,llfl'P!anlo o GovrH·no di~
l'"ll-":n·, no morne11!0 da 1·xPcU1;ão de.si u ri:,:ulamento, as for1i1alid:11les J'1•gula111enlares, nas pl'imeiras 1h>llll'a<;ões 1• Pl'Ulllü1;ü"s si os nonwaclos ou promovido,; conla1·P111 ma is d1• f.rc·.'i
:11111(\s de sei·vir;o postal t1ll, pelo 1111•11os, l'inl'u a1111os i](\ s1•11 i1:11
1111Jili1:0, ,,em nota.
Arl .. il7;!. O preseul1J 1·1·gulamcnLu t!e:;d1~ já 1\ IH1:;i.u 1:m
1•x1'1·11çiio, l'XcepLo na parte relativa a novos serviços depoudc11 l.es do instrucções.
A l't. 573. Ficam revogaJas as <lisposiçõcs cm conl rariu
:1-; du presente regulamento.
llio de J.aneiro, :J

d1~

111J\L'J11bl'O d0 Hllt.-J. J. Sr:11l11·11.
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1!abella A
T- nIRECTORIA GERAL
dil'ecl.011· g()ral ......................... .
II -

~UB-DTllECTORIA

24:000$000

DE EXPEDIENTE

1 sub-diroctor ..........•...............•

:1 chefes de secçfio a !) :000$ ............... .
:J 1º' offiniaes a 1:200$ .................. .
:1 :!'" uf.ficiae" a 1\ :OilO~ ......•...•...•....

l eat·lographo ........................... .
!\ 0º' officiacs a 4 :80-0'$ ..........•.•......
!:! a111arnw11sc;-; a .\ : 000$ ................... .
I '! praf.icanll'S de 1' classe a 0 :200$ ......... .
(i pml.i.canl(·S de 2' el:tSSll a 2: ·l00$ ......... .
4 contiuuos a 1 : 800$ ..................... .
-~ serventes de 1a classe, diaria. de 5$.' . .... .
servente de 2" classe, diwria de 3$500 .... .

15:000$000
27:000$000
21:600$000
18 :0-00$000
6:000$000
28:800$00()
48:000$000
38:400$000
1.4:400$000
7:200$000
3:650$000
li :277$500
2~:327$500

1li -

''
:1
1

SlJB-DinECTOHTA DE CONTABILIDADE

snb-rli1·octor .......................... .
tlIC."Olll'(~i1·0 litwlusivc 800$ prura quebras).
almoxnrifo ............................ .
ehPft~s de secção a 9 :000$ .............. .
I '" off'iciacs a 7: 200$ .................. .
n,iullaJ!ltc de almoxarifc ................ .
:.'º' 10Hicia('s a G :000$ .................. .

;;
l cl;win1Jario ........................... .

li :l"' olf'i1:iaPs a 1 :800$ .................. .
11 fiPis de thcsoureiro (inclusive 200$ para
11uebras) a 5 :000$ ................... .
'!O amanuenscs a 4 :000$ ................. .
l H fiPis de 2ª classc (inclusive 200$ para quc]Jras) a :l:GOO$ ...................... .

.rn Fraticirntes de

1" classe a 3 :200$ ....... ..
:'G pratk.anf.es r!c :?ª rlassc a '..'. :400$ ........ .

:, auxiliares (]1) almoxarrifado a 2 :400$ ..... .
O contínuos a 1 :800$ .................... .
1O servent"s de 1ª classe, diaria de 5$ ...... .
2 serventrs de 2• classe, diaria de 3$500 ... .

15:000$000
10:800$000
9:000$000
18:000$000
~! 1 : 600$000
6:000$000
18:000$000
6:000$000
28:800$000
55:000$000
80:000$000
G8 : 4(}();$ 00 O
128:000$000
60:000$0()10
12:000$000
10:800$000
18:250$000
2:555$000

568:205$000

:lft4
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1\

. ;.;111~-UIHI 1 :1:TlllUA l>O 'l'[L\FJWO E f'EHYTÇOS
l'OtSTAE8

,;1th-dil'l'l'·l.Ol' .•........ , •••..•••••. , ••••
,;p1·.rd.al'in ...•......•...•••.•.•.••••.•••
1 r.1i,.1:1~s
dn sie1·~·il11 a !l :0110$ ..•.......•...
:.'li I"' orl'i1·ia1•s a i :·!tiO!l;, ................. .
;~,

'.!""

11fri1·ia'·~

a

~·, :0110$ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'itl .,
11!1'i1·ü11•,; a I :Kt\11* ................. .
1i 1 hPs1J1tL'Pi1·11s d1• s111·1·111·sal a G :UOO* (ind11si' 1• :!1111:'< parn q11"111·as1 ........... .
11111 aina11uP11sl's a 1 :000:) ................... .
li li1•is 11<' t iWSIJlll'l\iJ'll d1\ 8ll\:Clll'Sal a :l :(\00$
1'i111'fu,;i\'I' :!OW\i pêUL"a tflll'bl'<VS) ......... .
!Kt\ p1·at.i1·a11!Ps d1· Iª 1:lass1• a :i:iUO$ .......•
ili p1·a.Ji1·.a11(!',; d1~ :!" 1:ktss1• a:!: íOO~ ........ .
11111 1·a1·\1•irns 1\1· \" 1·lass1• a :l:t\00$ ......... .
·:1111 1·arl1•i1·w; d1· :!ª l'lass1\ a :1 :000$ .....•....
ltlll 1:a.1'11·i1·1Js 11\' :lª l'las,;1• a :!:'t00$ ......... .
:1: 1·.a1'!1·irn,; 11·111w·s a :1 :tiOOI\' ............... .
Ili l'arldms 1·111·a1•s d1• :!ª "1ass1• a :!:'ill0$ .... .
K ·1·1111! ilJ.\ln.s a \ :K00$ ................... .
:--: 1 ·"'l'\1•11l1•s d1• I' l'!a.ss1', diaria 11P ri$ ...... .
.:\ s1·1·\1•1tl1•s d1• ·_'' l'lass1•, diaria d1· :l$'í011 ... .
1 1·111T1'"ir·11 JJll'slr"" din1·ia 11 .. !1$ ........... .
·• ''.'n1T1~ .. i1·0::;, dial'ia d1~ 'i!f\300 ............. .
·;I) l'S(alelas l'XPL'l'SSO:-;, dial'ia 1fo 5$ ........ .

i&:llOU.'j;OOU
1O : ríOO!tOOl I
liJ:Ollll$000
l'1'1:llllO!jiOllll
17í0 :tlllll*llllll
1\I·_':111li\$(11111
:lO :tl0\1*111111

íOO :(llH1$11111l
',!. l :tilllP\;111111
Glti:OOW\:01111
;1ti8 : OllW!WOll
:wo :0011$04111
lilNJ1:tHlll$t~tlll

:240 :01111$11011

ll!J::!.OW\;0110
:! í :000$01111
11: !1011$01111
1'17 :H:!fi$000
:l!I :lill:!*;,1111
:;:·!W1:fllllll
G: .'J'if.$1100
54 :if.iO.'j;tHl(J

\' - l'IJllT.\1\1.\
p11l'll'iro

:~ ajudante~

..................•..•.•...•...
do pnrl1·i1·0 a 't :000* .......... .

'1 :KIHl!\'111111
t :2 : 0011$0011

1li

:t->111\~llllll

'Tabella B
1-

''
"

:l

:1

Amazonas

adrn in i.~t.1·:11ln1· .......................•.•
1·11rit.ado1· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1111•sn11r'l•i11·11 li1ll'lw;i\1• lillll$ parn fJllPlll'llS).
1·l1Pi'1·,.; ili' ,.;1·1·1::i11 a ti :lllHI*· ............. .
I"" 11i'l'i!·ia1•,.; a :í íOll* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·>"" nl'l'i<·iaPK a '1 r;oo* .................. .
:\"' offieiaes a :1 lillO.* .................. .

''º7 :000$000
::!110$000
li: jll0.~0011
I:! :11011.'j;111111
10 :Kllll!l;Ollll
1:l: GOll$11110
lll:Hllll.'j;llllll

5411

AUTOS DU PODER EXECUTIVO

:! Fieis dn thPsou1·púo a 3 :600$ (iTllC!usive
100* pam qud1ras) ................. .
1 i'OJ'!t'il'O ,, ............................ ,
Ili .\1nan11w111.s"·' a 3 :0110$ .................. .
·_•o 1'1·af.il'a11!1•s dP I" 1·1<1ss1· a 2: 100$ ....... .
IG 1:a1·teil'os rk I" 1·lassp a :! ;.100$ .......... .
li Cal'll'iru-; d1· :!" !'la-;s1• a ·2 ::!00$ ......... .
Ili i'l'afi!·a11Ll"' d1• :!" 1·lasse a 1 :800$ ....... .
q
l:o11tiJ1llUS a 1 :GOO$ ................... ..
:-:,.,.,.,.111,.s dr• !" cla,.;s1', diaria de 4$ ...... .
" :-:1•n 1•11fl>s d1• ·1 " elassP, diaria de 2~500 .. .

7:200$000
:3:600$000

ººº*ººº
ººº*ººº

:rn :
.rn :000$000
:
3fi

13:200$000
f 8 : 000.$000
3 : 000!~000
5 :810$000
1 :825ij\0()0

237 :8!i5$000
(),.; 1•111p1·1·µado.-; da .\d111i11isll'ai:iio do .\111az1111a.-; p1•1·1·1'.]IPl'<io
11111:1 grnlifi1·:wiio l•ll'al 1·al1·11lada ,.;nh1·1~ 11s \1•1wime11fo, r1,.sta
lalll'lla, s1•11do .. 1:i 'Ir
adminisl:r•a<lor ate\ porteiro inclusive,
í11 '/j ªº' ;1111a11111·w.;1•s ai<· l'artr•iros e 60 % aos contínuos e

ª"

~t 'I'\ l'JI f 1 1 ~.

l i - Bahia
•.\d1ni11 i·d l':tdlll' ......................... .
r:onfador .............................. .
Tl1Psn111'l'il'o 1inl'fusi\ ,. f\00$ pam f!UPl11·as\.
:: í:liiifl'R dt1 s1•1·t:lo a ·; ::!OO* ............... .
:: I'" 1)ffi1·iaPs a n:noo*· .................. .
li:!"' llf'l'i1·i:ws a 0::!00$ ................... .
H :l"' ol'f'ii-ia1•s a í: íilOi' ................... .
" Jo'iPis dP flwso11rPil'fl a í :300$ (inlclusive
100~ pa1·a q11l'l>1·as .................... .
1'"1·f,o i l'IJ • . . . . • . . • . • . . • . • • • . • • • • • • • • • '. •••
\j11d:111f1· do prn·lt·irn ................... .
1~. \111:111111•11,;1•.-; a :l:fi00$ ................... .
.,~, P1·af i1·a1!11·.-; d1• I" 1·la,;.-;i· a :! ;800!fi ......... .
10 l'l'al i1·a11!1·s d1• ·!" 1·las"" a :! ;000$ ........ ..
1·! 1'.arl1·i1·11,; ,J,, f" l'ia.-;s1• a :l:OOO$ .......... .
:.' Í f'.:11·fl'Íl'll,-; d1• :!" 1•f;t.'iSI' :1 '!; í00$., .. , ..... ,
f·! 1:a1·f1·i1·11.; d1· :;" 1·fa.;;;1• a 1 :HOll.'1\ .......... .
1 :non~ ..................... .
Ili ~1·1·\1•111•"' d1· f'
dia1·ia d1• 1$300 ... .
~1·1·y1•11f1·., dl' "" 1·la."'"'· dia1·ia dr• 3$ ....... .
1 '.it:!I i111111.-.:

<1

"'ª""'"

f '..' : OOO:jq lOO

8; 100$000

8: 2owwoo

'..' 1 :!i00$1Jl)0
f 8 :OOWf;OOO
31 : :!00$000

:1s : '-'ºº*0011

8 :(iil0$000
!1 : '200$0011

:1 ;000$11011

[j í : 0011$011()
'iO ;000$000
:lfl: 000$000

:w :000$0011

ri i :<i00$000
:! 1 :C00$000
:1 :200$000

16: 1'..'rí$000
oi

::mo:i;ooo

1.13 : 00rí$000

III - Ceará
\d111i11isl1·nd11r ......................... .
1:111!1;id111' .............................. .
Tl11"""111"·irn 1 i111·f11.;i\ ,. fillO!l; pal'a q11Phrasl.
" ! :111•1'1'.'i d1• s1•1·1::ío ;i li ;llOW!; ... , ........... .
., I '"' ol'fi1· i:tl'~ :i :>: íflfPf' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:! :.''" 111'1'i1·i:11"' a í :GOO$ ................... .
:l ;\·" nfri1·ia1•s a :l:<i00$ ........•...•.•••••.
Poder Executivo - 1911 (Vol. III)

1il : rífHl$0111 I
7 ::!OWf;OOO

li: 10il:f;1lllll

ººº*ººº

1:! :
IO : 800$000

f 3 :GOO!f\000

10:800$000
35

546

J\CTOS Oü PODEI\ EXECUTIVO

' 1:i,~is

rl•~

llte,,oul'c~rn

a 3 ;600$

(inclusive

IOO:f: pa1·a 1pwlirns1 . . . . . . . . . . . , ...•. , ..•

,,
lll

IO
H
li

l 1 111·l,.in1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.\111a1111<•11s1•..; a :l :11(111~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l 1 rnli1·anl•·" "" I" 1·la""1' a :.':lllll:f: ......... .
l'rn1i,.anl"" d•·'.'" 1·la,;-;1• a 1 :H110.~ . . . . . . . . . •
1:al'l•·i1·11,; d1· I'
a .·!: '100*· . . . . . . . . . .
!:a1·l,.i1·11.; d1· '.'' ··1:1"''' a ·e :·!1111,l; . . . . . . . . . . .
1:111ili11w1,; a 1 ::,1111*· . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . •
l"<'I'\ 1·1!11•-; 11<' I" "'ª'~'" dia1·ia t11· í:f: ....... .

"'ª""'"

:; ~1·J'Yl'!lll's d1• · 1 -1 1·la~:-.:1·,

di:11·ia

d1• :.1~~100 . . . . .

i : :!00$0111)

:.! :tHIO*OOO
15 : ()()(}$(]()()
:! '! :000*ººº
1H : 111111!\;flll()
l\l::'llll:fllllll
1:: : '!lllli'llllll
:: :lllllli'lllJll
~, :N'1il:f'O(lll
:! : i :: '*~11111

IV - Minas Geraes
'\d111i11 i,;l rnd111· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, \j11da1it 1• • • . • . . • . • • • • • • • • • • . . • • . . • . • • • • •
1:11nlado1· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tli1•s1H1r·l'i1·" 'Ílll'i11-<i\1' lillll'< \':ll'a q111·J11·as1.
:; t:l1"1'Ps dP ~l'('~~:\11 a I :·~q\)~ . . . . . . . . . . . . . . . .
.• I "' 111'l'i1·ia•·-; a li :11111:* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
li:."'' 111'1'Íl'ia"" a éí::.'011>\i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 :1·" 1illi1·ia1•s a 1: íllll.-i; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' 1:i,·is d11 111<•,;flut·•·il'll a í ::HHl!)i (i111·lusin~
., 111rnj;_ \':11·a q11•·i>rn,; .................... .
l 1111'll'll'O .......... , .. , . , . , ... , , .. , .... , .
,\juda11l•· tio ... l'111·i•·il'o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1! i\t!H\'lllll'llSI''°' a :l :lillll~ . . . . . . . . . ,, .. , . , , , . ,
'!il t•rnt i1·a11l1·s d1· I" !'la'''' a':! :HOll*· . . . . . . . . .
1:; l'rnli•·a11I•"' d11" 1·la,..;1· a ·!:0110$ . . . . . . . . . .
IO 1:arl1•iJ'o,; d1· I' 1·la-<-;i• a :l ;000$ . . . . . . . . . . .
léí 1:arl,.i1·"" d1• :.'' 1·l:1,;-;i· a ·!:íllll:j; . . . . . . . . . ..
\l 1:arl1·ir11:-< d1• :1• 1·l:1,;..;i· a 1 :Hllil,:: . . . . . . . . . . .
·2. (:1)11t 1111111:-.; a 1 :ii1111* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H l"('t'\'(•11!•·' d1• I" 1·la.-;.·"" 1·11111 a di:i1·ia d1· ~.:::.
1 í l"f't'\'f'l!ll',-; d•· "" da..;,,•, 1·11111 a diaria d1· ;;,i;,

V-

Pará

1 1Ad1111111-;lrad111· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1:1111larl111· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l 'l'lt1•so111·,.jrn 1 i111·li1-<i\ ,. lillO:j; \':ll':t q111·l>l'as'.
:1 lilil'i'l's 11<- s1·1·1.::ít1 a ; ::!110$ . . . . . . . . . . . . . . . .
:1 I'" ll1'1'i1·ia1•s a li:llllll!\; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
li :!"' t1l'l'i•·i;w,; a !í ::.'1111$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111 :l'" 1il'l'i1·iai·-; a í: \Oll~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
., r:i('ÍS C]I' tlH'SOl1l'Pil'tl a 't ::100;1; (inclusiv0
lllll* pal'a qul'l11·as · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por!Pi1·t1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1·2 i\ma11u1•11sl's a :1 :1;1111,i; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l:í l'l'alit•atlkS dl' I" ··la.~SI' a:! :H·!HI*· . . . . . . . . .
1;; l'ral i1·a11t1•s d1• :.'" 1·la,;~1· a :.' :OOO:j; ..•.......
Ili l:ar!Pil'OS de l" da::;~1~ a :3:000* .......... .

1:.' :111111*111111
111 : 111111>);111111
H: '10ll!i;l li Ili
H ::.'1111$(11111
·: 1 :lilllli'llllll
j,'{ :llll())j;llllll
:l I ::'1111;!;111111
·, ·, :111111,1;111111

H :lillll:\'111111
1 : :' llll.'fllllll
:l :111111*111111
'1:\: ·:1111;r111111
~>li: llllll!j:I 11111
'.lll :llilllitllllll
::11:01111:\'llllll
:11i :111111-'fllllll
l li: ·!llll*111111
:1: :'llllij;Ollll
1:1: l 'tll'fllllll
í ::lKll*llllll
\Ili :::·.'11°"111111

I:! :111111:::111111

H: '11111!\'IHhl
H ::.'llll.'\;11110
'! 1 : l'illl J'.:! 11111
IH :!lllil:j;llllll
:11 : :!llll'flllllt
'1 '1 :llllil!i;llllll

H;lillllo/11110
'1 ::'lllli'llllll
'1 :1 : ~·110>1<111111
L':llflll;l;llllll
'.lil : (1110~()()1)
;;o :0011,fllOO

20 Cad!!irns de 2" classe a 2: 'i00$ .......... .
J !í Ca1·Lefros dP 3" 1·lrtsse it f :8UV$ ....•.....•
::!. Continuos a t :ll00$ ..................... .
~c·rvp11f!~s de 1" class(~, diai·ia de 'i$500 .... .
., !-;pi·vet1les de 2ª elassP, diul'ia de 3-~ ....... .
VI- Paraná
,\d111Í·11Ísf 1wl111· ..............•.........•.

C:"" f ailo1·

.............................. .
Tl11·s"111·piro U11elusÍ\c HOO$ riam quebras).

., f :Ju~r,~s dfl Sflf'f,;,ão a n :·UOO~ ......... ...... .
·> f "·<; offi(~Ütes a 5 :.100$ . .................. .

()ffi<•ittes a 1: fi00$ . .................. .
:I"' officia"s a :3: GOO!fL .................. .
" Fieis de thesoul'Ciru a 3 :GOO$ (ioolusive

.,

ti

~~·<;

f 110~ parn qu..t1ras:1 .................... .
""''ll'Íl'fl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\111a11u1·11s1!'' a

:i :llll0$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l 11 l'rnt i1·a11l es d,. l" l'lasst: a :! : 100$ ......... .
N i'rnfii'a11!Ps d•· '!' t'lassP a 1 :800$ ......... .
10 1:ar!Pi1'11s d1· 1" datls•~ a :!:íUO$ ......... ..
8 t:al'l"ii·us dt• :!" dass1.• a :! ::!IJO$ .......... .
., Uo11ti11uos a 1 :5fJU$ ..................... .
!í ~Prn•n(Ps de 1' classe, diaria d1~ li$ ....... .
" ~l'l'\'entL•,; de :!" L'ia8se, dia ria de 2$500 .... .

48:000$000
27:000$000
3:200$000
o:57d$000 '

2:f!JO$Ollo

388:300$000
1ü:50W!HJOO

1:200*ººº

(i:

í00$000

12. : OOl:J.$000

10:800$000
!J : 000$llOO

1 í : i100$000

7:200$000
3 :ti00$<IOO
18:000$0ÜO
2 í : 000$000
i4:400$000
2 li : 000$-000
i7:li00$000
3 :000$0.DO
7:300$~0

1:825$000

i!H :225$000

VII -

Pernambuco

1 .Administrador ......................... .
1 1:1111lad01.· ..................... .
1 TlH·suui·1·irn (inclusiv1J (i00$ para qudH·asl.
:11:Jil'fes d1• s1'!'\ilo a 7:200$ .............. ..
:1 J "' offidaes a fl: 000$ .................. ..
1; :!"' offkiai.·s a :1::200$ ................... .
N :]"' of"f'ieiaes a í: íU0$ ................... .
" Fieis de tltesoureirn a li :300$ (inclusive
100$ parn qneln·as,i .................... .
Porteiro ............................... .

.\judante do vorteirn ................•...

1!í AmaHu1•11ses a :l: GOO$ ................... .
:!:i Pr·ali<'allft•s dP 111 classe a 2:800$ ......... .

l!í Prali•·M1f,.s d1• :!" l'!a~se a 2:000$ ......... .
I:.' Carll'il'lls dl' l" l'lasse a 3:000$ ......... ..
'!li 1:a1·t .. i1·11~ di' :!" l'lassr~ a :! : í00$ .......... .
111 1:al'!1•irns d•· :f' 1·las~,. a 1 :HOO$ .......... .
·) Conli1llllO~ a 1 :HOO:f' ..................... .
1_; t'Pl'Yellll'S de 1" daSSt', dial'ia de ·Í$51JO .... .
G ~ut·ventL~S de 2' clas~1., dial'Ía de 3$ ....... .

12:000$000
8: 100$000
8:200$000
21 : li00$000
18:000$000
31 :200$000
35:200$000
8:600$000
4:200$000
3:000$000
5li:000$000
'10:000$00U
30:000$000

:rn :ooo$ouo

18:000$000

18 :OOO!lWOO
:l :200$000

!J:8{í5$000
li :570$000

426:025$000

a48

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

VIII 1.\d1ni11isl rado1·

Rio de Janeiro

.•........•...............

Contador· ..................... .

.,
:;
í

H

Ili

til

·:n

li
\1
1:1
1

Tli<'s•1111·1·i1·0 1 i111·!11-;i\" (i(IO'\' para q111·!was .
t:lil'i'1·s d1• s1•1·ciío a ; :·!llO:\; . . . . . . . . . . . . . . . .
!"' ol'ri1·i:ws a li :llilll::; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·!"' ol'ri1· ia1·s a :; : :'llll* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:r 11l"l"i1·ia<'s a í: íllO'i' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i<"i,.is d1· l l1•""11u1·"i''" a 't ::1n11s 1i111'.111si\1·
[(1(1$ para q111•Jlras .............· ....... .
1'orl< ·i rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.\111a11w•11s1·:- a :l :1·,110·;:; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'1·ali1·a11!1•s d<'!" 1·las-;i· a :!:HOll*····
l'rali1·a1il1·s d1• :.'" 1·ias-;i· a :! :OOils ......... .
(:arl1·i1·11s d1· l" 1·!;1ss1• a :l :O()()~ .......... .
(:arl1·il'll.s ti<' :.'" 1·l:1s.si· a :! : \011$ .......... .
(::.11'!1·i1·<>s d1· :1· 1'1:1.'·"'' a 1 :HOll,, .......... .
1;11111 iuuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~1'/'\"<'l!ll's d1• I" l'lass1·. tliaria d1• \*rillll .... .
'~('J'\.('I1f11:-: tl1· ·_:=l 1·la~~1·.

.,

IX -

1i
H
·•
\1
IH
l:í
111
IH
\1
li

d1· :~~ . . . . . . . .

ª"º" .............................. .

·) C111di1111!1~

a

H: íOlli'Ollll
H ::.'1111*111111
1 '1: íllll!lillllll
IH :llllO*llllll
:!li :HOllfl;Ollll
:!;) ::.'ll()S()llJI

H :liOll*(lllll
í ::!011$111111
::r, :11011*111111
:.'H :111111~111111
íO :111111="111111
IH :111111:r111111
·: 1 : lillll*ll(lll
:.' i : 11110*111111
I : lillWf:llllll
li:;) /OSllllll
'1 ::\K11:r111111

Rio Grande do Sul

d lll i 11isl1·ad111· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( :11111
Tl11•s11111·1•il'íf i111·l11si\ 1• (ill0$ pal'a q1ff•i1rn-<".
1:111•1'tis d1• .'-'Pt'l'.fiU a i: ·!li0$ . . . . . . . . . . . . . . . .
I"~ ()ffi1·ia1~~ a t>:0008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:!"' 111'f'i1·ia1•s a ~,:·:nwJ; .................. ..
;)"' 111.f'il'i:ll's a Í: \111),C, . . . . . . . . . . . . . . . .
Fi1•is d1~ tl11•sou1·<'i/'ll a ·í :300=" (inclt1sive
1011* pa1·a q111·!11 as .................... .
l'11rl1·iro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.\111a11t1!'11.si•.s a :1:1io11* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'rnli1·a11ll's ili'!" 1·!assl' a :!:HOO:Ji ......... .
l'rnli1·a11l1·s d1• '.'" l'iass1• a :!:000*··········
1'.;11·11·i1·11.-; "" I" l'!ass1• a :l:lllHI*···········
1:arl1·i1·os d1• :!" l'lass1• a ·!: íllO* .......... .
1:aJ'f1•i1·os <11• :l' 1·la.ss" a 1 :HOllS ..•........
1:a1·(<'i1·11s 1·111·a1·s a :1 :111111=" . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .\

:;
;:

diaria

1·! :llllll*Ollll

1 :llOfl~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H :-:1•1'\ 1•1l11•s d<" I" 1·la.s.s1•. dia1·ia <11• '•*~illll .... .
.; :-:1•1·\ 1·11!1·~ d1· :!" 1·la.;.;1·. dia1·ia d•· ::* ....... .

I'! :11011 ..;111111
H: '1llllS(lllfl
H::.'llW!;llOrl
·: 1 : <i1111:::11rn 1
1H : 11111 ISlll Ili
::1 ::.'11(1.'J'llllll
:::J::.'llllSllllll

:1'11111*111111
í : :.'( lll*lllllr
:l:.': íllll$11(Jll
;;11: '1(111*111111
:w :(11111*111111
: \() : Ili li l!j;l 11111
.í:l ::.'1111::;111111
Ili ::!110$111111
IH :111111*111111
:1 ::!011*111111
1·::1 ·,11*11110
í ::!Hll!lillllll
H

X-S. Paulo
1.\<l111i111.;frad111· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1Vi11da-11!1• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1·.1111lad1ll' . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Tl11·s11111·l'i1'<1 (j11J'i11si\1• lillll:r parn q111•l11·a~ ·.

1 :.' :llOll,,111111
1():1)()1)*()()11
H: '1110:ro1111
H ::.'llllS(l()11

ACTOS DO PODER BXBCUTIVO
~

Chnfcs de snccão a 7:200$ ....•...........

28
30
52
fiG

800$000
000$00{)
00()$000
000$000
fi (J00$0tWJ

·> l '" offic·.iars a li: 000$ ................... .

!O '!'" offkiaPs a rí :200$ .................. ..
J ;e, :r offit·.iar>s a 1: IOWlL .................. .
1 .\l111oxa1·iff' ............................ .
l•'iPis de fliesoumil'" a 1 :300$ (inclnsiv1\
1110* pa1·a q1wl1ra,;' .................... .
l'"J'(l\il'O ............................... .
Ai11da11t" dn l'"''(PÍl'O . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
\~> ;\IJJRlllll'llSI'." a :l :titltl* ... , ............... ,
\Ili J>rnlic·a11I<'." d" 1" dassf' a 2 :800lj; ......... .
\Ili l'ral i1·a11l<'s d1\ :!" f'!assf' a :! :OOO:jL ....... ..
;;11 t:art.1\irns ,J,. !" 1·las:-H' a 3:0tl0$ .......... .
'ili t:a1·l"i''"' d" :!" 1·lassf' a :2 :400$ .......... .
;li) t:arlf'il'OS d1• :l" 1·laHSI' a l :800$ .......... .
.)

t:olltilllHJ~

fl

17:200$000
·'i :200$000
3:000$000
1G2:000$000
252:000$000
180:000$000
90:000$000
120:000$000
Gí :000$000
:3 : 200.$000
42:705$000
l li : L'fí$000
l '~ :ii'llO;f\0011

L :nOO$ ..................... .

'!ti :-:>nrvelllf.c,; de 1" classe, diaria de 4$500 .... .
1:, "l'l'\'l'llfl's d1• :!" 1·!:1s"'" dia1·ia df' :!$ ....... .
Ili r·:-1al'l'fas l'Xl'l'l'SSfl,,, diaria de 1$ ......... .

1. li!l :730lj;000

T'abella

e

Am!TNTRTH.\ÇC\ER DE 2ª GLARSE

•

1-Maranhão

.J

8
8
\)
:l
1

li

1

.\dm in isll'adnr· ......................... .
t:oritadnr .............................. .
Tl1f'so111·l'i1·n '· irn·l11si\ •' \00$ para qrn•hras·· .
t :lwf'n d" Sl'1't;iÍfl ........................ .
J'" flf'fi1·iaf's a 1 :200*· .................. .
·!"" 0J'l'i1·ial's a :l:titl(l.';, .................. .
Fiel dn lhr.~11111·"i1·0 (inr.JnsiYfl 100$ para
qUf'!Jl'RS 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
J>or'i.ri1·0 ............................... .
.\llJalllll'llSl'S a '! :800* ................... .
l'rat.icantm~ dr 1 • classn a 2 :200$ ..•.•••.
Prafira11t1•s dl' :!" '"lass1• a 1 :!i00$ ......... .
t:ar'fl'it·ns 111' l" 1·lassl' a '.':100$ .......... .
t:al'lnir·os ili' 2' 1·lassf' a l :800$ .......... .
C"nt.ii1uo .............................. .
""l'YPnt PS rl1• I' 1•lass1>, diaria dP .J$ ....... .
:-'i>n•011!P dP '.'" c·.Jas'"'· diaria dr 2$500 .... .

7:200$000
G:200$000
li :G00$000
.}:800$000
,H,: 11111$000

l '1: \00$0tHl

:l : 100$000
3:000$000
11 :000.$0'00
17:600$000
12:800$000
21 :600$000
5:400$000
1:500$000
8:7íl0'$000
912$500
1::13 :272.$!100

li -

Santa Catharina

•\dmi11 iRf r·ador ......................... .
Co11 t.arltH' .............................. .

7:200$000
!1:20()1$000

51í0

AOTOS DO POPER EX.EICUTIVO

Thf1sourf1iro (inchrnivf1 -100$ para q1rnhrns).
l:hf1fc de srcçiio ........................ .
~) 1
offioians a .1 :iOO~ .... ............... .
:i 2º' offioiaes a :3: 600$ . ..................••
"<;

J

Fiel de IJ1esouroiro

(inrlmdvo 100$ para

111whras) ......... , ..................... .

t Pr ll'tei r·o

............................... .

ií Anrnnuf'11s1•-.; a 2 :ROO)j; ...•................
8 1'1·afi1·a11ff's df' l" 1·la,;sp a 2: 200$ ......... .
8 l'raf icaul,1•s d1~ ?" l'!assn a 1 :GOO$ ...•......
8 1:ai·f1dr·os rl1• f" 1·Ja,;.'c n 2:400$ .......... .
li t:arf<~ir·os d1• :!" r·las''' a J :ROO$ .......... .
1 Coulimw .............................. .
2 Nm·v1111ti•s d1• 1" 1·lassl', dinl'ia de ·Í$ ....... .
:1 í41•1·v1•11f1•" d1• :!" 1·l:t'·"'· dial'ia rl1~ '!-"ríllll .... .

·Í 6íl0$000

4 800$000
ifl' í00$0fü)

10 800$000

:i : 100$000
:i :000$000
j í :000$0'(}0
1 i : G00$00'0
f :.' :8fl0$000
j \) :i.'00$000

10:800$000
1 :tí00$000
:: : !1:!0$0110

:.' :'i:l/.~GOfl

lJ!abella D

1 -Alagôas

1 .\drnini-.;(l';idor· ......................... .
1 Cnntarlm· ................... , .......... .

1 'f'flp,;,1111·Piro (i111'.lusiv1• !00$ parn lflll']11·a.s ·.

1 Clil'l'I! rl1' Sl'l'f,'i'Íll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:i1Hf'i1·.ia"s n ?:'1fllllR ..................... .
1 J1'il'l de tltosn111·,.i1·11 (inclusivfl 100$ para

q111•.Jiras'1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
................... · . · . · · · · · · · · ·
fí ·AlllílJlllf'llSPS n '.! :'!HO!~ ................... .
li Prntina11fPS rl1! !" ..Jassr' n 2:000$ ......... .
)'oi'{ niro

10 l'rafi1·a11fPs d•''.'" l'lass1· a 1 :HJ0$ ......... .
1r, CnrfPirns dn I" 1·las-.;P a ? :000$ ......... ..
" l'.a!'fl'il'OS "" 2" 1·l:t-<SI' a 1 :?íl0$ .......... .
1 r:onf i nnn .............................. .
li í-'1•1·11•11f PS dl' f" l'la.S~I'. 1Jl;:iria flp :1$!100 .... .
·• :-<1•1T1•11f1•s "" ':'" 1·las''" iliarin dr• ?$GOO .... .

II - Espirito Santo
i\ drn i 11 isf rwlor· ......................... .
<'.1111/ adnl' .............................. .
'fll11·,1111r1·iro !i11 .. I11'-'Í\'1• ífHl~ 11ar·n q111·J11·n.'-''.
Cl11·r·" d1 ."'1\1•1:rín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:i fJff'ir·i:ws a 2: '100$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
J
f
1

1

1 Fl11l de thr.Rom·eiro (inclusive 10(}$ para
q1rnbras) ............... · · · . · · · · · · · · · · · · ·

():000$000
li: í00$000
:i :800$000
:1 :000$111111

; : ·:r 10~11110

2 ::lOO$flllO

?:200$000
11 :000$000
1 '! :000$()0()
f l :000>!:()()()
:12 :llill)$(11)f)

(; :000$01)()
1 ::.'00$01111
i :lili!í$000

1 :8'?!)$(1(}(}

f 1 l :G 1 111."11111)
li :flflll~Ollll

1 : Hlfl$00fl

:l :Hil0$111111

:i

:llilll'l:illlll

/ : }Ili J''lllll)

2::WJ$0íl0

51H

.4.0'l'OS DO POPIR BXICU'flVO

1 I'ortoiro ............................... .

3 Amanuenscs a 2 :20(}$ •..••••.•••••••••.••
li P1·atfrantcs c]e 1" classe a 2 :OOG$ ......... .

'• Prnlicantm; de 2ª classe a 1 :400$ ......... .
H 1:a1'iniros cio l" ·classe a 2:000$ .......... .
·Cal'tt>.i1·os d11 2• c·.lassc a l :200$ .......... .
Co11ti11uo .............................. .
HcJt·venlB <\t) 1 ª classe, rliarin. ele 3$500 .... .
~l'I'v1111l11 d11 2• dassP, dial'ia do 2J!l500 .... .

2:200$000
6:600$000
i.2:000$000
5:600$-000
16:000$000
!1 : 800$000 .
1:200$000
1:277$500
912@500

UI - Parahypa do Norte
1
1
1
1

i\1lrnini:;;trarlor ......................... .
Co11 t.;11lor .. ., ........................... .
'!1lrnso11ruir11 (i111!111sivP \OOlR pn.ra flllPhrnsl.
(\lw fp 1]1~ 'r1·1:1ío .................•........

111Ti1·i:ll·~ a :.>:'100$ ..................... .
1 llip\ r\P l.l1PBOlll'Pirn r indusive 100$ pam

:1

i\lll']lJ'aSl . . . . . . . , . . . • . . . . . . . . . . .

Í

1'111'1 f' i l'll ............................... .

.. \lltal\lll'ilSI'~

a '.'

::'()LJ!l; . . . . . • . . . • • • • . • • • • . •

'i PmtkanlPs 11!' 1" l'lass11 a 2 :OOOlji ......... .
1, Jl ntt i1·an t PS dP '2ª e lassl' a 1 : '10'Cl$ ......... .
fl llal'IPil'ns ciP I" dassP a :.' :000$ .......... .
:i l:adl'il'os dP :.'" 1·\ac:sP a 1 :200!\I .......... .
t Continuo .............................. .
1 ~Pl'\'Pllf P cli: 1• nlas.~1>, diaria do 3$500 .... .
• 1 t-:rn•\·P11l1•s d1) 2' l'ia.~sP, cliaria 1ln 2$500 .... .

6:000$000
4:400.000
3:800$000
3:000$000

7 :.':!'00$1)1{)()

2 : 31Hl$000
2 : 2110$0()()

8:800$000
141: 000$000

5:ti00$000

18:000$000
3

:tiOG~OO

1:200$000
1:277'500

1 !&?51!1000

.&3:202~!'í00

fabella E
1-Acre
Ar\minislrador

......................... .

!:1111 tn ilo1· ..................... · ...... · · ·
'l'h1"~"''''"il'll <i11cl11sh·" 'i0fl$ para. q11uhraR).
Clil'f1• 1k Sí'f',[:flii • . • . • . . . • • . . • . • . . • • • • • • • •

10:000$000
8!000$000
6:800$000
lí:600@000

Ol'l'jt.ial ............. · · · · · · · • · · · · · · · · · • ·
FiiJ\ rfo l.hoi:;om·Piro (inclusive 1fl()$ para
q111·l11·n,·1 .................... · ... · · · · · ·

Fí:200~000

Alll<lllllf'llSf'

7:'..'no•ooo

]'ol'l•·i 1·11

............................... .

......••......•.••..•.••..•••

2 l'rnti!'alllP:< rlt' l' l'.\RSRf' R 3 :ílOO!Í\ .......... .
i rratir,antP rJp 2" ('\SSSf' ........ , , , ..... , . , .
3 Carleirofl de t• rln~flo a 3 :600$ ........... .

,\ :2001\1000
4:000$000
,, :000$000
2:200$000

10:800$000

AC'l'OR JJO PODER EX ECUTJ\'O

Cal'f Pirn d1' ':!" classP .....•......•.........
:-;,.,.,·1·111<' df' I" C'lassf', di:wia rlf' ô$ ........•
:-;1•1·1·1·1111• d1• ·!" 1·la-<s1•. din1·in rJ,. 'i:f ........ .

,, :.'00$000

, 'ºº*ººº
WOl/WOO

;\J,··111 ""'·"''' 1·1·111•i111P11f11s. o pf's."nnl dPsignndn 1'111 c11111111i.;sii" pa1·a .-;1•1·1·i1· 11a .\d111i11isll'n1:ii11 Jlf'l'1•1·h1·1·:í 11111:1 i-!l'afil'i1·:11::i11 rixnda 111·!0 di1·i•l'l.01· gp1·al rlns C111T1'i11.s, r!1• n1·1·1'>1·dn 1·0111
" ll•·.!..!11la111f'11ln.

II -- Goyaz

'
.,
.,
..
"

\d111 in ;.,f 1·ad111· ......................... .
1:111il:~d111· ............................... .
'l'l11 ..,11111·1·il'11 'i111·l11si11• 'i1111~ p~11·a q111·l11·a,·i..
1:111·1·,. "" s1•1·1:ii11 ......................... .
1!ffi1·ia1 ........................ · .... ·. · ·
l,.i1•l df' f111•.-;0111·,.i1·11 r irn·J11."iYP 100$ pal'a
q111•])1':JSI .............................. .
Pol'lf'i1"11 ............................... .
·\111a1111f'n.s1·s a :!:Ooo*· .................. .
i'l':JI irn11lf's d1• J" 1•l:1.<s11 n 1 :800$ .......... .
l'rnl i1·:111t1·s "" :.'" elas-;1• a 1: lílO* .......... .
1:a1·f1•i1·11.' d1• I" f'!a.s.-.;1• a. J :800$ ............ .
1':1J"f1·irns d1• :'" f'l:H.SI' :1 1:
l'.1JJ1fi111111 .............................. .
:-;,.,"\'1•11f"' d1• I" 1·la.'""· dia ria rlf' :i!!' ........ .
:-;1•1·v1"llf<' dn :!" 11·la'"'" rli:wia df' 2$ ........ .

'ºº*· ........... .

;, :tWll!FllOll
1 :llil0$ilflil
:1: l1111$ilflil
•! : 8f111~1;i100
·!: liflO!f;Oilil

':.!: IOll!f:Ollll
'! : 000$0110
'i :Ollll!f:OOll
!l :01111$01111
:.' ::!011$0011
; ::!011$000
':.! ::!Oll!f:llllO
1 :1100$0110
:! : l!Hl:fiflllll
730$0flfl

III- Matto Grosgo
.\d111i11i.sf1·:11Jor ......................... .
1'.n11 fa.d111· ................... · . · · . · · · · · · · ·
'l'l11•s11111·;•i1·0 1 illf'l11siy1• wo~
lflll'hl'asi ..
f :J11•l"1• tf1• Sl'1'.1:iio ......................... .
1!ffi1·ial ................................ .
l•i1•I dP. f.l11•so111·,. i rn ri llf'llJ.'<iYf' f 00$ parn
qnr•brasl .............................. .
1'111·fpir11 ............................... .
;\lll:lllllf'll'il' ............................ .
·} ~r:ili1·:111l1•" d1• I" 1·Ja.sst1 a f :800$ ......... .
·> l'l':ilie:111fi•s d1• :!" f'la-.;s1• a f :100$ ......... .
:1 1:a1·f1•if'll-: ;J,. I" 1·l;iss1• ;i 1 :811Wr ............ .
1::11·f1·i1·1,., d1• ·!" 1·l:t>s1• :1 1 : 1110~ ............ .
1:1111fi111111 .............................. .
:-;,,,., 1•111" d1• I" 1·l:i.~sr·. di:11·i:i !],. :!$ ......... .
:-:1·1·11•nlf' d1• ·:!" 1·la.-<.""· di:i1·ia d1• ?$ ......... .

"ª"ª

;, : ()flO!fiOOO

,, : 11011$01111
:i: \00$000
':.! :800$0011
'! : ()1111;!;11(1(1
':.!: 1 ºº*1100
2:000$0110
2 :000$000
:i :fl00$11011
2 :200$0011
!í: I00$0011
? ::!00$0011
1 :000$0110
1 :0\!:;$111111
'i:l0.~111111

lj li:

1":.$111111

553

Aaros DO PGDER EXECUTIVO

IV-Piauhy
1 Administrarlnr ......................... .
1 Co11La.rlnr ............................... .
1 ThPsou1·pirn (irwlusiYf' 't00$ pnra q1whras) ..
1 Chdl' d1• SPi:(!iÍO • • . • . • • • • • • . . • • . . • • • • • . • • •
1 Ofl'i1.,ial ................................ .
1 l"i"l dn ll1PstH11·piJ'11 '.irwlusiYn 100$ parn
ljlll'i>l':lS'

"" l'li. i 1'11

•...•............••...•..•.•.••

............................... .

.\1na-11tH'll~P.<..; a :! :OOO* .................... .
·) Pl'alit·a11tl'~ d1• Iª <·la~st• a 1 :800$ .......... .
:! I1 1·at i1·a11fp,.; dl' :!" 1·lass<' ri 1: 100$ .......... .

.,

Car!Pi l'OS d1• ln l'lasRI' a 1 : 800$ ............ .
., Cnl'tPil'o:-' dti :!n 1·la~..-p a 1: 100*· ........... .
Co11ti111111 .............................. .
~1·1·\·r·11fl' dl' f" 1·lassl'. rlia1·ia dn :l$ ........ .
~l'l'\'1'1111' tl1• :!" 1·lassl'. tlial'ia. dn :!$ ..•......
V-

.\11\:lllllt'l\Sl'S

U

:! : 100$000
:!:000$000
'1:000$000
3:600$000
:~ : :Hl0$000
7 :'..'00$000
:!::!00$000
1:000$000
1 :O!l5$000
i:rn$OOO

Rio Grande do Norte

,\drnini,.;tradnr ......................... .
f:nnla.tlor ............................... .
Thl'sn11rPil'o ( irll'luc;iyn 'i00$ pn rn q11Phras) ..
f:hl'fl' tl1• s1•1·.r.:.ii11 ......................... .
Ol'fi1·ial ................................ .
I•'if'I rln llH'so111·pim linr.iuRiYe 10-0$ para
q11Ph1·as) .............................. .
f 1'11l'fI'j1·11 .... , .......................... .

:!

5 000$000
4 000$000
3 400$000
'..' 800$000
:! (il\0$000

:! ;00l)i\; ................... .

:1 l'ratil·a11fPs til' l" l'lass1• a 1 :800$ ..........
í 1'1·rili1·ri11f,., "" :!ª 1·!:1..;sf' ri 1: 100$ ..........
li Ca1·fPi1·11s tl1• I" 1·lass1• ri 1 ;800$ ............
1;a1·fPi1·11s tl1• :l' 1·la.,s1· n 1: 100.~ ............
C1111ti11110 ..............................
~1'1'\'1'11 t,. dl' I" 1·la.ssP. din ria de 3$ .........
~1·1·yp11f<' tl1• :!" ,.,[assl'. rlial'ia ri():!$ .........

.
.
.

.
.

.
.

5:000$000
4:000$000
3:400$000
2:800$.000
:! : ôOO!jfOOO

2 : l 00$000
'..' :000$000
t\:000$000
5: /i00$000
!1 : !1

ºº*ººº

10:800$000
'1 :li00$000
1 :000$000
1 :O!l5$000
7::10$000
55:725$000

VI-Sergipe
Admi11istrarlnr ......................... .
Cn11ta.dor ............................... .
Tl11'sn111·Pif'fl li111·I11siYP /i00$ para qnnhras) ..
CJ1t•f"p 1]1•

St't'C:fit1 . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . • • .

t!l'l'i1·ial ................................ .
l•'il'! rln IJ11;sm11·,.il'll liTwlnsivc 10H$ para
q1wl11·as) .............................. .
Pnl'l.Pir11 ............................... .
·> A1nar111P11sr·~ n :.! :00'!~- ................... .
:1 l'ratic·a11!Ps ti<' I" c:lnssc a 1 :800$ .......... .
l'l'atiea11f1•s dn º!" l'lass1• a 1 :100$ .......... .

5 000$00(1
'1 000$000
3 400$000
2 800$000
:!. ti00$0t)()
~' 100$000
2 000!\HHlO
'1 000$000
ri 100$000
'1 '100$000

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

r> Cn!'fnirns do 1n classr n 1 :800$ ........... .
1:arleim~ rln :2' 1·.l:1s~" ;} 1 :IOO:j\ .••••........
':111 Jf i ll li() • • . • . . • . . . . . . . • • . • • . • • . • . • . . • • •
i-\1·1·v,.11k dn 1" 1'.l:ts,.;1" di:1ria <le :1$ ......... .
·) ~t11·vp11fp,...; d1 ·! 11 <·l:is...;1•. diaria dn :.>* ........ .
1

0:000$000
í : 100$000
1 :000$000
1 :0\J!í$000
1 :lil\Wf\O(HI

Rl m- \ l l'\ITNTRTn Af1fiV.R
1-

Campanha

R11h-arlminiskador ..................... .
1:1111(a.du1· ......................... · ..... .
'l'l11•s11111'l'it·o (irll'lnsin• H!Oill pnra ifllf'hras) ..
f~lide

dr; Sl'<'.r,.fín ......................... .
................................ .

nrn1~ial

1
1

:1

:1
:1
L.j

Finl do fhf'snnr·eiro !ilwlusive 100$ para
q11Phrasl ......... , .................... .
1'11rl ni ro .................... , .......... .
A111an111•11sP ............................ .
l'r:ifi1·ant"s rlfl I" 1·Ir1ss11 n 1 :800$, ......... .
l'r·:ifi1·n11fl's 1k '.'' rln-stw n 1 :100$ .......... .
na 1·f nirn8 fl,\ 1 r.ln;;:;s0 n 1 :800~ . ........... .
Ca1·fni1·ns dP- ~!n r~las:--:P n f: fílíl~ ............ .
""1·v1•11fr;. rlinri:i r)n ~*·
11

.................. .

5:00íl$001l
!1: 000$000
3: \00$000
2:800$000
2:(ill0$fl0fl
2 :100$000
2:000$000

2: 000$000
5 :..\00$000
8:300$00()

5:1\ílMOOO
2: '.'Oíl$0()0
f :O!lfí$fl()O

4i :2!lfí$001l

II - Diamantina
:"11l1-nrlmini8f.ra<lor ..................... .
r:1111fn.dor ...................... · · · · ... · ·.
'l'f!esnrn·f'ir·o !i11rlm;ivn !iOO* p:ira fJllf'hr:is1 ..
(:\ti' ! 1' (j(' ,Sf'l'~fÍll ......................... ,
nrrh·inl ................................ .
l"inl rln fhr>sonrr>iro (inr.lusivc 10-0$ para
0

IJIJl'\ll'flS\ , , .. , . · • • · • · · · · · • · .. • · · • • • • • • • •
1 1'111·!0il'O ............................... .
1 i\111:111111•nsn ............................ .
:1 l 1 r:Jfi1·a11f"s "" f" 1'.lass1• :i 1 :80íl$ .......... .
:1 1'1·ali1·:111l1·.~ d"''" f'.ln~~,, :i 1 :100$ .......... .
:l 1:a.f"fl'i1·n." tll' f• 1·la;;R<' n 1 :8íl0$ ............ ,
0
f ~:11·f<\i r·n~ d1• ~ª f',la.~~~ n f ~ ffHJ~ . ........... .

'·'"l"\'1·111 ,., tli:11·in. 1!1• :1lll, ' . ' .. ' ' ... '. ' ••...•

5:000$0()0

1:0()0$00()
3:1\0íl$000

2:800$0fl0
2:ô0M:.Jlll
2: 1 IJll~IHIO

2:000$0110

2:000$000
!i :10íl$000
:1 ::'líl0$000
ri :1\00$01111
'.':200$000
1 :O!lfí$000

4j

: 295~00()

AO'J'PS !lO

III -

POJU~J\

Fllf.liCf]TJVO

Ili

Minas do Rio de Contas

1 Rub-arlmi'nisf.rador ..................... .
l 1:fl11fado1· ... ~ .......................... ..
f Tl1"~"111·C'irn ( inl'l11sirn 'iOO!J\ para quPhras) ..
1 CIJ1•f1• d1• ~ecção.........
.
1 Fiel de t.ltesonrl'iro (inclusive 10.0$ para
queb1·as'J .............................. .
l'o!'f.ci r·o ............................... .
:\ rnanul'nsr ............................ .
'2- Pralicarlfes d1i. iª 1~lasse a l :800$ .......... .
l'raficanfD dP 2" classr, .................. .
2 Ca1·lPi1·os dn 1n classe a. 1 :800$ ............ .
t~a.J'lcit·o de 2" classe ..................... .
HPT'\'C'll tr, rlin1·in rle :1$ ................... .

5:00'0'$000
4:000$000
3:400$000
2:600$000
2 :100$000
2:000$001'.l
2:000~000

3:600$000
1:100$000
3:600$000
i :100$000
1 :005$000
31°:5915$000

IV - Ribeirão Preto
11 Sub-adminisf,rador .......•...••••.••••••
1 l!01dadn1· '. ............................. .
l 'J'ltps1111r .. i1·0 (i111,l11~i\" H\0$ para f[t1f'bra::;) ..
1 Chnfr il•~ srcç.ã1l. ........................ .
1 Fiel dC" fhes01milro (inclusive 100$ para
quPhras 1 •..••.......•.•..••....•••••••
Portriro ............................... .
Aman11P11~" ............................ .
q
Pl'afi1·a11tPs dn 1ª r.las.~n a '2.:200$ .......... .
íi Prnti1·a1ll"s ri"?ª dassf' a 1 !800$ .......... .
:! Ca.rf Pi rns de 1• clnsse a 12: 400$ ... : ........ .
•> nurtP.i ros dr~ 2n cla~rnn a 1 :800$ ....•........
•) HPl'VPnf<~s, dia1~ia dP1 :l$500 ................ .

6:000$000
4:800$000
-1:500$000
:1:000$000
2:10Q$000
2: 4O\.J$000
2:600*ººº
4:400$000
10:600$000
7:200$000
3:600$000
2:555$000
53:955$000

V·-Uberaba
1 Rnb-arlminist.raflor ..................... .
1 Co11 ta.dor ............................... .
1 TJ1psonrPirn (inrl11sivP 1100$ para quf'liras) ..
1 Clirfn <]P sPrr,ãn ......................... .

5:000$000
4:000$000
3 :400$000'
2:soo$goo
2 :1100$. vl.l

q11d11·a,;) ........................... ·... .

g: f 00$POtJ

! ()ffi1dal ................................ .
1 F\r,l rlr, lhesouroiro (inclusive 10-0$ pàra

1 Poifriro ...... : ....... : . : ........ : : .... .
) ·~flJalllJf'llSI'

. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , ., . . . . . .

:1 l'rrili1·n111"~ <Ir• t• 1·Ja<RP a 1 :RflQ$ .......... .
;i l'rnfic·nnf,., d1• '!" 1·la~s•• n 1 '.1()0$ .......... .
:i 1:ar!Pir·11s de• I" 1·lassP a 1 :800$ ........ , ... ,
q
nnJ'fi~ir·oR dt\ ?n f•Jn~~P rl· 1: 100~.,.,.,,,,:,,,
Rf'lrvrnf 1•, d inrin dP 8$ ................. : ..

2:0001\lOOO
2:000$000
ri:100$000
:l ::1001\lOOO
!í :/iOOl\lOOO

2 :?OOf!!OOO

1:005$000
41:295$000

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

T'abella

a

1- Campos
.\µ.1·11111

................................ .

\j11d:111l1· "" ag1•11l1• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tl11·>11111 <'il'11 'i111'!11.,i\1• íllll:fi pal'a q11d11·:H ..
l-'i1·I d1• ll11•,.,.>1J/'1•iro 1 i1ll'l11,i1P 11111$ p:i1·a
q111·l11·a.~ 1. . ............................ .
\ 111:111111 'l/SI' . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
1> i'l'al i1·a11l1•' a :! ::!011~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 1:arl1•i1·11.; a :!:·!110:\l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:-;,.,.,.,.,Ji,·s. dia1·i;" d1·

"* .................. .

II -

~1·1·\·1·1111•.-.;,

dir1rin dj\

".!:

~,1111.~111111

:.': íllll:fiilllll
1:1 : ;_'f)ll:fillllll
:! :.' : 111111$111111
;_' : !l:.'0$01111

Rio Grande (Cidade)

\g1•11ll' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .•.
.\j111f;111tt• do ag·p11f.1'. .........•.........•.
Tl1"'"111·1·irn '.iiwli1.,i11· '1110)1; para rp1P!lrnR) ..
fi1·l d1• ll11>.'1>111·1•il'11 li111·lm<i1"" lllO!f; par·a
q111·f 11·a.' · .............................. .
' \111:111111·11st'' a ., :1;1111~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1; 1•1·a1i1·a11l1•' a :! : :!1111)1; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 1:a1·l 1·i1·11,; a :! : :!OO)I; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
::

(1 OllllijWOO
:11111)1;0110
!lilil>'Jlli/1

:i~:-.nn

................ .

1 :llllO:jWOO
ri :11110$000
'i:íllWfllilil

:i: lllll:f;llllO

;j ::.'llll:fllllll
t:!::.'llWj;llllll
:!:!:OllWj;llllll
:1 :H:l:!$~Jilll

III - Santos
\g-Pn l 1 •

•••••••••••••••••••••••••••••••••

.\ j 11d;111l 1• d11 a.c:nnl1• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tl11»11111·,.i1·11 1 i1wf11>i1·1· 'i/111$ p:1ra q11"1l1'aR' ..
l 1'i1•l dn lf1f's11111·1'iro (i11í'11rniYi> 10-0$ para
ljlll'i>l':t')

.J

.................. ' ........... '

.\111:lJll/l'//Sl'S

a

:l;J',(10$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"'ª·''"'a·:!

I .' l'1·ali1·a11l1•.-; d1• I"
:8011$ .......... .
H i'rnl i1·:l1ll1"~ if1• ·!" t'fa.ss1• ;" :! :0110$ .......... .
i:, 1::11'11•i1·11s a :! : wrnt: ...................... .

:.;1·1·11•111"'· dia1·ia "" í$:íllO . . . . . . . . . . . . . . . .

H : OllWf;llOO
li :1100$11(111
:í : j()(l:<J li IJ 1

:1: iOll!l;Ollll

IR :OOO:fOOO

:u :(i(l())l;OiJJI

Ili :OOO:f;Ollll
'.!(): 000$11110
R : :! I::' :f'."",011

EX~UTJVO

ACTOS DO PODER

1.rabella H
1-

Agencias de 1" classe
Vendmento aunual

.\;..: .. 11t1• ... ' ' . ' . ' ..... ' ...... .
.\ i 11da1rt 1• d11 ;1.;..:1·1Jf1• . • . . . . . . . • • •
Tl11·-;11111·1·i1·11
l'ntl il';111l1·~.
1:a 1·t Pi 1·11,;,
:-'1•1·\ 1·11'"'· dial'ia.
l·'.,;lal',.la-;. dial'ias di\1•1·-;as.

;1 :OOU*OOO

a

(j :000$000

% do n•1ici111L'lllo d1J agente

'Y!I d11 \ 1•1wi 111e11to do agenLP

II - Agencias de 2" classe
.\,!.!1•1rf I' , , . , , , , , . . , , . . . · • , • • • •
i\i11d;111'1· d11 a-;..:1·1111" .......... .
( :al'l 1•i1'11,;.
~1·1·y1·11l1"'· dia1·ia.
J·:-;lal',.1<1-;, dial'ia-; di\ 1·1·-;;~,;.

'Xí dn

J :80Wj;OOO a ;i :000$000

do agente

\'PIH;i1m•11lo

III - Agencias de 3" classe
-<Jraf.ifi1·ai:üo

.\,!.!1'11' I' . • . • • . ' ' • • • ' . . • • • . • • • •
.\.i11da11'1· 1 f':11·11ll:ili\11i ....... .
1:a1·t1·i1·11 1l':ll'11ltalÍ\11!.
1·:-;l:tl'1·l:i-;, dial'ia.
IV -

. \µ1•11(1

1

'

í80:j;OOO

annunl

a l : 800$000

1,{? da µrnf i ri1,a(,,'ão do agente

Agencias de 4" classe

••••••••••••••

'

•

'

'180$00(

••••

1I" abella

I

Amazonas
l il .\;..:1•11t .. ~ a :1 :1iOll* ....................... .

36:000$000

Piauhy
'i ag1•11f1•:-; a '.' :11111)* ........................ .

8 :OOO!IWOO
4í :000$000

AC1'0S

no PODEn EXECIJTIVO
Tabella J

1:m1IJllCl)\ll
'·f111,l111·l111·1""'

1•

1·sl:tl'1•la...;,

Ili·~

t'j1111'111·1111,•

~l.\LAf-'
11

...;1•1'\ i1·0

di··da111·ia...; ...................... :.
lli11 "" .Ja111·ir11, :: ili' 111111·111liru d1• J!IJ 1.

1· ;1:--1

1)j;~ria' di1 i·1·,a.-;
./ • ./. Si'11/11·11.

() l'r<'.,id1·11!1· da lt1·p1dilir.a d11s K·dad11.-: IJ11iif11..; d11 H1·:11.il,
1:··.111d11 da a1i1111·i1a1:i" 1·"11..;Ja,lf•· ""ai'!. lil da l1·i 11. ·',;::,::. ""
::1 d1• d1•'/.<'llJlll'll di• l\IJll, l'l'··.111\1• :1(1Jll'<1\:JI' 11 lli•µ11Ja1111•11!11 fio
~··n ii:11 "" l'<1voa11w1il", q111· a ,.,,,. ar11111pa11'1a ,. 1 a•· a ...;..;iµ11ad11
f"•l11 .~linislro dl' J•:sfado da .\µTir.ullura, I11duslria (' Co111111N1·.io;
11•\11.~ad:i ....; a-; di:-'[Hi...:i1~1-11·.-; 1·111 1·011ll'a1·i11.

llio "" .fallf•il'IJ, :: ili~ 11<11·1~mlH'O ili- l\ll I. \10" da l1td••Jll'll1/i'wia 1· :,>;;·· da ll<'J1llliii1:a.
!IEn:\l léS li. P.\ l·\1mrn1: 1.
/

1

1•tlru

de 'f'ul1·!/u.

Heg ulamento a que se refere o aecreto n. 9. 081, desta data
CAPJTULO I
Ili!

\1·1.

,.;1·:1t\li)I

JJ!·:

l'0\'11\l\IE'.\ITU

11 ~~,.1·1·i1:0 d•· 111111i:u111·1if". i·11111J1r1·111•11d1•111l11 :1
,. 1·.11J,,11iza1:;i•1. .,,.1·:1 p1·11111111 id11 111·la 11 11ifí11 dir1•n!l'ilia11fp a1·1.,)1·d11 1'nm '" g11y1•r1111s 1·-:l:1doa1·s,
1·111p1·1·za..; d1• l'i:u::lo 1·1>1·1·1·a 1111 f111vial, 1:0111pa111iia.-; 1111 H·""1·i:11'1't1•..; pa1·ti1·1J!a1·1•..;, ,,Ji..;,.t·1adas
gat'<llllia.-: 1w1:1.•s,.;a1·i:1..: :'1
''"ª 1·1·;..:ul:11·idad1', d1· a1·1'.(JJ·d11 e111n 11 Jll'l;,;i)llk I'<'g11Jamc11to.
i\l'l.. .·:." l'ar·a os dl'1•i[11s du al'ligo a11leriul' s1:riíu at·•Jll1id11s
1 1111111 i111111i:-:ran!P.-; us <'slra11geirus me1wn:s de 6U au11os, que,
·:•:i" '"1·rr1·11t!11 d•: doi·111.:as tu11lagiosas, 11:10 exercendo Jll'01j,,;1,, ili ici!a, 111·111 s1·11do t'<'<'<1Til11•1·ido::; eo11w 1·.1·iminorn~. d1·s,,,·i/1•i1·u..;, 1111·ndigo..;, \'agali1111do,.;, derneulL•s, ou invalido..:, cl1t•.l!:11·1·111 a11s purlus uacio11al'.i 1·0111 passagP111 de ;!'' ou :J·• cla.-;,;1~
:1 1·11.-:la da U11iiíu. dos l·:-:tatl11..; ou de h·t·epiJ·us; e os lJ\11'. 1:111
il!11aldat!P d1• corulic;õ1•,.;, lPndu pagu
suas [la<;sagcns, 11ui1,.1·1·111 µ11sa1· dos J'aYor1•s 1'•Jlll'l't!idos aos l'e1·Pm-rlt1•gadof'.
l'arn:-:rnplw unieo. O..; maiores dl' !iO a1mos 1• os inaplos
11111·:1 u lrali:tll1u sú serão ad1uiLtidos quando acompanhado:,; 1k
~"ª' l:rn1ilia-:. u11 quando Yie1·em para a companhia d1~~1.a~.
1·11111la1ifo ·IJllP lia.ia da nw~111a \lalllilia, pelo rn1•no~. u111 irnli' i11!10 'ai ido, 11ara 01111·11 invalido, ou para u1t1 ali" d1111~
!1111 i111·1·..; de liü armos.
1 "

i111111i~1·:11':i11
1·!:11111•1II•~ 1111

ª'

ª"

At-L a. ~<\os lnirtligr11ntes qt.te IJU Mtàbel~eéreíll em qualqu1Jr ponto do p1tiz, e se dedic!tre!l1 ll tttHW:iuer rànio da agri'eullura, imlustr-ia, co111rtlet·clo, lll"te oti occupação titil, silu
gal'antidos: o· exet·cicio plono da sua actividade, inteira liberdarll' de fra!Jall11J; dl·sd•· qtw 11fio ltaja urre11;;a :í segurança, á
~aurle o aos i;oslumcs puLlicos; liLon.lade uo 1crenças e de
!'UILo; e, finalmente, o goso de todos os direitos eivis; attriJJ11idos au,; nal'ionaes vela Constituição e leis em vigOl'.
0

CAPITULO II
li.\

INTi\llÍH'!:Ç1\o DE !Ml\1Hil\ANTE8

.\ri. ·1." ! J· ":O\ m·110 F1~ueral <li1·ige e auxilia, de accôrdo
'"'"1 os l•~stados. 1• ~e!ll mnhargo de acção identica por: parte
di·sf.1·s, a iit!.rndtH'<;ãn e localização de immigrantes que, re1111i11d11 as i;o11di<:õ1•s JJ1oraes uxpressas 1110 arL 2º, sendo agri1·1rlln1·,.;; P Yindo a1·rnnpanhados de familia ou a chamado d:1
11t1·~111a. qu iz"'"'lll l1J>wfo:ar-sc no paiz icomo proprietarios rul'a1•s, as~ i111 c"omo prol<'gu e• guia aquelles <1ue vierem esponta111•a1m·11te e· ca1·d1:rr1·rn d1· patrocinio para a sua primeira in~l alht\;ão, uma Yl'Z LJlte possuam os requisitos exigidos dos
pri11wiros.
Art.. !í.º Emquanto 11ão for sufficicnte a entrada de im111igra11t<'s <'Sporda11ros 1111 paiz, a União fornecerá gratuJ.alll<'lllc ::os 1•stra11geiros que exerçam a pl'ofissão de agricul1111·1·::; 1) queil'am Yir acompanhados de suas familias, ou a
1·1!aniaclo das rnrsmas, uma vez que estejam nos casos de ser
a1·11l11 idos !'Olllo irnrnigrantes, nos termos do art. 2º, e venham
'""f alwlrcf'r-~e c·omo proprielarios ruraes:
1", passagl'11s de 3" classe desde o porto de embarque até
o Hio d" .raw•i1·n 011 qualqur~r outro pol'fo nacional, em
q111· 1•sf,..ia montado o srrviço de recebimento e hospedagem;
'!", l'l'cehi111"11Lo nos mL•smos portos, desemLan1ue ele pe::is.,as 1• ltaµngr11s, ag-asall10. alimentação, tratamPnto medico o
111,.tlka1rn.•11los. 1•1n üaso de d1wuça na ehegada e pelo tempo
i 11d isp1•11saYP!, ahi .sP;rn i 1·ern para a localidade l)Scolhida;
::". transp11rle l'lll estradas de ferro ou linha de navo;.;:11::io a vapor at1;. a estação ou porto ele destino;
\". isPnc:ão dr dirr,itos para Lagagcm, instrumentos agrirnlas ou d<' sua r11·of'is~ão, de accôrdo com a legislação em
vigol';
!í", l'SL'IPrecirrw11tos n informações por intcrmedio de in1"1·p1·f'!ps quP ns acompanharão sempre que fôr necessario .
.\rt. !i." São 1w1nsidnrndos immigrantes espontaneos os ·que
vi1·r1•m rir, portos estrangeiros com passagem de 2ª ou 3° classe,
l"ll' 1·onfa propria.
Ar!. I." A1H inunigrantes espontanPos r, aos que, co111
pa..;sag<'m paga J1!']11s Estado~ ou por krceiros, vierem !com
dl'.,[i110 ao 111i1·tn d•) Hi11 tl" .Tarwiro ou a porto,; Pm que o scrYi•:11 d<' 1·1'l'<'Li111P11io " l11ispPdag1•m f'sti\·pr rH·ganizarlo, srrão
l'a1·111f:Hl11s pPlo G0Ye1·11n l<'Pderal os favores mencionados nos
11,, '.!, :J, '1 t' 5 tio arligo precedente.

:mo

AUTIJS DU PUDEll EXECU'l'I \'li

:\ri .. H." f<;Jll 1'il'CUillSla1wias t•xtraordinal'ias, o ( 011\·1~11no
l"1'<.l1·1·al podf'1·;i i11t1·111Jti1,ir á sua cus la pra! icos d1\ ag1·i11·1tll.ura,
1.ool1·1·h11ia. vd1·1·i11al'ia e indu.-;tria rural, assilll l'lHllo illlrniµ:raril1·.'< d1· qualq111•1· naeio11alidadP ·~ p!'ofissiio. p:1l'a t1·ahall111s
d1\ 1'.onstnn·\;iio d1• via.-; 11.Pt'l'!'as, 0JJ1·as pu!Jli1•.as. 111'1'il'i11as 011
111!1 J'l)'i rins.
i'ara;.rraplio 1111ii:o. (J..; it1J1niµ:nwt.1:s d(' qw· ll'al.a " p1·1·s1'1!11· al'figo d1•\·1·1·ã11 1·1•u11il' º·' l'l'l]uisifo,; JJJOn11•s a q111• si:
J'í•1'1·1"1· o al'I. :!". 1· fp1·ií11 us fa\·or1•s 1·.m11p1·d11·t1did1ts 110 arl. ~, ..
il1·sl 1• r1·g1ila1111•11lo .
.\rt. \l.'' :\ idad1'. rnnralidail1" profis~fio e p:u·1·nt1·si·11 d11s
i1111nigTa11fl's ,;1·rií" pruYados JJOl' d01'.Ullll'fllus dignos d1\ l'i;, Yi.sadi>s pl'io 1•111·a1·1·f'µ:ad11 oJ'fic·ial do Sl'l'\'ÍÇ'11 no porlo d1• l'llll1an]llí\ 1111, na !'alta df'sf1• fnr111·1·ionari11, pl'io nJllsul ou ag1·11t.P
1·1111.stilal' J11'azil1\il'o .
. \I'!. 10. •Ji:' li1'!'1' a11 i11u11ig1·a1tl1• 1•.si·ol111•1· e• lo111al' o d1•.-di110
'illí' lhn aprouy1·1·.
Pnrngrap'ho unico. Os faYOl't's para l1walizai;ií11 df' i1u111iµ.1·a11ll's 1·111110 p1·11p1·il'!a1·i11s ,_;1'1 pod1•1·ií11, 1•11t1·1·fa11f11. s1•1· 1·11111·1·diil11,, qua11d11 11 lll!l'i1•11 1·11!1111ial pol' 1•!1,.s 1•.-w11ll!id11 1•sli11·;·
1·111 1'1111d:11;fí11 1· di ..;;p11z1·1· d1• l1d1·s p1·pparnd11.-; pai':! 11,_; 1·1·1·1·!J,.1· .
. \rl. 11. O.; 1·l•fil'P.'if'll!a'1Jfps tlll Hrnzil e n.;; 1•111·a1·1·1·gad11.'
''" .si·r·\ i1·11 d1· i111111i'"1·a1•ií11 1111 l'Xf1·1·i11r 1i..;a1·iío d1· lodPs "'
»11'i1" p1·;·1·i.'"'' p:11·a c'·Yiliir a 1 inda 1·11mn i1111ni!!l'a1if,.·s ili· l'ª'~a~.~ril'n:--1 d1· '.!: 1· :~·' (·Ja....;-..:1'!-I, qu1• 11;i11 pn:'.-..::un ~1·1· aj·1dl1 id11~ 110:--:
í1·1·1111\.'i d11 a1·I. :'" d1•.sl1• dl'1'l'l'IO.
i'al':t.'"l'al'i10 1111il'11. Os l'lll':tl'l'l•garJ11, do 1·1•1·l'l1i1111•11lo i111111•di1·ií11 11 dPsi·111i>a1·q111• dos dil11s passagPil'ns 11as J111sp1·dal'ias d1·
i111111ig!':lllil'-<. 1•111i1a1'1':tiJí1•s 1• 111ai.s d1•p0111l1·111"i;1s dll ~1·1·yi1:11 11->
1

P11\11;u11111lfo

,.

ª·"'

1·~111111a1il1ia ...;

d1 1

11a\·1,~·:H,':i1)

q111•

i1..,

l1·a11:-;1H11'-·

la1·1·111 .;;1•1·iío 11!il'igada., a rropafll'ia!-ns .
.\rt. I'! . . \ ll:iiilo 1·1• ..;;lif111' ans i111111igra1d1•.; 1•spn1ila111•11s
q110 l'or·l'111 ag!'i1·ultn1·1•..;, 1·1111.sfil11ii]n.; 1'111 l'arnilia. 111•]11 1111•1111-<
1•11111 l1·1·s 111•.s.;11a ...; 111ai111·1·s d1· I:' a1111ns 1• 1111·11111·ps d1• :ill, apla.;
pa1·a n il'al>nll111. ,. "' l's!alu•li•1·1•1·1·111 r·111110 p1·np1·i1·fa1·i11.; 1'11l':ll's. a i111p111·fa1ll'ia 1'lll'J'1''<JHH11i1•11l1· ~·,, p;1.;'a.~1·11..; d1· :i· 1·la.,,1.
d11 p111'f11 d1· 1•111ha1·qw· ao d1• dl'o.;lirlll.
~ 1." .\ i111p111'1a111·ia das pa.;sag·1·11s, parn 11s l'i11' da 1·1•.-;I ilt1i1:ií11, .si•J';'1 1·ak1ilad:t p1•!11s J>l'l'l:11 ...; pagos llll 111Ps11111 1111•1. :is
1·11111pa11hia.; d1• 11ay1•ga1:ií11 q111• 1111111·1·1·1'111 l1·a11.Sp11rlad11. 1•1!11·"
11s 1111• ..;1111" p11l'l11". i11111iignt11!1·s 11111· 1·1.nla d11 (01111·1·1111 rn1. 11a
\'alia. 11111· 1·111ila do ..; E.;faclns.
\'a a11.si•1wia ili· i>as1· pa1·a 1•sl1· 1~11111p1!111. a 1·1·.;I il11i1·:lo
-<1·1·;'1 1'1•ila d1• a1'1'1'i1·d11 1·11111 I>' 1'1·1·1:11.s 1·111T1•1!11·.'· 1·o1i11·:1d11' p1·!:1·'
r1·1'1·1·ida ..; 1·0111pa111!ias.
~ :'." 1:ad111·a11:'1, 11 di1·1·if11 a 1·ss:1 1·,.slif11i1·fí11 ~i 11-; i11l1•J'1•ssad11.s 11:!0 l'l'lflll'l'1•1·1·111 d1·11i1·11 "" dnis a111111s' 1·111!1:1d11s "" clh
il:1 1•11lrnila d11 1ap11!' lflli' os 1!1J111·e1· lrans1rn1·larln.

ACToS

no

PODKR BXKCUTIVo

s61

UAl'lTULO III
TJ.\S Füíl°'.'IL\LllHDER P.\IU INTHODP<:Ç.\O DE 11\[l\IJGRAN'J'ES

.\I'l. 13 . . \ i11troduq;ão dl' iuunigranLL•s por eonta do Govr·1·110 J<'Pderal sp1·ú PffPduacla 1wlas companhias d1• navegai,:,ão
11u ar111ado1·1·s 111rn fon•111 1·n1111wt1•11tementP auto1·izados pelos
r1•11r"s"11ta11lr's do <:o,·1·1·110 Ft>dPl'al, para isso habilitados, media11l·~ i•n;vio ajuslt· d1• Jll'Pr:o r condiçõe;; quP assegurem a
/i~gi1·11" 1• 1·011111wdidad1' do" passageiros, com obs1•ryaacia das
di.>posi\1"i1•s dt~~tP rr•gnlamPnfo .
.\rt. 1 'i. u aju.>l<' p111ler<l sp1· fPito com uma ou mais de
uma •"Olllpanhia, 1·01no 1• quando r1•soh·er o floyprao l•'ederal,
da11do-st' p1·l'fl'l'l'IH'ia :'tquPllas tJU1~ llll'lho1· aftpnderem aos iutuilos do 111l's1Jlo <:ov1·1·1111 1· 01'1'1•1'P1'Pl'l'lll maim·es ga1·antias e
va11lagl'l1s d•~ p1·1~\n. rapid1•z dP viagPm, It~·git>tll', srgurllnça,
1·0111111rnlirlad1•. as.•dsf P111·ia n1Pdir•a n trntamPnlo fios immig1·a 1it1·.>.
.
:\ l'l. 1éi. (}11al1Jl1PI' a.iusf f' jlal'a a inl!'OUll('\ãO dt\ ill1UlÍgl':tlll 1•s s•'• 'igo1·ar:í •·1nq11a11f11 convier ao (inverno Federal,
lft!I' ·"' r1•sp1·\a o di1·l'ifo, p111· ado seu ou de seus representa111Ps 1~orn1H·lPllff's, d,. •·x1·1·1·"" ampla acção fiscal, escolher os
in1111ig1·ante.;;, rrn:llsar os q1w não prcrnchcrrm as condições esta/Jel1·r·idas, sustai· os Pllthal'lJUCS, limitar o numero de pa!jjagf'llS f', final111f'llfl'. 1·Ps1·i11dil' 11 ajl!sfl' 1•111 qllalq11or tPmpo, ~m
iud•·1rn1izaçiío alguma .
.\l't. rn. 1'111· '"'111fn d11 <:ovPr110 FP<leral só serão introduzid1.1.> int1nigrn11f1·s l[llf', l'l'Ullindo as qualidadt>s Pxigidas no
111·1~sl'llf1'. 1·pg11la1111•11to " out1·as f'ondii;ões estipuladas pelos r-0pr1•,;1•11tanf Ps tio ml'snw <:1J\·p1·no, 11ara isso habilitados, tiverem
pa~sagt>·11s N•quisifadas pl'los ditos rPIH'eseutantes ás companhias 1l'Olll as qua1•s haja aj11stfl em vigo1·.
Al'f. J 7. :'ia vigr·rwia do ajuste de que trata o art. 13, as
t·11111 pa11 liias dl' 11av•·gação firam obrigadas ao seguinte:
I ", conerdPr a todos os im111igrantes que estivei·em no caso
ti•• .<1·1· dassifir·ad<H cnmo la1•s, l'lll fat•(• do arf. :.'º dPstP reguJa11!f'!lf.o, e quizcrl'lll ,·ir f'Olll passagens de 2" ou 3ª classe,
pagas ú sua nista. n aiJatinwnto dP 10 '1o sobre os preços offi<·ia lmP11t.n ajustados, l'onl'orn1r as idadC's e os portos de emha1·1Jt1f' ,. dPstino:
:?". 1· .. aliza1· por pt'(•i:os nu11 11·a superiores aos ajustados
{'u1n o ':on•rno Vi'd1'1·al, s1·gundo as idades, e entre os mesmos
jlf)l'los, f1·anspol'f<·~ dos immigrantes quP, porventura, tiverem
dn s1·1· int1·odu;,,idos por intPrmedio uo~ encarregados officiaes
do s1•1·,·i\o fPd!'t·al, 1•111 \·i1·tude dn solicitação dos goyeruos dos
Estados, f'lll(ll'f'Zas. associat:õf's n particularf's, !'OITf'THlo as des111·zac; pol' rnnta l'x!'!usiva dos interesRadm; .
.\ l'f. 18. TPrão prPfel'enria para o transporte, pelas companli ia' dt' 11 an•gaçiio que hnuvf'rl'm firmado ajuste nos
ll'rrnos dPsff' 1·1•µttla1w•11tn, os immigrantrs pspontaneos, os
,·hamauos po1· pa!'t'llf Ps já Pst.al!PIPcidos no Brazil, os requisitados offieial r• 110mi11alrne11tP, as familias de agrkultores em
P1J<le1· Executivo -1911 ( Vol. III)

36

ACTOS DO PODER EXECtJTIVO

q111· .«'i111<'1il1· ,;1: 1·11alan·111 i11divillu11,.; 111ai111·1;s dn 12 rurnns P
1111·11111·1·s d<' GO, 1: os qu1• dispuzei·1·m 1k r1•1·u1·sos 1we1111i<u·ios,
11111:1 1 l'Z q111: t1•111la1ll 11s 1·p1111isilos dt' qu1• trata o aL"t. '-2".
\1·t .. l\l . . \s 1'<1111pa111lias 11u1• to111a1·1·111 a si a intrndu1·.;.fío
d1· i111111Íµl':111l<'s p111· 1:111tla do <J11\·1·1·111J F1•11'•ral sfi11 01>1·iµarla.;
:1 :11 i~al' :'1 1·1·pal'l i1:fí11 1·11111pl'!<'ttll' a data tio 1·111lian1u1· 1111 1·sl 1a11µ1·i1·0, dia 111·oyayd da 1·1l1·gada. 11111111• d11 Yaprn· 1]111· 11s
l 1·;i11spu1·ta1· 1: 11!11111·1·11 d1· i1111uig1·a11l1•-;, 1·11111 a11l1"1.'1.•d1·1wi:1 d1·
11il11 dias, p1•!11 11w1111s, da 1:!ll'µada .
.\1·[. ;!O. (Js i111111iµra11l1•s iut1·11duzid11s p111· 1:1J1lla do 1:1111·1·1111 t•1·11i•J"al Yi1·fí11 ai·11n1pa11liad11s d" lllll:t lista 1•111 d11pli1·ala. 11·1111l1·11d11 11 11111111'. iilad1', 1~·dad11. 111111·i11rmlidad1· 1· p1·111j,,:111 ..i.:1·;í11 d1· 1«11·1·1t11 ..s1·11 1·11n1 11 1·111•1'1• da f:l1t1ilia 1· n111111·1·11
d" y11[111111·.; 1k Jiaµaµ1•111 rJ,. 1·ada 11111. 1·11111 iJ,.l'la1·a1.:fí11 dos
11Jl's11111s i111111iµl'a11l1•s d1• 11fi11 ltav1•1·1·111 1·1·ilo d1•s111•1.a al.i.:11111a
1·11111 1~a~...;aµ:1·11:-; pa1·a ~i, sua:-; l'arnilias 1 httgagL~ll~.
l':u·ag1·ap llll ll 11 ko. 11':.ss1'.s doeurn1·11t11s i[p1·1·1·fío y i 1· 1:11111 11
\ isl11 d11 1•1wa1·1·••gad11 d(I Sl'l'\'Í~11 ·uo pul'!r1 d1• l'Jlllrn1·1111" ou. 11a
!':Ilia d1·,.;l1· ru1H·1·i1111a1·i11, t•r1111 o \·islo do 1·1111,.;1il nu at:1·1tl1· ,,·1111, 11l:i1· l1razilPiro.
\1'1. ~'l. .\ ,1·11111pa11liia l\ll<' lra11-p11l'lar i11111ti:-:J"a1tl1·s pnl'
1·1111la d11 (:11\•·1·1111 h•d1•rnl, 111·µa11iz:u·:í la1t1ill'111 u111:1 1·1·la1·fíil
'·í11·11111sla1lf'iada das l1ai>aµ-r•1t-; 1i11I' l\11·,; l'•Jl'l.'lll l'llft'l'glll'"· :üi11t
ili· :1p1·1"'•·11fal-a, r·11111 1is d1•11iai.; d11L'\11111•11(11s, :111s 1•111·ar1·1·11:1d11.·:
iJ,, 1·1•1·1•l1i1111·1il11 1111 11111·!11 d1· d1'.sP111l1a1·q11r'.
.\l'I. ·!"!. (h; i111111igm11t1•,.; i11(rnd11zid11s a p<•did11 ,, pn1·
•·1117ia d11,; K;(ados, 1•111111·1·zas. a~sp1·ia<:1-1l'S ,. pad.i1·1tlar1•,.;, 1n1•di:11il1· i11ll'l'\l'IHJ10 dos 1·11ca1·1·t•gado,;, 11l'f'i1ria1·s do ,;1•n i1.:11 1'1·il1·1·al, s<'1·iin ignal1111•1it1· a<'(lfllJ1m1ilad11,; dos drn'.11m1·nl1is 1·xi" iil11s dos q11r· \ 1•1•111 1111r r:unla do (lo\·1·1·110 Fr•d0ral.
,\1·1. :::i. ,\s l1agaµ<'11~ dos im111ig1·a1il<·s d1•\'l'L'fÍ11 1 il' 1111,.;
1r11·,11111,.; \Up11r1•s 1p11· 1h l1·:111.sp11rlar1·111 1• a 1·1·s111'.1'.l.i1·a ,•11111pa1il1ia. an 1'1'1'1'111·1-a.s 1111 p111·lo d1· 1·n1harqu1" 1'.nln•µar:'1 a (':tda
i111111i;..:rn1tl1" 1111 a r·ada 1·!11'!'1• d<' 'i'amilia. 11111 r1·1·il111 1'nlll d1•si.i.:11:11.Jt1J d11 Jllllllf'l'll iJ1• 1·11lt11t1l'S l(lli' ll11·s 111•1·(1•!11'1'1'1'111, f' d1~
111a1·1·.as ·f[LJI: l'a~·ilil<'lll a 1·1·sLiluiçfío.
1';,.;s1•s 1·1·1.,ihos d1·Y1·1·:io 1·0111·,.1·i1· l'lllll a 1·1·l:u:iiu d1• 11111· 11·:1l:t
" a1·\. "! 1 d1'.s[1• •J'1•i.:1tla1n<'1lf11 .
.\1·!.. :! \. :'íos' aju.;f1•.; 1·111n as 1·r1111 11a11liias d1· 11:11 "µ:11::í11
s1·1·fí11 dl'l1•1·111i11:11las ª" r1'gl'as a 11hs1•1·Ya1· quanto :í 1·11111111J'i1:ii11 das r:1111ilia,.; •li- Ílllllliµ1·a1Jfl',.; aµ1·i1·ullun• ..; IJlll' d1•\'<llll
'"'I' i11t1·1Hlttzidas \1111' <'OP(a dn 1;oyp1·11n Fc(kl'al. P 111•111 a~sim
•\IJa1'"'1lll'l' 1·1111di1;1i1•s q111· i11l1·1·t•.'"l'lll an scrvi~o.·
1

C_\PITULO IV
'"' f'El\\'il,:fl ]Jl: l\Et:Ef\1\lEN'nJ. JlllSPEIJ.\liE.\J, Sl'f''lTNTn 1:
E:\l'El\lf,:.\!1 DE L\l\11(;1\.\NTES

.\l'l. "!::>. O.s s1•1·1·ir:11,.; dl' recf'JJi11wnlo, r!PsP111iiaJ"q111', liosri1~
rla:-:1•m, sustPnto P <·xrwrl i~ão do irnmigranl p,; sPrfín Pfi'f•r:f 11arfos
J11JI' eo11ta do C:ovc•rnu Fl•tkl'al.no pc1'lo d11 llio d» .Ja111·i1·n.
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:\l't. 2C.. i'i"os porto:; c,;Ladoaes, os :;ervi<;os de tfue Lrnta o
arligo a11teeedt•11tc firnrão a c.argo do Estado interessado, pod1•111lo a União couc01Ter· com os auxilios indkados [Jeste capil 1illl, 111Pdiaute mutuo acct>rdo.
,\d,, :li. O <30VL•l'Jl11 Fedm·al auxiliará os Estados nas des111·;,a~ dl' 1·pc1•l1i111P11f P, dl':;l'.mharquc, hospedagem e sustento,
~i li,; i111111igl'a11L1•-; 11ü11 fiH'l'l'lll sido introduzidos por conta do
< 011\ 1·rno 1<'l·d1•t·al. 1n1 si ío1·1·111 1\spontaneos, aehando-se nas
111,.-;111a,; •w11dit;tll•s pr1·vi.-;tas 1wslc regulamento.
,\ r·I. :!8. F"1rn dp-; 1,a,;o,; do ar ligo autecedentc., os serviços
1·1 · I" ·ri dt>s nií' 1 ''" r·iíu cus 11.'ados pelo Governo Fcilcral, compe1irri!" ai" E-dado.'. "1npn·zas, associações ou parti'culares.
_\l'[. :!\I. ~1·111 111·(,via licrn<;a official não é permittido á
"11111r1•za, as-;iwiat:iío 01t a 11ual11uc1· individuo encarregar-se do
rl1·,1·111lial'ql11' dP iru111igra11tl's.
\rl. :JO. U,; allxilios da União, no:> casu.,; do att. :!7, .con,j,J irií11 l'Jll 11aga1111·11!11 ao.-; E,.:larlos de uma 11uuta préviamente
l'i\:irla ,. 1·alr-1il:11la 1·111 1111"dia po1· immig1·aHte, attendcndo ús
t•11111li1:1l1·;;; do JH11·!11, :111 111111111 dt\ de;;eml.ra1·que e ao tempo de
l111-pl'rlag1·111. 1111P não d1~\·1·1"i il' ak:m de oito dias, salvo doença
d11 i11n11igra1Iil' 011 de JJl'ssoa di.• sua familia.
l'arngrapl10 1111 il'o. Desde que o g0Ye1·uo du Estado int .. 1·1·ss:vJo 1\ntre 1•1u a1·1·t'ir·do eom a União quanto -.í quota de
q111· trnta estP arl igo, u U11vp1·110 HPdPral maute1·á na respectiva
li11.'-'111•dal'ia um 1'l't'J"1slo do ~"L'\·i~·11 de 1'ovoame11to, afim'J'de
\1•1·if'i1·at· a irupor·larll'ia rio' auxílios IJLW th·erem de ser
l':t;.:11'. JIL'U\ itle111·i;;r, q11i111do 111:e1•ssai·io, a1·en·a du destino dos
i llll ll ig 1·a11I t'' e p 11.,1 :u· ª·' i 111'11rmaçt11•s de que us mes111os pre1· i.,a 1·e1ll .
.\l'l. ::11. () l l'a11,.;porl u 11as Yias kl'l'l'as, 11rn1·itimas e J'lu\·ia1·-; co1TP1·:'1 11<11· eonfa do UonH'llo Fed1~1·al quando os im111 igl'a11tPs JorP111 1• . qw11ta111•11s t: o solicitan•m, e 11uando introt111zidos :í. custa do < :11\«•r·no Federal, de em prezas, associações
1111 pal'lit"ular·Ps. 1111 111ra11do 1·s,.;as yias dP eurnmunieação estiy1·1·1·1H soJ1 a admini~t ra1:iin l't'dcral.
:\l't. 3:!. A 1·011d111·1:ií11 <'Ili 1•straclas geraes uu ele roi:lagern,
d<'.'d" a ""lai;ií11 da yia-1'1·1'1'"ª' porto marítimo ou fluvial em
iJll" 11 i111111if!r:mte dl's1•rnba1·1"al', ali~ o nueleo colonial ou local i rlad1• rlP tJ,.~f i11os. s1_·1·:í 1'01·11l'cida pelo Ooverno Federal, si o
lllll'l1•0 1•stiyn1· sob .füa ad111inistra1:ão direeta; e á custa dos
J•:.-;I adu,, Pmprcza;;, ass•ll'iações ou particulares, quando esti' PT'f'lll fuudall(]n nud('os, uu houverem promovido a ida dos
i 111111 i grnn t es .
.\rt. :13. :\ hos11l'dagP111 dos immigrante,; reel'rn-chegados
:111 rrnl'l"o eulouial ou :í ..-ituat,:ão do dcstiuo firará a cargo da
:1d111i1tistrai;iío tio 11ucl1•0 ou dos que houverPrn promovido a
iria d11' 1111•,-11w-;;. q11Pt' '"'.ia o Uovcrno FedPral. f]IH'I' OR Esl;1rJíl-.;, <'111p1·1·za~. ª"1n·i<u;t1t•' nu particulares.
,\l't. :n. u.~ ""l'\ ii;11s de reePhimPHtn, deseml.rarc1ue, 110~
Jll'd:tg<'m, sustl'nlü 1• eonduct,:ão dos immigrantcs merncerão
a "iduos euidados da Dircctoria do Serviç.o do Povoamento.
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CAPITULO V
ll.\ l\El'.\Tl\L\!J,\O
.\1-t. :r>. <> (:m .. rn11 1.. ,.,Ji-rnl '">11c .. c1,.,.ú ,.,.pat1·iat:ií•1, 1p1a11tl1J
st1li1·itada, aos i111111igra11t1•s agl'i1·.11lt01'f'S i11lr11d11zid<>s p111· 1:111da
da l 111iil<>. si t'011f;11·1·111 1111•11<1s d<' dt1is a111111s d" ··~!adia 11:J
lll'azil 1• 1•s(Í\1•rt•111 11t1s s1•g11i1dl's ·1·a~os:
I", \ iuva.~ " (ll'phii11.-; q111· · lliÍn p11d1iJ'1•111 ahs11l11la11ll'11!1•
p1·,,,.,.,. s11a subsis(Pnc,ia, 111'111 t iv1•rl'111 out1'f1.s 11w111IJl'lh da l'a111ilia q11" lh<'s sil'Y:u11 d1· a111parn:
'.!", os 11111· pffp1·liYa111P11ti· se inutilizar1•111
Pnfp1·rnidad ·
i1ll'Ul'avl'I, 011 pol' dl'.-;a,,lr,. soffrido no sl'r\"Í1;n 1•111 q111· si• 1•111p1· .. µ·a, a111 ,. 11ii11 l'i1·a1·1•111 a111pa1·ad11.s 11111· 11ul 1·11s 1111·111hr11s da
f:1111ilia aptos pal'a o trnlmlho;
:1°, "'q1osa 1· filhos m1•1101·ps d<'!'..' a1111os tl1• i11nniµTanl1·~
no !'a~o supl'al'ilado, si, C'lll v1~nlad1•, não pudPrc111 11rn\'l'I' :'1
s11l1sisl<'ncia da familia;
't", 1111·nor1•s "" t:! amws, m•~tnliros da fa111ilia tl1• i111111i gra11(Ps, 11as l'ir1·urnsta1wias acima 1·efp1·idas.
Art. :Ili. Para .~ .. 1· 1·0111'l'cl ida rqialri ai,: ão ans i111111ig1·a11l1'S
no~ !'asns I ", :l" 1· í" do artigo anll't'l'df'11!.I', ,·. la111lw111 pr1·1·i--;o
q111• ti•11h:\lll 1·lks Yi,·id11 IJ:!lJilual11wnl•• soli o !1•1·ffl 1• 11uko
ar1·i11111 do 1'111'f1• da l'a1nilia, cu.ia falta uu imalidez 11wli\a1· o
111·1ild11.
Ar!. :l7. Afls i111111ig1·:wtc>s l'Spo11ta111·0.~. 1·01110 1.:ws l'l'1·1111hp1·id11s Sf'f;llllrlfl o disposl11 111•;,;le n•g1iln111P11to. l'sla11do 11os
1·as1ls d11 ai'!. 3S 1•fl111iii11ado CIJlll o art. :!li. s1·1·:í 1·11111·,.tJida a
1·1·pal l'iai::í11. si soli1·ilada.
Ar! .. 38. ,\os i11rn1iµm11ks 1rns 1·m1di1;(\1·s dos ll'<'S :111t"1· .. t11·11l••s, qu1• quiZl'l'l'Ill voltar ao paiz dl' 11rig1·m, 11 ()11\1•1·111J
F1·d1·ral 1·0111·••d('l';í passag·,.11s dt~ :l" l'lass<' ai•" all p11r!11 111ais
proxi1no do d1·sti1111 " 11 auxilio 1.!P SO~ a :!00* para as dl's111·zas
df' l'f'IOl'llO, 1•11111'111·1111• li llllllll'l'O d1• 111•,.;s11as da l':trlliiia " O
"" 1·1· u rs11 a fazPr .
.\rt .. :l!'l. Os l1d1·s ti•· h·rras possuii!os a lit1i111 ddi11i(iyo
p1·l11s i111mig1·a11l"s q1w t ivl'l'l'lll di1·Pit11 :í 1· .. pal ri:u:ii11 :•o.
d1•r;lo Sl'I' n111· l'll1•s \·1•11didll.s ou tra11.'if1·rid11.'i 1•1n s1•11 p1·11\'f'il<>. s1•n1 11ff1•nsa a dir<'ilo d" l1•1·1·l'iros. 1'1'11•\'ando-s" qualq1J1•r d..Jiito q111• a1·as11 tr·11ha111 "ll1•s 1·1111trahitlo 1•11m o C:m1•1'11'1.
l'arngrnplJo 1mic1J. i'io 1·am d•~ titulo prm isorifl, 1·rn11·PrlPl'-Sl'-ha a11torizai,:ii11 parn IJlll' o transfiram 1•111 ;;1•11 l11·n1'fi1·i11, 1·111J1 os Jllf'~rnos di1·1·it11s q111• 1111•,; assislirmn.

l'"''

C.\l'ITl;LO YI
IHIS '.'il'1:1,i-;11s 1:11!.0Nl.\Ef'
.\rt. \O. :'lt11·ll'o 1·ol11uial t' a n·u11iiio d" 1111 .. ~ 1111·did11-;
e rl•'marrados, dl' t1•1Tas p;wnlhidaR, fl'rt<·is e apl'<>priadas :t
agricultura ou (t industria agro-rwmiaria, Plll boas 1•fl11dii:0c~
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dr salubridade, com agua potavel sufficiente para os diversos

mistl'res da população, contendo cada um delles a área precisa
para o dnsenvolvimento do trabalho do adquirente, servidos por
v iai_:ão capaz dP prrm ittir transporte commodo e facil, e:n
1'11voravf'l situação rconomir.a, P preparados para o cstabelr1·inw11to d0 immiµ;rant0::; como seus proprirtarios .
.\1•1.. í 1. ,\ 1'111\ila1:fi11 dl' llllf'lf'OS 1·1i1011i;w,., podPr:í Sf'l'
J>l'llt \}li\ i d:1 :
I", p('la l;nião. com 011 :<Pm auxilio dos Estados;
:.'", pl'!11s E,.;tados. com ou sem auxilio da União;
:l", pol' Ptnp1·pzas dr> viai.:ão ferrra ou fluvial, companhia!'!
1111 as,.,n1·ia(:i'íPs, f' pol' pa1·ticularf',:::, com 011 Sl'lll auxilio da
1 'nifio P dos Estados.
Paragrnplrn 1111i1•0. O Gov!'rnfl F0d!'ral reserva-sr o dit'l'iln dP i11.,.,pf'1Tio11ar o.q 1111el0os (•oloniaf',; fundados por rml'""zas d1• \·ia1;fio !'Pt't'Pa ou fluvial, compa11hias ou assoeiaçõeq,
1• p1ll' pari i1·ula1·Ps, Pmhol'a os fu11dado1·ps não gosf'm dos auxi1i11s ol'l'i1·iaPs, q11ando Pnf P1Hlc1· prrciso tomar p1·ovidi:nl'ias de
1·:11·al'll'1· µ·,.1·al ,. 111f'didas t'l'Jll'Pssiyas dl' abusos.

Cc\J'ITULO VII
nos

NT'í'.l.E08 Fl':'HJ.\[)'l)fl PELO GO\'EllNO

PEDEl\.\L

AI'!. í 'l . .\ f'1rnrlai:iín dl' nrn·lpos rolnniaf's, soh a admi11ist1·a1:ií11 d i t'l'('I a da l ln ifto P auxilio dn Estado interesRado
df',.l'tuar-sl'-11!1 t•11111 ohsPt'Ya11r.ia do disposto nrstP rrgula111•·11'11 1" l'S[H•1·ial1111•11!P, da.-; sPguintl's rPgTas:
l", a l'11ifio fa1·:\ Ps1·ollta da lnr.alidar!P P IPvar:í n pffPito
:1 1'<1!'/ll!lt.':Íil dil fllll'il'O:
:.'", si :1.'< l1·1·1·as fon•m por qualquer titulo de 1woprirdadn
dn l':·dnd11, a lJ11i:i11 r•11ll'al':Í Plll arc<'•rrlo eom o rPs1wl'!i\'11 gn' l'/'110, 1111 sPnlido d1· lltP s1·1· cPdidn a :'11·Pa prr·1·isa para a
1'<1i'lll:l\;iÍO do 11\H'lf'll.
N0slP 1·as11 o JGslado auxiliai':\ a dis1•f'imi11a1;iio, si prrriso,
nos !l'1·11111s da sua !Pgisla(,'iío d•~ IPl't'!lf! e p1·1·111itt.ir·:i que sP.iam
l'l'l'l'l'f11ados os tr·a!Jalhos pt'l'Jlaratorios P ddin itivos;
:l", logo IJUP se ad1r111 medidos e demarcados os lote-;,
liavPr-.sP-ha por· l'fl'Prt iYa a crssiio do.'I llH'.'Hnos :í União, com
a f'lau:-;ula impli1:ita dr sPrrm vPnrlidos a immigrantPs nn
111 ilizadns 1'111 pl'O\'Pito do nuclPo;
'i". si as lP1 11·as fo1·pm dl' proprirdadP particular srriío
nilqu ir idas amigavrlrn1•1lll', por compra, ou dPsap1·opriai.:ão pPla
l'11ifio ou pPlo l~stado. l'Paliza11rlo a União o;; trahalhos prPpara l 11l'io,;; I' dl'f'i 11 ili vos. nos tPrmos da alinra :.?ª.
Art. í :L O Estado podPr:'t prrstar quaesquer auxilios mn
'"'llf'ficio do~ immigranl!'s, indeprmdente dos concedidos pPlo
<:mp1·110 Fl'dl'1·al, " i11slitufr premios dP animação.
. Art. 1 \. O..; t itulos 1)J'ovisorios r dPfinitivos dr pro!'''"'d0tl" rln.~ l11IP.~ sPrii11 pa.~satlns prlos fmwcionarios rp1P para
1"'"' fot'l't11 d<'srg11ad11~ 1'"'º ministro.
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-\1'1. 1:;. O prr11hll'fll da Yl'llda dos lof!•s pí'l'fí'lll'l'l':Í ao
1:li\1•1·r1ti Fl'dí'ral. sal\·ll n 1·a,11 d<' a1·e1lrdn com prnpriPlari11s
d1• IPrTas par·fir·11l:"n·1•s IJlH'. por rmltl':ll'ln. Sí' ll'11ha111 nl1r·iµad11
:1 111·1·111ilfir· a 1'1111da1:il11 dn 11111·!1•0 1· a y1•nda d11s l1il1'"· r111•,/i:11il1• 1·1•..:lil11i1:i111 da i11111111·ianr·ia aj11...:lada ,. p1·f'iix:id:i pr·l:1
/1·:111..;f1•1·1·1wia da..; fl'J'l'a ...; ,, lH•1nf'Piforia..:.
,\ri. \(j. \ 1'<1!11·a111:a da diYirfa d11.< irnrni;.:1·a11I<'-<, 111·11y1•11i•·11l1· da y1•111la d11.-< l11fl'-< 1' 1·:1!'as " "" :111xili11.'-' q11" 11i111 ·"'·ja111
::1:il11if11..: . ..;1·1·;'1 fPila p1·!11 <:111·1·1·1111 F1·d1·1·al.
.\1·1. 11 . . \ 1'..;l'oll1a d1• l111·alidad1•.;: 1H11·:1 111wl1•11s ""l1ll1i:11•-<
l:1r-,"·-lra 1111•dia11[1• pl'1;1·i11 1'.sfnrln 1·1·;.:in11al .
.\1·1. '18. ~•'rito /ll'l'i'•·rida ...; pa1·a 1111f'!1•11'< 1•11!1111ia1'.-< a-; !111·:1lidad"·" 'f\ll'. ·"''iillr1 l'l'r'1111IH·1·idanw1d1• ..;;il11i11·1·..: ,. sal io;fa~1·11dll
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Árt. 53. Na s1;dc do nucleo serão cortstrtildos os e.dificios
d" qu1~ sP hoLIVPr misfp1·, como sejam: casas para escriptorio
r· l'Psidrncia do 1rnssual e depostlos; galpões !Hira alojdtJten-to
prnvi~orio dos irnmigrnntes Que chegarem até se transferirem
paf'a as 1·a.;as rios lo!Ps f]Ue ihm; forem distrllJúidos, e para
1io,p1•dag1•m do~ IJllH t!P.~1'.iarern eonstl'uir as suas casas por sua
1'011la " a l-'1'll µoslo. casas para agencia do correio 11 telegrapho,
1.·scPla pulilÍl'a. ol'f'i1·inas 1• mais lmdallaçõrs.

AJ't. 5 í. E1n rnda lll\l'len devprfío see mantidos:
l ", uma nll mais Psc·nlas para o Pnsinn 111·i111al'io agricnl11.
a1·1·1'irrl11 1·0111 o p1·ogrnm111a qnr, ft11· adoptaclo para ns aprPnd izados agrieolas:
2º, 11111 1·a111pn r!P dcmohstraçãn dP;;tinado ás culturas proJll ias ela l'Pgiiiil 1· a outras que possam RP1' nnlla rxploradas:
:l (H'l[llPllas nf'fil'i11as para o trabalho cio forro e da mad1·i 1·a. d1·sl inadas aos filli11s do.'< c·olonos quP fl'PCJ\1Ptilh1·p111 o
1·111·-:11 p1·i111al'i11 aµ-rieola .
.\ri. :i5. :\11;111 do q11r trata o artigo antrrior, o Governo
11111l1•1·:í m:111l1•J':
l", a11inia1"' 1'"fll'11(l111·!orPs mais adeq11adcJR :í zona afim
d" Sl'l'l'lll 11lilizad11s 111•los 1·nlnnns;
'.!". i11slalla1;iil',.; pal'a l11•11cficianwnto dos productoll tlgri1·nlas do 1n!l'l1•n, 1111•dia11I" as c•onrliçõl's que fnrrm Pstahele1·id:i.-: nas insf 1·111·1:i\l's do fll'l's1•11tP L'Pg11lamriifo;
3º, rlepOfdlos cfo instrunwnlos <' mac·hinas agric~dlas, i~sitn
r·111110 a11i111a"s dP tl'alialhn para scrl'm utilizados 1wlos colonos
d11l'a11!1• '" p1·i111f'il'o~ ~··i-: mPz<'s r!P ,;;11a i11stallàçiio 110 1111clco,
:1 j11 irn do dif'1•c·lnl';
\ ', s!Of'/;· d" rnarh inas. lnste11m0ntos r utPT1silios agrirolas
rn ::<1•J'1•m \·1·11didos pi' lo mu;to aos colonos:
ri", 11111 1111 mais postos mPlcorologicos .
.\ri. 5ti. Os immigrantPs agricultor0s, formando familias
dP~li11:11las ú localiza1:ãn Pm nuf'IPos r.oloniaPs, gosarão dàs
Sl'!'!.'11 intPs ,·a11 laµl'11s. al1;m rlP outras rrf Prirlas no pre.sPntc
1·Pg11larnl'nfo:
I ". ali 1111•111 a1:iín aos rP1'Pm-rhP1wdos. gral11itámct1tr for111·1· ida d11ra11fl' !1·1·s dias, P Pm casos Pxtraorcli11árioR :Hé seis
dia-: 1111 111axi11111. si 1111·1·vpnf11ra Pl!Ps carP.rPrcm dPste auxilio;
'.!". dul'a11I" o.s sl'is prim0irn.s mPzrs, c em casos extrâoí'~
di1ia1·ios ali'• 11 nilayn mPz, a contar da data eril qüe chegàrem
no mw!P11. ::<i os immigrnntrR cuidárPm tfo culturll e benefi1·ianll'nlo do." sc•us ln!l's <' nãn tlisrrnzerP!ti dr tecürso~ pnrn '!e
rnan t l'f':
n\ II'ahalho~ a salario ou emprPitada em ohras 011 s0rviçns
d11 n1wl1·n. faz .. rnln-sP a lliRll'ibuição <loR RPrviços dP sort0 qne
a 1·:11la adulln dr urna familia c·orrPRpondam pouco mais ou
1111•1111~. a .i11irn da ad111i11isfração, 1!í dias dl' trahal11n por mrz,
""'·p111!11. qunnln p11ssivPl. consistir o sPrviço <'m prrparn ou
111Pll11wa1111·11!0 da l'slrnda 011 do rarninhn quP Sl'T'\·i1· ao lntr,
q111• l!tl' p1•1·f1•111·1·1·. 1111 1'111 011l1·os tralmlhos prnximns:
/1'" 1'111 raJ!a dl' lraliall!O l'PnlllllPl'aclo, 011 f[llallc!O f'SfC não
i1a-:!1•. a i11i111 d:1 :1d111i11i~l1w:ii11, para 111a11l1'1' r:1111ilias nnmed1~
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1·11sa.,, l'1ll'll1'tl'l'-Sf'-hãn YÍ\'Pl'Ps a dP!1ito aos chefl's da familia,
1·a l1·lJ la11do-s" r•s ..;r' fn1·111·1· i lllf'11to :í !'azão df' $800 a l $ dial'icis
1111 11iaximo, por arlultn ou pn1· rnain1· d1• sP!P a11nn.~. P rl1· 1111;I ad" poJ' 1111·no1· r!f' sP[P al(· 1I'l'S a11110.s.
:l", 111 .. dica111P11los " rlida gratuit:1111r•1ifl' P111 1'ª"º d1· 111nl1•,1 iai r!ul'anli.' n J1l'i111i>i1'<1 a111lil, a datar tln dia P111 q111• 1'111•gar1·111 ao 111!1'!1'0.
l'aragraplio 1111i1·n. llar-sl'-lia assisf1•11r·ia lllf'dir·a g1·al11ila
ª"" i111111igra11ff's 1•111qu:u1fn o 11u1·l1•0 não 1'111· "111ancipad11 .
. \ri. ;, i. O 1:n\'1'!'1111 l·'i•rl1•ral. por inf Pl'llJ••dio da J)i1·,.r·f11l'ia
do 1'i>1·yii,:o ri" J>11y11a1111•11f11. podPrú disf1·ihui1· JH'1·iorli1·a1Jl<'l!fl'
ai" 1·11!011os s1•111P11fPs 1• planlas, as.~i1n '""li" p11hli1'a1;1-11•s s11J11·1•
"" ili\ PI'""·' ram11.s da agTil'ult111·a .
.\ 1·1 . :í8. T<'rii11 pr" 1'P1·1·111· ia 11a ohl 1•111:ii11 d1 "' faYnr1'." "' 111s ig11arlo.-; 110 al'!ig11 a11t1·1·i111·, " qua11l11 aos IJLI" "" 1·1•!.,·1·1•111 a11
:lllxilin para imporlat;ão d1• a11i111a1'.s n•p1'111lll1'lllJ'l'S, ns 1•11lo1111s
qtlP, f1•11do adquil'id11 11 lilul11 dl'fi11ili\11 d1• prnpri<'datl" d1•
s1-i1s lnll's, SP i11s1Tf'Y<'l'Pl11 1111 « HPgist1·11 dP J.a\Tad111'<'s. t:l'iad111·,., 1•. l'rofissionaps ri" Industrias t:mrnf'xas » dn mi1iisl1·1·in.
,\l'f.. G\I. Esfal1PIP1·id11 u111 11rn~l1•0 1'11lonial. n <lnyp1·1111 <'11l1·a1·:'t <'Ili :i1·1·1'il'dn 1·n111 <> goyp1·1111 l<wal. pnl' i11tPrm1•di1> 1h
J li 1·p1·f o ria "" ~1· 1·, i1.:1> do i'nYoa11w111 o. para 1'.sf allPil'1"·1· 110
p111Jfn 1r1:1is 1·011\·<'11i<'11l1• 11111a 1'1·irn lil'l'I'. 1·011/'lll'l'l'llilo 1·11111 .>
:111.\ili11 q111· f1'il' 1'1111sig11ad11 1·111 l1·i nr1:a1111·1Jfaria para ""·"" fi111.
,\ri. fitl. () 1lo1·1•1'110 p1·111110\·1•1'<i a p1·npaga11da d11.' "> 11di1·al,.,. 1• 1·011p1·1·al ÍYas agri1•olas 11ns Itlll'l1•os i'oionia1>.q.
1\rl. t>I. () (iOYl'l'llll J1()(i1•1·:í lll'llll](l\f'I' ('\JIO.si1:1i1·~ " 1'1•il'a"
d1• p1·nd111·f11s agTi1·olas. sP111p1·1• q111• 1·1>11Yi1•1'<'111 1111s lltll'l1•1" 1·nl1111ia,.,, 1'1lill disll'iilni1:ii1> d1· Jll'<'111i11s.
:\ri. ti:!. ( 1 1·0101111 •·si rang-1·irn ou o f rnl1all1adol' 11a1·in11al
J111·alizatl11 q111• 11"ixar d<' 1·tilfh·ar ~r·u lnff' pnr "'"ª~" d1• f·I'<'"
1111•1""· a 11ã11 s<'I' 1111r 1111di\n .i11sfif'il'ado d1• l'ol'\:a lflaio1', a .i11iz 1
d11 dir1•1·[111· do 11tll'l1•11, "''i':Í 1'\1·lt1idn tl11 111,.s111n . .s1•111 di1·1·ifo
a i11d1•11111iza1:ãn alg11111a. d1•sd1• <Ili" 11ii11 ,,. :11·!11• 1)1• I"""'' dn
1iltiln 1frf'initiYo ili' p1·npri1·dad1'.
ParagTapl10 u11ii:o. '.'\n <'as11 d,. .i:í 1Jay1•1· ohfidn o fif11ln
rll'finifi\·o, S<'t'<Í i11d1·11111izatl11 da i111Jllll'fa11ria q111• 11111111·1· pa:.:11
:111s 1·1>l'1·l's pulliil'<h'.
:\i'I. ti:l. _\qul'll<' q111• l"'r "11a !ll:Í 1·1111dul'fa ln1·11ar-"1' 1•)1• ·
1111•1Jf11 d<' Jl<'l'lt11·1la1;ii11 para 11 11tll'l1'<1 l'i1·a ...;11.ii'iln a11 di,-pn ...;in
1111 a1·f iµn a11l1•ri111·.
,\ri. (i \. ,\ 1•xf'lusãn <'Ili q11alq111•1· dn.q rasns pr1•yj,fns 11n,:
al'f igos anl<'1·inrP.s Sl'l':Í ff'ila JH>I' ado dn di1·f'l'flll do f'<'I'\ i1:11 d11
l 1m·na111l'll!n. r·1H11 1·1"·111·.s11 10'111Jf:ni11 pa1·n 11 111i11i,f1'll.
0
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Al't. flG. Os lofr>s Sf'l'iio l'lassificados <'ll1 ruraPs P 111·ha11()s.
~ I ." Lnt.Ps ruraP:; si•1'ii() ns d<'sfiirndns :'1 laYll\ll'a " 1·1·i:11::ír>.
1·11111 :il'l·a h:islanl<' pa1·n " lrahall10 dns 1•()!111H"" <Jli" ()s :idq1111·i1·1·111.
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§ :2.º Em geral a árPa de cada lote rural não ultrapassará
25 hf'r•.ta1·r•s, si o nuclPo dAmorar á margem ou nas pro:x:imi.,.
rlarlrs dP estrada de fr1·1·0 ou de rio Sf'rvido por navegação a
, apor, podPndo ir at•; 50 hf'clares nos df'mais casos.
§ :!." Lotr;; 11 rbanns srrão ns da sildP do nuclf'o, destinados a fo1·11ia1· a fut11rn poyoa<:ão, !Pndn
frpnfP" voltadaR
pal'a as rua" ,, prn<:as.
~ I ." A :írPa de 1·ada lnt<> urhano não PX<'f'drrá df' 5. 000
111Pf ro~ quadrndos, snh·o si dPstinadas a fins rspeciars .
. \J'I. titi. Nnrmal11H•11tr l'lll cada lote rural será eonstruida
11111a casa Plll hnas L'lllldiçõrs hygirnicas, para residf'ncia do
i111migl'antP P S\la familia, preparando-Rr lambem terren.:is
p:ua as p1·im<'iras eultm·as a serem ff'itas pelo adquirente.
~ t .'' Parn attPnr!Pt' a immigrantes que preferirem -con:-·
.-dl'llir as 1'ª"ª" por sua 1·1rnla P a sru gn!'fn. pndPr-1H:•-hão ron·'"'1·var lnf Ps s1•m casa.
.
~ '! ." Da11dn-sP a hn1of hrsP do paragrnpho Jll'PcNlente, pod<'1':í sPJ' f'a1·ultado 1-!l'atuitanwntr ao adquirPnlP do lote e á
~11n familia alojanwntn prn\·isorio, ali\ f Prmina1· a construc·ção
,. p111· pl'a~.o 11ão f'Xl'f'df'11f,. d1• um anno.
A J'f. Gi. o, ]lll<'s l'llJ"UPS sPrão vPnclidns medianlr paga111,.11! o :í Yista ou a p1·azo, passando-si' no prinwiro r.aso um
til11lo rll'finiliYo 1)1> p1·opriPdarlP, " no sPgundo um titulo proYisol'in, IJll" sPrÜ suh,tituirlo iwlo ddinitiyo aprís a tPrminacão
d11.> paga11wnlns.
~ l ." An cnn1prarlrw de lntP snh rondic;fío dP pagan~nto
r>n1 pm,fac:õr!' ,·, li<'ito liquidar o <!Phitn. ao todo ou em parte,
:rnfr>s do 111·azn, afim d1' aprPssar n rPc·r>himPT1ln do titulo r\Pri11iti\n dr> p1·npriNladf'.
~ ".!." OcrntTPTHlo o caso rio paragrapho antPrinr, o rompl'ado1· g11sar:í da llnn i ficac:ão con f Prida no ~ 3º do art. 7!L
.\!'!.. (i8. Os lo ti•.' u 1·ha11os s(i pod<•rão SPJ' \'PJHfidos nwrl iantP pagamf'nfn immPdiato ·" ao Pst.rangPiro 011 ao na1'ional,
d1• p1·01'PdimP11lo ahnnarlo. quP dispuzer dP rPcursn " !'IP obrigar
a 1·1111st.r·11i1· e· asa para f'sf ahP IPrinwn to dP <'nmmPrl'in, industria
011 o f fiei na dP fl'aha 1hn. ou ao possuidor de lotP rural que,
ma11f P11!lo-n l1f'lll rulfiYarln nu hPnPfit·iarln, puder r quiz~r
e1111.~tf'1!ir na s1'•d1• dn rnll'l<'n rnna 1·asa para sua residenr.ia ou
unzn
,.. . ~ I .º Os lolPs 111·hanos dPYPrão SP!' rr>rrados pelo adqui.:·
rP11ff', Jll'lo mPnos nas Íl'PTif Ps voltadas para ruas e praças,
d1•\·c·1Hln o sY~t r>nrn d<' 1·f'1'C·as sPr app1'nYado pf'lo director do
lllll'IPO.
~ ".!.º ,\ adminislt·ar:ãn do mwh'o, dP accôrdo com o,
i11.~ppc•fol' dn 8Prvii:n dP PnvomnPnto, marear.à j)t'azos ra- ·
znav<'is, 11ãn <'X,,Pdenf Ps dP sPis mPzPs, a contar da data da·
rxpNlirão rln t ituln, r!P11tro do;; quars o adqu_irente do lote
11 l'ha no dryPr;í satisfazr1· a obrigação do paragrapho antec·1•dp1JtP P 1·111H'luir a 1·011st.rurção da rf'spectiva casa, PRtall<'IP1'Plldo nrnltns para a falta de cumprimento destas ohri-
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§ :~.º Para maior sPgurança kla eJlfrr.tividadP da con!'1wc:fín d1• 1•Prc'as r r·asas J'PgularPs nm1 lo!Ps urhnno!I, a admi•
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dn 1111dPn poder:í PxigiJ· dos p!'Pf PrtdPnf Ps a sali-;l'nc::ío
p11·1 ia 11<\'isa.'i ol11·ig:u;iíPs, nu 1rnfrns .!2a1·:llltias, al1;111 dos paga1111·11!11.-< f'!'l',.1·fuados, al'i111 d1• 1•x111•dil' 11s fifulos df' propri1•dad1•:
111" 11• 1·aso. <h fll':l7.11s "" qu,. fl'ata 11 pa!'agT:1pli11 :111f1•1·1·d1·11f1·
c1·1·:i11 1·1>1Jfad11.-;
data dos pagarrw11f11s .
.\1·f. !i!I. Os l11fl'-; y1·1ld1·1·-s1•-ltfío a lll'<'l'.<JS 111rnli1·os. p1·1··\ i:11111·!lf1• 111a1·1·ad11-; ,. """''lld1•11f Ps dP sna :'!1·1·a ,. ;:;iliia1·fí11.
\1·1. ·;o. ,\11 p1· .. c11 dos lol1·s. "'li q111· lia.i:1 1·:1.-;a, ,,:l':í :1ddi,. i1111ado 11 \'alo!' \ 1•11:11 11<•"!:1.
,\!'!.. il. A :1gl'i1·.ulto1·1•s ai:rnnpa1il1ad11s d1• l'a111ilias pnd1·1·ii11
!li~f 1 1·ai::ín
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.\J-1. i:'. li a.!2Ti1·.nll1ll' lflll' 11ii11 "" nr·lin1·
l'llndi1·ií1•,.; d1)
:11·f ig11 p1·p1·1·d1·!lf•· "'" 1111·di:1lll" 11aga1111·11'11 :í yi,_;f:i p11d•·1·:í
:11lq11il'i1· 11111 l11f1• l'lll':ll.
\!'I. 'i:l. I·:· 111•1·1lliff id11 a11 i111111iµ1·:111f1', a1·"111p:11il1:1do d·
l:1111ili:1, adq11i!'i1· llll\'(I l11fl' dl'-;df' fJlJI' 1ili!1·uha tit11l11 udi11il i\11 d11 p1·i111l'iJ'(): 1·1111st:u1d11. pnl'i'·111. a l'alllilia d1· 111ai-; d·.'
1·i111·11 111·ssllrts apla.s pal'a 11 ll'ahnll111. lllr Jiny1•111ln 11 i1111niL:1·:i11l1· """"11\'lll\·idn :1 1·11l1111·a 1111 l11·11di1·i:111wllf11 do p1·i1111•i1·11.
".,. ll11·-l1a ''"li'""dida :1 111·,.1·1·r·,.111·ia pa1·:i a 1"1111p1·a. aillda "''''
:1 pl'a:-:11. dn s1•µ1111d" l1Jl•! 1·ll11fig1111 11u p1·11xi11111.
\1·1. ; '1. \11 i111111ig1·:11!11• 1·-;l 1·:111~1·i1·11, <(li<'. ,.;1•11rl11 :t.é!J'i1·1ill11J',
11111':111<111 1111•1111-; d1• <11111.-< :1111111-; f],. •·11f1·:ida n11 p:1iz. 1·,.1i11:1l1il'
1·:h:il1J1"11f11 1·11111 l11·:11i/,.i1·:1 1111 l"ill1:t d1· hrnzil1·i1·0 11af11. 1111 :111
qu1·

...:i•

1·a...;ar·

i·11111

'':"'! r·a11!..!1·i1·a

''li1 1 g:1da

1111

p:1 i1 :t 1111•1111.-< d1• d11is ar11111s 1·1111111 i111111ig1·:i11Lt•, s1·1·:í 1·11111·1•dirl·1
11111 l11f1• ti•· f1•1Tas rnr11 lil11l11 prnybol'i11. q11e s1• ~1i11sfil11ir:·1
p111· 11111 rll'fi11ifh11 tf,. p1·11p1·i,.<larl1" s1·111 01111s algu111 pa1·a .i
1·:1-;:if. -;i 1·-;f1· t iY<'I'. d111·a11f" ri p1·i11H·i1·11 a11t111. :t 1·n11fa1· d:t data
d11 1il11111 p1·n1·i-:111·i<1. 1'1111\·f\ i<l11 <'Ili lio:i l1an111111i:t 1• "'''"1111>1 ..
, id11 a 1·ulf111·:1 " 11 ap1·11\1•il:11111·1llo 1'<'µ11':11· do 1111<' .
.\rl. ;;,, .\11 i111111i,L!Ta111,. 1·~f1·:u1g1·i1·11 1111 ao 11ar·i1111al. 11:i,:
1·1111di1:1l1•-; rl11 a1·!ig11 a11f1•1·1·rl1•1Jf1'. 1(111• q11i1.1·1· adq11iri1· 11111 l11f1•
:1 1if11l11 ddi11if i111, i.11111Jl'di:lfa1111·11fl'
1·a-;a1111«1il11. \ 1·11rl1·1·,, .. 11:1
11wf:t1l" <111 p1·1·1:0 !Jlll' r•sfiy1•1· l'.sfip11lndn .
. \1·1. Ili. ]J11 lit11ln p1·11\is111·i11 dad11 :in i111111igr·a11f1• dl'\1•1·ií11
1·1111-:l:1r 11 p1·1•r11 l.11fal d11 lnf1· 1• as p1·i111·ip:J1•s 1·11111li1·íl1•.-; 11:11·:1
1111I11111·ii11 d11 til 11 lo dl'fi li i f i \li .
\·1·f. ;; . 1•~1111(11:111111 <11•\"l'I'
lllii'l1•11. li ll!'l'll(l:lllf1· d11 l11f1•
11:-1" p11d,.1·:·1. -;,·111 p1·1"1 ia a1il.111·i1a1:ií11 1'"-'1'l'i1il:1 d1· q111·111 1·:-d i11·1·
1111 1111':11 :í f1·sf:1 "'" s1·1·yi1:11-;. \"l'Jldl'I'. ]1\p11f111·r·:11·. fl'a11sl'1•1·i1".
:1l11ga1._ dai· 1•1n a1il il'l11·1·si" p1•1·11111la1· 1111 :ili1•11a1· d1• q11:1l 1 111•·1·
11111d11, dil'<'1·fa 1111 inrli1·1·1·f :i11Jl'11f •'. 11 1111·.;;1110 /,J!,., lll'.111 :1 1·:1-;:1
, . :1, l 11·111f,.jf111·in-< .
.\1·f. /8. N11-: 11111·/•·11.-; 1'1il111iia<•,.; ~!'1·ií11 111:1111 id1h :11·111az1•11s
1111 rl1·1111.-;il11-< d1• .~ .. 111·1·11-; alir11l'11ti1·i11s ,. 111i11·os "" p1·i1n,.il':l
111·1"'""idad1· pal':I gar:uil ia d11 :tl1asf,.1·i1111·1il11 d:t p11p11la1·ií•1 :i
11!·1·1·11...;
n1odif·n:.;;. (.,!1•r1dn i11f1 1 ir·a1n<·11!11 li\!'t> ai1~ i1nr11iµ1·:i11!P...:
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1·11r111H·ar·1·r11

P:--:~1·.c..; g1•111·1·t1...; IHH' '.-'lia

1·1111fn.

11111)1'

1111·~ a11r·r111\1·1·.

\1·1 .. 'i!l. ( I,_; p1·1·1:11s d11,.; J.lf,.,, 1·11111 1111 '"'" 1·:1s:1. 1J11:111d11
1·11111111·:1d11-; a p1·az11. 111·111 1·1111111 q11:t"·"'l111·1' a11-.;ili11-; 1111:111d11 11fi11
1·i:r111 1·•·11111111•1·:11:fi11 d1· l1·alial1111 1111 1·lns<il'i1·:1if11-; 1·,,11111 .~1·:i111Í1 i '"'· ( '! 111...; 1:1l'fí11 1!1 • l'(l t lt '1'111' 1;1 1'1111'1'!.!!J1 1 :111 1l1 '\ e'( lj l I', t 1 !'.!...: :111 i '/ :11 lil

ACffiA

no ronEl\ EXECUTIVO

rm fôrma df' 1~011ta corrmite, e constituirão drbito dos immic:mntp,q IPYadfl :í 1~onta do chrfo da familia.
~ 1." ·.\ amol'lizar:ãn rio rlrhito do colono srrá feita rm
p1·,.stai;fít·s an1Hiai's, a 1·011lar do primPiro dia do 3º armo de
~1·11 Pslalwl,.1·i11H•11lo, dP~1\P ·rt1.ia data, rm falia de pagamento,
1•ohrar-sr-lia o .iurn dn llJ1°•rn :í 'l'aziin d<' :i % ao annn solwr a;:;
p1·,.~ta1:õl's v•·rn·idas.
~ :! ." 1J11a11do o rnwl"n Pst.ivrr situado :í margem ou
Jll'ln:i11lll ili· 'ia~ rl'tT1'as ou 11P rios cm l(Ur houver navegação
a 'ª11º"· o pl'azn para as amortizaçõrs sPrá de cinco annos,
a 1·1111tar do p1·i111Pi1·n dia do 3º armo do cstahr,\r,cimcnlo do
immigrant":
·~aso eontrario, ou quando o Governo rn1tcmler
,.n11yrniPn!i', o prazo s•~r:í 1fP oito arrnofi. nas mPsmas condições.
~ 3." O immiPTan!P ·l!llf' pagar RPUS rlf'bito8 antr,eipadallH'lllr tr1>:í. <lirPitn :í )H111ifiPa<:ão, r·alcnlada :'t razão dr l % ao
Jllf'Z, si o rPspP1·I i\·o pt•azo f1'\1· infi>rinr a um a11110; r 11111 cai:io
do prazo "" Y<'tll'i1111·11ln SPJ' igual m1 s11p<'rio1· a un1 anuo,
"d1·,1·1111!11 s1·1·:í "" 1:! r;r s11lll'P a somma a SI'!' paµ;a na 01·.rasirto.
~ í." 'l i111111iµ1·a11t" q11P pagar a somma 1·01·r·Ps[lorHlrntc
a11 Y:iln1· rl11 1011· 1·1·1·1·lw1·:'1 n titnlo drfiniliYo d1' 11ropriPdadc
d11 1111•,11111, 1•111l1111·a 11:í11 <'~f.1'.ia rxtincto qualqrn•1· oul.rn d<'hitn,
:was11 1·n11t1·:il1i<l11 1·11111 :i admi11istra!'1in do nur.!Pn.
Art.. 80. Fal\1'1·•'nd11 n dtPfP 'da l'amilia cm r·u,io nome
'1011\'<'I' sid11 r·xp<'didr1 n lil11lo nroYborio 011 rlr,fi.nitivo de
prnp1·i<'rla•lr·. o lol•· pas,al'<\ aos ·hrrr!Piros 011 \<>gatarios nas
IJJl'·'i!la' l'lllldÍ<:Õ1'.o; 1'111 '!llf> <'!'a ]IOSR\lidn.
•
P:11·aµraplln 1111i1·11. ~i 11 nuc!Po ainda não Pf\1.iYPI' Pmancip:1d11 :i f1·:rn~r1•1·1·1ll'ia s<'r:í frita a1lministrali\·amP11IP. por· m·drm
1il'l'i1·ial. si•111 i1il<'l'\<'111::ío .iudi1'oiaria .
.\ri. Hf. l)ualq11<'!' ddlito quP. pOI'VPntura, ha:ia contrahido
1:11111 o 11\ll"l•·o 11 1·1!1'f'r• da familia quP l'al1Pcr1', r\Pixando viuva·.
" 01Til1fín>;. s<'1·:'1 1·n·1,jiJ.,1·:id11 rxti.nrtn. sah11 n prn,·PniPT1te da '.
1'11.'11pra dn ]ii(,. a prazn .
.\rf . ./'i.'!. ·.·!i o l11h• fj\·pr· sido 1·omp1·ad11 a prazo r, fallecer.·
11 adql!il'l'!lf1• i\Pixa11d11 pagas, flf'lO llli'llOS, frps fll'P8taÇÕCS, S0Í'ã0'
dis1w11saiJa, 1•111 ra,·11r da Yi11\·a P dns nrphãns as rfomais pres-'t:
ta1·õ1•s ainda 11:111 '•·111· idas. Pxprrl indn-sP til 11 lo r\Pfinitlvd :;ftt..:..~
Jll';ljll'Í•·d111];',
~,\~
.\1'1. x:i. S1•1·:í11 i11stit11ido~ J)l'Pmios para estimtilo.
p1·111lul'!111·1·" 1111•• 111ai" "I' di~fing11ir<'tn nas rxposições ou ...../
1p1:iJ1]111'1' 111 li l':I 11111do.
,)1·"··...,,
t,.. • ,.
\1·f. 8í. 'Íll" llllf'!<•11,; ('.OJ011iaPS pndl'J'Ú 8CI' resel'V900;·:&:ii
,:1:11·i111rn•·~ 11111 llllllll'l'll ili' lofi'S ill'O(lOl'Ci111inl a 30 % . . ;' ' :ti·%
'.\ri. 8:í. '.1':111 F."tadn", ou zo1w, onr!P não exi!'!tirem qol
antiµ;:i~ 1111 111wlf'11s 1·olonial's dr, agric·nltm·ps rslrang~I ·
<:º""1·1111 Fi•d1·1·al p11d1·1·:í :ulopta1' p1·ovidPnf'ias excepo
q11a11d11 i11di~111•11sa\·1·i:.:. pal'a garantia 1la formação dq:l>~
11111·!1•11 1'.Jll 1·1111di1:f'11•" 112·11pi1·iaR ao S!.~ll df'SPll,VOIV. imel} ,,
d•· 1·1·11i1·11 1IP a f l 1·a1·1:a11 para o PstahrlP1·1mrnlo de: . ,,.
11111111'1'11 ili• Ílllllli,L!l':lllil'S.
. ,
~
\i'I. Hi'>. 1>:111 Íll"l l"ltl'f:ÍÍPS l'SIJl'l'iUPR serão re,u.ladol ~
""l'Yi1·11" 1· 11hl'a" d1• 1·ada 11111'!Po, att.PndPIHlo-se ás ci~~
111·1·11li:11·1·" :í l1waliil:1i11· 1• :í" 11P1»rs;;idadrs occurredWilr"t'"
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\l'I. 81. A 1•111aiH·ipai::io dos nun!f'o:-; colü11iaes será rf'.iol' ida ,,,./11 ':ny1•1·111> F•·dr•ral. lllJ.-< fl'i'llWS dll art. '!'!7 deslP l'P!-!,'ll!:1111<•11!0.
·.\f'f. 88., O.-< lof,.s 1•111 lflll' Pxisti1·1•1n riquPzas .nallH·a1•s
1·x1d111 ;ry1•i.-< ,. d1· alto yal11r 1• aq11Pl!1•s l'!ll qw• SI' 1•:1wo11t1·a1·1·111
q11l'das d1• ag11a dl' gra11d1• pí1l1•1wia " ulilizaypis para o l'sla·1... l1•1·i1111•1ilo dl' i11d11sl1'ia-< qu1• dl'p1·111la1t1 do l'ill'[ll'l'/.!rl d" [n1·1;a
1111il11n1. /'i1·ar·üo 1·1•"•1·yados, 111,.di:111ff' a11fo1·i;,a1·fio da lli1·1·1·l111·ia
"" c;1·1·\ i1'<1 "" 1'1l\oa1111·1tl11.
,
·
,\ri.· ·~i'!I. (Jualq111·r 1.,11· 1·11ral IJll" 1"<ll'P"1•1· dl' alg11111rr das
1·11111li1:1l1·s 1•s.;1•111·ia"s par·a sc•r· l1ahitado, c'omo /'alia de• agua
1111 d1• 1111tro ..; 1·1•quisil11s, s1·1·;'1 l'l'.~•·n·ado. pod1~11do-sl' 11pprn·lu11:11111·11I" apr•1Y1•ilal-11 11u ali1•11al-11 pa1·a 11 i).• ..;i·11\·11l\ i1111·11l11 das
1·rill111·a-; 1111 i11d11slria.; Yisi11l1as .
.\r·I. !llt. 'Juarrd11 •·rn u111 111111·/••n 1·fl)1111ial 111111\·,.1· di.-<p11rriy1•!
11111111·r·11 1'!1•\ad11 d1• illll's l'lll'al'S (' l'lll 11111 d1'.-<f1•s .SI' l'.<;fal11•l1·1·1·1·
1111w /'a:riilia dl' irr1111igrantPs 1·0111 div1·r;;1is l'i!lm-<, do ..; q1ru1•s
a/µ11111 111aiof' d1· 1ri arrrws, porl1•r-sl•-lia l'l'.·'l'l'\:ll' 11111 1111 111ai-<
111/1•-< 1·0111 ig1111.-<. para .;1•1·1•111 d1• 1'1!1111·11 adq11il'id11·; p111· 1•ll1·s 1111
l"'I" 1·!11'/'1• d:t f':l111ilia.
L\l'l'ITL(J I.\'
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.\1·1. !11. ()~ 1""'1:11.; d1• '1•11das d11s 111!1• ..; 1·111·a1•.;, 1•111 11111·l1•1i.;
l1111il:1d11"
fl11i:"i11. s1~1·ii11 l'i\ad11,; d1•11l1·11 d11.; s1•µ11i11IPs li111il1•.;.
1.· .\11•dia11f1• pa.c:a111 .. 1tl11 a prazo: /():!\ a :!Oi' p111· 111·1·1:11·1•,
s1·11d11 11 adq11i1·1·11l1• :1c:r·in11!111', a1·11111·pa111tad11 d1• l'a111ili:1. 1•
""'1'1·11\ ii/11 d1· 1·1·1·11rs11.-< par·a p1·11111pt11 pa1"a1111•11{11.
'! ." .\ll'di:111t1• 11aµa1111•11to :í yisla:

,, H:J; a 1;,:;; pur· ·'11•1·!:11'1•, .;i 11 ndq11i1·r·1tll' t Í\'1'1' f'a111ilia ,.
('11111 l'.Sf:l 1•sla]1l'll'i'l'l'-SI' /Ili 111[1', l)]I 1111 1·:H11 d11 adq11i1·1·1r!1',
a1·111111i:111l1ad11 d1· /'rr11iilia.
11htid11 lit11!11 dl'f'i11ili\11 d<'
aii-'11111 loll' 1•1111lig-1111 .1111 p1·11xi1110 1• rr1ar1ll'l-11 111•111 1·11lli\:td11
1>11 lr,.111 l11•111l'f'i1·iad11. d1• rr111do a 111'L'Ps.;ilal' d1· 1111\'11 11111• pa1·a 11
"""·11111h·i1111.,11!11 dm; lral1alli11s l'lll'<ll's:
/1 l:Jt a :w~ 111i1· l11·rla1·1., si 11 adq1Ji1·1•1tl•· . .sl'1111 r:1111ilia.
1·,l:il11•l1·1·,.1· r1tll11rn. 1• 1·Psid1•111·ia no lo!P.
\1·1. H:!. O.; 111·1·1:11s d1· l11!1•s 111·ha1111s Yarirrr:i11 d1· 10 a
:,o 1·1"i.; 11 111l'frn 1p1adradn.
\r·I. !l:l. ().; 111·1·1.:os dos 111/1".;, cJpnf!'il d11s li111iti•s J'l'l'1•1'id11-:
"'" ar·I ig11.; :111l1'1'<•d1·1il1•s ,. d" a1'"1'i1·d11 1'<1111 o pl'l'sl'llfl' 1·1'.L!ltla111"11!11, .;1•1·:"111 d1•l1•1·111i:1:td11s pl'I» di1·1•1·l111· d11 11111·!1•11, 'ioit f11·1"1·ia
:'1J1r•r·111a1:ii" d11 i11 ..;p1·1·!111·, atl1•11d1•11dn ú" 111·d,.11s ""l"·dida" p1·la
/1ir·,.,,1rn·i:1 d11 :-;1·1·yi1·11 "" l1111·oa1111"rrln.
:\1·1. Hí. e> y;l/111' \·p11al da 1·asn, l'lll 11ul'IP0.s 1·nli111ia"" 1•111
l 11r111n1:iio, s1•1«Í 1·1111111ufad11 1wl11 1·11sl11 tla 1·m1st.n11·c:ii11.
l'rr1·agrapilo 1111i1·0. ()11ando 11 1·usfo da 1·onst1·111'1:ün 111111\'1•1'
-.ii111 1•l1·\·:íd11 pol' 1p1alq1114,. 111nliyo, 1111 quando l1'i1· s11111·1·i111· a
1 :111111~. :i lli1·p1·!111·irr dn :-;1•1·vil,'11 dP 1'111·na1111•11t.11 pndl'J':Í a1rl111 i'l:11· :1 \ 1•111la. 1·11111 al1a!i111"1iln d1• Jll'l'f:11. a11.:; 1'<iln1111.~ 1'111·1'1·~
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d1'. familia, fixando um sú preço para todas as casas de igual
fypo, rnustruidas no uuclco.
Art. !Hí. Dando-se o caso em que, no late a ser vondido,
existam culturas ou lH•mfPitol'ias que elevem sensivelmente o
s1·u ,·aJ01·, al•'m dos p1·1•1:ol'l no1·maes, -designados nos arts. 91.t
e U:', deste i·1·t:-ulan1l'nlo, o dirPdor do nuclco dt>terminarú o'
81'.ll Ya.lor pPlo JllPillJJ' p1·pi;n 101. al, e, com obs<'rYatwia da f.ormalida1k ref'p1·ida no art. !l:l, addicionad a rPspectiva imvorf a1ll'ia ao Jll'l'J;o do lote .
.\rt. \l(i. !\'.as Vl'tHlas dP lolPs rural's, sr1nprl' qu1• ftlr soli1·ifado [H'lo adqui1· .. 11t1., ><l'l"lt f'slal.Jl'l1•cida a .clausula eontraetual
tio //0111,.s/1'111/. 1·1._r.. 1·1~ntl' ao maximo da árl'a dP 10 h!'darf's e do
\ ::1101· 1·1H'l'l'spo11de11fl' ao maximo de 5 :000$; r·or1sisti11do Plll ser
n rn1•smo i11alie11avl'!, IH·m como suas lwmfritorias e fructos,
111iio
fil'ando su.il'ilo. "Ili tempo algum, a qllalquPr ouus ou
1·1·spo11sahilidadP "Ili l'Xf'1·ui;ão JHH' dividas qu1• n•nha a conlrnlii1· o adqui1· .. 11f1'. '.\'1J 1:aso de fallP!'i11H•nfo do colono, o
i111111<1v"l rural Pª"·"ªl'(t s11h o :1m•s1110 1·1·g-i11H•11 ú sua 111ulhe1· e
filho".
Para;.:-1·apl 10 un i1·11. o Jll'l'S1~ntr artigo sô rn1 trará r•m vigor
qua11do Ps(1'. l'Pg-ula1111·11tu f'Cir approvado pelo Congresso Nal"ioual.
·

C.\l'ITULO X
D.\ EXl'EPll,:.\o l•E TITllfJ,lS g lllSTl\IDUfl,:.\u IJE LOTES

.\rf. !li. ,1,::111 11u1·l1•,11s i'Olo11i<u•s IJlll' 1'1J1·1·m fu111Jados so!J
a ad111i11isll':t1;:10 di1· .. 1·fa da U11i:10 sp1·ão dislrilrnidos trPs typos
d1· t itulos lfp fl'l'l'as: 1ifuln prn\'isorio ou <li~ dPsignação de
lnf P rul'al. tif.11lll dt>fi11itin1 dr !H'Oprirdade de lote rural, e
f if11lo ddiuitho dP prop1·iPdarlr dP lote url.Jano.
A1t. !18. () f ilulo pl'ovisorio de lotr rurnl Sl'l':Í PlllTegue
ao drl'J°l' d" fa111ilia d1• agricultores, em seguida ao Sl'll 1•stahnJp1·i1w1nto, si lhr falta1·pm l'<'eurs-os para o pa::;a111P11to immcdial11, ou a qurnn 1·11ulw1', nos termos drs!P l'l'gulanH•nto.
A1·t.. !l!I. O lifulo d<'finilivo dr propril'dadl' do lotl' i·111·al
sp1·;í <'x111•dido l'lll favo!' do agrin1Itor f]lH' f'ffpf'luar o pa:ga1111•11!0 ú visf.a: do d1Pf'P da familia que liquidai· o seu debito,
1·1>1·1·pspor11!"11!t• ao valor· do l<itP, dP confol'!nidadP com este
r1•µ1J!a1111•11Lo: d1· q11 .. 111 l'~fjypr ,nas l'fllHliçõPs dos al'ls. 74, 75
tHI

H:!.

1.\l'f. 100. o .titulo dP pr·oprirdadP dP Jntl' ul"l.rnno srrá
11sado quando houvl'r llf't'<'S~irladl' dl' sP fundar uma s1\dfl ou
JHJ\·oa<;iio 1•111 fi·1·1·a~ 11Psfi11adas ao nul'IPo 1•olo11ial n liPYerá ser
1•1I11· .. µ.111• ao adq11i1·1~11fl', ~mb pagamPnto á vista .
.\l'f .. 101 . .\1·111Iu111 1·0!0110 1md1•rá ohll'I' mais ll1• um lote
1·111·a 1. ~ah o Yl'l'Í firando-st' o 1·aso do ai·t. 73 .
.\l'f .. l O:.'. (Juan to ao prazo para a amortização do debito
11nt rnh ido pi' lo 1'lil'f" da familia que comprar o lotf' rural
111Nliant" pagamC'nto l'lll lll'<'stações, contar-se-ha o maximo
rPferitlo 110 § :2" do a1'l.. 19, sempre que não houver expressa
!'Psoluçfio cm contrario tomada pelo ministro, a respeito de
(
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1111:ilq111:1· 11111·!1·11.-;il11ad11 :'1 1trnl'g1~111 11u p1·oxim11 de via.'-' f"1·1·1·a ..;
1111 d" 1·11" 1·111 iJll" J11JtJ\'1•1· 11an~ga\,'ão a 1apor.
~ 1." :'111 \'l't'so do talão rll' cada titulo deliuilirn. laul" d1)
111/1· 1·111·al 1·"11111 d1· lolt• u1·Jia110, Sl'll'iio uotados os 11u11w1·os
1• :1:; dala.; dos 1·1111fl(•1·i111<'11[11s eon1p1·ol1alho'i dos pag:u1w11los,
11111111· 1• s1'•d1• da 1".;Lai:ii11 /'i..;1·al <'111 q1w Jio111 l't' sid" /'1·ila a
:11·r1.,·:1da1::111, d1•si;.:11:u::111 do li1·1·11 1· /'olha.; 1•111 qu" o 1•s1·1·ipl111:11·i" d11 .11u1·l1•11 1il "I' la111:ad11 a.-; q11a1il ia ..; pa;.:as. d•· 111a111·i1·a
" l:11·ilila1· a 1·1111/'"1"·1wia 1•111 qualqtt<'I' l1•nq111.
~ ··!,." 1 ..;a a\1•1·i1arii() ~1·1·;'1 as ...;ig11ada pP/o t'.'-'c1·ipll11·:11·i41
d11 11111·f,.1l '" d1•1·ida111,.1J/1• 1 l't·il'il'ada, 11'1·:'1 11 « L'our1·1·" » d11
ili1·1·1·/1lf' d11 111wl<'11 " 11 « 1 i.411 » d11 i11sp1·1·l111· do :;<'n·i1:11 d11
1·11111:11111·11!11, :u1l1·s da ª''i;.:11af111·a do lil11lo 1li•/'i11ilivo.
~ :J.'' ()..; c:t:..:<1s 111·1•\ i;-;f11 .. .; 11<1:.; ;l1·f..:. iJ. ·1:-. j•11 ~-!. 11l1:111fl(1
.. 1·1·111·1·1·1·1·111. d1•11·1·ii1l .;1·1· 1111l:ulos .110 11·1·.-o d11 tal:l11 d11 /il1il11,
1 11111111·1111· 11 p:11·agl'apl111 a1J/1·1'.1·il1•111l>.
.\1·1 .. 10:1. ().; pa::a1111•1tl11.; d1· J1il!'s 1·.11111 1111 :;1•111 1·;t..;a 1·
l11·11il'1•il11ria ..; ..;1•1·;'\11 l'l':tlizad11..; na 1•.;l:u:ão l'i.;1·al cu111111•f1•11t1" 1·
111:1i., 111'11\i111a d11 11111·!1«1, 1111•dia11l1• ;.:11ia d11 dil',.l'fot· d11 n11rl1•0.
~ 1 ." •Jua11d11 11 :1dq11i1·1·11I" "" 11111· 11ií<1 lall:u· a linµ11a
11111·l11.!.!111·za. d1·11·1·:i s1·1· a1·rn11i'a111tadu d1· 11111 i11IL'l'Jlr'1•f" ai•" a
1·-l:i1:ii11 li.;ral !'111 q111· li111l11•1· ili' n·alizar os pagam1'.11!os.
~ ·: ." :-;i 11 adq11i1·1·11l1" 1111 1·a,;11 d11 11a1·agr·aplt11 p1'""''d1•r1ll',
11:111 1111d1·1' i1· a ,.;,-·d1· da 1•·da1::l11 li.;1~al. 011 .;j •·sla /'i1·:i1· a ;.:1·a11d1•
di· l:t111·ia d11 11111'11•11. 11 dil'l'1·l111· d11 11111·11•11 p11d1·r·:·1 1'•·1·1·111·1' a
i11111111·!:111cia a s1·1· pa;.:a, pas ..;a111l11 1·1·1·ii111 p1·111 is11r·io •~ J'azl'111l11
1·1·1·1 1111•1· a 1·1·.;111•1:1 i1 a q1ia.1tl ia :íqudJa 1•sla~iio 1'.0J11 a 111·1.,Yidad<'
i"'''i11·I. () t"1111l1Pei1111'.11fn 1·0111p1'11l!afi\·o d<' pa;.:a111e11!0 qu1" 1'1\f'
1·x111·did11 pula t'Sla1;fw fisl'al H<'J'ú 1•1111·1•;.:iw a11 adquir1·11I" d11
l"I ''. 1•111 ( 1·01'.a do l'l'l'il111 jll'OVÍoWl'ÍO.
:l." ().; 1·1111l11•1·i1111·1il11.s 1•x111•dido.; Jll']a <'sla1;ilu l'is1·al s1·1·iin
1-1·!.!isl l'aif1i.;, 1•111 1·1·s1111111. 1111 1·11111pi'l<'Jlff' li11·11 do di1·1·1:lo/' do
11111'11•11, d1'. !liall<'il'a a p11d1•1·-.,;1· Yl'!'il'il':tl'. 1·111 qualq111·1· 01·1·a,iiio,
q11a'"" as 111•.;soas IJlli" 1·1·aliza1·a111 paµau1,.,u[11.;, itllJHl1·ta111'.ia.s
p:1!.!:1s dis1·1·i111inada1111•11l1'. 11u1n1•rn '" data do.-; eoult('ci111PJ1t11s.
1111•/lll' t' s1"ifp_ da l's(a1;ii11 l'i.'il':tl IJUI'. f i\·1•1· frito a at'l'Cl'ada1:iio.
~ í." ()uaudo o.s l1Jl1·s fol'l'Jll 1·u111p1wio ..; a praz11, a,;
111·1 ..,l:11:1-J1's pagas d1·v1·1·iio s1_'l' 1·cgislradas ta.i11IJ1•111 na 1'<1ii('l'111•la
d1· q1!1' lrnla o a1·i. i\l 1fr..;ln reg:uJamPnto.
\.1·t. 11~'!. '.\os l'sl rnng1Jil'Os q1_w d1•s1:011l11'<'f'l'Clll a li11gua
11111·l 11.c:111•za s1Jr:\11 1•1tf.1·1.,~Ul'S, com os titulo.~ d11s lot1:.; l{LI"
:1ilq11i1·i1·1:J1L, 1·1ípias dos 1111•s11111s. trail11zidas !'Ili .;1•u idi1J111a.
1
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CAPITUUO XI

:\1·1. l(lrí . . \ ll11iii11 p111ll'r·:'1 1·palizal' a i11t1·111lw:1;il11 d" i111111i.c:l'a11!1'.-< q111', ·"'"' o palr·o11:i11in i!os Estados, l1111t\'!'l'l'111 dl' .s1·1·
l1walizad11s 1·111110 p1·11pr·i,.ta1"i11.s cm nud1'11s que o~ gm«'l'llfl.~
""l:1drnws re~ol\':tlll Junrlar por iniciativa e t'onta pl'op1·ia. on
p111· 1·11J1l.ract,o com propri<'tal'ios territuriaes, clt•,.;rJr• 1Jt1I' s1·_ja 111
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rlcvidamonl e rnco11lwr~idas a situação favo!'avrd qo& nu(~leos e
1·x1:1:JIP11nia 1k i:oml!\:.õPs hygienicas, a supei·ior quàlidade d1'S
11•1Tas 11 a nornialidade rios trabalhos de adaP~\l:cão 4quelle fiin.
Arl. IOG. 1Aos Estados que f411qarem nucleos colçmiaes
s11J1 sua adrninislra(,'ão directa a União poderá concecter
:111xilim;, na r·onrm·midade do arti•go seg11int1: e na medidá dos
1·1·1·111·s11s 01·çainP11lari11s dispe.usavcis.
·
:\l't. !Oi. •"\ J'u11da1;iío d1~ 1rndpo,; coloniaf's sob a admi11 isl ra1:iío dir1•da do l•~sf ado e auxilio da li nião obcdeccrú ás
1·1111di1;C11·s pl'I'\ is tas J1f'Sl1: 1·apitnlo e especialmente ás seguintes:
l ". o Estado Ps1·11lh1·r;i a localidade qun julgar favoravel
:º1 saluh1"ida1li-. 1·11itiY11. ,prodncção, sPguran(:a, fa1:ilidadr~ de
1·"11;111u11i1·a~:111 •· 1•1•1111omia d.e fz'ansportes, sujeitaindo Pssa
1•s1·1)!11a, 1·1Ht1 o plano gpral do nuclüo, inclusi\'e t.ypo das casas
,. Iodas as indin11;õ1•s i1r·1•risas, ;'1 aprirovação rio Governo Feder&!,
para 11s f'i'fl'i(11s do auxilio qur haja de JH'Pstar;
·:.'ª, appro\ados a (':-<1·olha e o plano suprn-1·eferidos, o
l<slado faní !'xr1·ufal' os t.ra!Jallios preparntol'ios 1• definitiYos;
:lª, f•~itas as 11l1!'as p1·1·cisas, de sm·t1~ a l'ica1· ganrntidn o
l 1w1sp111·l" 1·on111111do 11 o 1•stabelecta1t-rtlo l'l'gular de irnmiQra1il1·s ,. ;;11as l'alllilias l'lll lotPs perfoilame11t1) dl'limitaclos e
il1·111;u·1·ad11:'. 1·11111'111·n11· o plano approvad,o, o Govm·no Federal
111·011111\l'l'<Í ú stia 1·11.sla a Yinda dos mesmos. afim de serem
l1walizado.s p111· 1·1111ta do !•:;;fado. ao qüal fica li\Tn o rlireito de
1•,il'nll1a do.s i1111lliQ1·a11l1•s po1· inl0mnedio de Pmissarios espe<~ ia PS;
\ª, lodos '.is s<•1·\ic:os d1~ nucleo sct·ã~i_ eu:-;tPados pelo :Ipsf&.do; \
Gª, o f<~stado :;1·1·a aux1hado pela Umao com 25 % da im~or- ·
la111·ia q111• dl'1•clharn"nte despendm' com a fundação do nucleo,
11iío dPn·udo PSSP auxilio ultrnpassar 800$ por familia estran.c.: .. fra qu1•. fC1r l1walizada.
'f'rps ;.;1~t'ií1J as Jll'l'slac;ões pagas pela linião:
a) a pri111Pi1·a. ali' '.!G(l*, para casa do typo ae1·l'it11 pelo
1:011·1·11n FedPral. 1:n11struida em lote rural;
h ! a segumla, tamlwm não excedente df' 250$, logo que o
iinmigrantc e familia tomarell1 posse do lote e houverem
1·0f'.ebidn o tituln 11roviso1rin ou definitivo de propriedade do
1mcsmo;
e' a l<'r1·1'ira. fi11almc11te, de valor nunca superio~' a 300$,
<'1H1 fp1·mp a vai i a~fin frita pelo funecionario f cderal pa~a iss.o
rll'signado, quando o immigrante e familia contare~ séis mezes
d1• 0stahclPcii111•nto no lote.
1/1 rt. 108. Em nuclens auxU.iados pe~a União ~ poreen':'
f.agem de lntm; destinados a nacionaes poderá ·ser a mesma de
q111• trata o ar·I. ·8L
n auxilio [ll'la !'ollo1·.ação de cada famUia de colonos na1· iornws podPr';\ af.t i11gi1· o maximo de 500$, pagos e.m prestações,
1·n11f'11rn11· as alim•as a P b do n. 5 d.o artigo antecedente, porém,
dPJwis ri<' pffl'l'tiva !oralização de familias l'Strangeiras em
q1rn11l.idadn qw• 1·111·1·pspnnrla ú porcentagem acima mencionada.
Pal'ac:l'aplio 1111i1·0. S"m auxilio da, União podf'rá o Estado
f111·mar, com o m1111Prn d<' lntes que entender, secções contiguas,
t]Pslinatlas a naf'ionacs.
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1.\1'1.. IO!I. U,; titulos de propriedade dos lote:; :-;cl'ão 1·xpcdid11s 11111· f'u111·1·.io11arios Pstadoae,;, d(• aeeónlo com as J'l'sp1~
cli1 as dispo;-;i1:ões c•m vigor'.
.\l't. J 1O. \.ct f<;stado ppr·t('tWPJ'ão iG % do prnduc•.!o da
1 •'Ilda do,.; lot1•s. sah·o <11·1·1)1·d11 l'XiSt('·llll' rom os Pl'OIH'il'farios
1Ja-; f1·1Tas Yrn1didas aos i,1111111ig;ra11!1's ·1111 col1H1os; d1•y1•11dn 11s
:~, '.; 1·,.sta11fp,.; "''" n·1·11lliidos aos 1·.111'1'1'"' da ('11iã11, 1•111 1·1•1·1l111fl•'ll':t a11.s auxilios fH'l'sfado .., .
.\l'I. 111. 'Jt1alq111·1· dl']lilo 1·011fl'allid11 ''"'º" i111111ig1·;11tl1·s
11:11·a 1·11111 o t1111·l1•11 ...;1'1 pod1·1·á ,,;l'r l'O]ll'ado P"lo Estado. ·
.\l'f. 11 :! . (),; 11111·l1•11s f'1111dado,; f>l'l11s !1;stado.;; 1·0111 a11.xili11
i/11':m1·1·11n F1•d,.1·al d1•11•111 .suhol'di,11a1·-si· a 1·1·g-i1111'll s1•1111•Jl!a11l1·
;111 adnplad11 por l'.S[1'.
\l'I. 11 :J. .\ 's 1•sl !'adas ili' fi•1·1·0 c·u.ia 1·1111.sln1r1;ií11 f'/11· a11f111 i1ada p1•]11 \1 i11 isf1•f'i11 da
i'i:u;ií11. liga11d11 11111·!1•11-; 1'1Jli111 ia1•s 1111
f1·1·1·a." 1·11l11niza11•is 1·11111 ,.,,fa1.:iil's dl' l'sf.rada ...; d1• 1'1•1T1>. 1·1 . 11l1'11s
1·1111s11111id111·1•,.;, 11111·los 111<11·iti111ns ou f'lu\·ia1•s, a ll11iã11 11111]1·rú
:111xiliar. ,. llll'dia11l1• suliYl'llc;iín., d1• a1·1·1'1nlo 1·11111 11 q111• 1'1\1·
1·slal11·l1•1·id11 1•111 l1•i 11r1;alll1•1lla1·ia. 11:111 1·1i11tnwf11 fll''"'·io s1·1·ito
dl'i' i 11 idas as ·t·rn1di(;1ií•s a oltSl'l'\·a1-, l]Ul'I' d1• í'a1w·ll'l' [1•1'1111 k11,
q111•1· 1· .. 1atil'as a pmz.os, i11dl'm11iza(;1ií's do auxilio 1·1rn1·1•dido.
c·:d 1•11sã11 J11axirna a su!Jn·1H·i1111a1· 1• q11a1•squ1.•r outras.

e \l'n'rrui xrr
.\t'i.. f 1 Í. () Jlll\'Ua1111•11l11 dl' fi'l'!'<lS 111arJ.(Ílla1•s OU jl!'ll\illl:ti'
d1• '""l1·adas 1·111 1·11111sl1·111'('.ii11 í111 1'111 tral'1•µ11. lwm 1'1H110 d1· l'i11s
,,1·1·, ido.s 11111· IHI\ •'l·Wí.::ir1 a 1apor, d1·1·1•f'Ú s1•1· l'lllfll'l'l11•11did11 I'
:11·1 i1ad11 jll'la.s 1·1·s111•1·tiva.s 1•111p1·l'za.,, i11d1•111•11dc•11ll' d1· qualq11l'I'
ini1·iaii1a do <~01·1•1·1u1 i'i·dl'l'al ou dos E.,ladns, d1· ass1i1·iai:(ks
1111 dr pa!'fi1111la1·ps,
.\l'i. 1 l!í. 1•;11fl'Hd1•-s(• 11111· P1up1Tza d1• \'ia1;ão, ou si111(ll1•s1111·11l1• '"''JflJ'1•za, para os fins clP~[I' capil 1110, qualqul'r l'lll idadl'
si11:.:1ila1· {l\I 1·11lll'd.i\'a q111• fi\'f'l' a Sí'll 1·arg11 a r·oustntl'(,'iío 11
1· x 1>l1ll'a1;iío d1· l'St !'ada ili' f1•1·r·u ou df' 1·1Hlag!'lll, 011 s1•n·ic;11.s 1k
11;111.,~:u:;io, 1·1r1 ,·if'l11d1· d1· 1·011tral'!o ddi11ili\n 1·11111 a 1·11iã11 1111
1·11111 11s Esladns .
.\ri. 1 !ti. () p11,·oa11w11to l'ffr1·tuar-sr-ha 111rdia11t" a l1waliz:11::in d" l'alllili<i.' d1• im111igra11f Ps, hahituadn" a tr·abalhns de
:11.!Til'11l1111·a 11u dl' i11d11sll'ia agl'o-pp1·uaria, como p1·npril'tal'ios
"" lol l's 1·1•:.:11lar111l'11f 1• .1111•did11s 1• dl'JWlfTados, s it 11ad11s :í
111al'gl'111 1111 dl'11irn da z111w d1• :!O kiloml'fr·11;;; par·a 1•ada lado
d11 l'i:\11 da "~f rada r111 do th11l11·,·r1 i),1 rio 11a11'.f.!:ad11. f111'111a11d11
111wlP11s 1111 linila.s 1·1illlf1ia1•s.
;\l'I. 117. ,\ l'lllJll'l'ZU d1· Yia1;iio ljll•' quÍZPI' 11l.iliza1·-~1· """
:111xili11;: " favrH'I'>' 1·1111sig11ar!ns npsfl' 1·apit11!0 prp1·isa rll'
11J1s1·1·1a1· as dispnsic,:õPs rlPslP !'Pgula11wnln, r oblrr p11·1;\·ia
:11Jforizac:ão offi<'ial, qu1• o <1ov<'I"no concPdêrti, quando <'í>OYiPr,
1i111i1 afülo a ~ma rPsjHJJls<ihi 1iria dr na nwrl ida dos rPeu r"ns or1:a1111·11 l ari os disponivcis.
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:\1·f. 118 . . \ 1•seollia uas localidades mais apropriadas a
11111·1""' 1• li11\1a.' 1·olo11iaps obedl'ce1·á a prévio estudo de todas
:1,; 1· i 1T111n,ta111· ias '"'"''uciaes ao seu dcgeuvolvimento,
nos.
f1•1·11111s do ar! .. \O.
:\l'l. t 1!l. •.\ •·scolha da~ lrJ!'alidaues, feita pela rmprcza,
l'i1·a su.i1•ifa a ('..;fudn " i111'01·mai;õt>s do i11sp1•1:tor do SPrvi<,:o
ili· l'mfla1n1•11f11 011 d1•
f'1rnc1·ional'io da reparli<.:ão vara
i-.....:.j1

dP~i!.!nadi1

.

""'"º

.\1·t .· l:.'il. <> pla1111 g,.1·al, 1·omfJ1'clt1•1uJm1Lio a divisão das
fl'l'l':t.-; í':11 Jidi'.". ;Íl'l';\ d1•,;[f'''. !'Sfl'adaS dr J'OUUgt'lll (' eamin.JJOS
'i1·i11:w-: a 1·1111sfn1ir e 1~·1111 dP 1rasas vara os immigrantes,será
"'""""Ilido :í app1't1\a1;:!0 do Uovenw Fede1·al P executado na
,.,," 1'11r111i1h1d1· do q111• 1'1'11· approvado, sob p1•11a dn não se1·em
1·1·1·-;fadm; º·" auxili11 ...;" f'm·rn·í's dn lllll' tmta l'St1• capitulo .
.\ri. 1:.'1 . . \s f.·1Tas 111•1•p..;surias para os nuc!Pos ou linhas
1·1>!1ll1ia1•-; "'i·ão arl1p1i1·ida..; 111•la f'lllf>l'<'Za por 1·nmpra. 1'm1erssão,
1111 ar·r•1l1·do r·t1111 ''" .J<:,;fad11 ...;, ou 1·0111 11 ...; p1·op1·il'farins, p1idendo,
q11a·1rlo •ltl'1·1•.;.-:a1·io . .;1·1· a11l111·izarla a rli•.;apn1p1·ia<;ão.
l'a1a:.;rnpl1" 1111ir·o. I·:· irnprr•sl'inr.li\·1·1 a v1.·1·ificai,;ão anler·iparla. ri•· 1•.;lar·Pn1 a~ 1.. na.< dPsrmhara<,;adas dt• litigios ou r.le
r•r111s "''ª"~· 011 ria l'Xisfr•nf'ia dP concessão 011 !'{1111.racto, que
:i...;.;1•µ111·" a t 1·a11..;f'1·1·,.111·ia ria." llll'slllas, liy1·1• 1k todo e qualquer
1 ·1]('aq.~n

.

1:!:! . :-'1·111p1·" q11r· a ,.;ifua<,;ão do nmlro ou a quantirladr• d1• lof1•:< 1·111'ª"' r•xi~ir n 11reparn d1• uma si'd1', ou fut.ura
i'"' 11a1;ií11, a "111p1·1·1.a f'unrlal-a-ha 1·om os 1·ompl.'tPnles R>lrs
11r·l1a1111.;" 't').U111rln n p1·n.i1•r·to approvado .
.\l'f. 1:.>:l .. \' p1·11p11n::10 qu1; os lof.Ps 1·u1·;u•s fo1·em ficando
p1·1111qd1H, 1• ,,,.,., irln ...; prrr Yia1;ãn I'l'gular, SPrão localizadas as
l:1111ilia..; tlr• i111migra.1tf1•s .
. \ri. J "! 1 . .\ 1'111111·,.za mantf'I'Ú, pelos ml'ios mais conve11 i<'1rtr•..; ª" ·"'li al1·a111·r-. P d!' acctirdo com o <tm•r•t·no Federal,
11111 s1•1·,·ir:o d" pr11paga11da 110 1•x!Prior para a \'PtHla do;; lolP~,
d1·\·irJa111r•11!1• dPmarr·,1dos r; pr1•parados, a irnmig1·a11t1•s agrin1lton•s nu p1·11f'i ...;-;io11aí's "" industrias ru1·aPs.
Art. l '.':í. <1 r:11\·r·1·1w F<'dPral porJp1·:'1 autorizar ou pro111n\·"'" JJOI' sua l'011fa. a intrnduer:ão dr• immigrnntps destt11ad11s aos Jllll'lr•o." rlll ;',..; linhas 1·oloniaPs, COIH'.PdPlltio passagerni
"""d" o p111'fo d11 pa iz rl1• 111·igf'1t1 ati• ao d1' rlt>sf ino, lwm como
n' 1111:ios rl1• d1's1·111iia1·q11" ,, hospPrlagPn1, P n transporte até
a 1•.o;far;ão mai,; pl'llxi111a do nucfí'O,
.\1·!. 1ê\i. <J s<'ll\ ir:o d•' lnraliza<:ão, inclusiYr auxilio para
o primPiro r>.,talH'l1•1·in11'11fo, cnrTPl'á a cxppnsas da empI'('Za,
q111• dl'\·1·1·:í f'rll'lll't'1·1· aos i111mig1·ant<·s J'PcP111-cltPgados frrrar111•1tlas r• s1•1111•11f1•s, 1• prop111·1·io11a1·-thc•s S<'lllpl'P quP não IWll\'PI'
i111:011\'l'lli1•11tr', lraliall111s a salal'io na Pstrada ou nas proximirladPs rins l1iff's, al'i111 rlf' tornar faeil a maiIU!Pnc;ão dos mPsmns,
:1 J ia -;f "1·1•nrlo-o.;. 1pi:11J1!0 111·Pc iso, de adAamtamenlos em generos
:lli111P11ti1·in.'. nn r•m moPda, ati• a primeira rolheita.
,\!'[.'. l '.'I. Os lol<>.s 1·11raPR, rom as bcmfeitorias flll<' porYl'ntura t i\'PrPm s,.1·:10 \'P11didos aos imn1igranf P., m"dianlf'
J1:t!-!a1111•11t1> ;i 'i:;la <llt a prazu.
,\l'I. l:.'8. () p1·1·1:11 d11,; li1ll's" das r·asas, 1• a,; C1Jt1r:i1·<i1•s
ri•' paga111P11to, dPp1·11d1·111 dr• approYaçiío rJu J\li1iisterio, 'que
.\l'f.
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,,,. ,.,.,,., Ya a fa<·11Idad1· "" r·xr•1·r:,.r aci;iío fis1:al ~11hrr q11anf11 r.11·
i/1· i11lr·1·1·s.;1• pal'a a p1·11,c;111•1·idadc• do.'i eol1111ns, 1• 1·dali\·o a11s di1·1·il11s 1p1n !fie.; sfío µarn11t.id11s.
Art. J:.~!l . .\ '''llJJl'l'Za Ji1·a <illl'iµ:tda a l'ar:ilif;u· 11 ll'a11s111H·ln
""' prod11dos rolonia1•s. 1·1111cudPnd11 aliai i11wnl11 1111 J'1•d111·1·;io
d1• /'1·<·l<·s. 11a razão d1: ;,o ',; da:< tar·il'ac; 1'111 1·i.!.!11r d11ranl1• 1·i1.11·11
ar1111Js a cor!la1· da <laia d11 1·stahPIP1'i1J11•nfo da pl'i1111•irn fa111ilia, 1'111 lnf1• d11 11111'!1·11 1111 da linha 1·11lo11iaL e11.ia fu11da1;;'i11
li1.1·1· 11as 1·1111di1:,·11· ..; d1•.;l1• 1·apilul11. 1111 í1\1· 1·111pr1•!11•11ifida
11•·la l r11ifí11 1111 (l!'los l-:.;lad11.;, 1·11111 a l1w:Jli1:11;fío d1· i111111i.r~/':t11f1·~
•· .. l 1·:i11µ1•i1·r1.-', r·1111111 pl'11p1·i1·f a1·i11 ..; .
.\l'I. J:HI . . \ <'11111!'1·1:1 111a11f1·r·{1 ª" in~lal1:1r;iks 1:1111.;fauf1·c;
""·' al'ls. :>:l 1• f'i'I. i111·lu-i1" 11 r;u1·s.o pri111a1·i11 agrkol:i. 1'<1111 11
1111·-<11111 pr·11gra111111a ad11pfad11 11as <"H'1ilas 1·xisf1·1Jfr•s 1111,; 11111·!1•11'.
1'1111dad11.; r11·l11 (:1111•rr111 !.'1·dl'l':tl.
.\1f. 1:11. 11 <:1111•1·1111 "°"""!':ti ('.Otl1·1•d1;l'(t, a tifulu d1• a11.1ili11. p1'1·111io."' :'t 1•111111'('1.a rJ,. l'ia1;:iu q11f' 1_·ffrrfuar com r<';.:11la1,id:id1· a ]t)('a]iza(iir1 di· i1n111ig1'a11f11:1 p..;lr:11q..!PÍ1·0 ....:. 1·0111n 1,r·111•»11·lal'i11s. nos l1·1·m11-< til'.-'f" r·1·µulanw11lo.
~ I ." E ..;s1·s fil'l'.111i11~ '"":íº Cfltllhi11ad11s " fixad11s 11111· 111·-

1·;1....;i:-í(t

dP

,-.:pr·

:q1p1·n,-ado o

1ila11r1 g1·ral d1~ 11111~

"""

11(·1.,1111a

j)

:11·1. l "11 d1·sfi· 1·(»:111:11111·1!111. 1· 11fí1) d1·11·1":i11 1·:-;1·1·d1•,. 1,.1 '"·
:: 11i1!1 '" 111a" i 11111 ..;:
I", '!:111~. pn,. 1·:1 ..;a 1·1111-d1 uida <'Ili lofl' n1ral. 11111a y1·z 1111<:
, .. j,- rl1· I~ po ol'l'i1·ial11wnf1: apprnvado 1• pi:l'l1·111;a a 1';1111ilia
d1· 1·11l111111s agl'i1:ulf11r·1·s ('s!rangr•iros;
·!OO".: q11a11d11 a f'a1t1ilia i:onfa1· s1·is 11u·z1•:< d1• ]111:ali::". :wo.~ q11a11d11 :1 1·:1111ilia l'Sf iY<'I' a 11111 a111111 loealiz:1rla "
11•11111·1· :11111>liad11 :1 1·1111111:1 1111 a ('1·i:~1;fí,.. 1·11111 :111i11111 d1• 1·11111 i1111a1·:
, , ;, :11110,i; p(11· 1:1·111111 d(' :>11 lflf1·.; 1·11/'a(•-<, 111·1·11pad11:< 1111/'
J';1111ilias "" ;q.!Ti1·1ilf111·1.,.; ··.;l1·a11g·1·i·1-1H q11P, 1111 1111'~11111 11111'!1•11
,. d1·11ll'IJ ili• drn1 ..; a111111.; ria 1·1J!Jpear;fí11 da p1·i1111•ira J':u11ilia,
11.,1111·1·,.111 11·1·,.l1id11 11..; f.if11l11.; d,.fi11ifi1"11s "" propri1•datl1"
~

-.!." Pa1·a

<1:--;

p1·1-111i11 ...;

r·1•1'Pl'idn~

110~

i1..;. :!" P :~,, ,~

i11di ...; -

, ... 11-1:11·"] q111· a l'a111ilia d(• ag1·intlf(11·1·.; 1";fra11:.;Pi1·n~ 11iin !'"""'"ª
1111!1·:1 111·11pl'i,.dad1· f1·1'1'if111·ial. 11ií11 fi·nlta sido 1·1•firada d1• 1111!1·11
:1111·1•·11 1·1tl1111ial 1• f1•111J:1 'idn i11,;tallada 11Pla l'fllp1·1•za .
.\l'i. IT!. (l11a11rln a l'amilia r],. aµrieultor ftir· intrntl11zida
d" ,.,, 1·a11µ·1·i1·11 :t "'P''ll'ª' da 1•n1p1·pza P por 1•sta localizada d1·
l'<l1i1'11r111id~1d1• 1'11111 l':<fl' (':tpif11Jn, () no\'fll'!lfJ poder{1 ('()!!('•'"""
;1 1111''111:1 1·11q11·1·za 111ai ..; 11111 (11'1'1/IÍll ifp .\O;t p111· jll'.'i'W:t 111:1i111·
ili· I" 1• :111·11111· d1· 1\11 :1111111."'. q111• 1·11111p11z1•1· a 1·1·s111·1·liYa 1':1111ili:1.
11111:1 11•z IJl!I' s1",ja111 i111111i.c:1·:11if"·' nas 1~11111lit;Õ<'.' d11 ai'!. :"' d1•"f"
,.,.,_,11Ja1111'1lf11" ]figo""" a 1·:1111ilia !11111a/' !"'"'·'"' d11 l11l1·" i11i1·iar
,., l 1·;!11allt11~ 1·1ilt111·:ws .
.\1·1. 1:i:i. ,\ "111111·1·1.a """'~r:i 10calirnr· al1"111 dac; J'a111ilia.~
1·.!1 :111g1·irns, :w '/, d1• fa111ilias naeiona1•s, sr·m ili1·dto a pr1·mi11s
•·111 11•l:11:fí11 a 1•sla,; ultimas.
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COl\If>.\NIIL\S ou ASSOCIAÇÕES E PAHTICULARES

.\ri. l :l '1. ,\s cu111partliias ou astiociaç.ões, e os 1.al'ticulares
id111t1•os, que dispuw1·c111 de tonas em situação e circumstancias
;iil1·q11adns :·: 1·0!011izac:iio, 1) se obrigarem a dividil-as cm lotes,
1· d frei uan·111 :1 Y1•11da dP.~lcs a immigranles estrangeiros, agric 1 li f"'''''• q 111 ~ nos irw~nws passem a residir como proprietarios,
poderão r1·eelw1· anxilios do Governo Federal, segundo o ref.: i111"u !fl!P melhor eom·enlia a eada caso.
~ J .º ~fío eolldieõrs PSsl'ncines para que o Governo Federal
111·,. ..;(e auxilios:

11; ··~l:i1·e111 ª' lena~ isentas dn litígios, hypotheca ou
1•1d1· .. s 1n111' l'1·:w.; 1k q11al11urr natureza, ou ficar provada a
1·\i,fi'11cia do 1·1111fnu~fo rc·i.wlar nntre o devedor e o credor
11~ p11ll11•cari1J. 1•111 f1:1'Illll ...; d" puder o immovel ser transferido
:111 ..; i:11111ignwfi•.s li1 l'" "" forln f> qualquer encargo;
11) cxistrncia da ú1·1•a necessaria, ajuizo do Governo, para
" 1•..;falw!P1·.imr11f11 dP 'Ili fa111ilias de immigrantes, pelo menos,
1·111 igunl 11um.p1·0 d" !11!"'' rumes, contiguos ou dissemii:wdos
1•111 u1na rngião cujo raio maximo, não exioeda a 12 kilom~;
1·) fl'I'l'lll a,; fl'1Ta.; as qualidades exigidas no art. 48;
d) nxamr>, of'l'it'.ial11wnf1J feito, na região e dos documentos
1·1•f(~/'(!1Jl1•.s :í;; !1·na~. n vel'i fic~ar:fío do preenchimento das condi1:õc ...; .'iupra-mrnciunadas;
e) U•t'(•111 os lotes :í1·ea sufficiente par-a o desenvolvimento
1/11 11·a/JaJ 1111 dos seus adquirentes.
§ 2." O Gon•nH1 FPd1•ral não fornecerá ciuantia alguma por
:1111·:111 I lllll('llf o.
Al'I. 1:35. Tlrna v1·z VPrif'ieado o preencltimento das condi1:iir·~ rPf'P1·ida" IJI• ar! igo autPccdente, os immigrantes com
f'amilia q11e li1111v1•1·P111 de ser localizados como proprietarios
'""!"1·ã11 Sl'I' i11t l'11dt1zid""
Governo Federal directamente
1111 1111·di:i1il ,. a 1"1•,;f il t1 i1:ií11 da'i pns~agPns pelos precos que
\ i'-!1ll'ill'l'lll, 1•111tfanf1J ijl!C:
11.1 "~t"iu111 1•!JP~ J1allilifadu-; :í compra dos lotes a dinheiro
,. dispo11l1a111 rl1· r1·1·m·m~ para se manter por conta propria,
rn 11 irnndo a 11TI':t uu 1\xplorando qualquer industria, até a
111·1·1·1•1H:fí11 d11~ 111·i111l·iros lucms, sem outros favores, ou:
1i1 os p1·op1·il'lari11s das IPtTas provPrn ter finnado con11 :11'111 rum o.~ rnrRmos nu eorn o governo do Esf.ado interessado,
1•111 l1•r1uo." g·ara11Ud11r1•" da effcctividade dns compromissos,
11:111 ."1" da 11•111!:1 do.; Jofl's demarcados e prornptos por precos
1·;1z11a\1•i.'-', 1·1111111 ta111hP111 da p1·rstação de auxilios de que possam
1" i111111i.!.!ra11!1·.s 111'l'"~'ilar para o seu primeiro cstabcleci11J1"1il11. ali" 1·1Jns1•gui1·1·111 1nanf,.t·-se por conta propria.
"\1·L. t:lli . . \li'rn do auxilio prestado na .c.onformidade do
;11·1 ic:11 :111l1·1·i11I', o 1 :111·Prn11 .Fcd(:t·al podcr:í r:onccdcr :'ts respe1·! ivas companllias ou associações e particulares, premias por
familias de immigrantcs agricultores localizadas, quando con-
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1:11·1 111 Jll'lo 1111•1111..; u111 a111111 d1• l'slalwl1•1·.i1111·nf1J n·;,:11lar cm
1·.l:1il11 pl'11-<p1·1«1 1• 1·11111 di...;po;.;i1;:io d"' p1·r111at11•1·1·r .
.\rl. 1:li. IJ11a11d11 11 ( :11\·1·1'1111 f."l'd1•J'al 1·f'e111i111•1·1·1', d1· a1'.1·1'il'd11 1·11111 11.'i al'h. 1:ií 1• 1:l~i. a f'Xisl1•1lf'ia dl' 1·i1·1·u111..;la1ll'ia..;
'""":..:111«1d1wa., da 1·olloi·a1.:;l11 J'an11·a\·1·l d1· i111111igra11l1•-; 1·1111111
llf'"Ji1·i1·la1 ii,..; " a11l11l'iza1· a 1·11111pa11liia 11u a..; ...;1wiai.Jí11, 1111 11
11:11 li1·11l:11" a p1111 i1l1•1wia1· 1111 .-;i•nlido d1· p1·1•J1ara1· n.-; l1tl1•-; pa1·a
ii-; 1·1 1·1·lw1·. la111l11·111 111a1Ta1·:·1 Jil'azo parn a 1·01Jl'lusiío d11;.; l 1·al1:tll11>" J111·1·i-;i1..;. ;.;1111 l"'11a ili· 1·1·..;,,a1· a r1•sp1111-;al1iliilad1• da l'1Ji:i11,
1J11:111l11 ;'1 111·1>...;l:u::i11 d1• auxili11..; p1·1·1111iari11..; .
. \l'I. 1::N. IJ-; l1a1w11..; d1• 1·r1•dil11 a.cri1·1da 1' 11.'i sv11dkal11..;
:1~1·i1·1d;1.~, q111· .~1· ,·1111~·dil11irii111 :--;t't!lllH)n a 11\~i.~la<·fio 1:111 \'i''"nt·

11111a 11•z IJlll' "" ..;11.i1·il1·111 ª" 1·1mdi(:ii1•s 11•µ1lla111i°·11la1·1·..;, l1~·:i1;
111 l'i'1·1·1·111·ia parn 11Jli1·11i:iío d11..; auxilio' 1· p1·1•1Jii11..; 11<1 l'"llr111·.111iilail1· il1·..;l1· 1·1·g·ula111L't1lu.

i'..\Pf'ITLO .\!\'

.\ri. 1::\1 . . \ pa1·li1· d1• 11111110~ 111a1·µi11a1·..; d1· 1•sl1·ada..; ""
J'1·11·11 1·111 l 1·;1 !"•µ11 11\I 1'111 1·1111-;l 1'\i('l:iío. 11\I d1• 1·i11..; 1'111 IJlll' 11111111'1'
11;11< µa1:;i11 a 1 a11111'. 11111!1·1-;in -;i•r 1•..;(al11·l1·1·ida..;, li11'1a' 1"<>l1111i:11"'•
>•'lllJll'I' IJlll' f'()lJ\.Íl'I',
.\1·1. 1 íO. l.i11lia 1·11l1111ial, 1·11n~na1J!1• 11 pr1'~f'll[I' l"'µ1Jia1111ia ,.,l rada ili· 1·11daµi·1n lad,.ada dl' lot""· 11wdid11..;
1· d1·111:111·:iil1i..;, -i·µ11ida111,.11f•· 1111 p1·11xi11111-; 1111..; d11..; 111t11·11..;. d1·s-

"""il'" '"

I i11:11li1...,
I ;1r·i11:--: •

:1

.\li.

1.1111:1:--; q111·

~1·1·

1'i1

IH•\ 11;1rl11 ....:

11111·

i111111iµ,ra11l1·...:,

l'!lllHl

~Ptl:--:

111·1q11·i1•-

\..; li1il1a..; 1·11l1111ia1·..; d1·1·1·1·:i11 1•:,;la1· siluada" 1·111

-.:.;di:--;1';11::1111 a.~ 1'fl11dic_:f)1•s PS~1·111·ia<'~. 1•.\iµ,ida:--:

pa1·:i

11:--:

1J111·l1•11..;. , . ..;i·1·ií11 ili· p1·1·l'i·1·1•1H·ia ali0rlas, 1•111 11·1·1·as dl'\lllt1l:1.',
1·111 l1•1Ta" pal'li1·11la1·,.s dl'sap1·0YPitadas. lltl mal utilizadas.
q11:111d11 n ...: ac1·id1·1tl1•s dn l1•rt'PllO 011 rr sua 1·u11..;tit11i1:iín a1·1111~1·ll1:11·1'111 a ad11p1:ií11 di•..;,..;i• -;~·..;(1•11rn l'ª"ª 1J s1•11 1t1"1lt111· ap1·111i·iI a 11J1•11f 11 .
.\1 I.
L'. c > 1•-dali1·l1·l'i1u1•11l11 ddi11il Í\'11 "" liul1as 1·11l1111i:11·..; 1•111 l1·1Tas ili• pr11p1·if'dad1• partirulal', 111111'-1·:\ sPl' r1·:tliz:1d11
11<'1"" p1·11pri,.ltnio.-;. 011 d1· a1·1·1lrdo 1·11n1 '"'(l's: ..;al\·11 ~i i•-;l11d:1iJ:1..; ,. p1·11.i1·dada..;, lt1111\ 1•1· i111pnssihilidad1~ dl' :w1·1\1·il11 1• J'i1·a1·
111·n1 ad:1 :1 'a11faµ1•111 d1· 1ii'..;ap1·111wia1;iín da:; (1•1Ta..; 11111· 111 ilidad1•
1111 lil Íl'a .
.\ri. 1 í:l . .\..; li11lias 1·1il1111ia1•'i ..;ií11 1·quiparnda~, para l11dll.-;
"' .. 1·r1·il11.". au ...; 11111'l1·us 1·1d1111iai•,; ..

C.\PITULO X\"
ll.\ IJllU:1:T11HI.\ Ili) sl·:l\\'11,:1)

IJlo

Po\'11.\.\J\':-;T11

.\rt. 1 í í. O ~l'!'Yi1:0 di> PnYna1111•11!11 c·n111p1·1·ltP1Hl1· 11111:1
di11·cl11ria eorn s0dc na Capital FPdnal, in-111·1·(1H·ü1s 1w.~ Es-
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lados, ·rolonias ou m1dros roloniaes, hospedarias de immigranlPs, p1·rpostos, m1 Pnearrpgados de qnaesquer serviços conct•rnt>ntes :í immigração P rolonização •
.\ l'f. 1 \ri. .\ Ili l'Pdol'ia rln St>rviço de PovoamPnto terá a
~1·U

l'Hl'g'O:

§ I ." P1·0111nYPI' a i11lrodurção dr immigrantrs por ini('iat i\·a ou JHll' 1·011ta dn <ioYPl'llO FPderal P supf'!'intPndPt' o
,_,.n· i1:11 iJ,. t'<'1'l')1i1111·11l11, tl"""mha l'illll', linsp1•tlagP1n " PX[ll'd ii;ãu
dj!:-i

lllPSlllOS.
~ :!." Fawl'

n 1·pµisll'o 011 mat1·i1·ula dos immigran!P;; l'PCPltirlo ..; po1· i11i1·iali\a 11u p11r t•onta do UovPrnn Ft>dPral, f' dos
1•.;po1da11<•ns q11I' 1'1H1.;fa1·pm das l'Plações ohtitlas tias c1Hnpa111Iias
d1· llfl\l'µa1:ã11. ('()Ili
i11dit'UÇtÍPS JlPCPS><aria,;.
~ :J." l'rnm11YPI' ri col101·ação imnwclirt1a dos immigrnntes
l'spo11ta111•11;.; 1·p1·P111-1·l1<'gadns quP IH'l'f'Ssi!Pm do pat1·ol'i11in tia
:1d1ni11i ..;lra1:ã11 1J1tldi1·a, 1• daquPllPs q11P fot'Plll i11ll'ocl11zidos por
i11i1·ialiYa ou por 1'<11ila do <inYl'l'llO FPt!Prnl.
~ 't." 1'1·111·1•d"r a "'l11dns dn assumplo~ q110 rn1·0111 d0 in1 .. 1·1• ..;.;1• p:l'ra 11 :-;1•1·\i1:0 dP l'oyoanwnfo.
·
~ ~1." 11 1·1111111\•·r a f1111da1::i11 d1• 11u1'11•0 ..; 1·1iln11in"" " a !111·nI i1:u:ii11 d1• i 111111iµ:1·a11!1•.;.
~ li." Y1•1·iril'a1· 1• 111µn11izar nl't;amrnlos e pl'o,iPctns de
l 1·nltalh11.; q111• dis,;1•r1·111 1·1·,;pPilo an;:; RPJ'viçns a seu eal'µ:o.
~ ; ." ( >1·µ:a11 izar 1•slal ist i1·a a1·Pr1·a dos Sf'l'\'Í(;08 dP im111iµ:1·n1:ii11 1• 1·1dll11iza1:ã11.
~ R." Colliµ:ir dadlls ,.
infnrma1;õp;:; para divulgação rm

ª'

11aizP~

~

P....:t1·a11µ:PÍl'OS.
J
\!." <:or1·1·sp11111!1'1'-:'t' 1·om ns P111·arrPgadn;; dP sPr.icos

d" i111'11iµ:ra1:ã11, 1·11!011iza~iio 1• pl'opaganda, 110 paiz P 110 PX!1•1·i111', 1• 1·11111 q11a1• ..;q11Pr dPpn1·tamP11!11,; ad111ini,;lrnfiyn,:;, Pm1•1·,.za,;. as.;iwia1Jí1·,; 1111 pal'lii~ularPs, ronfornw s0 lnl'nar Jll'Priso.
~ IO. Ft11·1nular llasPs para ront!'actos atti1wntPs aos sp1·Yi1:0.c; tll' ;.;11a ali 1·ih11i1:ão t> s11!Jmettl'l-a~ á app1·ova1:ão do mi11j.;J1'11.

f:.\PJTULO XYI
n.1 onn.1"' IZ.IÇ.:\o D,\ DinEf:TOHL\

n.~

.\rt.

1 \1\ . . \

.;:;;11µ11i11f P~

ni1·1·1·ln1·ia rio RPrvi1:0 dt• Povoamento terá

:--;1 1 1·~:1111 ....::

1 ', l'XJH'f!il'll(I';
:!·', 1·11!011iza1:ii11 1• lralialhos f.Prhni1'nR:
:!'', i111111iµ:rai:ii11 1• rn11fahilidarl0.

Ad. 11 i. 1\ I" .-.•1·1:iio f Pl':Í a RPH 1c1nrgo:
~ I." O 1·1•gisl1·n gc•ral r!P 011tradas P sahidns tl0 todos O'I
11npPis 1·11111·f'1111•11t .. s ao :-;p1·vi1:n dP J>oyr1anw11fo.
~ :!." 1 >istrilt11i1;iio d11s lllf'SlllOS pap .. i,; pPla ;;P1·r::u1 q110
(i\l'l' d1• li~ Jll'lli'l'SS:ll'.
§ 3." Pr1wPs;:;o dl' corrPspondrnr·ia q11P não ro:nprtir a
nenhuma das outrn~ s0cÇ'iíes crearlas pelo prPsente regulameiltO,
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~ 1."

:>."

~
~

o prrpal'n do expediente em idioma estrangeiro.
()

;, 1; .'
~

1 i l:1d11.

.\

:ll'l:IJ i \'()

.'.!uardri.

\' 1. 1 íH.

(jp

"

dllf?\I llll'TÜOS e processos findos.
diskil111i1:ão de matcriars do almuxa-

\ 1" Sf'e<;iio f Pt':í o srguiut.c JH!Ssoal:

clii•fc:
1., orrir:ial;
~º o!'ficial;
:1" o!'f'icial:
a rr:li iY isl a-ai mm:al'if P:
l rnd11r·lor1·."·

»

\ r·I. f í!I.

\

'." ~"1'1:ii11 1,.1·:í a s011 P.argo:

ª"

~ 1 ." Pr·l'parn rla r·111·1·1"·qrn11dcrll'ia a s1'r 0xpmlida
111i-·
11i..;l1·11 da .\µric11lf.11ra. afls i11~pecl.01·1"" do ~l'rYir:o d1• l'P1lla1111·1ii11. d1n!'l's rl0 r111111nis-<iill. dirPct.1n·ps <li' 11111'!1•0.". p a d1'J1:11 l:11111·1tfn:; a1l111i11i.;lrnli11,.;, 1•111p1·pzas. :1.'<.•rní'ia1;1"í1•s 1111 p:11·li·
··111:11·1•..; "quaPs1p11~1· r·1warJ'1•garlos 1fo S<'n·ir:ns a f'arµ·u da ~1·1·1.:ii1>.
~ :'." IO:sl11d11-'. i1il'111·111a1:l11':' I' pal'l'l'f'l'I'" .•wl11·c ass11111pl1"'
11·lal.i1·11~ ú r11nrlriefífl, adrni11isl1·ac;i10 p rl1•.;1·nvni1·in11•1iln d1• 1111,.1 .... , 1·"!1111ia,.s. 1• :1 !1ll':1liza1:ii" "" i1111niµl'1111IPS 1·01110 Jll'llJll'i•··! ;11· ( i ~:-:
~

!'11 J'ilP~.

:i. º Orgri1niz:u:fín d1• dad11s " i11l'r1!'111ar1"íl's 11t0is p:i.1':1 a
1>11111:i<..:a11da da 1·11!11ni~a<:i'í11.

~ í." T11111l1a1111•11i11 d:ic; l1·rrns arlq1ti1·idas pPl:i .TJniii11 p:ira
:1 1'1111d:11::í11 d1· 11111'11'11." r·11!1111i;w.'-'. 1·11111 ª" i111·11n11a1:õl's dr•l:1-ll,:1d~' 1>ar·a l'lll!l11·1·i111P1ilr1 dn i11111m\·n].
:>." l)1iad1·11.-< g1•1·a,.s d1• c11lo11ias 011 nnclr;ns cnlo11i:11•s,
da11d11 :1 1•111il1 .. 1·1·1· a s11a "il11:11·ii11, rlala 1)1, i11icio rios 1.rahnll1ns
d1• r1111d:u;:'ío.
l1waliz:1f':Í(I '"(' 1·11!01lfl." ,. 111111·;1,c; pn1·ii1·11l:1I id:1•f1·'.;: 11111111·1·11 dr· l1if1•c; 1·111w•s I' ur]l:11111s pr11.i0r·l:11Jo.;, ap1111I :1 ""'· 1111 •d id11.' 1• d1·n1a 1·1·:1 d1 "'· 1· 1·1111di1:lí1 •' 1•Ili 'i 111• •;p :li' l1:1111.
~li." i\'111111·1·11 1· d:tla """ fil11lns pr0Yi.so!'i11s. dns dí'finili\'o.,
dr· p1·11p1·i1·d:1d1• d1• ]11f1•.; 1'111·:u·s f' dns 1 ilnlos r!f' 10[1•.s urlia1ws
q11« lr·1il1a111 sid11 1•\p1•did1"" 1·111 1·:1d:1 11111·!1·11 1·11l:i11ial 1·111 1'1111d:11:'í11 p111· 1·1111la d11 1:1111·1·1111 1"1•dPrn! (' 1"s1·1·ipl111·ar::l11 l'f•l:lfi1a

"ª

;111~

rtlf''-:JtlO:-í.

~ /." H:tln111•11 da 1·11nla 1·111·1·1•11f" dn' 1·11!111111' 1·111 1·ada 11111·!"11
1·11l111iial.
·
~ R." K·d:tl isf i1·a da 1111p11i111:ã11 r11ral " nrhalla. P rlc 1·a'mr111·1!1"'· 11ac;l'i1111·1tf11.; ,. 1il1il11-<. 1•111 l'aila 11111·!1•11 1·ol1111i:d. 111·11 li":i11 ""' li:i11il:111l1·s 1• 1111i1·a-< inrlil'a1·1l1·s.

~

~I."

\1111J1·1·11

1•

1·la:-:~iri1·a1·:io

d;

1

''~('o]a-.:

P :-.;ua-:.

d1'JH''l--

rl1·1ll'i:1' 1•111 1·ad:1 11111·l1•1J 1·11l1111ial.· 111al1·i1·11la ,. 1'1· .. q111•111·i:1 1111;di:1.
~ Ili. J·:sl:1l11•l1•1·i1111·11l11s d1· 1·om1111·1·1·ir1 " i11dusl.J'ia l'Xisl1·1il1•s 1111 s1;d1• 1· 1•111 11111·,; 1·111·a1·s. y1•!1iniln". i11sf1·11111 .. 11!11- arn1111 i"s. 111:11'l1i11as a121·i1·11la' 1• 1111i1·as, l'lll i::11l:1 l!IH'll'n rolrrnial.
~ 11 . . \11rnila1111•1tl11·; .;11li1·1· as rlil'l'í'l'1·11!1•s i11slall:11:i\1•s 1•\i..;11·1if 1•,; Ili>;; 11'11f'11•fl-'.
~ 1 ! . J•:slal j.;f i1·a d:1 p1·111!111·1.:i'ío, l'!'i:u::io. 1"xp11l'la1::í11 1· i111i'"1 l:11·:í11.
~ 1:1. l11\'1111lario dn:; in~t.n1mcntos rle 11ng1•111Iuri:i 1• dl'
111"!"111·11!11µ-ia, 11f .. 11silios. 111~if Prin0s permanrnf.Ps r mnvPis, f111·-
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nrcidos para uso das commissõcs; immoveis e scmoventes, que
pr·r·t rmcmn :'.i.. administração publica, em cada nucleo colonial.
~ H. Fomnccr com frnquencia á Intendencia de Immi;:1·a1:ií11 do Porto do nio dn Janeiro boletins indicando o nu111,.1·0 rlP lntPR ntraPs q1w sf' acharem vagos e disponiveis em
1·:ida lllH'i«11, a :írra dP~SPS lotes, preços de vrmda dos mesmos
,. lodos r)s r•selat'"1~imcnto~ pr«rdsos para o s«rYiçn de enra111i1ilia1111•11to dos i111111i:rrantr>s.
~ 1G. Elal1nraçiín dP pro.iPctos r orçamentos dr obras que
11i'ír1 1·~1 iy1·1·rm a carµ-11 dP l'nmmissões especiaes.
~ JG. Exame de pro.ir,ctm e verificação dP orryamenf,o de
•rlrl':t' apr1"rnnlados (t secção.
~ 11. Estudo e pro.iPclo de typos qur 'flrwrm ser ado11tados
i':11·:i 11hras nos n11cleos coloniaes .
.~ IH. Ori:rnnizaçiín dn plantas de nuclf'OR colnniaes.
~ l !l. Ex1•1:u1:ií11 d1• 111appas topographiros n cartas rarlaslrne1'l.
~ '.!ll. Cnll l't>rP111'ia <IP dados ronr<'rnenf Ps aos trabalhos
1•·a J izadn~ pi' las r11mmi-;sÕPS.
~ '! 1. 111•µ isl l'll ;.:rapll i1·" n cslatistica rspecifio:Uda dos
l1·:1Jial1ill.' 111·pp;1!'nl111·i11-; qu" "'~ r<'alizarcm mensalmentl' por
· 111ila 1111 1'11111 auxilio tia T'niãn rm cada nucleo colonial.
s ·:·:. l·~xa11w tios 111appas m<'nSafls das observações metco!'rl]r1gi1·a.-; dl'1·<·l1iatla.' 1111." lllll'leos coloniaes e organização de
u111 ;11appa f.!<'l':tl 1·"11si,,11a11d11 pnr mPz o resumo das observações
1•111 1~atla lllH']l'll.
~ :..>:l. V«r·i l'icai;iío do'i trnlJalho.s realizados para a dlàfrer111 i11a1;fío tl1• <'11111'l1"11adas gpngraphir1s e da declinação da agl!lha
111a.u11"I i1·a. l'<'.u i"l 1·11 rlns 1·<',;:1111.arios rm1f Pridns e dai.a das ob8er1

, ;11·ii1·."' ·

· ~ :! '•. 01·µ:1I1 izai;fín d" um registro especial ou quadro gflral
d1• 1•.·d rndas d1• l'rrro C'nlo11iacs com direito á suhvencão.
~ 2G. P;lahora<;iío de diagrammas, schemas e quaesquer
lr:llrnllins d<' rl<'s1•111ln fllll' forem nPcessarios para o serviço
tia 1·<>parf i(:ão .
. \ l'f.. HíO. Tnilns o;;: trabalhos technicos serão assignados
pi']ns f11I1rr·i1111arills 1p11' nq rxrcutarem e prlos <JllP os veril'i1·nr1'm .
. \ri. 1S1. '\'l'11lt11m rlt>sPnho se considerará concluído sem
" " " 11 d11'f1\ da s1'l«;ii11 n lia.ia ruhrirado e s11hmcttido á appro\':11;iin tl11 di.1'l'il'fOl' do ;-;,'!'\'iço .
.\1·1. l:í:!. T11tl11s ns r!Psenhos e projef'tos de obras serão
a1·11111pa11liarl•J' ili' 1•spr'l'il'ii'açõPs complntas.
\ri. IG:l .. \ :!" '"'":ií11 IPl':Í o seguiutr pPssnal:
1 cltt'f1• 1' i11."1w1·t11r de 1'.olonização;
l l'llg'l'llli1•im tlt• I" l'!as~e e aj11da11te <ln inspeetor rlP cnlo11 iza1;iín:
:! PI1gt'!ll11•irns d" '.!." dasse;
a.irnlallln rl1" f•11g011hnirn:
'.? ra1'!11g.1·apltos;
2 1"~ of'fic.iar's;
2 ''"' officiaes;
:!. :1"' offieiaes.
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:\ 1·1. 1~) í . . \ J" ~r>1·ção ln:\ a .~ru car:;n:
~ I ." l'l'1'1>ar'<> da 1·otTl'~J11pHll'ncia a srr ('xpedida an mi11i,l1·11. ª"·' ÍllSJll'dt1)'1•.; dn ~l'l'VÍ!,'ll d1• T'O\'Oalll!'llill, ad111i11i,;ll'ad111·1•.s dl' IJ0.;1wdal'ia ..; d1· i111111igrat1ir'-:, d1•pal'fa11!f•11fo.; ad1ni11i.;l1·ali,n.;. 1•111p1·1•za.~. a-.;.;11t·ia1.;il1•.; 011 pa1·fi1·11ia1·r.; <'a q11n1•sq111•1·
;1'...'.1·1!11·..:. nu 1•11(·ar·rp:::ado .. .; d•• ~1·1·\·it•n-; qu1• i11f1•1·•·~ ...;r•111 ;i ~1·1·1::!11.
~ !." 1'!'11\ idP11t·ia:; alli11P1tl1•.; {1 el1an1ada, i11f1·11d1w~-:l11. !'•'"''
l1i1111•1i111. l111,111•1L1g,.111. 1'~111•di1::111 r• pai 1«i1·i11i11 d1· i111n1ig1·:111l1·.;.
~ :l." l•>;f11d11 1' :q1pli1·:11::l11 d1• lll•'<lid:1.; l'll[}\1•11i1·1il1•.; :'1 li,1·:11 i1a(·;l11

d11."'

1111 ·.:11Hi ....:.
1

~, I." t>r·.L!:i11i1.a1·f"ír1 d·· 11:1...;1•-., pal'a aithiP~ eitrJ('j'l'Jlf'IJ!1·- :1
i 1111 ri i '....:·1·:1r·;ln, t' J i-.:(··a 1ii'a1·;l1) •ln...; Jllfl."'lllt 1...;.
~ ~, .. : f11\1'"figa~1-11•, ,,'111i1.,. a.'i 1·11ndi1J1"·" dll f1·:d1:illrr1 ,. \:111-

1:1~1·11..;

a-.: ...;r•µ.u1·ada:.:

111w1·a1·i1i-:.

t'

:111~

d1 1 11llfrn ....;

i1111niµt·a11fe..;

111·111'i:-i ....,i11·..:.

111 11

:1µr·i(·11lf11J'j"·.;,
c·1·1J!r·11....; 1·111·:1!':-'

:i1 lil"i1·1·-..:.
1
1·111 1·i-~
:t:..!t·i1·~1llt11·;1,
1

,·ilia..:. 1• IH1\11:11:1-1r•:-:. f)f1...: 1fiy1•J"·.;1h 1·;lr1111 .... 1!1•
111d11.;l 1·i:1. a1·l 1· 1111 111.,·11 p:1«:l11 111i1.
~ li." 1>1·µ:t11i1.:l!'~11 d1· d;1d11·' ,. i11l11r111:11·1-11·.; p:11·:1 :t 111·,,1·a' :111da da i111111ig1·:11;:i11.
~ i.
t)1·µ,a11i1.a1::ín d:l 1···dafi:·di1·a g1·1·a/ da ir111niizr·:-l1.::í11 1~
•·11ii.'-!1·:11::lll 11111· 11111·111, 11:wi1111a"' 1'1·•·qu,.1ilad11' !"11· 1:111111·,., q111•
1:11':1111 :1 11:1\1•;::ll'i'í11 1•11l1·1· 11 p:1 iz 1• 11 1•\ f 1•1 in1·.
~ "·" l!1·g:111i1a•::l11 d:i ,.,f:ili,fil'a
""·'i'"d:11 i:l" iJ,. i111111i1·:11il•·' ,. da i1!11·1·11:11':111 1• d1•,f ir111 ""·' 1111'.'ill"'"

11:1~/r·..:.

"ª"

111111

~1." Jr11'1lr·r11n1·1-1;·...; :--11/11·1· a .--=it11:11:;-u1 1•1·11111111Ii1·a d~i p;1iz.
;1-.., q111 fHi...-.;a1n --.1·1 uli·i...: ;'1 lll'11pnµ:i11da d:1 i1n111iµ1·;u_·:l11 .
1

.. 111. T11111ha·111'1tl11 ""·"' i111111111«•i.' q111• 111·1·f,.1H;ar11 :'t' !111'i""laÍ·ia-; "" i111111iµ1·a11ll's.
~ 11. l<\:lllli' ,. ,.,1111'1·1.,•1/l'ia d1• dad"' «1111,;/a11l1•" ,],, q11:1ilr1<-'
'"l:1l.i.,li1·11.". 11•laln1·i11.-< "1il'li,.i11 ..; ,.,.,.f'!1id1•" d1• 1'lll':t1·r1·g:id•1' d•·
.... 1• t'\ irr..., q11 r•
i 1111•1'1':-.;,..;1•111 a s1·1·1:;lii.
~ J ·!.
1'1·1H'i•..;...;11 d1· 1·1111!:1--= 1· dj• J"i .... 1·;1]i1:1r:;l11 d1' d1•...,111·1:1-.:
r·!fJll .11 ~1'/'\ il'11 de P11\ 11;~1111·1tl11.
~ l:l. 1::-,.l'iJ1l111«uJ111 " l'\J11·di1·r1l1• il•· ,.,,11f:i11ilidad<' d:1
J

~i1·1Tl1lJ·i:1 1· :--:ua:--: d1•p1·11dl'JJ1·ia~ . .~11~111111()

ª"

1·1• ...!1·;1..; .!...'.1·1·;11·-..: :1di1-

1>1:1da, 1111 1·1·g11ia1111·11f11 da ~1·,.1·,.1:11·ia d1• l·:,tad11.
~ 1 í. l'a.!!·:i1111·nf1" 1·1111i'i:id11,.;
11f'l'i1·ial pagad111»

ª"

1;,:; . \ :l" ~1·1·1::l11 1,.1·;'1 11 ~1·g1ri11il' !"'"11:1':
1 1·!11·!'1• (' i11.;p1•1·l111· '"' ÍllllllÍ!,!I'al;ii11:
:;
11J'l'i1· ia•·-~:
:~ ::··'" o/' ri<· ia j
:1 :1 ·' 11f'f'i1·i:l1'';
1 ,,1·ri,.ial pagad11!' .
.\i'I. 1~11i. 11 .;i·1·\ i<:ll d1· .11111\ i1111·11f11 1· 1•.;laf i.-;J i1·a "" i111111i•~1·:i1::l11 1111 11111·in d11 lli11 d1• .J;1111·i1·11 1; t'lllll'iado a 11111 1•.'r·1·ipl111·i11
'''"""i:il. 1•11111 a d1·1111111i11a1::l11 d1• J11f1•11d1·11«ia d•· l1111ni::T'atJi" .
.\ rt. f ~,~ . . \ lnf<'11d1•11<'ia d» ln1miµrw;:111 !Pr:'1 a '"li r·ar-.~11:
~ l ." \'i,ila 1·1•gnlar :111< Yar1ot'P.'< pr11n·d<' 1r!<'-: dl' 11111·!11.;
1·"d1·:n1Q'•·ir·n.;;.; 0 rp11' ln1g:-.111 p~1-.:~a'.2-•'il'f~.;;.; ,. i1111nig1·a11i('S 1k·--=!i11:1d11.'l no paiz.
~ : . " Jnformae<i<·s
d1•talhada' P "'"·lar·1.•r•i111l'llJ11;.; ltni1111' i"'"'· :1o;;i111 aos imrni1:.:Tn11fpo q11f' r!Porr11lia1·1·a1·,.111. 1·nrn11 :1•"'
•111· ':11 lrnwdtn rslh'<•r1•111 a Jinl'dn dn~ \·a1:n1·1•s,
\i'I.
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~ 3. º Jm prdi r, df' arrôrdo com as auLoiridadrs rir Policia
r ~f11°1d1• do Po1·ffl, o dPsr1nhat·fjue, como immigr·antPs, ri<' pm1soas
qw• sof'l'rnm dl' rnol~'"tias c'ontap-i~sas, rx·l'~·çam . profissão
illil'ifa '".iam rpro11hrl'1clns 1·01110 c1r1mrnosos. rl1•sord«1ros, rnenrli~.rns. yaµal111111lns. d1'1l1Pllfl' ...; 011 i1n-a.lidos, rplP nfío possam ser
1·1·1·,.hidos 1•.1·-1·i das di~p11-.:ic;iil's Plll Y1gnr.
~ 't." J)1•.-1·1nhar·q11r._ 1·11m s11as hagagP11-.:. tl1• ini111igra11f.1•s
IJll" a1·1•1•ilar1•111 11..; l'a\11r1•s n•gulamPnta1·P..;.
~ ~..... \w.;ilio ª"' i1111nigra11f,.-.; 110 d1•..;1•11i11ara1:11 i]p .s11as
lia.C'.ag1•11s. das 1'111·11ia 1idad1•..; alfandPf!a 1·ias; 1111 l1·ni·n da llHH•rla
r•..;fl'an.2,.i1·a 11111• 1111n-,•11!11l'a tragam pnr 1111wda 11a!'in11al: f\
1·111 111111·11, "ª'""· q11a11d11 ..;1• f'ar:a 11<':'Pssn1·in. n.i11dal-o., on
!.! 11 ia l-r1s.
~ ti." Pl'llJl:t.!::anda a ]H11·d11 do., Yaporrs. JIOI' nwifl d1• im111·,.s~o-.:. pl1ol11~l':IJ1liia..;. dados l'."'tafi..;fic·11s 1• 011tms. dns l'P1·111·..;o..; q111• o pai1. 11ff,.r1•1·1• a11,; q111• 11,.JJP q111•irn111 1·mp1•pgar
:i ...;11a a1·! i\ ida1fi>. ..;1•1i..; p1·i111·ip:w ...; 1·a11111...; d1• i11d11stria, ill'll s~·s
liin1a d1\ 1·1iloni1:u:iin. 1·1111r·1'."';-;t)1 d1\ q111• o.:; irninig1·antP~ gnsarn
!'"'ª l1•gi,la1;ã11 1·111 'i;.:111'. Ya11lagP11s quP 1H indiYir!uo,; laho1·i11,;11..; 1111d1•rn a11f1·l'il'. 111'1'1;11s dns IP1Ta.~ f' faPilidadP P.:11 arlquir·il-as. p1·1·1:11 """" -alal'i11" " q11aPsqu1•r l'sl'la1·pr·i111P11tos.
~ ; ." 1:a,·ililal' a 1·111l111·a1·ãn ll•' i111111iu1·nnfps l'!'l'f'll1-('hl'~ad11~.
'
,
~ 8." E1wn111i1tl1a1· parn 11-: c·P11!1·ns rlP lrnhalho P. parn os
11111'11·11;; 1·1111111 ia1•..; l'1·d1•1·a1·.-<. 1•..;fadm11•s 011 partir1Tlal'PS, os
i111111ic:l'a11l1•,; 1• ..;11a..; 1';1111ilia." iJlll', sP11d11 ngl'i•·11ltorps 011 exPr,.,.11rJ11 1111f1·a ...; pr11f'i""'1-11• ...;. q111·i1·a111 "" P..;fah1·l1·1·1•1· 1111 paiz. 1
~ !1." ll1·q11i.-;ifa1· "ª'"ªµ1•11s parn i111111igra11f,.s f' snas haµac.:1·11" •111a11d11 -.· d•·-1 i11;11'l·lll a ot1fr11,; prn·fo, 11a1·i1lll:1I'~ ou
:111 i11f1·1·i111· do paiz. 11111· \ia 111aritima mi f PITPsf1·P.
~ l il. E 1 11l1a1·1·a1· i111111ig1·a11(p;; f' suas l1agagl'11:'1. inspPP1· i1>11a1· as 1·1111d i1:,-,,., d1• ª·"'""i11 " ílintif'11P das a1·com1nndal,'iiPs
fllli' 1111•..; 1'111·1·111 d1•.siµ11arl:1.- a lr11rdn dns Ynpnl'PS ,. r1n Y:l,C'.iillS
rii' 1•st rada.-; r!1• f',.1·1·,1.
~ 11 J. 1:11111t111111i1·ar a pa1tida dP im1nig1·a11f1's ans funr1·io11a1·io."' d11 ~l'I'\ ir.:o 1111 ...; 111111!11-.; d1' cll'..;fi1111. pa1·n q11P Sf'jnm
,.JJ,.s alli 1·111111•11i1•11f1•1111•11f,. 1·1•1·1•hidos f' g11i::id11s.
~ 1·!. Z1•lar I'"'ª e111h1'\'\a1:ã11 d11 mnfr·rial dn t1·afpg11 1ua1·ili1t11J.
~ t:l. )lpµj..;f1·11 1111 111:tf1·i11•11ln iJ,. i1111nig·1·anf.f's Pnf1raclnfl
111·!11 11111·111 d11 l\i11 d1• .Ja111·i1·11. 1·11111 ns dl'lall11•s rl'frrPnlc'S {l
rl:1ta da 1·1Jfrada. 11111111• 1• p1·1w1•d,.111·ia d11 YaJHll'. nonw srxo
iil:ul1'. .p1·1i1·i-<í11. 11a1·i1111nlirladl'. C'fl!llJ111.'<ição rlP far11ilia' rias~
~il'i1·a1;:in i1•.s111111la111•11 1111 ,1i}1..;idiailn". d1's1•111l1ar11111'. d~la c)p
-:i 11 ida 1· ,,,.,f i 1111.
.
~ l 't. l:1111f1•1·1:ã11 d1• 11111 lrol!'fi111 dia1·in d,. 1•11trnda rle
11111n1µra11!1• ...; 1·,;pn11ta11""' 1• _..;11hsidiad11.-;. 11111111• dn 'ªl"ll' q 11 p
"' f111•r 1·111d11z_1d11 ,. 1'1\lllJ'<llllirn a q111• 111•1·ft•111·1>, p1·n1•1•dP11 1,ia
.' 1H11·!n '1• .Jlª!.z '. "'ª''i l'i.1·~1:iifl, 1rn1'io11alidail1', sPxo, Pstado,
1dadP. p1·11í1..;-:i11. 1·111Hflf111i:an dP fam1l1n, rP1·11r.sns JWC'lllliarins
I' dl'."1'1lllJarrp11', SI' flll\' l'ílllfa j)l'llpria illl j)Ol' 1•011fa 1)11 í10\'f'l'llO
parn n 110 ...;p1·1lar1n.
'
. ~ l:i. l°:ll111'1•1·1:ií11 d1• 11111 l1nl1•ti111 diarin r]p snliirla i!P i1111111g1·a11!1•s pa1·n 1111t1·1i..; pnl'los 011 para o in!Print· do pniz rmn
Jlfl''ªr:tPJl.s r'n1w1°1lirlns nl'f'il'ialmPntr, dPclarando--s0 o drstino
0
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:1·-d:id11 " l11~ar'1, 11111111•1·11. 11a1·innalitlarl1•, svxo, 0sfarl11, id:1d1'.
1•1•1li>.;;[11. l11ga1· d1• lio"l'''d:l!~t'ill 1~ !lll'ÍO d11 f1·ansporfl'.
~ 11i. 01·µ:i1ii~:v::in d1• 111appas ,.,.;fatis1i!·ns 111e11.,a1•,; fJlll'
1-,·1111:11n 11.-; dad11 ..; 1·1111:.:f:lllf1•-; dos JlOIPfi11s dia1·ins d1• 1•11!1·:11la:>
"" i11111ii;.:l':11il1"' 1• _.;:iliiila d1•sfl's pal'a outros i1111·tos 1111 Ji:ll'a
11 i11l1·ri11r d11 pai/. al1l':tlll!1•111lo a 1•11lrada d1• p:1;;,.;:1l!1·11 •1" 1•
l:111Ji11•111 11 111111·i1111·1Ji11 1•111i,l!Tal1ll'i11 i)1• pa.-;.;a_g1•ir11c.: d1• J",
1•
.)
1·1:1...:...;1'...:. pai·n n 1••\li·r·i111·.
~ f'/. 1>1·g:i11i·1:11·:!11 ili· 1n:11•1':l" '"'l:Jli.;li1·11-; :.:1·1111•'-'!1:1,,·-: 1•
1111111:11·''·
~ IH. <>rc::111i1:ll':i11 ili• i1111 q11adl'11 1''-l:Jli.;li1·11 :1111111:•1 d.1
11111 \ i 1111' 11l11 f ra 11-:111:111 I i1·11 1l1 · 11:1 s.;:i ~!• • 11·11c.: 1' i 111111i!!1·: 111 I '·, i/1 1
!1111·!11 ,J
Hill di· .J:1111 il''I .
.\ 1·1 . 1!íH. \ l 1ll 1•11il1 ·1ll' i:1 d1• 1111111il!1·:11·:!11 l <'1-:í 11
" ' : 1: 11 "
l fl, - <1 ):J l :
i11l1•1J1l1•11l1·:
f" 1il'l'i1·i:1l:
111'1'i1·i:1I:
1

1 ;

·,

: :".,

(1

rri,. i ~lt ·"":

i 1Jf1' I' 111·1• f 1·:
i 1il1• 1· pr1·f1·c; :i 11':i1 ia r1 ·.;:
" :11J'.;ili:11·1 .., d1· 1•\111·di1:i'í11 d1• i1ll!nigr:11il1•;,
\t·I. 1'1!1. \ /lll"'ll':1•fil ,!!l':Ji1Jil:1 l'fll 1•.;lr:1iJ:J d1• fPl'I'// lllJ
1 1i1 liri/1:1 d1• 11:1\ 1'·-·:11·;!11 :1
\ :l)Hll', :dj', :1 1 1 ~l:u·iin 1111 111ir·lr1 d1'
ili -li1111 . .-..:1·1·;'1 1·1~JJ1Ti!id:1 1·111r1 ~1 11p-.:....:i1. 1'! r11":1•11ei,·1 :111 11111111
l ll!"l 1· .;11}i.;ii\i:11l11.
\ l'i . 1lil I. \ 11 j 111111il!1·:1:if1 • 1'-q1111 Ji :1111 'li "1·1·(1 1·11111·1•,J Í iJ:1 11:1 'i ·c· ;1:•1•111 l.'.l'llillil:J. rd1·1·id:1
li// :ir! i;.:11 :i11l1•:·1•d1•11f1•, q11anil11 \ 1·1·i/il':id:i;; :1.; "1·C11i11l1•-: r·i1·1·11111,da111·ia.-<: J'i1·ar dPYida1111·11l1• 1·11111.
11:.,11·:1d:i ."11:1 i.J1•1il id:i1l1· 11111· 111,.i11 d1• "ª''ª"111·11., 1•,.d11la 1"'""11:11
1111 1f1w111111•11l11 1·:1r1;11: 1'11r1-.:!a1· .<1•11 JHJJllt' d~1 li~ln dii 11a:-;~:1',~1·i1·11...:.
1/1·
1i11 :~ · 1·l:1....:-1" 1•t11 \ :11H•J' 1·11! r·ai111 d11 "'d1·r·i111· :1 1111·1111....: 111·
-.1•j.; 1111"/I'"'. '-"'I' :1 fll'ÍJlll•Íl':I \l'Z 'illl' d1''l"Jlli:ll'l'/l <'ili 11111·111
11:11·in11:il 1• 11:111 !1:111·1· .i:í 1ililidn 11 f:1n11· da Jl:i:.;-:i'.!1•111 1n·:il11ila .
.\1·1. Ili!. 1':11·:1 11 ""n il'11 d1· 11J1•1 i111P1i111 :i T11l1•11iJ1 .. 11·ia
,j,. J111111 Í >.:/':li' :Í 11 l 1·1 :Í J:111i'1: :1" 11 Y:!J 1111', /'1>Ji111 ·:1 iJn f'1•.;, J1:J l 1•J1I,.'
"11l1·:1 i:is.
1

J•:1.1·;1!..!1·~ttd!l1

irni1·,1.

l·~r11

r·:i-..:n....:

c•\l1·nordin~11·ior..:,

q11:1r1d11

a

:1I1 l111·111·i:1 d1• ·'''l'I i1:11 11 1•\i,l!il'. n rli1·r['f111· 1111 11 l'lid'" d:i ;\"
. 1·1·:111 I' Íll"l"'''l1w d1• i111111i!:T:wi'ín ]ll'lll'irl1>111·i:i!·:í l)]I :11il111·i1:11"i
i11l1·11il1·1d1• iJ1• ÍIJJlllÍ.1"1'11/,'~ll :1 ']1l'll\'iiJ1•111·i:11· 11,11·;1 'illl' ,-:1j;1111
d11":1d:1....: :1~ 1·11l11ar1·:H·fH"~ p1·1··1·i:-::,ar..: pn1·a

<1

.-..:/IJ'\·i1·n.

\1·1. f 1i'}. <)11;i11i!11 1•sl h 1·1· n:1 ill1a da~ J.'1111·1•-:, n f11'"·"";1!
il:i; 1·11111:11·1·:11·11 1"' 1•111 c;i·1·1·i1·11 d:1
T11t1•r11l1•1Jl'i:1 d1• Tr11111i·:r:Jl':i11
1 i1·:1 ,11J1111·i!i1i:1il11 :! ili:·1·,.l111·i:1 d:1 ""''111·d:r1·i:i ili• f111111i~1·:111l1·<.
1" ·:11i1·il11 :í 1111.,,m;i dis1·ipli11:1 1• µ11.,:1 d1· l11da'
1·1•g:ili:1 · d11
111· · 11al i1,,,l1• r•slal1nl"r:inw11f11 .
. \1·1.. 1n:1. ,, rlir1•1"forin d:i TTnsp0d;irin d1• Tmmigrr111fl•s da
ill1:i rlns FJ111·Pq, ª" ;id111ini:.:l1·:ir:i'í0s ili' 1111Jras 11osrH•1hria.; d1•
in1111igTa11f1•,; e11-:l1·:idas :pl'!n Pnifín fi'ira rJn, 1111e.l00,q cnl1111i:11•.;,
1i,.:1111 d1•11P11d1•11fi•,; da ~\' srr·1:fín da Di 11·P1·fnri:i tln 8Pr1·i1·n 1)1•
I'<" 11:11111·1if11: ÍÍl'and11 dl'p1•11drndrs da ~' sr1·rão as in~p1•1 . l11l'i:1~
"" ''1· 1·1 i1·n dn P11n;a,11wnlo, as :1.1lrni11islrai·õl's d" 11111·11'11." '"""
11 ,.,, .. " d1• 'ill:l.l''i<flll'I' r11111111is,1l0s dn 1·0!01Íiznr::í11 1111 l1•1'i111i1·:1v..
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C:\ PTTULO XVJT
nos FUNCCIONAfilOS

IJIWEllE!?

.\ !'!.. Hi í. Ao d i rccf.nr rio Servi(;o de Povoamento compPh\ al1;111 da., atlr'iliuir;õf's a <JUí! se rrfcrc o art. 127 do
n·.~ula111Pnto ann"xo ao d1•crPto n. R. 899, de 1 I de agosto de
1!111, q11al'~q111•1· 011fra.-< qw· in!f'l'PSSPm :í dirPr·r;ão c fis0aJi1.a1:iin do ~1·n·i1:n de PovoamPnto e qw• não forem con1 raT'ia-; ao p1·1•.;;1·11!P rpg11JanH•nto P ao supra citado decreto .
. \ri. l li:i. \11 1·!11•ff' da Jª s1'1'ção comp<'l1>, alt'm das at.tri1111 ir:õrs do n rt.. 1~!7 do regulamento que haixou com o de1·1·1•! 11 11. H.H!l!I. d1• 11 dl' agosto deste annn:
~ I ." "'"'' ,11]1 .s11a guarda, rorn os assPnfanwntns em dia,
11s li \Til' d1• n•cd.sf m geral df' rwmPariio. pn%<~. promoção,
1·1•n111c:1n, l it·i·n~·a " 1·xn11t•1·a\:ão do flf'ssnal da rnpart.ição e de'lias dPJ1PJHJ1°1ll'ia-;; r•rff'd11a1· nu rnandal' f'll'Pr·l1ia1· os registros
,, as.,,.nfa1111•11!11s ,. la\Ta1· 1Ht fazP1· laYrar os !Prmos· que se
!'l'1'1•1·i 1·1•111 ª"" 1·11111·1· i1111:t 1· in ..; da i° s1•1·(,'ão, rlevcnrlo enviar os
1·"f'"1·id.1" lil 11rc<. ..;1·111p1·1· lfli" for·pm nPrl'ssal'ios, aos chefes
da ..; 01111·as s1·r·r:i'í1"; flllt' ns r!PYolwwão, logo que estiverem prom·
pfns ns r1•gi,!.rm;, ass,.11fn111Pnfns on !.ermos .referentes aos funor·ion:tl'in~ dP ,c;un.~ sP<'r~ÕPs.
~ ? ." l·'i,1·aliz:tl' 1,-; s1•1·\·i~·os da porLa1·ia .
.\ l'I. f(\.1't. ~;ií11 rir•\ 1•1·1·" r·r1m1111111s aos chef1!S

da 2• e 3°
s"1·1;1!1·-< ,. 1·111111> i11''1"'"'111·r·..; d1• 1·11Jnnizar:ão e immigraclio, alt~
das af!1·il111i1:1-11•s ti" :11'1. 1·•; d11 r1·~rnla111P11lo nnnexo ao de1·1·1•!•1 11. H.H!l!l. d1· 11 rir· :1g11sl11 """'" n1111n. rr>lativam-..•
:111" r•l11·I"··"' d1• -;i·1·1·ií11:
~ f ." 11:11· 1·111;1lr•1·i1111·1ll11. p11r nl'fil'io mi fl'IP.p-ramrnn, de.
l11rl11~ "·' :li'!"" 1or1 1·r'""l111·1i1•..; 1p11• llH·s i11l1•1'f'%1•m, ans rhf'ff's·
r·111·;11·1·r·c!:irl11s d1• ·"''I'\ i1:11 d1·pl'lldf'nf1•s ria s1•rção.
'!." \s,:ig11a1· n 1·111·1·1•spo11r!Prniia refl>rrmff' a informacõr>ii,
11:i1·1•1·1·1·r· ...;. 1•-<r·l:11·1·r·i1111•11!11.; para instrucção e derisíio dP nP''"''in-<, :tYi-<11..; rl1• 1·1'!'"lii1111•1iln ou l'f'TllPSSR df' napr>i>i, P rorn1111111i1·a1;lí1·,; dr• a1'!11s 1111 !'r>snlueõPs, rrna11do f1ir rliril!'ida aos
i11spl'1 . fnr·1·s rln f.;p1·viçn r!P floyoamento, hospl'rlaria.s de immig1·a11t.Ps n mnis f1rnrr.in11a1·ios do mf•smo ~rviçn nos Rst.arlos,
d1• :1r1·<•1·d11 1•11111 ª' i11.-:f1·111·1•õ1•s P nrdPns rln rlirP1·tor.
:!." Y1•l:i1· Jr:t1·a q111• ~1>.ia111 n•1·,.Jiidos 1111s prnz11s d1•virloii
11o; 1p1adr11" 1•..;fali·di1·11". t]ad11-< 1· i11f'"1·111a1;1í1•;; lflll' ns inspP1·f111·1•.< "" ~'.1•!'\ i1'1) dr• l'1"."l):llJll'Jlf11. 1·J11•fl'S if1• l'llllllllÍSSÔf'R, iJi1·1•1•.{iJl'f'.S d1• 11111·l1·ns. dir.,l'l1w da Hosprdaria dr TmmigranLes da
ill1a das Flnr·,.s ,. d1• "'il"ª·" l11hpf'flarias, prP,posfos da Directoria
1• q11nl':'<q111•r a1-:r·11f1·..; 011 1•111·al'rr·gados fPnham '1e rPmette1r iacnrca
"" sr•1·yi""·' da ~1·1·1:ã11. s11l1111Pfff'ndn ao 11irN'f.01r pro.irot.os fie
11rri1·i11" 1111 f1·l1·µ1 a11w1:is q11<· 1·nnyr·nlinrn Rf'T' PXflP<lirlns a 1·n'i"'if ().
~ í." '''"l"'rTi1111a1· rr'.'I"'"' ira111r•11f1• os ~r·r·\·i\.'"s df' 1>.11]11-

s

s

11j;;}1·;)11

I'

j fll I 1/ j '.! 1'(lí'fÍ 1),

Arf .. 1117. ;\n rhf'l'p ria ;:i• srcção e in~p(•cf.or <111 immi.~1·:11:n11 1·1>111r11·lr'. 1·..;111·:·i;il1111•11f1'. ali"rn do disp11s{11 1111 al'lign
:11Jf1' I' j 111' :
~ I ." J>r11Yid1•111·ia1· pn1·a r1uc sf'jarn rr•1•.f'liid11~ 1111.q prazos
r!r•\ idll.~ '" /Jaln111·1•f1•:; 1111•11sal's, os dmnonsfral i\'11~ r• d1wu111nntm:

Mrrns no ponrn EX ECPTl\'O
1·"111p1·1il1:ilo1·i11.-: das d1•,:;p1•zas fl\11' n;; fu11e1·io!1al'ins 1·111·a1·1·r~·:1rf11.; i),. .'l'IYi1:1\,.; JHh l•:,lado~ f1\111 nJ11·iµa1:fío <11• ('llYÍal' :í Pi1·1·r·l111·ia.
~ :! . "
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AGTOS DO PODim EXECIJTl\'O

011 li11·11,; al'rlrilado,;: s1í p1•1·111itti11d11, j1111·1;11I. a ,.;a-·
lri.Ja dPsl1•< q1ra11do l'l'tlllisifad11s pP]O dir1•1·tn1· 1111 pl'l11s 1·ltl'i'Ps
d1• ,.;1•1•t;iin, llll'dia11l1• l'l'l'ilin pa,;sacfn 111•los 1111•,;1110s.
~ \ ." V111·111•1·p1· os pap,.j,; ou li11·11,; [JPilido,; nas 1·111Hlii,:1iPs
<11pra 1· .. 1'1•1·idas, 111·0111on•1· 11pporlum11111•ul1· a n•stituic;ii11 dos
1111>.<11111.<, 1,.1·il'il'a1·" "''ll 1•slad11 1• 11n1111·1·0. lo~o ljUC' n•stiluido~.
~ ~,." l'a.<,a1· as 1·1·1·t idii1•,; qul' f'ol'C'Ill Jll•didas, quando a11l111·izarJa,; 11111· d1•,.;p;ll'li11 d11 di1·pdor, l'Plath·anwnll' a doeullH'lllns a1·1·l1i1ados. ,;1!1111ll'ff<·111lo-as á ronf'Pl'l'lleia de outros furn:f'i1111a1·ios """iµ11ad11s 111'[0 elil'f'c~ da Sl'l't;iio, e ao « Yi.~to » dt>~!t',
d1·11ois d,. l'ªf'"" 11,.; 1·1110lumenlos legaes.
~ li." ll1•,.;111111d1•1· pPlo Pslrngo, inut il iza1;iln, sulilrnei;ilo ou
1·\l 1«11 in d1· qua1•.-.;q111•[· papl'is ou Jiyr·os (jlll' (Pnita111 dado
1·11l1wla 1111 a1·c1ti1·n.
~ 1 ." .\la11l1•1· 1J a1Tl1il 11 P;11 p1·1·f'Pila u1·d1•111 1• as..;piu.
~ 8." l•:111pr1·µar lodo n t1•111pp dispo11i1Pl l'Jll pPs11uizas
d1• dado,; 11fi·i~. q111• ,,. 1·1111ti11·1·t'111 nns [JapPis 1' lilTns· a1·1•.lli1 ad11s, l11111a11dfl, 1•111 1·;11IPl'llll,.; PSJ>('('iaPS, 11n(a,; qu1• pnssarn
;;1•1·1 ir· d1• auxilin ;'1 lri-<lnria 1• ú ""tatistiea d11s ~l'I'\ kos dn
i111111ig1.,11.::l11 I' 1·11l1111i1.:u::ln. dc•.-qJ1• fP!llJlllS r1•11wt11s.
,
~ \1 ... ·l,.11r11111lal' 11s 111·did11., d1• rnalPrial d" 1·1111,;u111n. i11rli,;p1•11,.;a1 "' an r•xp1•rli1·1Jf,. da 1·1·1H1t'f.ic;ãn: prr11·idl'lll'ia1', ;\ Yisla
d1• dl'spa1·:1rn do di1·1•1·f1ll'. ,.;riJ11·•· o fn1·111•1·i1111•11fo lll'l'!'Ssa1·io:
li-wali;.;u· a 1·1rlrada d11 111al,.1·ial. qua11lo :í qualidadP P quan1iilail•'. 1·1111j1111..ta1111•iif1· 1·11111 11111 l'u11n·in1ia1·io dPsignado p1•lo
di1'f•1·!111'. l1·l-11 1•:n d1•111,,.;if11. 1• distrilrni1· 111•las sp1·1;õPs o iJlllO
f1'i1· p1· .. 1·is11. 1111·rlia11l1· lll'dido as,;ig11ado pPln t'111'1'1~ da sr1tilo,
;11·1'11i1·a11rl11 '" 111•rlid11s 1·11m o,; 1·1•1·il1os dPsf Ps 1'11n1'.1·ionarins.
~ lll. l11• ...;p1111d1·1·. 111·!a qualidad" e qua11lidad1• do 111al1·1·ial 1•111 d1•1111siln.
~ 11. ll•·1· .. J11·1" 1·1111f1•1"i1· P cn11sp1·1·a1· 1•111 d1•positn 11s i11·'l 1·111111·11l11< "" 1·11g1•11hal'ia " 11uaesqul't' 11lt>11silios nu 111al1·1·i:ws q111• 1111·1·111 1•111·a111i111lados ao almoxarifado r.p111 a 1·11111111·!1•11!1· guia, 1·pi.fr,lrn111lo a !'nlrada: Pl'frduar a 1·11t1·1•ga nu
1·x111·di1;il11. :í 1 ista d1· 111•didn visado 1wln 1·hl'f'P ria s1•e1:ilo,
:ll'l·lii1a11do n,; 1·1·1·il111s 011 a1isn' c]p t'Pel'lii111Pt1l11, ,. 1·pgj~[1·a11do
a sabida.
'~ 1·!. \la1!11·1· ns d••j111~il11,; 1•111 1w1·1' .. ila prd .. 111 t'. assl'io,
di1·iµi11d11 a a1'1'11111ai:;'í11 ,. a1·11111li1·io11amP11lo d1· !mim; os 111.<(1·111111·11fn<. 1111•11.<ilin." ou 111af,.riaf's ~o]J sua ~ua1·da P !'l'~llflll
'ª''ifiilail<'. z,.la11d11 l'<'ia sua 1•011sp1·vaçilo 1) limpPza.
~ 1:l. Va1.•·1· a 1•,.;,Tipf urac;ilo dP todo " fJ11alqUP!' 11ial••1·ial 1·1·1·11lliid" ao al1110\:11·ifado, indi1·a11do diset"iiniinada111»11[1• a.s 1•i1l 1wla< ,. ":li1idas. l1·a11sfl'I'P111·ia.q, dPfr>1·ioraçõrs,
111•1.,Ja.s. falia". ,. 1•x1·1""º" por 1·s111•1·i1• P quanlidadP dl' niat0rial
,, 11 Jll'1•1:11 da a1·qui,.;i1:ii".
·~ J :, • Pr1·i'a1·a1· ,. !1·1· p1·ot11pl1~.
parn ,_,.,. ~·11L1·l'guc~ ao
1'11,·f1• da ,.;i•1·.;i111 1111 p1·i1rn·irn dia util ili.• allril, .iul11ll, outul1ro
1· .i;1111·irn. 11111 111appa uo 11wYit1w11lo dl' todo 11 1na(P1·ial dttra11t1· 11 lri1111·sl1·p a11l .. ri111-, 1·0111 inilicariln do qu1• h11u\·p1· lido
~aliida 1• 1·1•:-;p1·t'li10 dl'slino, 1• do CJUP 1·xislt· no d1·1111"ilo
1111•n1·iona11do a 1•,;111·1·i1>, a qua11lidadl' 1! o custo.
'
~ 1:J. lla1· 1·111 in1·,.11iario s••mprP q1H' lhl' f1'>1· PXit!ido pl'lo
ilir,.1·lor 1111 p1·lo l'lrd•· da sPrcãn, 1·pgulal'l111'11ll', llll fim de
1·ada a·11111, 1111 quando , •• 111.·r· mudani;a dP al11wxarifP, o rnari~ papPi~
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l.1·r·ial 1·xisf Pnk :pr11· .-s111•1·i1·, quauf.idad11, custo i' :i1da·llw~
1·\iµid11.,, 1·m 1·n111'r11ul11 1·11111 as cutrndas <' saltidas oceorrida,.;
·"·µ11i1do a l'Sr~r·ipl.urw,~ão 1~ ú yis!a rios docurncutos .iusl.ifi1·:ii.i\·1Js, rP!'Prcnf.es a cada anno, rnenci01nando e pondo :'t pa1·[p
" 111:1i1•J'i:tl i111pr·1·sl:t1PI p:u·a 11·1· o "'"'li11" ]pµal.
~Ili. 1';\1•1·11lar· 111111·11,.; lrnli~llto-; d1• q111· 1'1'or· 1·111·:ir'J'1•µ:1dn
1'"111 d i 1·1·1·1111· 1111 111·!11 1·!11'!'1· ria .-;P.cr;:\11.
~ 17. \'Pd:tr· 11 irrc.:1·1"''" d1• !'"~soas 1»dr:t11lta..; :i 1·1·1i:1r·lir::l11,
1111 1"011rpar·li1111·rrl11 dr>.. ;fir1:1dn a11 :11·1·'111'11. 1~ 11:!0 llt1>.-; 11111,lr·:ir·
11:l[•Pi~ 1111 li\ 1'th :t1Tl1i\;1rlr)..; ~1·111 ;n1/1q·iz:H::l11 :1....;...;ig11ada pf'lo
,j j 1·1 •l'f Ili', 111 l jll' i o 1· i 1d1 • dl' .'l'('(::\o.
~ 18. 1:1111..;1·1·1:11·- ,,. 1111 1·1111rparli1111•11iii do :tr1·l1i111 1• :1l11111'.:ir·il:td11 1•1111111:111111 il111·ar " ''"f'"di1·11l1• rliar·i11 ria 1·1•11:11·I i 1·:í1 t.
.\ri .. 1i1 . . \" 1c/l,!.!l'lil11•irn rl1~ I' 1'!:1'·''' 1• :1j11d:i11I" if,, in·: ·1·r·l1i:· r!1• rnl1JT1iw1:ã11 1·11111p1·lr•:
~ 1 ." llir·i:~ir· " 1·i,1·:tli1:1r· "·' ·'"I'\ i1:"' ljil" 1111• f,,1·,.111 ili'-'·
1r·i'"1 iil11s.
~ '..'.," i'J'1'.<l:11· irrl'11rrrr:lí:1-1"s ,-;11111·1• "·' ·'"1·1·i1:nq q111· 1111• 1'111·1•111
1·11ril'iad"·'" 1•1r1illir· par·,.,·,.r :11·1·1·1·a i];i.; •J111>...:ll11·s .-;11l1111"lliif:ts
:111 •1'11 1·~l11d11 111d11 1'11d1•
.'il'l'f;:i11.
~ :: . " C11Jl1.•1·1·i11na,1·, "" n1a1wira a poden•m s1>.1' p1·r11rrpfa1111·rrl1· "111·111rll':rif11..;, !111111...; 1,..; dl's1•11lw', 11r11,jl'.1'.l11c<. plarrl<t' " 111·-
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1;::. \11 1il'li,.i:J! paµad111· 1·11111111·11•:
~ I ." H1<1:.r>h1•J' "" TIJl',11111·0 Nal'.i111ral as qu:urli:ts lfll1' s1·
llr·· rrr:tr1d:rr· 1'111·111•1'"i' p:tr:r d1·:<J11•1.a ...; a car,!.!11 da 1·1·;1ar·li1:i'í11:
1'. i1,. 11111 r·a J11·111·1•d1•1fl'i:t. :f1J:t1'S1!1J•'I' s11111111a.-< lfll<' 1111· 1,,r·,.111
··•111···".11"' 11111· rrwi11 d1• :-:rria d"1·idar111·11ll' a11f.l1r•11li1·ada .
. "
l >ar· i1111111•di:rl:t1Jfl'iill' :1\'is11 d:r-; i11q1111·la111·.i:t'" r·,.,.,. ...
/1j,/;1' :111 ifi1·1·1·l111· 1' :t11 1·l11•l'1• da .Sl't:f':ÍO.
~ :; . " 111-:rliz:tl' 11..; 1':t:-::rn11•11los" iJ,. foi.Ira..; rl11 p1•s,;i1:1' "
1·11rrl:i-; d11 111al1·r·ial, d1•J111i.< d1• ""l-:-tila1·1r11•11t1· p1·01·1.,..;sada.-;, q11a11d11
"'':r' d1•:.;111·1.as li\'1'1'1'111 dr· ..;,.r· al!PJJdiilas 11111· r·1111fa ""' 'llPl'l'Íl1r"rrl11s <'Ili .-<•·11 1111111'1'. " "Ili Yi.'ila 1/i_> d1"'1':t1·lt11 ª''i"rr:til11
1"'I" iJ i 1·1 •1· Ili I'.
~ í ." \"1•ri/'irnr" arJi,., dl' 1·1·:dizar· lj11alq11,.r· pa,::11111•11!1>.
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riJmtJTivo .

1í9f

~ 8." Escripturar wm cxactidão e nitidez cm .livros
fil'llprios, os rrcehimcntos de fundos, pagamcntós de despezas,
"" n•stifuii;õrs 1) p['(•sf.açõ1•s rl1.• contas, mantendo cm dia esse
~1·1 VÍ(.'O.

~ D •., C11111pra1", auf01·if.ado pelo dit'<'<~fot·, o mafcl'ial que
11ií11 !1'11' s11ppl'itl1J pot· 1:11nfra('.fo ou não fi\·1·1· do ser adc1ui1·id11 dir·1•1·la1111•11ll' l'"l' 111tl1·a d1·pl'IHIPncia da rr•partição.
~ 10. ·1"111·111•1·"1·
p11r!Pit·11, em vista dr• requisição do
1·111'1'1· da s1·r1:ão, 1lt·s11a1·liada pf'lo dirPcfor, as irnrortancias
p11'l'isas pal'a tl1•,;;111·zas 1ni1rtlas a !'at·go da 11orfaria, e, .iunta111,.111<' 1·11n1 o 1'111'/'1· da ~1·1·1;ão. rxigir do pol'tcirn a prestação
d1· 1·111ilas 1~0111 a r1•gularidad1~ neccssa!'ia.
~ 1l . .\liaistrnr ao drefo da secção informações e dados
d1· qu1• este carf't'l'l' 11ara ass1·nlamcntos, na secção de contaJ1ilitladP, r,.lati\·ns ao mo1 imento da caixa a seu cargo.
~ J ~. 1'rf'para1· para >'ff presente ao dirPcl0t', sempre
q111: 1•sln 1•xigir (' 1111r11rnl111P11t1• 110 primeiro dia util dp cada
11w~. 111n l1ahtr11·1·!1· tias tl1•s1H·zas qt1c l10uvf'l' pago no mez
:111k1·i11t· 1111 1~111 t11·1·i111!1J ifll" lh1• fôr designado, com indicação
""' '-'ll'i'i'I'i1111·11!1i.; '"'1·1·l1idíls l'. saldos existentes cm caixa;
d1·11·111l11 """1·s J1a!a111·1·I•"" <1·1· 1·11nfrridos e at1ll11:nlicados pelo
1·!11'/'1•. da :-:1·1·1,:fío.
~ 1:l. Dai' balanço da sua eaixa, exhibir os saldos em seu
1111d1•1· e faeilifar o 1:xarne tle livros e documentos ao director
1: ao chf'fn da sp1·ção, Indas as vezrs que assim lhe fôr deter111i11 ado.
~ l!i. !'restar contas, pelos meios rPgulares, das importa1· ia.s r1•1·Phirlas '"das dcspezas pagas.
~ J :>. 'L'1•r snb sua guarda e responsabilidade a caixa, com
11.s s1·11..; valores, livros de lançamentos das operações, e os do"111111:ntos cornproba!orios dos pagamentos feitos e dependentes
"" j1Jlgan1m1to definitivo do Tribunal de Oonf.as.
§ Hi. Hccolher ao archivo, mediante relação visada pelo
1·l11·1'P da s1•1'.ção. os documentos ·que se referirem a processos
i'i11d11:-: "" 111· ...sta1;iio dn t'Onfas, r.ons1~rvando o recibo de cmtregu
d11s 1111·smos doeurnent.os atJ ard1ivista e wnsignando na es1·1·ipl.11·1·acii11 a ~ru ('awgo º's dados cssendaes para o conhecimento
i11111wdiato da surrnna dos pir"ocessos, datas <.Je julgamento e de
1·11! r·:ida d1Js drnmmentos no archivo da repartição.
Art. 171. Ao intendente de immigração compete:
~ !.º Dirigir· e manter em dia os serviços. de movimento
1·.slafistira do porto rio Rio de Janeiro;
;!.• " Jli~lrilrnir, por intermedio do 1º official e do inter1,1·1·!". "' ,,•1·vir:os a sN<'m r:ffcc.f.uados pelos funccionarios da
f11!1·11d1•111·ia. l'o11soaufc a categoria e r.ompetencia de cada um.
0
~ :1. .,\ 1f.endf'r :'ts pessoas que Lenham ·negocios junto á
r 1111•11t1 .. 11cia ou dnsP.i cm informações acerca dos serviÇ>Os a seu
1·a1·:.:i1. 11iío sp11tfo rstrs dr, natureza reservada.
~ L" :\ssigrmr· a cotTcspondrmcia official da Intendencia,
1«·q11i.,it.a1· ;ís 1•stmdas tl1: fr•r'J'o e f'mprezas, de navPgação trans11111·!1• pairn i111migT[LT1ll"S, stias uagagens e accessorios de agri1·ullura, e bem assim para o pessoal da Intendencia em servico
f1'1rn da Capital.
·
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~ :,_., 1:111111111111i1·a1·-s1• C!lltl as aullll'itlaút•,.; da .\Jl'a11d1'.'-'<l. i'il!11·i;1 1· :-:a11d1· tl11 1101·{0, ag1_•H<'ia,.; d1• cumpanltia.-; tl1• 11a\1'ga1·ií11.
1·-.l 1;1d;1.; d1· l'i•l'J'll, i11sp1·1·!111·ia.s tl1• 1111\·lla11w1tlo, !'ltl'I'"' 1k 1·11111111i--;;\., 1• di1·1·1·(111-,•s rl11s lllll'l1•us 1·0Jo11i<1Ps, pr1•po~b1.'i da l>i1·1·1 fr>ria 1• arl111i11i ..;J 1·ad111-,•s rl1· l111s111•tla1·ia-: rl1• i111111i;:ntrll1·,; . .-;iiJ11·1·
l11d11 1• q11;ilqu1·1· 1il1j1•1'!11 di' s1·1·\·i1.:o p1•l'ti1w11!1• ;í i111111it:Ta1::l11
~ ri." \'i.,ila1· q11arnl11 1'1'q· 111•1·1·s·;;11·i11, 11.; \ap111·1·s qu1• :111111·-1:11·1·111 1•11111 i111111igrn11{1·'· 1• faz,.1· 1·u111pl'il' ;1.s rlis1111,;i1:1·11·.' 1·111
\ i c.:111· ·" iJ 11·1• a1·11ll1i1111•11l11 1· -:1•l1•1·1:ií11 rl1• i 111111iµra1d1''·
S /." .\~.;i-dil'. .-;r•111111·1· 11111· <'iil1•11rl1•1· 1'1111\l'liil'lllir. a11 1'111-

lftll'tilll' d1• i111111ignn11!1"...: par·:1 1111!1·11:--: IHH'l1,~ 11:r·io11a1•:-; tlll

11a1a o

i il1·ri111" \1•1·iri1·a111l11 -''" 11.; 1·11111parti111,.11l11s 1·111 ·qu1· ,.11 .. , 1i' "'"'Ili rl1· 1·ia.iar 111'1'1·1·,.1·1·111 as 1·1>11rli1:1il'.s l"''"lll'ia"s "" ª·'·'"i"
" 111 µi,.111" p1·111·irl1•111·ia11d11 1'<1n11l n1ulH'J' para q111• "·''ª 11"1'"""iil:1d" "'.ia .;ai isf,.ila 1:111111 q11a11!11 1111.;_.;i\·,.1,
~ ~." .\d111il( i1· I' r(j,.;pl'il':tl' li Jll':'Sllal "" .'.;l'i'\ i1:11 lll<ll'il 111111, s11111,.11,.11d11 11 a1·l11 :í ap111·11\a1:;"í11 d11 1·11"1'" tia '"1·1:ii11 ""
i 1ti

l!l

iµ1·:11.::l11.

ª"

!I." .\p1·1·,,.1tla1·
1·!J,.r1· tia :1· ·"·1·1:ií11 11.; p1.,lid11.; ti" 111al1·1·i:1"'" ul1•11 ...;ili11s p:u·a 11 "xp1:di1·11t" 1• uso tia l1it1.•11d"111·ia, 1·1'"1·111'1 ~1i.;, "11111'1·1·il-11.-; ,. di.-;(1·il111il-11.;, 1· r"•IJ11isilar a11s ru1·111.,·crl111·1·...: 11...; 111al1>1·i:11·~ ':11·1·11 ....:...;ari11...: pa1·a o 11·al'iiµ:n 111al'il i11111 da...;
~

··111l1;1r·1·:H'i-H•.-.:,

1·11111111t111i1·:1t1jJ1)

ao

1·IH·l'1•

1Ja

,...;1•1·1·ii11

11 ....;

f,J!'!lt'1·i-

111,.11l1" 1·:·il11' I'. 1111•11.;:lillll'llll'. 11 l'lll\.;1111111 ]1111' l'llti1a/'1':ll::\11.
. 111. ll1·g11la1· 11 "111p1·1'.t.:11 1· 1if iliz:w:lo d11 111al,.l'ial d1· "1111, 111.'11 ""'I i11ad11 ao l'\J11•iJi,.1JI" da f11l1·11d1•n,.ia 1·
'"n i1:1• 111a1 il i111". p1·111 id1•11,.i:111d11 d1· 111a11,.i1·a q111· lt:i.ia "1·1111:1111i:1.
~ 11. 1:11111'1·1·i1· a-: 1·1·1·liil1i1· ..; "1·1'1pia.; d1• d111·111111"1il11'. i'l'l'·:11 :111:1.; 11a 111! l'IJ1!1•11,.ia d1• l 111111 iµra1:ií11.
~ 1 '.'. l·:1w,.1T:11· 11 111111111 d1• 1•11l r:1rla " if,. ,.;;Ji1 ida ""·' l 11111·"'"":t1·i11" d:i l11l,.11d:r11.·i:1. l:11wa11rl11 1111 li11'11 111·11111·i11 ;i.; 1111l:1--

ª"

11J iTi....::1:--:.

. 1:: . I0:\(.1·al1i1· d11 1i\1·11 do p111JI 11 il:1 111 l ,.11rl1·11" i:1. 1111 1rl 1i11111
rJj;i "" 1·:1i/a llll'Z, o 111;\Jlfla rJ1• Jll'l''l'lli:a tJ11s i'llll1'1'i1111a1·i1i.; I' 11
d1· diai ia.-.; 1·11µ.1i1:t11H'lli~11·,....;, i'·llll os 1• ....:1·!a1·1·ci1ne1Jln-.: 111·1·{·i...:11-.:,
:1111·"'"11ia11il11 1•ss1'...; tl1w11111,.1!111..; 1·011r,.1·id11.; a11 1·1i1·l'i• da ""·1·:111.
:11 i111 ili• ""1"·111 111·.:.:;111i1.ada.-; ª·" l">ll1a.'-' d1• pagn1111•11l11.
·
~ 1 L ll11J11·i1·a1· :1.; l'iill1as do.; li\ ro.~ rl1• 1'.'1·1 ipl111-:11·:111 :i
1 :11 c.:11 da l1it,.111l,.1wia. d1·\·1·11d11 .'-'l'l' ª"'iµ11ad11 1>"1u d11•l'i· d:1 ::"
······1·:·i,, 1,.; !1·1'11111..; ti" ah1•1·{11l'a 1• 1·111·,.1Ta111,.:l111 dus 1111•..;11111.-;,
~ 1~•. ·I :111111111111il'a1·
,.1,,.1-,. da 1·,.l'i·1·ida ·'"'1·1:ii11 qua1•-.;q1w1·
111.,·111T1·111·ia.; 'Ili"-"'' iJ,.1·<'111 11a l1J!,.11d,.111·ia,. as dil'l'iculdad1•..; 1111"
:-111·µil'""' na l'\1'1·111;~11 d1•.;(,. 1·1·µ1tla1111·11ln " da.; i11-.;l1·1w1:1-11'.' 1•111
1 r.c:"'" pl'l>frrll11!11
111,.dida.' if11" j1tlµnr ""11\1·11i,.11(,..; :í 111"1"111
" 1111•!11111111 d11.-; frnl1all111'.
~ 11;_ .\p1·1·,,.1tfa1· ao 1·111·1'" da :J" ·'"1'l'ii11 lllll 1111!"1 i111 d ia1·i11
,/1· 1•1d1·;1da d1· jnt111iµTanfi•,..; ,, 11u(1·11 d1• ~al1ida ('dtll pa~..:aµ1·11..:
11lli1·ia1•-.; pal'a 1111!1·11.; po1·l11.; 1111 pal'a o i·11f,·1·i111· tio pai1: 1" 111,.11_,:!1111 .. 1111•. 111apfla ...; 1"-.;fal i,.;I i1·11,; J'l'fl'l'l"1il1•s au 11wz a11l1·ri111-.
. 1; . . \J~1·1•..;1•11fa1· 1111 1·11111,.1;11 do a.111111, 1111 praz11 q11" /,'11·
111:11·l'ad1>, a 1·xpusi1_;i'u1 111i11uei11.r.;a do~ l l'a!iall11H l1•yad11' a 1·1·J »il » d11rn11!1• o a11110 1•xli111'io, t·om todos 11s dl'!:illi"s il'l:tli\11,:
:1"' '"!'\ i1:11s !],. 1110Yillll'!ll11 1• ,.,[atislit'a iln trr11·l11. 1• :1 i11di1·:11)11
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AC'ffiS DO PODEI\ EXRCUTlVO
11ll'rlida.~ t/lH' llH• pal'1'ça111 uteis para o c1111,.;t'gui111Pnlo de
1111·/l101Ts 1'1'.-;ultado,.;.
~ 18. En1·ia1· ·ú :3" '''"'1::111 o,.; papl•is 1• do1·11111,.11t11,; que rle1 a111 ,.;1·r J'l'l'ull1idus au ai·ehhu .
. \1'!. li:í. Os cd'J'iei:ws qu1• s111·vi·n·111 11a l11lp11tfl'1H'ia de lrn111 iµra1;ii11 1•x1·1·uta1·iin ''" '"'n ic.:11< lftll' lh1.•s ro1·pm cuufiados pelo
i11l 1•11det1!1.• .
.\1·t. 1 ili . . \'" i1t!1·1·p1 d1· 1·11n1pP!e:
~ I ." .\la11!1·1· 1·1n dia 1• !Jna urú1~111 u s"Onit:u de nwvimenlo,
,. a[ll'1tú1·1· 1·nm ,,,:; ittl1•rp1· .. t.· ..; auxilia1·1·s ans i111migra11tes qnc
11r1·!1•11d1•1·1•111 CIS ta1·111·p,.; r11t11·Pdid11s 111•!0 ÜOl't'l'lltJ J'l'dl't·al.
~ :!.º IJ1•le1·111i'trar os ~t'l'lit:ns aos inl!'I'j1rct1•s auxiliat·e,;, au.\ilia1·1·s d" l'Xpl'cliçii11 1· p1.'.<.;11al do sl't'\'Í(.'n marilinw.
~ ;;:· Exan1i1tnl' ps pa,.;.;;q11q·f1•s 1• Vl'rifi1•a1· a icl1•ntiúade l'
dit 1•ilo dos i111mil!1·ai1le~ qw' prl'l.c11dere111 os fa1·01·es regula1w·1I[an·s.
~ \." \'i,ilat". ... 1•111pr1· qw· J't'J1· 11eeessariu, 11,; Yapon•s pro1·1·d1·1tl1•.; d11 1·xl1·1·i111·. a1·11111pa111tanrlo dr• Jil't·f11 o spn·iço dos
i11l1·1·111·1·!1•.; ai 1\i1 i:11·1·.;.
~ :1." l'11·1·1·l11•f' 1· cu11l1·1·i1· 11 llllllll'!'O de i111u1ig1·aut.es qu:~
: 11,.-'a1·,.111 1·111 1 i1·11111i' d1• :ij11-:l1· 11ffi1·ial, infot·mando-se de todo'5
1,, d1·lall11•,.; qu1· 1111·.; t!iµ;1111 1·"·'i"'it11. ,. a suas bagagens, do que
ªl'' ''·""11ta1·:i pari•· 1~."f'f'ipla. 1·11111 ª' li-ta~ 1·011,.;uJarr•s, declara1.J11·.; 1• mai." p:qlf'i" 1·1•1·"1lid11.;.
~
~ li." 1:11111p:11·1•1·1•1". q11a11d11 ·:11·1·,.,.;,.;a1·in. a11 1·111J1an1ue de im111i~1·a11l1"' p;11·:1 111111·11.; i111J'l11, 11:tt·i11t1:t1'" 1111 11:11·a o i.111l•r·ior.
~ ; . · 1 :11r1pr·r:r r r11111 o irif1~11denl1· dr) irnmif!t·a1;ii•1 e demais
l111w1·i1111:11 i11- 1':11·:1 :1 11·;.:11la1·idad1· d11.; .<;1•1·1·ii;11 ....
.\ti. 1, ;. \11 i1il1·1 p1·1·l1•-; :u1:-.;iliar1·.; 1·11111p .. f1·:
.
\ 1-ila1· 1" 1:111111·1·.; p1·ocPd1•lt[I'.<; do 1•xlf'1·ior logo lfl!H
1i'I""'" d1·,i111111·did11.; p1·l:1..; :11tln1·idatl1•s tia .\lfand•·1::a, :-;aud•· 1\
1•,,f Í··i:1 1/11 l'url11.
~ ·.:." l\1·1·,.111·1· tia." 111ii11.; do 1·urn111i~,.;al'iu de bonlo a lista
<!11, l'ª·"-"ªf!"i1·11.; d1• :."' 1• :l" 1·la.;~1·s " i1111111··cliata111<'ule ol'f1•rc•e1.'1rJl11"' 1" l'a1111·1'.' l'<'t:ttla1111•1tlar·l's, p1·eslando-ll1e,; outras infur111<11:1'1"·' ai 1i111·11t•·s ª" ,.;1•u JJ1•1n 1•star e scguraui;a.
:1." l\"iio i:o11sl'11ti1· o aen•ssc a agentes de hospedarias
p:ir·I inila1·1•s, '''Ili 1p1i> ao in1migrautc t<onha sido of'fercciclo n
fa1111· d1· d1•,1•11rl1a1·q111• ,. /w,.;pl'dag1•m por enuta du <.:ov~rrn
h·i/1 mi.
~ í." .\ii11 fJl't·111illi1· iµual1111•1ttf' o ac:ee~,;11 a ra1111Jislas n
'"'i""'ttladul't''· i111'111·111a11tl11 aos i1nrniµ:ranf1•s oud1• t' com'O pod1•1 i'111 l'az1•i· 11 1'.'f'att1!11J <11• 11111l'da.-.;, s1•rn aµ:io ou roH11nissão .
. \1·1. 118. :'\o 1·a.-w tl11s i1nrniµrat111•s aeeeital'em a l1osped:1.~1·111 11fl'i1·ial. 11 i11(p1·p1·1·fl· l'Jll sl't'vi(o d1~ visila providenciará
pa1·a qtll' o ,;1•11 tl••s1•11ll1a1·q111• 1• d1• suas lJagageus s1~ l'Palizr\ sem
d1·11 wra 1• d 1· 111111Jo 111w 1li•"' SPj am poupados i·a1·or11modos ·~

d•·

s

ai r:r1.o~ .

.\1·1. 1;\1. 11:111·r1d11 afl'ltt1·111·ia d1• irn111igrautc•s o ,.;pt·viço
d1·11·1:i "'r· distril111id11 111 11· f:1nlns interprl'!t>s quantos rorem
111·1·1·,,ar·io~ 11a1·a prc~ll'za r, !lua ordem do scn·i~·o.
l'oiler ExccutiYo, 1911 - (Vol. ITT)
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\l'i. IS!I. (jua111in o \Upm· visitado trnuxr.r iu1111igrnules
11rl 1·11d11zid11.-; Jllll' 1·111Ila d11 1 lov1•r110 Federal, ou com passagem
1il 1 il'ial a .~l·r jlaµa :'t l'lllJ1l'1•;,a rll' na\·1·g:11:fio 1111 :11·1nad111·, e111npr1•
;111 ittfl'l'j>l'l'il: d1• s1•J'Yi1;•1l:
~

I." H1;e1•IJ1'!' a-; listas 1;1ll du1ili1·ala,

dc•vida1n1•1tl1~

aul 111:11-

I i1'01il:1-;, 1·1J11l1•111lu 11 •;1111111" idad1'. 1•stad11, nario11alid:1d1· " pt·n-

1 j,,:i11 ..L:1-;'tn d1: 11a1·"11l"s1·11 1•11lr1; os 1111•nI111·0::: d1· l'a111ilia. 1111111"1'" d1: Yol1111ws d1: Jiaµaµ"111 1k 1·atla 11111, d1•1·l:t1 ai::l11 d11s i111rniµ1·:111t"s r1·1·tili1·a11d11 11i'w l1·1·p111 1'eil11 ""'t11•za alµ11111a 1·rn11
11:1~sag1·n1 11al·a si. ~11:t~ ra1nilia-..; e 11Hµagi·n~; e o1Jlt·r. na 1n11.:sn1a
1w1·asifio, a n•lal:iílJ 1:i1T.11111sla1wiada da-; liagaµ1•us, q11" tl1·n·r:i
f'll/ltllill:ll' 1'.11/ll liS J'l'l'.il)I) ..; 1'111 ]llld('J' d11s Íillllli.é'.l';[IJ/f'-; 1• 1'11/11
:1' 111:t1Ta,,, parn l'a1:il idad1: da i·1·sl.iL11ii·iío.
~ ., ." l'r11·1·"d"1· :'t 1·l1:1111ada do.' i111111i.1~rn11l1·-; p1·la li>l:t 1·011-,,11L11·. 11•1·il i1·:111tl11 1·11itlad11sa111"11!.1· .s11:1 i1l1•11I idad1:. 111·111 i.-s~ui.
;..:1·:'111 d1: [l:t['(•Jtll'..'1'11, l'l)llijlll,.;i1;i'u1 da ra111ilia 1: de111ais ('/lllrii1:õ1·s
l'\igid:1.,, a11111.da11du "~ 1111u11'.~ dos q111" ('1111sta11d(I da lisla. 11i111
l'"'Jl'llid1•['l'lll ;'11·.I1:1111ada1111 1·-;IÍITl'l'lll li'11·a d1.i.; 11'1'1111•' il11 ;1j1J.-;f1'
p1·i'·1·i11.
~ ::." ll1·1· .. J11·1· as 1"1'.la111a1:.(1(.•s 1JtlC' p111·\ 1·ut11rn 1Js i1111ui''1 :1111"' t"11!1a111 :1 l'az"t' ':11!11'1• 11 lrata11ll'11l11 a li11L'll(I. 111:·,, 1'1111-il i "'" "" l 1:-- "i1•11 i1·:1.-.; ·1111 11:11 i11 11\ l llll t l':t:='.
í." \'1·1·if'i1':11· 11" a1·!11 da desl'a1·:,;a da ila'-'.aµ1·111 si " 1111111"1·11 d1· 11il111111·,; 1•-;l:·1 d1• :w1·1'1rd11 co111 a 1·"la1::1u apr1·"·1ll:1da, ;;i
l1:i' !'alta 011 a\·ari:1. il•·1·J:1rnndo t'S'ª·' 1·i1T1L111sla11eia-; 11:1 11a1·l1·
•111" :1p1'('.'il'llla1'.

.,\ri. ISI. 1\illl 1" 11"1·111illid11 au i11l1·1·prl'I":
~

1." 1:1111d111.i1· 11:1~ 1·111l1a1·1·a1:õ"" !"'·'"1:1- "'11-:111!1:1-.

\ i1:1),

ª"

""I"-

., · .\dt111i1·i1· 11li.i1'"'"' a l1<Jl'd11 d"' 1n11111 "' q111· 1 i.,ita1"
"· .\1:1·1·ila1· q11a!tp11·1· pt'l·.-;c·1Jil' q111'. p-; i111111iµ1·:1111,.,, 111"
11l l"t"":a111 1111 adq11i1·i1· q11:dq11"1· 11J1.i1·1'.!11 1111" JII1·., 1'"''1"11"ª·
~ ·Í." 0111i!Lil', 11a-; 11at'l1•s u!T1cia1·.~ 11111: a111·1.·s1·11la1·, q11:tl'i""I' i1wi1k11{1• lia\·idn 110 d1~1·u1·1·1·r· do s1•t'\·i1:11 .
.\1·L. 18:!. (}l!:111d11 llS i111111igrn11!1·s. <'111 gl'a111ii'' 1"1as, li' "1·,.111 d1· l'az"l' l11n:,;a.; \ ia;.11•11s pal'a 11 i11l1·ri111· ,. 11fi•1 !1111111·1·.
IH~:-i 1HJ!du:--: de Jialdi'~q:flq d1· tli.t~:-;ag1•iJ'(f ...; P ba~:q..;l•.11...;, tH·...;~1):1 1·~11,.1·ial111"11!1: 1•11(·.a1T1:gada d1· g11ial--o.', 1111 1.•111 11tlll'u,; 1·a.'º·' 1·.\l 1-;ii11'lli11a1·i11s, pod1'.1·i'11> Sl'J' lfp-;jguad11~ in!PJ'Jll'l:ll'S da 111!1•1Ji1 .. 111'i:1 d1· l11rn1iµ1w:fíu 1111 da Hos1H·dal'ia d1; li11u1iµra11tr·~ da
ill1:1 das 1:1111·""· pa.1:t 11 ..; ª""111p.a11!1al' .
~

~

.\l'I. 1K:;, Aos a11xilia1·1.,c; d1• Pxp1•dii:i'111 cuu1p1·I":

S

I ." ll1'('('l11·1· da.~ v11qit·Pza..;

1·-l 1wlas d1:

f('l'J'O

a~

d~~ llaV('ga1.::lo

e 1·~la~;~t~ 1 ~

d1~

pa,;,;agt>ns 1·1.,Juisitadas pal'a 11 1•m!Jarqw:

d1• j1n111ig1·a11ícs e :--:11as hagag(~ll~.

~ .'!." El'l'1~cLna1· 1J P11ilrn t'IJLW, p111· yia lllal'il ir11a 1111 [1•1',.,.,11·1., dos in1111iµr·a1tl1"' 1· llaga,l.!'1·11.s. inrl11si\1• i11.st1·11111,.11[11:il" agl'i1~11\lu1·a e uutrns 11lij1·clos.
~ :;." l'erma11ec1:r j1111lo a:os ium1igra11t1."' a Jionl11 1111 na~
·::11 "", ali" a partida du 1ap111· ou ln•llJ queº" tra11~p1.11·la1"
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§ 'i.º Fiscalizar o asseio e hygiene dos compartimentos
cJII que os immigrantes tiverem de viajar.
§ G. º Aprest'nfar 1111)11sahm~nte uma relação do num~ro de

Yt1lmi1"s PXPC(lidos por via marítima e terrestre.
~ li." n1tsnn1r as imtrucc:.ões e ordens em vigior .
. :\ri. IW1. ,\,,, a11xili:u·1·' de nxpedição são rupplicavris a!:I
di,11osi1.:1'"' d11 a1'1. 18l d1•stc regulamento .
.\ri. 18:>. ( )~ s1•rvic:os de abertura e fechamento das portas
tia r1;i1al'[i1:ã1>. -;0gnra11ça t) asseio da casa, transmissão da corl'l''Jl'1nrlC'neia iat1~1·na e 0xpcdição da correspondencia externa
" 111il 1·11.-; "'''lll'lil:11t!0,;. são communs ús t;res secções e confiados
:·1 1101·laria, q11c fica dependente da i" seccão.
\ i·f. J8G. A portaria terá o segui'llte pessoal:
l porteiro;
/1 contínuos;
~ correios;
guarda do archivo;
;; s1~1·\·<~nfes.
l'ar:q!l'apho 1111ico. 1>i»ss1· pessoal serú indicadio pelo di1·1·1·! 11r o 11ut· tl1~\1~ servil' na Inlendencia de Immigração .
.\t·t. 181. Ao por!eirn compete, além dos deveres identicos
ª"" p11t·lpiros da Secretaria de Estado:
§ 1. º .\p1·ps1•11f.at· ª" 1·1!1•!'1~ da l" serção o~ pe{!idos para
f't•r 111•1·i11H"nlto dP "li.i<'d.11,; 111'1·1•s,;~m·ios ao Pxrwdiente e us~da
11111·! :tl'ia.
~ ~." Fazei.· as tlcspm~as miudas da repartição conforme
ª' nnll;us que rl'cclwr tio d irector ou do chefe da 1' secção,
p1···."la11tl11 cm1la,; tia appli1·at;ãt1 rios at!Panf.amPnlos f!Ue para
i.s-;r1 lia.ia recebido.
§ :l." Ter sob sna 1.·1·sponsabilidade, mediante inventario
ol'ganizado pela 3ª srcçã.o, todos os moveis e objectos pertcnt 1.'11f1!s á reparlição.
~ li.º Tomar o vonfo dos continuas, dos correios e do
g11arda, meia !tora antes da marcada para abertura da repari i1;ão, e quando tcmünr o expediente, apresentando á rubrica
tlll d11•f'o da secção ou do official para esse fim designado.
; ~ !í." Ik!Prminar o serviço dos corrci•os e fiscalizar aR
tl1·,;111·zri~ cot11 u fransporlc dos mesmos para entrega da cor1·1•,; 11ot1tlcncia.
§ li." Fiscalizm· n :<1·rviço tios contínuos, correios e guarda,
1·•·111·cs1~11lamlo s•ubre o procedimento dos mesmos.
§ 'i ." Ordenar o fiscalizar o trabalho dos serventes, profit111ilo ao dircdor, dire1•famentc ou por intermedio dos chefes
d1• sPct:.fiu, a dispousa do que não servir bem.
CAPI'rULO XVIII
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INSPECTORIAS

i\1·t. 188. o ~l'I'\'iço de Povoamento t.er:i uma iuspectoria
1·111 cada um dos Estados: Espirito isanto, Rio de Janeiro,

A!:TOS ))li l'OIH'.11 nxEr.IJ'l'IVO

~; l 1 ;11rl•1, .\li na.-; ':1·1·;1"'· l'a1·a11<Í', San la •t:all1al'i11a ,. Hin ':l'andn
"" C-:1rl. ,, 1·111 11ut1·11" 1.i11l1· p11.,,;a1n .'•·1· 1•-;(aJ1 .. ff'1·i.Ja.,; 1·11J1111i:1-;
1111 111Jl'l1•11s 1·11!1111ia1·'·
.\l'l. IH!I . . \11-; i·1"1101'11!l'•'' riu ;-:1'l'Yi1:n tle 1'1_1yuan11·11(11 1·11111111·!1·:
• ~ J ." J>1·111·•·•!PI' a i111 ,.,, iga~i11·,; 1.· 1·111111·1· 1•.-;f'!a1·1·1·i1111·1tl11-;
•.111t1·1·
z1111a-; q111· 111ais \:t11la;;1•11-; Jl"'"ª111 1il1'1•r1·1·1·1· 11:11·a a
J,,,.,rJi1.a6111 ili' i111111igl'a•1rl1·:-<.
~
1:1dligi1· dad11.'. 111,1lil'ia,;, i111'111·111a1.:1l1·,;. ,. l'az1·1" q11:11l!11
'"1',;jy1·l. 11l1.'f•1·1·ai:•-11'' 111·11pl'ia.' s11Ji1·1· ª' l1w:tlidad"-; 1•.-;turl:1da.',
:rll•·11d1·11d1• "" p:i·1·i'i"11·1wia :111 -;i•g11i11l1·:
11
1·1111dif'1-,,.,, ,;;1·11ila1·ia.-;: all111a ,,,JJ1·1· " 11i1H ''" 111a1·;
1" !:11"."''· "'li.~ 1·arnl'i1·1'i-;I i1·11,; 1• 1J111·:w:ln: 111111lalid:uJ1•-; 11d111111•l 1 i1"<1., 1· l1~·g1·111111•!1·i1·a,, tlad11.,; 1111·!1•111·;i!nµi1·11-; 1• l'ii11ial11l11e!ÍI'"":

ª'

·e>

1,,

1111

('(11Hlí1:1-11':-\ 11) 1\r11:.:1·apl1i(';t...:.: ('L11·~n~ 111\ agua, rna11:1111·ia1·...:

11·1·!1·1rl1•s

:1!.'.llrl~i;.:,1•1t1.

111·1·1·11111·s,

di,l·1·il1ui1:;i1> <'

q11alida1f.•

"ª'

1111(_'.tt:-; Hl'l11...;j~11111 ...:, ,, 1·n11di~,'IH 1 ."Í <IP it'l'i.~·a(,,'iin:

:1;,:11a'.·

,. 1 ia1:ii11 1•\i,-;(1"111•'. 1111•i11.-; d1· fl'a11spnl'l1· ,. -;ua i11111111 l;11ll'ia;
di,la111·ia d,. 1·-;l;t1;f11'-;, p11rl11,; 1• nJ1•1·1·ad11s;
ri 1 J'l•gilí1·-; agTi1'l>la-; •• pa.-;(ol'is: 11af11n•za 1• 1'1•1·( il idad1· rJ,.,
f1·1T1·111i-;, 1•-;f11do l1.1;.:1·111111·l1·i1·11, ~\la 1'111·n1a1;ii11 111·1igrnpl1i1·a. 1111
;11Tld1•til1•-; pll> sÍ1'11.;; l'l'J<11:ii11 :1pjll'llXÍJll:tda <'!ti 1'1• l'l'P.Í1-11•s f1;Jl1il;ida-; ,; d1•-;1•1·!;1-;, 1•1t11·1· l1•1'l'l'llllS, 1·11llin1d11.-; I' itll'IJllll.'. 1·1!11·1·
1.1111a' /1111·1·,!:11·-; 1• d1·s111.,11 ida.< dl' 1'111r1•s[a,,: 1·1rll111·a,; 1•\i,!1·11'1"'·
~i i1il1•11,.;i1 a fl\J 1•xf,.11si1 a. 1•spPci1• da,: J111•-;11rn,;, s\la r1·11111111·1:11)11. p1·111'1"''º' 1·11q1r,.:.:ad11s 1• 1nllt1111 as .;1·dapla\'1•i.-;: 1!-;lad11 d;r,
111·1·11a·1·ia. ,;1•11 d1·'·"'ll\'11ll'i1111•11ln ,. ya1tla;.:1•1is: nat111·1•r.a da ''""''l:w:111 1• d11.-; pasto-;, r"<lllli""· 11ialtas 1• r·;q1111·i1·lí1•,;, -;1•11,; 1·a1·a·1·r 1·1·1·-.; j•-..;-.;1•111· ia1·.-..;:
,. · 1111.-;-;1· 1lf1 d11111i11i11 d:i-; f1·1·l'a'. f.1 p11-; p1·1·p1111d1·1·a11I•·.'
p111p1·i1·dad1"' ,. p1·1·1.:11 1111:ili11 1111 111·1·1;11 d11 !11•1·ial'1·:
/1 d1·11.,id;id1., 11al111'1·1.a ,. di.-;L1·iJ1ui1.::l11 da 1111p1Jf;w:i11: ,.,_
11-:111;.:1·i1·11.-; a1·1·Ji111arfo-;, 11;i1·i1111alidadt' 1· rrn1di~lí1•-;: ap1111la1111•1tl "'
d1·11111,!.!Tap1Ji1·11s; 1·:tJ1<lt'idad1• pa1-;1 a a1Tli'i11ai;ii11 ri•· 1·-Jrn11,!.!1•irfl'"
Jl1·,;iµ11:11:ii11 dos q111• rndl1111· "'' ]ltliklll adaptai· ;'1 lol'aiidad1•:
fl' fl'1Jfati1as r,.i(as para l'Oloniza1;ii11 l!<H' in1mi~1·a11l1·-; ,.,.
J1·:111µ1•i1·11,; 1• ,;1.•11,; J'l'SUl(a1.1'1.q;
"' riq11t·za ..; 1ial111w·-; 1•\pl11rada< i11dusll'ia 1•\ll<ll'li1a

"ª'

'"" :il :
,. ia!:

I

i ·'>sf1•111a dr• .;1·1·1i1;11 1·111·al. s11a-; t'l•];11;il1•< 1·11(1·1•" 1·:11iilal.
a l1·1Ta 1· 11 J1-;tl1allJ11, ,. ,.,,·la:·1·1·i1111·11f11-; a1·1·1Ta da lll:ill d1· 11!11·a
11;i /';(

"

.'I' /'\

Íl'll:

pri111:ipa'"' .!.!1•111·1·11.'i fi,, '"111su1un 1· 1•\11111·la1:;i11:
1,: dado.-; para 11 '"111l11•1·i11w11f11 1•xad11 da ,j[11;u::\11 l1w:il
1' d11:--; 1n11io~ :-:wgu1·11.-:: d1· ~"'' a('l.i\ada a 1•olor1izH1.:fio P a.illi:;11r·--.:1·
d;i' dil'l'i1·1rldad1•s 11111· ·"' d1•11a1·1·111 11" :-::1·1·1 i1.:11 d1• 1'11111;i1111·1rl11.
~ :l." 1'1·111'.0d1•1· a 1·'if11d11.-; 1• l'111·11111lar Ji:IJ'r•1·1·1"'' -;riJ11·1· f11d:t.'
:i-; q11,.sl1l1"' 1·11111·1•r111·11l1'.~ ;i Ju11da1;ão d1• rn11'11•11s f'()l1111ia1•s ,. :i
J1lf':tliz:u:iio d1• irn111igraul1·.~ por eonla nu 'llll'dia11I<' :lllxili11 rl11
':111·1·1·1111 h•d1•1·al, " a J"t'Sf!Pilu tle Yias J'1·1T••a-; 1·1·n11;i111i"ª' ,. :·1,
,11;1, 1 a11lag1.•ns i1mnetlialas.
f,
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§ ~. 0 J)ar CUlllI~t·imrnto ás ordens ·rP.cebidas da directoria
do Se1·1·ii;o d1' l'oniamr>nto, communicando-se com a mesma
a1·p1·1·a dos ri>spPdiyos 1:ncargos, forileccndo-lhr, com rwomJll idiin, º·' p1·in1·ipar:-; dados P rsdal'rcimentos prrr~i;;os, r apre~"11ia11do, 1·1·,pPl'I irnn11•11!1', nos primeiros dias de• ah1·il, julho
1• 011lul110. 11111a :-;~·n11ps<' dns trabalhos <lo frirnr>str1~ antPrior,
:111:111 d1· 11m 1· .. Jal111·io annual qur dPvrr:í SI'!' P11!1·p;.u11' nos
p1 i111Pi1·11.s dias dP jani>i1·0.
~ ,,, .. Fis1·alizar lodos n.s SPl'Yil.:ns fJlW SI' r .. aJizar0m na
11111a d1· sua jul'isdi1·1:ii11, qw•1· ns qur sn rPÍPl'l'Jll :'t f11nda1;iio d11
11111·11•11,, 1·1d11nial's P lncaliza1;ão do immigranfP~, illll'l' ns atti111·1i11·s a11 1·1·1·Pl1inwnto P ltnspPdagem dos m0si1111,,
~ ri." E"·oll1rr ln1·a0s mais apropriados parn o Pstahclr1·i1111•11f n 11111·!"º" 1·nlo11iar•s.
~ I." :-;llJJl'l'illll'lldPJ' () Sl'l'Yien dl' i1rnuiµ1·a1:iio I' r1111rlai;ãn
!11• 11111'l1•os 1·0!011ia1·~ 110 1·1•oq11•diYn Estado.
;\!'!. 1\111. Vi111 ·1·ada uma das inspf't'f1ll'i:J..; 1111s E..;f,a{lo;; do
fli11 <:rn11il1• dn :-;111. :-;a11ta Catl1arina. Parn11:'1. \li11a' Ueraes o
:-:. Jl:nil11. l1<1\'1•1·:í " ,;1'.c:11i11f1• 111'ssoal:
,, , 11111 i 11-iJll't'f 111·;
/,, 11111 a.i11d:11Jf<';
1· 1 11111 l'.-it'l'l'\'1"1111' • I.\ jlf'\\TÍfl'r);
t/'1

lllll f'('l'\'l'lll<'.

1ia1·ag1 rtplw 1111i1·11, ,\s i11sprrlnria;;; nns Eslarlrn:: <lo Espi!'ilo :-;:rnfo (' llin ri" .Tr!11f'i1·n fp1·i\n n p0s~rnrtl 1·011si1:marln nns
I• 11 rn..; 11. r· 1• ,, dn pi''"' 1d1• a1·! iµo.
,\ l'f.. 1\l1. .\ · m<'d ida rias nPrPss ida1lrs do ;;PrYiçn, do ar('1'11·d11 1•rn 11 11' 1·1·pd it 11s ·1 ntatlos, pndPr:í s01· a11g111011tado n nn1111·1'<1 ti" a.iuda1ill'~ ili' q11alq111'r rias inspPl'fol'ias ou admilf idn..; :1j11da11t1•..; 1ia..; iflll' os não [HlSS1lÍl'l'111, 1'i('a11dn lrt1•s f'u111•1•ii111:lf·i11s s1ij ... ifo ..; :Í.'< dispnsi1:íiPS di•stc l'•'gulanwntn.
A1·t. rn·!. Fi1·arii11 lllantirlos 1~um as ya11ta1:wns dns rr;;pP.. t i10..; 1·argos o.s al'!wws i1tspí'l'I01'f's flllí' não fo1·1•m ap1·oyl'i(ados
11:1 orµanizai;i\o dn q11ad1·0 dn prssnal constanfí' rlPsfl' J'l'f!Hla1111·11!11. pod<'11<ln n <:oyn11n utilizar o;; srns Sl'f\'i1:os rnH.11' f1'1r
i'l•'l\'1•11i1•11f1',

C.\ PTTTTLO XIX
1111

C:FT1\'!1;n llE Fl':\>il.l(:.\ll DE Nflf:LEOfl f:OLONl.\Ef\ E J.{)CALIZAÇ,\O
llE 1\l'\1'11 :11 \ \TFS l'illl cor-;T,\ DO GOYE!lNn FEllE!lAL

.\1·t. l!l:l. o .Sf'l'Yi<:n dP funrlrtc:ãn rlf' nurlPos roloniami, por
1·111Jfa dn <i11y1•1·1111 J<'<'dnal. l'in11·:í a rarg-o rir rommissõrs pnrn
1·c.-'1' l'i lll rn·g:111 i1r11ln~ .
.\.1·t. 1\l 'i. t:n111pl'll' :í' 1·nmmissõP~ rnrarrrgadas da fnn<l:1<:ii11 <11' 1ntll'leo~ 1·0\oniai>R, pnr 1·11nta rln (Jnyr,1·110 Fcrlrr.al, os
-1•µ 11i1!1 '"~ t 1·al1a ll10~ 1er·h11 i!'ns:
!". p1·111·PiJ,.1· rio rP1·1111lt1•1·inH·11tn grral rlas ff'rras rsPolhida!-1
1':11a 11 11111·!1•0:
:!", P!'l'1·1·t11ri1· os IPYantamrnt.ns topngrnphicns J1l'PeiRós para
'"'I'\ irr>m d" ha~<' :í nrganiza~·ão do iwn.irr.fo de diYisão da,; terras
1·111 lotes r• 1·1'rtlizar a rc~pcrtiYa nwdição o drmarca.ção;
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:i·'. r•sf11rlar, projcctar e construir caminhos VICmacs para
r•11111111111i1·:u:iin dos Jofr.s r•ntrr• si, estradas carroçaveis 011 outro~
111··i11s dl' 1·111111111111ii:a1.:iío entrP o nuclco e csta\:õPs de 1~strada
d•· 11·1·111. p1J1'fo.s 1• 1:1·ulr11s commerciaes;
·í", 1:011stn1ir ns casas destinadas aos im1t1ig!'ant.r~ 1111 eoJ1111r1-; 1• q1ia1.•sq111:r edi ri cios ncccssarios:
:l", n:nlizal' nl1rns d<' srtlll'fll1JPl!fo I' n11tl'n~ ljllP sr• f'iz1·1·1•111
j 111ji'j11' li ~:t \'I' j;;;
li". pr1•p:u·a1· 1·111 1·ada lnte rnral a :írea dc~f.i·unda :ís pri111,.i1·a' 1;ult.11l'as, :1 q11al d1•11•1·:'1 .sr'I' pl'!o 1111•11os 1fi' m11 ,. 111Pio
" l 1·1·s l1ctlarPs;
'/", 1·.~f'ollu•1', d1• af'l't1rdo 1·ou1 o in~p1•f'f·o1· dri S1·1·yicn dl'
i'111·11~11u•11lo, o l1lf'al mais apropriado p;irn a si'd" r!n n;wl1•0,
111·1·11al'a1· 11 IP1'1'1•Jl11 1• l'fJ'1·i:l1iar as 1•1111sf1·uccõ1•." <' obras pr1~
,.j,;1s, d1· :ll'1:1'1rdo 1·111H n p1·0.ii'do sulJ111l'ltidn :í. 1·1111sid1•r:11:ii11 d11
di1··,.f111· d11 ~1·1·,·i1.:11 d11 l'11111a1111•11lo ,. app1·111ad11 1wl11 mi11islru .
.\l't. l!I:>. 1::1da 1·011l!11i-<i11, 1•111 s:•11 i11iri11, ('011,.;lal':i <11· 11111
1·/r1•r1\ 1p11· 1JP\·1·1·1·1 ·""" 1•JH!1 1 11l1Pi1·n 011 agf'illlí'IJ~1q·, 11~· ~·11g·1·11!11·i1·n:--:

:J11\ilia1·1·s 11tt d1• aµ1·i1111•11so1·1•s. du u111 d1•s1•11!1i·da 1• dr• 11111 ,.,_
l'l'Íf'l.llJ';Jl'Íll, al1;'ll (]11 Jli'SSll:\f dial'i~f:t ljlli~ 1'1'11· indi.;;pPll~:l\l'f Jl:l/';J
:i11\ilia1· a 1·x1·1·111:;[11 d11 ...; fl'aliall10~ d1• J'11111l:u;ã11 d11..; lllH'.i1·11s, :1
i11i;-., dn 111i11isl11·11, lllJ\Ídfl n di1·1•1•f11r do :-:1·1·,·i!'n de l'oyoa.1r11•11ifl.
~ 1." ~ia i11111111·i;11ll'i:I 1111 o d1's1·111111\ i11i•·11l11 dos lrnl1a/1111·;
1•:11«1 a f11111lac.:ii11 do 1111f'l1·n 11 1·xiµil', 1111d1·1·:·1 ,,.,. 1111n11·:1d11 11111
1·111,1•1!'/11•i1·11, n11 aµ1·i1111•11,;i1r 1•11111 a p1·1·1·i-:1 pl'al i1·a. pa!';1 1'\1·1·1·1·1·
:1'.1'11111·1:1ll's d1· :1.i11rl:111i1• da 1·n111mi:-são.
~ '!." Todn 1'"·''' Jlt'~s11al s1•r;í 1·011sid1·J'adn exf1·aordin:ll'i11 r•
,1·1 d1·1·1·1·ú s1•1· 111a11lid11 PllliJll:lllh> 11ii11 1•,;fi,·c·r1•JJ1 l1·r1nin:1dm< ""
J 1·:!11all111." "" l1•1a11la1111•11J11,,, n1Pdicii11 I' d1·111a1·l'a<;ii11 d1· l1il1""·
'"'""11·111·1•:i11 d1· 1·-1.1·;11las. "a111i11l111s. 1·a,;as 1• d1·111ai..; 11!il':H 1·11l1111ia"·"· ,. 11 ·"·11 11111111·1·0 "1·1·(! fi.\arl11 111•!11 di1·,.d11!' 1· s11l11111·tlid11
:1 :11•111·111:11:;!11 do 111i11i,l1·11, ,..;,.µ·1111d11 as "''''''·""idad1•,; do "1·ni1:11.
~ ::." li 1·!11'1'1• d1• 1·:1da 1·01111ni.s-:i11, 11-; 1•11µ·1·11i1Pir11s a11xili:1.r·11-..:,

11.-..:

nµ1·i111·1•11sorl'.~.

n

,fp...;1 1 nl1i~la

P

1)

.:t~1·ipft1ra1·io

(H.

,....;Pt':Í1l

1111111•·:1d11.' 111•111 111i11i.,l1·11 1• l1·1·ã11 '" \1'1Jl'i1111•1!111s li\ad11-; 1111 :11'111
1l·1

r1n1111·:1t•ii11.

,\:·1. l!lli ... \ p11li1·ia d1• 1·:1da 111!l'l1•n <'11l1111ial :;l'l':í 1:1111,;lil11ida 11111· 1·"!011",; 111ai111·,., d1• 18 a111111s. d•· 1·xP1npla1· 1·11111p111·la1111•1!111. Jlll'di:rnf,. i11di1·a1:ã11 dn.s prop!'i11.-; 1:nlo11os I' ap111·11v:11:ii11
i/11 di1·1·1·f111· do n111·ll'11, I' "•'l':í l'l'gida pt'l:1..; i11.,f1·111·1:1l1·~ 'I"" f111·1•111
'''/"•di.Ja..; 111·!11 di1· .. 1·l11r do ~1'l'\i1:11 d1· ! 1 11\'11a1111•11t", d1·111•i' d"
;1pp1·111
1•1·!11 Ili i11io.;f l'll.
l'a1·:11. u·:1pl10 1111i1·11 ..~1·,;..;as i11,fl'J!l'1.:1i1•:; s1·rú arl1i(r:ida a J.:/'af ili1·;11·;i11 q111• 1·11•11111•li1· :111, 1·"!111111-; 1·111111·1•;.rndo,; 11n ~1·1·vi1·0 d1•
r·11li1·i:1 "" 11111·!1·11.
CAJ>J'l'(lf.0 XX

''"ª·"

\l'i. 1rli. :\11 f'l1l'fl' d1• 1·flmrnis~ii11, 1·111·a1·1·1,..!:1da d:1 /'1111·./:11·1-111 d11 111ll']Pn n1Jln11ird, 1·nmpr•f P:
~ I ." 1'1·01~1·der por si /lll'~mn, sPrnp1·r fJllP 'í'1'i1· f"l"·"i11·I. 1111
·111\ ili:1if11 111·!11" p1'11fi,;si1111:11•;; ljlll' 'fiZl'/'1'111 parl1• d:1 1·11111111ic·':Í''.
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aos_ Ievantam~n.t<?_;'l e rstudos nec88sarios para a organização do
]11'0.lf!l',fO dn t!IVJ:=<ao das frrras f>ffi JotrR, de abertura de estradas
1• c·an1inlws.
§ :! . " Ul'ganizar ou fazer organizar o projccto e orçamento
tl1i n11el1•0 1~ de olJras m1 1·nnslrucções fJUP não houverem sido
p!'11j1·dada." 11a di1·p1·f11l'ia do Serviço de Pc.ffoamento, sujei! :rndn-os, 1·111 dua~ 'ias iµuaPs, ú approvação ela JlJPl'llla dlre1·l 111·ia. p111· i11!1~t"H1•di11 1· 1·111H parecer do insprctor.
§. ~l." llt'mdlrr :í dir1•c·loria do Ser'.'il,'o dr Povoamento, logo
q111• 1111ila" 11u anl1•s disso ,;e ncc·cssarias para confi>rencia as
1·:1d1·1·111•la; 1p11· t iv1·r·1•111 s1•1·\'ido no campo.
'
~ 1." lll'alizar, soli sua direcção e Yigilancia, P dos s0ns
:li! xi 1ia1·Ps. a 1111•rliçiin " dP11rnrc·.ação dP lute~, n!Jras, constrncçõns
1111 qu:11'."iJllPJ' lr·al>all1os dP ac·f'i'\rdo rom o p1·ps1•nlr regulamrnto,
1·11111 ª' i11,.;f1·111·1:1il's qu1• fnrPm PXJIPdidas, ou dP nmformi1lade
1'11/ll O (jlJI' IJ11• rtlJ' dl'f1•l'lllÍllado, r!ist1·ilJUillr]o O Sl'l'\'iÇO JlP)O
,,,.,,,1al d:t 1•11p1111i,,:"ín da 111a11,.ir·a mai~ cnnY<'nio11f P.
·
~ :; ... 1'1·11\ 1·1· a1•1•1·1·a "" fornPcimentos para os trahall1os
rl:1 1·11111111i,,:í11. 1111.; li111if1·" das autorizaçi"íPs 1·{lneedidas.
~ti." 1:uid:11· d:1 l'llJ1,1•1·1·:wii11 rPgular rias <'Sfl'adas. <'aminhos
,. 1il1rn,.; d11 11u1·l1•11.
·
~ / ." 1:1•l1·l1ra1· a.i11,;fp.; " r'onlractos quP sí' fizerPm imlis111·11,;a1·,.j~ parn a 1·1·ali1:11:fí11 dP nhras P fornPf'.imrntos. conforme
11 ~ :>" •."11j1•ila11rl11-''' :í app1·11yaçfín <la 1lirPcfo1ria, por infBT11wi!i11 rln i11spr"1•{01·.
~ K." P1·m·id1·111·i:u .;11Ji1·1· 11 paµ-arnPnfo r!P rlPSJlí'Zas, QlHJJ.ldo
11\1• ,jp ,.;111 f'llll!JH'f Pll('.ja,
.\l'f. 1~18. () Jl''"'"ªI fpr·li11ko dPYí' rakular o custo Hwluu
d11s t1·al>all1n~ iJ,. J,.ya11lnn1P11tn.". nwdir;:i"í0s, r!Pmarr,ações e CDn.-d 1·111:1:i'íPs 1111 11J1ras a s1·11 eargo, ralwnrlo ao rhf'f0 da commissão
1·11111· .. ,·ir ns 1·1·s111~1·fiY11' 1'alc11los .
.. \l'f .. Hlfl. O 1·h,.fr• P 11 JH'.ssoal da rmnmissfío ;;ão obrigados
n rPsidir na sr;rlP do rn11'1Pn ou dos trabalhos, não lhrs irnnrlo
111·1·11iill idn a11.,1•11'al'Pllt-.sr• Sf'tll pr1;yia lic0nça .
. \d. '!Oíl. NPnl111'11 f'lllfJI'Pgado poderá adquirir lotes ou
111•g1H·ia!' 1111 11111'!1•11. '.\'1•ssa prrihibi\ão não sr comprehendem os
i111111igTa11if'." l'l'l'P111-r·l1f'garln" P quc PstivPl'Ptll !'PCP]rnndo au.\ il i1H " 1ral1allws a sala rio, nem os casos dP Pxpressa autorizar·fí.11 r·r11w1·rlirla ao 1'11Pfo ria c-0mmissão para dispor de mar1 .. i1·n-: 1•xi.,f P11{Ps 1•rn lnf P, r!Psorcupados, bcmfeiforiag ou mal1·1·ia1•.' rJi,-pP11,:ayeis .
.\ri. ''11 I. F1n ·'''li' i111pPrlimentos temporarios, o chefo da
1·11111111is<í11 ~1·1·:í s11]1sl il11irl11 pP!o aiudantP, si houv<'r, ou, f'ITI
1·:i11a rl1•.;l1'. 111·!11 :n1~ ili:r1· q11r• 1·111' rlP~ignar. f'pnrfo prolongado o
i111p1·di1111·11!11. :1 di1·1·r•l111·i:1 rl11 ~l'n·icn r]P Pn1·na111Pnln s11hmPtl1·1·:í 11 1·:1"" :í d1·lii11'1·a1:ã11 rl11 ministro.
'í11 i111111.,Ji111r•11ln lltl falta r!P qnalqncr Pmprrgarlo, o chefe
il:1 1·111111nis,:i11 i11ili1·:11·:í 11 IJllP haja c]p s11hsf.it.nil-o. af.tP111!Pmlo
:i 1·alq~111·ia P :í 1·11111·1·11i1•111·ia dn scrvic;:o .
. \ri. '!O'!. ~P111p1·1• q11P prPcisn 'fr)r, 11odPrá sr~r de~ig11aclo
pr•Jn d i J'1•1•l 1ll' do ~p1·1· ii:o dP Povoanwnto qualf)ucr fnnccionario
da 1'PJ1a1·I ir:fín rll1 ri Pila dPpPr11!Pntc. para sPrYir pr·ovisnriarnnnte
1•111 1·11111111i'~''''' 1•111·a.1·1·Pgarl::ls da f1mrlacfio r!P l!lH'.lnns 'l'..oloniae!i

1111 11a1·a q11:lf'-'iJ'11·1· t1·:t11all1n' r·n11r'01·111·nf0s aos s0rviços ti/!\ ro/i111i1a1:ii(1 1• i·1n11Ii.:.!'l'a1:ãn .
.\1·1. :io:i. (),.; paµa111i>1ifn,; tia:' 1/.''Jlf'Z<lS p1·oy1•11i<'11h•s tio,:
'"I'\ ir:11< ("Xl'l'lii:td11.", d1•,iJ1• q110 SI' :tl'lli"lll d011t I'() ,j,-,, r·1·1•ilil11.;

1·1111...;i~11ado~

P d:i;.; :1ufnr·iz1u.:1-1P:-; 1·n111·11did;1.-.: . .~1·1·il~i 1·1•1p1i-:il~1d1i:-:

111·/11 ..; 1·/11·1'1•,; da:; 1·11111111i'""'-"'" :'1 fll'J,.µ:u·ia /.'j.;i·:1/ dn T/11"'"'"'1>
.\a1·i1111al. q111• pal'a i.,,.,11 "'ti11·1· lialiilif:1d:i, d1·\1•11d11 "' 1·r·,111·1·li\n.' d111·111111•11l11.; ,.,,. p1·1;\'Í:tllll'lll<' 1·1·1·if'i1·:11Jn.;, 1·1111/'r·ti•I"' 1•
111/11·i1·ad11,; 1t1·l11 i11.;111·1·l•11· dn ~1·1·1·i1.:11 d1• 1'01·11:1111,.11111.
l':t!':lf!l':tl'illl lll!Íl'll, / 1 111· l'll/l\'l'Jli1·1wia d11 S•'I'\ i1.:11. 1111 IJ!l:111d11
:1 1·11111111i.;,;f111 /11111·1·i1111a1· 1•111 ]1ll'alidad•· 1·11.ia,; 1·11n11111111i!':11·,-1,·>
1'111·1·111 111:1i.' /'a1·1·i.; 1·11111 a l'.apilal 'l·'1•d1·J'al d11 q111• 1·11111 a ,;1;d,: da
",.,,·µ:1.·i:1 ri.-1·:1J. :1.; '''""i.--i•:·-,,., d .. ai:1µ:11111·1i111 'l"'tJ,.,,,111 ,,.,.
/1·i/:1> :i di11•1·/11J'i:t i/11 :-;•'!'\ ii:11 i/1• /'11111:11111·11111 . .;j "l''Ílil d1·/1·1·
111i11:11· 1) di1·1·i:l111·.
\r·f, ·!llí. (l Jl''"'''1al 11111·1·al'i11 "''l':i 11:1µn ,.;,•111:111:11. 1111i11z1·11:1I
1111 llJl'll-.;;tlllJl'll/1', C'l'gl/lldil l'()IJ\ Íl'I', 1111 l11µ;J1' dn.; l 1·:Jl1;1lilll' I' l'IJI
111·!'-.:i·ni.:;1

d11 ('ll1·fr· d;1

,·11111111i.-...-.:;\11

•HI

di·

IH"·.,.-.:11;l

d1 1 ,...;u:1

i1d1·ir·:1

1·1111/'i:t111':1 .
.\r·i'. ·}11:1. /':11·:1 111·1·111·1·1·1· :'1ê d1"'l"'Z:I' 1·11111 11 1"''·'":11 11111·1·:i1·i11, 1111 1111/.1··;1,; i/1· p1·1111111/11 paga1111•11l11, 11 1·111·1·1· da 1·11111111i.;,:l11
1·1·1·1•111•1·:'1 d:i dd1·ga1·ia /'i ..;i·al. 11ll'dia11!1• "''IJIJi..;i1:il11 d11 i11.;p1•1·l111·
<111 ~1"1·1 i1.:11 d1• /'11\na1111·11l11, d1·11(1·11 d11c; 1'11'1'dil11.' di,t1·il111id11,;, u
:1d1•a11ta1111·11lo 1111 'ilfiJll i1111'11/11 111111 ·:1 .;111t1·1·i111· :1 1~. :111111=". d:·
1·;1da \l'Z, dl'\l'/Jllll ,;1•1· Jll'l' ..;f;1d;i.; :\" 1·11111;1.; l1·1·111i11:1i/11." "" 11:1-·.::11111•11!11,;,
-.\11 1·a.-11 d11 Jl:ll'ag1·npll11 1111il'[1 dn a1·i. ·c11;; 1·al1" :i di1·1·1'/11,.ia
dn ~1·1·1ii:11 d1• 1'11111:11111·11/11 111·111 idv11:·i:11· .;,>l111• 11 ad1•:111l:i1111·1tl11
1 ll'I'('

i~ll .

'""ili•

.\r·I. ·cllti. <111a11d11 a
da 1·11111111i.,s:i1i f'1'11· 11111il11 :il':1,111t1a. /;1 da '1"d1· 1/:1 di1·1 ..:l111 i:1. 1111 <1:1 d1·i•'.!.!:11'ia /'i.'1·:11. 1111 ·"i 11 1li-'
1•1111111 i1111•11/11 d11,; J1·a/1a/l111' 11 1•\ iµir. 11 1·/11•1'" i/:1 1:11111 1 11i..;<111 l"1d1·1·:i l'l'IJlli ..;i/a/' d11 i11.;111·1·/111· i/11 :-;1·1·1 ii:11 1io' / 1 11\ 11:11111'11/11 11\I <!11
di1·1•1·irll'. 1·1111/'111·1111· 11 1·a.;i1, q111· :1 11111 d1" l11111·1·i111P11·i1" d:1
1·11111111i....:.'"';ln oll a IH'~~11a i1lorH·a <' da ...:11a c~111l'ia111<.:a. ~1_·ja 1·11l 1·1·!.!111• 11 ad1·a11la1111•1Jl11 i/1• qu1· t1·:tfa 11 a1·fiµn a11J""''d1·11f1"
\1·f. '.!Oi. T11i/a.; ª·" 1·1111/:1.; ,. r·1111ia." i1 .. ,-1·1·:i11 11·1· 11 1·11,1/•'1"'
i/11 1·/11•/'1• ria 1•11111111is.;i111 1• 11 rislo d1J ill'J"'''ior· •
.\1·1. :!llN. r.\.< d1·.;111·za.' da 1'11111111i:':'ii" 11:!11 d1•11·1·ii11 '"'''""''''
i/1.- 1·1·1·difo,; :ll11•1·lo.; 1• da< a1Jl111·iza(.'1-i1"" 1•rn1!'ediila" .
. \1·/. :!ll!J. Todr1,; o,; 111r·z"s o rli1•/'i> da 1·1111111Ji,;,fí1i :q11·1•·"·11l:~1·:'1 a11 in.-:p1•1·t11J· d11 N1·1·1 i1:11 d1• 1'11y11a1111·1Jf11 " 111·1·:11111·11/1,
1

d:i.-..: d1•,-..;p11za;-.; il ~1·1·1 1 J)l

r1•ilél""

1111

1

tll'Z ~Pgllill11~.

Al'f. ?lil. Dura11t0 a 1•x1•eur:in dos trnlialhos frd1nii·11.' 11•·1·1·""ªl'i11." :í f'undaçfio do 11111·!00, rah0r:í a flrlmini.~frnc;ii11 d11
111,.-.;i1111 11u1•1i'11 rto d10f1• ·da «'0111miss:io d0 <llJI' f!J·flfrt r1 1·:iJ1il1l111
1<11·1·1·1li·11fr'. 1·orn a~ rr•s1wr!iYn~ nttriJrniçiJrs,
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· Art. 211. TrrminadoR os trabalhos f1•1·hniros alludidos no
aT'fign antPriOJ'. S<'l':í ,.nmd.if11ida a admini41·a1:fín dn ntlf'if'o eom
11 :--:Pg-tl i 11 f '\ pP~~nal :
11, 11111 dir"!'fnr:
/,' 11111 ,.,,. 1·ipf 11 l'n ri11;
(', 11111 i11l•"l'Jll'l'l1·:
1/1 11111 Jll'lli'1•.;,:n1·:
":' 11111 1·lll'l.1• "" 1·11lf111·as;
/r d1111.; 1111•,d111·,- d1· 11ffi·1·inas:
!J · 11111 1111•di1·n:
·
li ' 11111 plia11·111a1·1•1 ri ien;
i) q11at1·0

,-.;p1·rr-·1Jf1'.....

l'al'agr aplin 1111i"·11. :-;i a im11111·fanl'ia 1111 o df's<'m·nJyiJrnm[o
d11~ fmha!Jrn, d11 11111'!"0 o Pxigir. p111!1•r:í S<'I' nnnwado 1wlo mi11i.,:l1·n IJlll :1111d:111l1• i/11 d11·1·1·fo1· do 1111t·Jpo,
.\l'f. -:1:. 11.-.: .'i1·1·, i1:11.-.: 11wdi1·0 1• plra1·ma1·1•nfi1•n Rel'ão or-.1
ga11izad1i,.: Jog11 q111• ,.J11•ga1·"rn ns pri1111"irns i111mig1·anleR .
.\1·1. -: 1:: .. \J,:1n d11 p1•s~m1l i11di1·a,rJn. o di1·1•rtor do Sei·vico..
111· 1'11\11:11111·11111 pr·"l'"l'<Í a11 n1ini,d1"0 o qua1~1·0 •do pflRRoal diar i,-1:1 q11•' !"111· i11iJi.;p1·11,nyf'! nos serviços do nurloo.
. .
. \1-1. ::t í. :-;i" 11111·!1•11. l[IH'r pn1· ;ma Pxtensão, quer péfo·
n111111•1·n d1• 1·1iln11ll~. nu p111· qnalquer ·outra circumstanoia,
.•,
"'igi1· frnln n ""''n:il irtdicado no presente capitulo, o mi,Pi
·
11111l1•1·:í r1·d11zil-n 1·nmo foi' 1·011veniente.
• , :. · ..
'.\ r·I . ".' J :>. <> p•·--~na 1 dos nuclros scrvir1i e'TI e.;· ·
"'l"<Í 111a11f idn 1·1111111anfo n rnf'smo não fôr emanei
.\l'i. !Ili .. \' ad1ui11istração do nucleo compeel:
~ 1." Tl<'r·dwl' os im111igrantes destinados· ad nu· ·
fa1:fín rJ:i Yia ff'J'l'f'a, pntfo marritimo OU fiUViaJ,'
l'Oltl as f'~lllrll~<JidarJ1•s pO!!!'lÍV('iÍJ, tOÓJlr~ ..
g:igPns, :if1· a '"d1· dn 111lf'IP0, ou do Jóllll"liftlll
lli!il':llhn.
., ..._ ''<!'.
· •
~ ! . · 1'1·11, id1·1wi:il' :i n'"P"ilo dos auxillne W
.
ta1·1•111 "" i1n•11i~l'a1il1·..; Jlar·:i s11a manuf~nção P ~
11 :1 l'llf· 111 :1 iJ,1 1•r·"'' ·11' ,. 1"1·:.:1rl:i111,.11 lo.
~ :\." l·:ll1•1·l11:i1· a di-11 ih11i<'fí11 dos
~

'." l·:11ir·1·g;11· :111~ i111r11i~r:111I•\'

~

:í."

ddi1;ili\"'

]11fo''.
'.,,
l-'<11·111·1·1·1· ~1·al11il:11111·1ilP i!M immiitrantf's l'Peenl'"~:
1·!11•gnrl11s :w 11111·],.11 1'1·1Ta1111·11la,.: .i,. 1rnhallro, 1·011111 !.Pjam p:\11, ·
:11\ i1ir'.·<. 1trn('l1:idt1" r• l'11i1·1"'· pl:rnla.; (' :<l'llll'llfl'S.
§ (\." P1·op111·1·i111tal' a11-; i111•11h:1·a11tP~ º' fa\"OI'f'" 1'llllf'l'1li1ln11
111·..;f,. •1·pg11l:u11"'11fo. q11a11d11 1'1'>1· d1• s11•a "0111pPfi•n1·ia.
§ 7." Fa1·ulfa1·
i111111ig1·anf Ps 11 sl'J'Vi<:o dt1s in!Prprde'l.
§ 8. º ll•'mf'f t r•r f':ll'il o Pxf Prinr a ro1T1'"l"HH]P11í'Ü1 dos im1•1igra11f Ps. fa1·ilif:11' 11 r1•1·1·lii11w11fn" :i P11f1·1·ga drt q11P Yif'r' ii:ira
do,;

ªº'

,.Jtc.,.

~ !l." 1;11iar ns i111mip;r:i11IP;.; Plll sP11s pl'Íllll'iros frah:ühm1,
111·i1•11ta11d11-11s :ír·1·1·1·a d1• lurln quanfn pnsr-;a inf Pl'f'S'<ar :'1 prn-:)H'l'i1l:id1· iJ(l..; lllf"~ltl(I~. :-->f'l!:';\ í)p\-f'f'f'~ fl !)j1•1 1 lfll~.
~ Jil. Hl·nlizar ll.' fl'ahalhns adminisf.rntiYos 1• ns df' Psrriptm·i'o. q11f' lllf' forem 1•om•1wttidos em Yirtudf' de disposições
1·1·~11lameutar"'· instrnr<;iJPs 011 ordPns superiores.

At;TOS

~

no

PODEI\ EXEGUTIVO

l I. Ex1•1·11lnr IJ"al1:1!11llo rln r.~tali~lica " nutrn~ qnn ~,·

! i·;,1·1·1·111

/H'( 1 1Ji:-;o~ •

.\1·1 .. '!l"i. 1\0 dil'el'i111· dn uucleo eo111pefl':
~ 1." lli1·i;.:i1· 11 111ll'l1•11. d11 acr1i1·do r·om 11 pr1·~r·11!1• 1·1·c:11L1111»1rl11 1· as i11-l1·111·rJr<'s IJlll' 1'11J'1•1t1 l'Xl"'.dida~.
~ ·!." .\rl11JÍ11isl1·:11· l111]11s 11s ~1·1·yj1.:os rln 11rll'l1•11. p1·111111111 1ril11
:1 111~:1 11J'ij·1lla1·fin 1• 1'\1·1·1w:ío dn:--: J11< 1 :-:11io.~.
: : : ::.

111i,~T:t11l1·~.

t)1·.:...'.;.1r1i/;11· '' -...1•1\ i1.·11 111 1 f1a11:..;11111·!1•

1·~1111111111111 1111~:

r1 .. ,i11· 11 111111!11 1·111 q111· li1111u•1·c111 d1• .-1·1·

111i-

1·1·1·1·l1id11~

1'"1:1 arl•11i11i,l1·:1r·:l11 :il1; 11 11111·11·11; l'lllll'"d(•1·-ll11•..; 11~ :tll\ili11' :1
q111• 1 i\1•1·1·111 rli1·1·il11: 1·1·g1ila1·iz;i1· :i l11r:ali1ai::í11 d1i-; 1t1Ps11111<. l'l'111•111·1·i1111:111d11-ll11•s l'sr·la1·1·1·i1111·1ilo" ."nl11·1· li·' ·'''il'i di1·1·il11s r• d1•11·1·,. •. , 1• 111'111 :r"·'i111 a 1·1·sp1•il11 da d11rn1::l11 ,. d11" 1·:1r·a1·!1·1·isli1·11s
d:i· 1·-lar.·,·,,., d11 :1111111, f1•11q111 J11ais p1·11priu p:1ra 11 p1·1·11:11·11 d:1
l1·1T:i. pla1il:11)11. 1·11lli111 1• 1·11ll1<'ila: disp1·11sa1·-ll11•s :1·;<iil1111s
1l1";11·l11s 1111 1•111111·1!110 d1: 1p111 l'IJ1·u1il1·1•111 l':wilid:trll' d1• 1irla
C'.11';1'111 .s:1111l1', if1''<'1l\lll\:tlll li\l)'l'llli'lilr• :t .;ll;t :11:li1·i1]:1d1• I' J>l'll··
··111·1·1·111: p1·111·111·a11do. li11:tl1111•1il1'. 1·li111i11:11· l11d:1' :is 1·:111.;;1.; ili·
i11-;11~·(·1·~~0 pa1·:1 1•111·~.

~ í ." \'i.;ila1· 1'1·1•11111•11!111111·1111'• ll'i lnl.1•..; 111•r·uparlos, i11J111·111:111rln :'t di1·r·1•l111 i;1 rl11 :-:.r•1·\i1·11 t],. J>n111a•111·1ilo ,01>11• 11 1 'l:tdi:
1•. p1·11L'.1'r''·'º "''·" 11·:t11:ill111.; rios 1·11lrn1ll". 111·1'""·"i1lnd1·s iJ,, 11111·1"º
-;1·r1> !1:11tila1il1•s. 1• :'11·1·1·1·:1 rl1• q11a11l11 si· n•l:1l'i11r11• 1·11111 :i ,.,j,_
l1•111·i;1 ,. rl1·.;i·11111l1 i1111'rrl11 111al1·1·ial. 111111·;1' ,. i11i1·ll1·r·lr1:il d111111· ... 11111~.

~~ '.)," t:1•l1·l1l':ll· :1.i11sll':-; 1•. 1·nnlr;u·.l11s q11r• ,,. liu•1·1·111 indi-<·1•1·11.;a11•is pal':t !'l':tliz:wiin d1~ 1'111·1u·1·i1111•1!111..;, :-;11.i1·il1:11rl11-11" :·1
:11'1'l'11\':tr::l11 rl11 ill"Jll'l'i111· dr• :-'r•1·yi1:0 til' l'O\ll:tllll'llln r• po1· i11l,·1·1111·rli11 r)1•sj1• ;'t rJi1·1•1•l111·i;1 iJ11 111r•.;)l)I\ f"1•1'\'il'11, Sl'lllJll'I' IJlll'
l''"'S :11·!11s 11iin di""1'' 1·111 r·1"'ll"il11 :t 111•q111·11:r" 1•111111·1·i!:1il:r-; d"
11l1r·;1..; a11!111·i1:1d:1-;.
~ .;," 1'1'11\irl1·11r·ia1· 11:11·:1 11 p:tl.!:llJ11•1il11 rl1· l11d:t." as rl1·spPz:1s.
"''Ili rill1·:q1a.;s:11· rts 11111!1·1·1•-; IJll<' 1111• .s:irJ 1'Plli'l'1·jdll."'. all1•11rl1•11rl11
:''" 1li-p11sil i\1"' rl1•sl1• 11·.c:11la1111·11l11. !1·111!11 11:11·:1 i.- ' l i :1l l 1·il•11 i1·1·11·-'
i•l1·1il i1·:1.s :í..; 1·11111'1·1·irlas <111..; 1·!11·1·1· ...; rl1• r·n111111is.;ii11.
~ ·1." T11111111· a11s 1·111p1'"l-:-:ldos. q11a11il11 Clllllllll'l 1<'1'1•111 "' 1·n..;
1111 1':11ias 1111 1·11111p1·i1111·11l11 d1• Sl'II' rlr·1·1·1·1•:.;:, :is pr•11a ...; d1• 1·1·-·
1•1·1·l11·1is:l11, 1n11ll:t 1•q11i1:tl1·1il1~ a 11111:t p:11·l1• 011 a l111lu 11 \1•1lf'i1111 11111. 1· ''"'Jll'li':ln 1·11111 111·1·da rlos 1 <'tll'i1111·1lln,;; lnla1·": 111·11p111·
a rl1•111i ..;-;ii11 rl11' q111• 1·,.i1ll'irli!'1•111 1•111 1•1'1'1", l'all:1" 1111 1111111·11 y1•lo
tio

dl'...:i•111p1·r1ho

d11-.;

....:1•11...:

1·1H·:trµ.11~.

1111

di~111•11...;;iJ-n:-:

-...:i

l'tlf'l'!P

rli:11·isl:1.; 1111 11p1·rarills.
~ S." l11rlir·:11· 1• 111·rli1· ª' 111·111 irl1•1H·ia·· :p11• .i1ilg:n 111···:·i-:1" 1•
11111• 11ii11 1'111·1•111 d1• s11:1 :tlr:arla 1111 d11 i1i..;J11'1'.l111· d11 ~1·1·1·ir:11 rl1•
1
1 11111:1•11,.11!11. 111111<•11;/n. l111l:tvia. dr' :11·r·1»1·d11 1·0111 1•,lr', dr•lil11•1':tl'
,. 111"r· 1•111 pl'alir·a as q111• 1·1il1·11d!'1· :11·1·1·fadas 11 lll'f'l'tli1·.;, 1111s
1·;1-:1
IHIJi...:-..11~ d( :--:lt•
l').!lila1111·11!0: d1•\"l'IJd1\ ;1 r·p..;11J111Jíti :1-..:...;i111
:1rl11pl:1rla .s1•l' ]r>1 ada p1·11rnpl:u111•11t.r ao 1·.011Jrnr·inlf•11fn " :·1 appr11\ :ll':111 d:t di1·1•1·i11l'i:t d11 :-'o1•1·yi1·11 dr• 1'11\11:111w11l11 r·11111 "·' 11111li\•'''
11111· a dr•f 1•1·111inal'a111.
~ !l." Ma11IP1' !' l'azp1· maulrr a 01·i]p111 1·111 lrnlo 11 11111·/1·11 ('
,.,.,p1i.silar da:: a11fnl'irl:tdl'~ 1·11111pí'f P11I"' a~ p1·111 irl1•1Jl'i:1" qrw rl:1.<
1111· 111:1s rl1•pPT1dl'l'í''l1.
1 .--:
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§ 10. Enviar (l directoria do Serviço rle Pnvoarn0nto ns
dnr.umentos dP q1111 trata o presente artigo.
§ 11. Prover :ícerr·a de fornecimentos, nos limites das aul m·iz1w1IPs 1·ouccdida".
~ · I '.!. Cuidar ria rons .. r·va1:ãn l'Pg11lar das Psf rada;;, ca111i11l10,; I' ll)ll'a-: do ll\ldl~O.
~ 1:i. 1;<>1111111111i1·a 1· ao n•spPd.i vu 1·011-:11 I. com os 1'scla.1'ü1'. i 1111·1Jf11,; jll'l'l'Í.'ill,;, O faflP1:ir11c11(0 Ol'l'lll'l'ido 110 llllC!f'O de qual- q11p1· 1·0!01111 •·:·:! 1·a11g,.i1·"· 'r'az1·ndo a1·1·1>1·adar. a1·1·0Iar e guardar
par a <1·; d1•\ id11- ri11-: 11- IH·11-: d11 l'i11ad11 ,j 1•-'l1• lliill d1•i\:t·I' fali! ilia p1·"""llf<'.
.
§ l í_. 1•:111 iar :'t di1· .. cforia do ~ervieo rl•' l'n\'Ctamento, por
111fp1·1111•d111 do rn-:p1·dur 1• 1·.om o visto d<'slP f1mrdonario:
a'! ai··· n dia 1 ~. d1• 1·ada 11wz, a 1·p)a\iío das d<'Rfll'ZUS foitas
d111·a11I" o 1111•1 :111f1·r·i"r;
11 1111.-: p1·i•111·i1·11,; !ri dias ,;1•g1ii11!1•,; ao tPr111i1to de cada
fri1111•sfr ... i.-:f11 "" af1'• o dia 1:-i de ahl'il, .iulho, outubro e ,janeiro,
lllll J.aJ:1111·1•f1• das d1•-:[H'Za-: l'l'U}Ízadas ll0 (rimes(re findo, QCOJlJ.,.,
pa11had11 "" 111ria 1 ia dn todas as contas, i11cl11sive folhas· de
pa.g::ur11·11l11 d1· f11d11 11 [lf•.~soal;
.. 1'
1·) af··· " dia 1:. "I" .ia11drn do cada anuo um bal~~
d1•11111w;f.1af.i111 d1· Iodas a.; dP~Jwzas ria 1r•.ommissão dura$:
:i111111 :ud:ii!·ior:
'
:~"'.'f:./i'
ri) ap r·,.,,,.,Jf ai· au l'l'Spectivo inspector do Serviço de. ·
Yoa1111·11l11 n11 111<'z d" outubro de cada anno o oroamen
f111la.-: :i.-; d1·-:p1·za.' a -"''l'l'm effectuadas no anno H8ll.-ltl
1·.
:1f,·· 11 dia 1:, "" r·ada mez, UD16 re~
r'x .. 1·11 Iad11.; 1111 1r11·z p1·1·1:PrlPnte e os que estiverem
r·11111 i111'11rr11ai;õ1•-: " dados precisos sobre 08
· .. .
11111 d1l' prnf'issi1111a1•,.; l' <los principaes auxiliarea; ·~·''~'."- f'
l! f1·i111P11:-:alm1•nt.1., dentro dos .t6 ,OtjmeJre<iJld.iit11t"
julho, ouful11·0 n ja1wil'o, uma synbpáe doe ~·fel
t1·i11lf•sf1·c~ antnrior· e dos que se acharem em andamento;
a.' annualrnentP, nos primeiro!! t5 dias dl' janeiro. um relaf rn·io ci11:11111.-;fa1ll'iad11 do;; sorvit•)s da c111111ni~!lão durante o
anuo anlr>1·i01-, a1·0111pa11liado "" i11cliraç1iPs, planla~ 11•~ tmlm1 os
fralialho~ r•x1•r·11fad11", 1·11-:!<1 1w:di11 d11-.: 111•"''""" 1• i11fnr111nÇÕP~
''"lllfllf'fa, ,11)11·1· " ,.,fa.J,, d11 11111·!""·
Arf. :.' f :--l. \o 11wilí1·11 1'llll!Jll'f••:
~ 1 ." \ll1·11d•·r· :ui- ,.,>[111111-: ,. "11:1" l:1111ilía< ,. ª"" 1'11111·cio1

11:1r·i1.1..; q111·

1·1•1·l~l11Jar···1n

SPt\:í

~t>l'\-i\:o--=.

". · \pr·,.,,.11!;11· t1·ir111·11salnll'11ll' ao 1lin•l'ifll' do mwlPn rclaf11rio d1·lall1ad11 do 1·slado ~a11ital'io do l'l'.Sfll'('.f.iyo lllWlf'n, prop1111d1J as prn\ id1•1wias qnP julgai' 1·om·,.11if'nt"s pam mdhorar
a.~ c"m11lii:1IPs rl1· sal1i11l'idadP local.
AI'!. :!l!l. Ao pl1armaccutico compdi~ inantcr em boa
rn·11Plll a pha1·1w11'.ia do nucleo, aviar as rPceitas elo medico, regi~ l
11 dn-as Plll 1i n·o 1·om potPu!c, e attrrnler ús rr>quisições que
llin fon~111 f1•itas pl'!o mPdi1·0 P pnlo rlir01'for cln mwlPo 011 RPll
a.i 11 da11 t" .
.\ 1·t. !:!O. A11 i11t.P1'p1·ntP 1~nlllpPte cumprir as í11$!.r11cçõe1>
do di1·l'd1JI' do 111w!Po, pt·1·star os snrviços de sua pmfissão
RPlllpl'I' q111• fol'Plll l'Pi'lamarlns iwlo mi;smn 011 por qualquer
1'111w1·io11:1l'i11 r• 11,.]11,; 1·olo11os.
~
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.\J'f. -:: t . . \n 1·sc·1·iptu:1 a1·in 1·0m1wf.11 PXP·1'1dar o ~PJ'\'if.'" d(\
r•,1·1·ipf111·a1:iio P 1·1l11{ahilidadP do nuc!Pn, 1·011f111·111P 1111• 1'1'11· indi1·:1d11 p1·Jn di1·ec·f111· 011 "''" a.i11danlP •
.\J'f . .'!-:·:. ll" '1'1'\ i1:1" d1• 1p11•

r" 1•l11·11d1•111 :

lrnln 11 art i.t.:" a11fp1·i111· 1·11m ..

11 :1''"11la111,.nl11-; r1•lafiy1,.; ao JH''''ºª' f1•1·l111i1·n ":id111i11i,;l1 :ili\"· p1·,.pa1·" 1• 1·,.µi,l 1'<1 d1· l11da a c·111·1·1·~p1111d1•111·i:1 111·1 il'ial;
/1 · 1·a1·.t.:;i 1• 1li•,;l'al',t::t, 1·111 Ih rn apr11priadn, d1· i11-;f 11111Jr>1i1""·
1.. 1·1:11111•1ila' " 1111!1·11-; 111af1·1·i:11':' pa1·a n '''I'\ i1:11 da,; lur111:1·:.

1· 1 t111 :1:·.::--.i~~11:l!11r·a d11~ I'P'·.q1•HL~:1\f'i~ 11111· tH·r·:1si;lo

dn

J'P1'1•l)i1111 1 1il11 t1

d:1 1·1·,lit11i1::111: d1·,·1·11d11 1"'11·"· 1111r ~11:1 \l'7., l1·ya1· ;'1 r•111ila d11,;
r1111·1·a1·i11' 11 1•\l1·:1\ i11 1111 i111ilifizar:ii11 ""' 11]i,j1•1·fn, q11r· 1111"'
l111·r·111 1·1111'1 iado,;, q11:111d11 i·"11 'ill'1·1•da 11111· dr•,idia:
r"'r·1·ipl111·:1r·ii11 il:1 1·11l1ada" ':il1irl<1 ili• 111afr·1·ia1·,; 1• ::r•11r·1·u-:;
1/ lll\1~11f1:l/'ÍO _!.!.l'l':tl d!l~ llJ()\'j•i...:. i!lllJl11\·1·i~ 1 ...:1•!1l!l\t'llf1•-.;.
11111'11·11:
1"·1·l r·111·1·11l 1·'
r' 111·1·11:11'<1 d1• t"da,; ª·' l'11ll1a.-; ili• pa,t.::11111·1!111 1• ""' rlr·111.,11· L1 :11 i\11~ d:i....; dl':·q11·za."' 1111•11..;:11'~. IJ1'it11P11 ...:a1· .. .; 1\ a11n1!ai
/, 1·1·1.+·dro µ1·ral, 1·111 li,1·n a i.;.;n d1•-.fi11ad11. d1• l11d11' 11.;
i111111iµ1·:111f1·, l11r·ali1.ad1"' 1111 11111·!1•11. 1·1111l1·111lii 11 11111111·1·" d1•
111·rl1·111, 11111111''· irladr·.;. 1•.;farl11. 11a1·i1111:1liria1fio. 111·ril'i,;'<l11. µ1:íri
dr· 11:11·1·11!1•-;1·11 1'11111 li 1·'11'!'1• d:1 1':1111ili:1. rl:1l:1 rl:1 l'i11'µ:1d:1 :111
1111r·lr·11 •' 11lhr•1·ya1·1-""' d1• 11filidadl';
• 11•µi.-d1'<1 ;111.; 11111·' 1ll'1·11pad1i.;, 1·1111f1·11d11: 11 11111111·1·11 d11
l11l1', 11111111' I' 11111111'1'11 if1• lll'rll'lll. illc'l'l'iJllll 1111 oili1•µj.;ll'rl ( ;r•1·:1l.
rl11 1·l1r·l1• da 1·a111ilia 1•:<falll'l1•f'ida: 11111111·!'11 1• dai a dn t if11l11 prn' j.;llf i11 r• "" dl'fillil Í\'11 dl' Jll'llJl/'il•daill' d1• J1ill°'', I' 11h.;1'l'\:li,'IJ1•<
/1' r•.-r·1·ipl111·:11::"í1i d11 li\ 1·11 d1• ta11-ll'' ri:• 1 it1i111.; ]>1111\'Í'lll'Íll'-'
" rlr·I ili il Í\ '" d1• p1·111rrir·d:irlr• rir• lllf1•.;:
i r•-.i·1·ipf111"a1::l11 rl11 rl1·lril11 1· 1·11·dil11rl11.;1·r.J .. 1111.;, 111·µ:111i1.ada
1·111 1·r··1·1i1a d1· 1·1r11!:1 1·111·1·1·11!1» :d1ri11d11-"' 11111 lif1i111 Jl:ll':t 1·:1>1a
1·!11·1" d1· la111ili:1. :111 q11al c1' 1:11·:'1 1•11f1·1·c:a d1• 11111:1 1·:1dr·1·111·l:1 q11r·

ª"

1

1

1"1·111'1Hi11zn n

...::

"ª'

lllf':-illla ('111tl:1:

"º""r

,i: {'.'-'l'l'ÍJ>f111w::l11 "" li\'l'll dr• 1·1•µi.;f1·0 µ·1·1·al
Sl>illill:lS l'l'1·11111 id:i" 111•111.,; 1'111111111.;, 1i1"c:·a11i1ada dr· 11111d11 a "'
1·111i11r•1·1·1·.
ri" 1111r1111·11lo. a.; i111prn·la111'ia.; f11la1•-. p:1µ:1,; p111· dia. 11:1·z" :1111111:
/,
r'rlilfaJiifidadr'. l'lllllir/'l'li1°lllfl'li1Jr1: 1'\:llill', l'lllll'1'l'l'lll'Í:I I'
lili11'l''l'll dr• l'lliJf:J,-;, i'l'l dil11.; rli.-;fJ'Íl1ilÍd11-;, d1-<p1•/a.; d:J l'lllll·r11j"~li 1• d1• l'II.;f1•io dn 11111'11'11, dl'Sp1•za.; dl' l'ada J'llJ1I'Ír':l 1·11111
l"''''""I r• 111:1f1·1·ial. "" 111111111 a '" p11d1•1· .;:illl'L' <'Ili q11alq111•1· 111111111·11lr1 a d1''l"'l:l l1ilal l1·ifa 1·11111 a l11111la1:ii11 <111 11111·!1•11. :i dr" .
0

111•1.:1

n11·11:-:al. a d1• . . . 1H·l:l

IHJi' ,.1:1~:-:11 ,. pnl' -..1·1·yi1:11 ,. n 1·11~1,1

l 11d11-; "' t rnl1ai1J11,:
I· 1·1•f!Í..;f1·11 d1r.; 11a.;1·i1111·1Jin.', 1·asa1111·1d11;; P 1rliil11;;:
111

r1•gi..;fr·n

dn...;

1d)::.:1•1·,·a1:1~)1•.;.;

"ª"

dj

1

n1Plf 1 111·11l11gi1·:l~ fl 01·g:111iz:u.·:i1)

"'' q11ad 1·r1 1111·11,a 1
1111•.;11rn, .
.\l'f. '}ê:l. \11 JIT'llf1•;;-;111· l'i\llljr(•f P:

~ t." Ll'1'l'i1111ar "' J11al1·rifl.' do l'lll'So Jll'Íllla1·io aµ1·il'11la ""
:Ir r·r'ri'dll 1.·11111 li ]1/'ll;.?.'•I flllllll:l fi\11' 1'1'11· a.dopfal]n jll'lll :\1 i11j.;f1·r·ir1.
~ ·:." Yf'la1' JH•la hn:i o!'dl'm e rli~1·ipli11a n:H r111la~ " nr1'<
1· \ ··1·r· ir· i1 '·' 1r1·at i1·0.s.

§ 3. • Acompanhar os alumnos nas excursõés que tiverem
de fawr a Jwm do ensino.
"\rt. 2:! 't. O profe"sor pod1mí. Ll'l' UJll adjunto rvara cada
grupo dl' GO alurn11u~ ou frae(;iio des~e 11u111ero .
.\1·!. ·:·::-; . .\11 <'itl'i'I' d1~ eu!Lurn ...; r11111(1l'fl', al•;.111 das in>i1·111·1;lí1·' 1•,;111·1·ia:•,; q1w !IH· l\it·pm dalla,; pl'lo di'l'l'L'lur do rnueleo:
:'. I ." _\. 1lin·1·1;ã11 d11 lrnlmlho agrario e do JH'ssoal respc1·1i\1).
:!.'' J.'i.,1·ali1.a1;;io d1· todos •>·" s1·1·\ i1.:11s ui' rotearia, s1•mead11ra, pla11f1a1;ii11, auianlro 1~ •1.,uliJL•ila dos /H'oductos.
:l." Faz1·1· o p,;fudo metl10dico, em part'ellas separadas,
da.o; 110\ as ntlturas a i11ll'üduzir.
~ í." JJ11sa1· os adubo~ 1· preparar a;; mi"tura~ l]lll' d•!\'am
:;1•t• 1'/ll(ll'l'gad<P< !'Ili qual!JUl'l' l'UltU!'a.
~ S.º H•·;..:isf 1·a1· l'lll 1·adl't't1da '"'Jl1•1·ial. :,wg1111dn. a ord('lll
1'l11"1111Jogi1·a. fod11s º' /'a!'fo~ 1·011t·1·r111•t1ll's aos lral1alhns P SPl'\'i1.:o,.; l'~1·1·11fado' 11a pr1·pan11;iio do s•'iln, se1111.•adul'a, arnanltos
fl'ala111P1l111 p1·1•\1·11li\n 1.' n1rativo das plantas do1•11tes, t'olheita,
)ll'11l'i'i1·i11 1· co11·«·1·\·a<;ii11 dos iirotlul'lus.
~ !i." .\.11xilia1· a l'nlli·l'la dus dados /!l'f'l'isos para a cstatist il'a da I' 1·11d111'1;i'í11 .
. \11. '!·!!i . . \11,; 111(',.;[1·r,.; dt• offieina 1·on1pl'll• PXl't'Ular os ser' i1:ns I' as 1oill'a ..; IJlll' ]/11•..; fOI'!'lll UPLel'lllillados, (!l'(J\'l'lldO O eh.;;
.·,i1111 111at1ual ,. 1111•1·a11ic11 dus alunmos.
i'arngrapl111 u11il'O. FÍl'arão a (~argo das offki11as o:,; conl'L'l'fn, t' n·pan•.' u1·t'1'11l•"' d•1 malt•t·ial d•_' ~t·t·\·ii:o do nur:leo.

s
s

1·.. \l'ITUUJ \.\li

.\1·1. :!!i . . \ 1•11ia1ll'iJ1ai;ão de ('ada uul'leo l'nluuial spr;í 1·ns111\ ida pl'!11 < :11\ 1•1·110. quando l10u\·en·m sido 1·xp1•didos a fndos

no; 1·11111·1•s.,i1111a1·ios d" lof1·s os titulos Ul'fiuiliYos dl' propri1•dad1',
1111 a11l•'·" di.'.s11, si 1'1'1r 1·1111Yl'llil llll'.
l 1arni-\ra1il111 1111i1·11 . . \ 1·11ia11ci11a(.'iio d1>s 11udeos s1.•rü foita
11111· d1_•1'f'l'f 1) •
. \d. ::·:H. \'1·l'i 1il':ida a !1~·potl11•si' Llu al'lig1J a11tPriot', o
<:11\1•1·1111 p111l1·1·;·1 1'11!1'1'µª" ;p; im;fallai;t11•:-:, i11sf1·u1w•11tns, ma1' l1i11as agT i1·11las, a11i111a•'' d1• l l'alial 110. 1·1•111·odt1do1·1•s l'Xistio11tes
t' 111al•·t·ia1•..; displ'llsa\ "i' ao syudii'a!o qul' 1'1'1r 11q;at1izado l't1Lre
"' 1"11!11110' do 1111•..;11111 11 udeu.
_\l'f. :!:'!I. 1':111 !'aso d" e11ia1u•ipacão do uucl"º• Sl'l'Ú trawifel'ida ª" ri•spl'1'li\ o 1•:s1ad11 ou munil'ipiu a L'OJISL'l'\a~ão das cs1rndas1' 1·a111i11l111s yi1·ina<'s .
.\ri. '.':lil. ()ualq111•1· dos 1~difil'ios exil'lleuti•s 1·m nucleos
qul' f11t·e111 t•1u;i1wipad11s JHJUl'!'Üu s1~r utilizados pl'lo Estado ou
rnunil'ipiu, 11111· dt'iili1·1·ai;iio do miuistro.
0
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l>A llORl'Ell.\llL\ DE Jl\11\llflllANTEH D.\ ILHA .DAS FLORES

,\wt.. :.>:: 1. .\ lin,1wdaria rln i1rnuigrantes da illia <las Florr'tl

f.. o rstal11•.l1·1·i1111•11tn tfpsfi11ad11 ;í 1Io.-;p1'dagPm dos in11nig1·anlt's

-11lwgado-; a11 11111·!11 d11 ltio dt) .ra11PÍ!'11.
,\ri. ·!:1·: . . \ p1•r111a11,.1wia r!11s in1111igra11f1)S na hospedaria
durarú o f1·111 i '" p1·1·1·is11 pa 1·a 11 rk~pacl10 aduaneiro dr~ suas
hagagf'JJS. d1.,-;i111·1·cr;fío tl1•.,las, q11a11do 1"1)1· conveniente, indicação
ou escoll1n d11 d1•sf i110 1• "'l"'l'a 1!P c111Hh11·~~ão; e só poderá rxCPder rli' 11if11 dias 1•111 1·asos 1·xlrnordina1·i11s ou de fon;a maior,
n. juizn tia tli1·1·1~toria do 81·tTiço de Povoamento.
J\ l't.. .:.>::::. Em caso de doern:a, us immigrantcs i·eic-em-clwgados l1·1·ii11 f 1·afa1tt1·11to 111f'rlico. llll'di1~:llllf'I1f.os e dieta, srndo
r·ecolhidos ;í 1•J1i"Prm:Hia tia ilha qua11do preciso, tratando-se
de Pnfcr111itlad1•s passageirn,:: d1·\·e1tdu ;.;1•1· removidos para os
hospitar.s do l!i11 d1' .Ta11Pil'o. 1•nt 1·as11 ri•" molestias contagiosas
011 i11 ff'r1· i11'a '· 1111 q11:111do rw1·1•ssri 1·io tratamento mais dc1tw1·ado.
,\i-f. :::: í. l·:111q11a1Jf11 "'' i11·1·1·111 11a illw das Floref'. os im1t1igrn1Jl1•-; 1·i,.:il'~11 s1ill111"li11ado.: ;í.-; 1111.•ditlas d<' or·de111, ·hygim11•
r• dis1·ipli11:i. !'""'ª·' 1•111 1·iµ-111· a lif'11t da m111·alidarl1·. polida,
1·1111di1:l11•s ,.;a11il;1ri:is n SPf!"ll'.'U!ll::l do ,.,,fahdeeirnrnto.
~\.ri.. '!'.J:,. l·:1tt r1•la~:ío ú r•nfratla, pPrmruruern~i·a e sahida de
i1m11igranf1'.~. a dir1.,c.t.oria da hospedawia deverá observar as
'"'1·01111111·11•la1·,-,,. ... da di1"·1·f111·ia do :-;1·1·vic11 dP P11\'oat11l'1tlo t.rau,.;111il.f ida-; p1·l··1 di1·1•1'101· ""'''I' :-;1•1·yi1:11 ;,11 tl1• ord1;1t1 sua, pPl1l
r,J1f'f'1: da :lª ·'"'T~o 1111 p1•!11 i11l1•11dr;11le de immigi1ação.
J\!'I.. ::::1;. \ l111.'-'p1~da1·ia f1·1·:í 11 s1·µ11i11f1• pessoal:
Um di1·1·1·l1ll':
ll111 ai11d:i1tf":
'J'r1•,.; 111,.di1·11~ l'111·ar1·pgad11,.; d11 s1·1·1·i1_:0 m1•di1·ll-rin1rgieo;
U111 rn1•di1'11 1~_,fH•nialista dn rnul1·~tia~ de olhos;
llm pilal'll1at'1'11t.ico;
Um pral i1·11 d1'. phannaeia;
Um ,.,.;i-ril'lurario;
!Jn1 e,.;1·1·1•\ 1·nf.e:
Urn al11111x:1l'il'1;:
U111 fipl "" ah11oxarifo;
lJl!l fi1•! tl•: a1·11iazPm de liagagP1r1;
Um i11t1H·p1·cte;
T1·1•;:; :t11xiliar1•s de i11lcl')ll'ulc;
J>o11s atixiJia:n".~ de cxp1;cli!:i"'to dP iJJ1migeant('s;
lllll 1•111-.ar1·1·gadn do se!'viço dn desinfeeção;
Utn lll:wl1i11isfa dos sPt'Yiços du dPsinfecção e illumi11ar;ií-1
ckotrirn;
lJlll 1•11f1;['I1J1'ÍT'O;
Uma l'.Jtf'1~1·meira;
Um fisrnl da limpeza da ilha;
Trcs patrõ•~s de lancha;
'J'res mac· II iuistas de lancha.
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AI'I. :!:l7. Além du jlessoal i11di1:ad" 1w at'lig11 :lltl•·rí111', l1av1·1·ú na lwspedaria tia ilha das Flurns q11all'U fogl1isl:1,;, l :.! mariJ1lwirns, 12 f.ripo1'antes do lmtelão, '.?li s1:t·vcut1'.s, du11s eosi11ll!'i1Pos e um ajudante de cosinlwiru.
l'aragl'apl10 unico. O p1•ssoal a que s1· !'1'1'1·1·1· 1»!1· at'lígo
J11Jd1·l':Í SI'!' aug!llt]J]fado tlt'. Uel!Úl'dll l'lllll a ..; !ll't'l'.'iSÍd;1,/,..; dl! St'J'\'Í\;ll 1· r.11111 us r1:1nll'80S da 1:11111pd1:nlt'. yel'J1a, lll<'dia1l11· p1·01111sla
do dí1·1·1·lo1· do ~e1·vic.o d1! l'uvoarnunto .
. \i·t. :.!38. Para auxiliair o servi\:.o HH!díüo, " dil'1·dor da
l11Jspedal'ia I1odcrú ajustar us smvico-; d1: uwa u11 mais parLeiras, eo11fonne as neccssidadi·s ot:eurrentes.
CAPI'l'liLU .'í.XlV

,\ri. ;!;l\J. Ao ui redor l:Olll/JUl l':
§ J ." Dirigir o fiscalizar todos 11.'i ,;1·n

1'1'da1·ía.

i~tJs

a 1·a1 ·"" tia l1os-

§ :.!." ,\l'n~cada1· o espuli11 1i<'ixado pur q11alq111:1· i111111i;~mnlc,
d1:\·1·11<lo fazer lavrar um ler11111 q111: ,.;erú assíg11:id11 la1nl11•m
pl'lu aj 11dante e pelo l''5cripl u l'U l' io.
~ ;:i.° Co!'l'esvm1dc1·-se <·0111 o dir,.1·l11r i/11 ;-; .. 1·111:11 ,/1· 1'11Yoa1111•nl.o, <:1i111 as autoridadl',; 111•l1i 1111·:-111" iudi1·ad;1~ ,. ""111 o::;
val'lit:ulares, sobrt~ assttmplos de ,.;i·1·1 ii.:u da l111spi:da1·ia.
§ 1." Pô1· em execução as iui·tli:las aL'<JtI-<dl1ada,; 11c•l11.-< irwdiell'5 para o hom 1istat10 ~:wilar·i" do 10,;lal1el1·1·im1·1llll. quando
l'stiv1:rem ua sua alçaua, u le\ ur a11 co1il1l'e iuH·11tu da d i 1Tcloria
do Scn:i~o de Povoamento as qu1: exigirem auf.ol'izat;ão da
mesma.
5." Vi'5UI' luuos
JH'didu,; l'1·ilL1:'. li11idi11:0 q111· l1·1tl1a111 do
:'.i·1· ''IIYiatlos á directw·ia do :-;cni\:o de l'ü\·oauwulu, 1·1!ceit.as
uwdieüs e eontas refiwcnt1·s no siwvi<>.o du l':iLaLdecinwulo.
G." Communiear ú dieed.ol'ia du :-;1·1·1·i1;0 uc l'oniarncnto
a.; irt'<·gularidades occmTidas lia Jio,;pi:d:u·ia 1· cornmtdlida,; pelos
i·ntpr· .. gados.
~ /." Oq.;allíza.1· u 1·1·11rcll1T 1111:11>al1111·rtli: .;í dir.·1:l111·ia do
:-;,,I'\ it.:o tl1' Povoanwut.o a i·st.al isl í1·.a tl1·Lal11ada du:; iH1111igTa11les
liosp1.,datlo~, um quad11·0 d<'1111111st.ral.iYo dos ge1wros l'ot·1rncidos
<: dos 11 u1• ftH'etlll eo11s1t111 id11-;, 1: wa i .-; doeu meu! o:; l'edarnatlos
pela 11wsma direetoria.
§ 8." ProYidenciar suli1·1, ª' q1wi\a.: d"' i111111i~1·a11!1·,- <'.sitas
rnclama(.'ões.
§D.º Assistirá chamada dos i1u111is1·a1tl1·~ ,, :·1 \1·1·ilit.:ai;ão
dos ri,spcctivos documentos.
:lO. Providenciar sobre a 1'1>HI01:ii11 dus i111111i;.1·a1i11•s que
houn:rnm de ser enviados para os hofipila1•s 11ur iudll'ai;:iu dos
medi<'.OS da hospedaria.
§ 11. Organizar e rmuelter· ú dit'í'cl.oria do ~e1·vi00 tlc PoVtJameuto, até 31 de ,janeiro, o relatol'io anuual dus serviços
da hosµeuaria.
S 1~. l'residil' Ú t.:0Il1llliSSiÍU Ue n:cd1ÍJ1Wlll11 11<: 1:'<'.IWru::i petJ idos para o consumo e da .qual farão parto o medico em serviço,
o almoxarife e o escripturario.
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~ 1:l. Atf"11tl1•1· ;[; l'l''1·11rni11e11tlat;1il's da di1·"1·.fol'ia d11 81•1·\ i1;n d1· l'11\·oa1111•11fi1 1•111 1·plat;fío ao:; H('l'vi1:os a 81'll c·-al'go .
. \1·1. ::'íü. ,\o ajuda11ll' ro111pl'f1• auxiliai· dial'ia111,.1il1• 11
di1·1·1·l111· 1•1n todos n:< .-<1•1·yi1:0" a ,o;1•u l'ar·go, ~ulJ"titui11d11-o 11w;
~1·u,; Íll1]1l'dÍ!lll'll(O.'i.
,\rl. ::' íJ . . \11s 1111,di1·11." du
pd1•:

~,.,.,

ir;u mediro-c·i1·ul'gi1·0 1·11111-

§ I." J lit'igil' ''·" [1·ahall111s do 1·011.-n11!111·io Illl'di1·11, 1·111'1•1·Wal'ia,o; " sl't'\'i\:o sa11itario da Jw,;;pPdal'ia.
~ ::'." Fawl' a i11..;pl'r1;iío gp1·al d1• todos o..; i1lllnig1·a11l1·-< .. ,,_
pl'o\·idl'llrias qu1• 1•111 1·ada
f1·a1lu" na hosp1•dal'ia. to111a11d11
easo c·ou Jw 1·pm.
~ ~l." l'r11Yid1•1ll'ia1· pal'a a 1·p111ui,;fio im1111:diala d" fod11..; ""
1•111'p1·1110~ rln mo IP~( ia..; inf1'l'f P-r:o11tagio,;as.
~ í." FaZl'l' us "~rn1111•s d1• sa11idatl1· 11n·;·i."il" ,, pP1lido.-; 111·!0
tlin•do1· llll JIOI' lj\ll•/ll >'ll<l'i \l'Zl'S l'iZl'l'.
~ ::í." Í-:l'ial' p1•ln h11a 1·011sl'/'\:t1;;in d11 1naf1·1·ial 1•xi.•ft·11l1• 1111
1·1111sttllorio ,. r·111'1•1·111a1·ia. 1·1•1J11i.-;ifa11du o qu" Plll1•11t1 .. 1· 111•t'<'S;;af'io pa!'a o }lt1111 a11da1111•11lo d(l s<'n·ic.:(l a s1·11 1·argo.
~ti.º J>f'f<'1·111i11a!' ,. t]j,;f1·il1ni1· o s1·1·Yit"ll d11~ l'lli'Pl'lll<'i111". d1·
f1'11·11ia q110 "" dfl1•11t"" 11fío y1·11l1a1n """tir. a llJt'lllll' falta 1111 ""1·111·,;o d11 ,;1•11 fl'alanw1Jf11.
~ i." fl"q11i,ifal' dn dil'1·1·f111' da 1l11-<pl'da1·ia a pf'i111rn111·1!t'ia
d11s cl111•1il1·,; na 1111•s111a, tocl-a \ 1•z IJll<' ,.nf1•11d<'1' .-aia 1·1·( il'ada
p1·1·iutli1·ial an s1·11 r·stad11 d1· 1noll•,.;lia.
~ H." ll<'fll'""""fal' all dil'1·cl111' qua11do 1·1·1·11JJl1 .. 1·1·1· 111'1·1· ...;,;af'ia
q11alqw·1· m1·dida no sP11f id11 "" '"1'•'111 111a11t id11,; na ll(1sp<'•1):11·ia
ll" Jll'l'1'Pif11s d(• ll:q~i1•111• ::1·1·al 1111 '"'111·1·il'i1·a 1· (1 IJ01n 1•stad11 sa11 ita1·in da ""'"Ilia.
~ \I." Tratai· d11s i111111i;.:1 :11il1·s ,. d11,; 1·111111·1·.~ad11 ..; q111· :1d111·1·1·1·,.111 na '""'i"'dal'ia " ll<'ll:i 111•J'111a11"''"n·111.
~ 10. P1·1~s1'J'1•\1·1· ª"' tfnl'llll'.s 11s 1·1•gim1•11s f!J,.1a1J1•1Jli1·11.s 1'
rliddi1·0..; c1111\'l'lli1•11f1•..;, 1·1·:piisita11tfll do diredllf' as p1·11,·it11•111·ias 11r'í'""·'tll'ias par·a q111• "''''" !'"""ª'11 ""l' rigorosa1111•11[1• ui>"" 1·n1dos.
~ l 1. .\ll1·11d1•1· aos 1'!1a1nad11s 11am ..;1·1·,·i1·11s p1·01'is-;i111in1·s
111·1~r·11fl's f1íra das l111l'as d1• 1·1111s1J!ta. 1'111 11ualq.w•r 11e!'asi~111 IJll"
1•ll1·s si~ tnr111·111 pn•c·isos.
§ J·!. f'.011fP1·1·i1111a1· 11111 1·<'lalllri11 annual "" 1111!11 ll ~:1·1·yi1·11
1·1i11ic11. ap1·1!Sl'1Jfa11dn-11 :111 dil'f'Cl111'. •' 1111 qual 111l'Ilf'i1111;11·:'1 111.Ín
q1ia11f11 111•1·or1'"l' "" i111p111·la11cia.
~ l'l. \'1•J'il'i1·a1· 11 Pslado dl' saw!I· dus i11111Ji;.:ra11[1•s tflll'
ti\ <'1'~·111 ti•• f-:1'1' PXpPd idlls pant os IF:stados.
~ 1 \. \'1•1·ifii'a1· 1• n1hl'inu· "" pl'dido,; d1· It1l'dira1w·1ilos
pa1·a a pha1·111<wia. lw111 :1ssi111 d1• J'(1t11•a' 1• 11l1•11o;ilins pa1·a as

ª"

f'llf1•J'1llaf·ia~

I~

11:--:11

do:-: dol'1Jf1•:-;.

111•1fidn~

ljllt'

\ ia do..; an d i 1·,.l'f.rn·.
~ IG. \'i,;ifar p,; lia\ i11.s q1J1• 1'l1111h1zil'l'~11
as \l'Zt'S ifll" isso 1111• l'i'11' '1·1'"01111111•11d;1dP
:-:,,.J1'1·i1·11 rl1• l'11n1a1111·11fl).
§.Ui. Em·ia1· rlia1·ia1111·11[1_· 11 l1oll'fi111 da
1·edor.
§ 17. Orgaui;rn1· a· 1's[a!islira 1w:11sal 1•

.~Pt'flll

(l:-;:--;itll

(IJI-

i111111i;.:1·a1Jf1·•, f11tla.s
111·la di1·1·1·[111·ia do
1·111'1•1·111a1·ia

ª"

di-

a1111ual d11 '"'n i1;1J

sanilal'io a seu ca1 0 u. 1~ mnawnwa d~ cada n1ez deynt·á Sl'I'
apt·"s"nlada uos J1ri1111•it·os dias do mez sul.Jnt'!lllf'll(l' 1• a amrnal,
al•; o dia JG de ,ja11t'il'o, ao diredol', afi111 d1•st1~ t'tH1wtll'l-as ;'1
di1·1·1·f111·ia do ~f't'Yil,'o d1• l 1 0\·oa1111•1tlo. ou a11111·xal-as ao set1
1·1•lat111·io ;.: .. r·;ll ú1111ual.
§ 18. Fawr partt) da rommissão de n•n•l.Ji11H•11to tios g1·llf'l'os d" 1·011s11111t1. 1·011.i1111f'lanw11k 1·0111 o dir1•1·!01·. al11111xa1·ire
e 1•se. 1·iplut'al'i11, " Px:a111inar dial'ia1111·ul" a t)l1alida1lf' d11 Jlilo "
da l'.a!'llf' rn•sc·a ror111•eida.
"\ri. ".! \".!. Os t111•di1·os 1•11t·arn•gados do s1·n·i~11 1111•dkof°il't1l';.:·i1·0 1ralialharão altt•t·11a1Jalllf'll(1•, J'f'\·eza11dn-s1', d1· 111rnlo a
11iiu ltav1•1· falta dC' assiste11cia rncdiea 11a hosJ11•daria. quel' tiunrnlc a noite, lJllPl' durante o dia.
,\rt. ".!-í:3 •• \o medit'.O especialista cou1vdc:
~ I ." Comparecer úiarianll'nte ú hospedat'ia. d•· 111ndo a
af.lendf't' aos immigTantes 1~ ao J11~ssoal da hosp1•daria ahlf'ados
!JI> qualt1111•1· molestia rl'laliva •.í sua Pspf'cialidad1'.
§ :?." l'~xaminar minueiosarrn•ntf' todos os r1•('Pt11-1·.l11•;.:ados
e \'f'l'il'i1·ar ;;i ;;ol'fr1•m de qualqui,r molf'stia eo11tagi11;;a do appa1·Pll10 "isual. principalmente de l.racl1oma.
§ ::!." l'l'o\'ideuciat· para que todos os i11u11igra11t1•s qw~ soff'rn111 rln 111olestia O!'uiat· trnns111issin~l e cu1·ayl'f s"ia111 sPpaJ'ados dos demais 1• eonv1•11i1•n(f'1111•nt" tratados. ai•; 1·0111plda
1·11ra.
~ I." C'o11u11utJii·ar ao dirPC'l.01-. para qw· sf'jarn lo111adas ª"
n11•didas lif'l'l'ssarias ao r1•1·11tl1arqu" "" i111111igra11fl·s pa"a o
paiz d1_• prnn·d1'Ill'ia, todas as \'('Zt'n qui· f'TH'o11I rar lllll 1·a.s11 d1•
1Jtol1·sf ia i111·uravt>l 011, sPllU(t t.:Ul'a\·l'f. rf'ettsar n pa1·i1·t1ff' sult111Pf f1•r-s1• ao f rafa111p11(0 p1•lo f1'111p11 111·1.·1•ss<1rin ai/· a 1·111J1pl1·:a
1•11r·a, 1• i11tp(•di!' a sua Pllfl'ada nas l'nlo11ias st.:111prt• qu1· s1~ ;wltar
1·111 1·1111di\1Jt's dt• pode.1· prnpagar a rnol1•stia d1• IJli" !'1'1r portador.
~ :i." .\fli'f'Sf'lllal' relat(1rio annual sol>re 11 ,.;1·n·i1:11 a s1·11
ea1·go, sugg1•rindo ao dil'Pt'lOI' as pr·11yji(,•1lf'ias t(lif' julgai' 111·1·c·sl:iill'ias .
•\ri. ".! ·, '1 • • \11 pharrnaet•utico 1·0111p.,fc~:
~ I ." .\ dit·f'<'\iio da plia1·11iacia. ;.:uarda11do " 1·1111sf'n·a111lo
f od11s os 111 .. dif-an!f'ntos, drogas " uf Pll.si 1in." ;í 1111·s111a 111·rle1:r_· I' 1tf f'S.
~ ".!."O a\'ianwnld das l'f'f'f'ilas 11wdi1·as.
~ :!." .\ f'S!"l'iplllntl,.'iio das r1•1·pifa.s •'Ili liH" 1·0111p"l"u!I•,
J'liltl'Íf"ildfl pl'lll tfil'Pf'l.OI'.
~ í." .\ 111'ga11iza(,'ão dos 111.,lidns d" d1·11c:a.'. 1111·di•·a1111•11f11.~
" 11f1·11silios 1ff> lfll•' llf'r1•s,;ifar a pl1a1·111a1·ia ,. q111· d1•\ 1·111 s1·1·
ap1·1•,.w11ladw; ao,; n11•dieos.
~ !J." ll1•!'l'l11•r os 11wdican1P11!oi-; <' drne:as dos J11~did11s. '1·1·if'i1·;111d11 sl'u '"''ado. pul'P7.a, quanl idad1· •~ 1J 11111 idad... dn q 111•
rl:i1·;'1 1·011fa ao 1111·di!'o de s«n·i1:0.
~ !i." E11fr1•ga1· aos f'llÍ<'l'llll'i1·os os l'f'lllf'llins p1·,.s1·1·ipl11s.
1•111 'ª'illtas 1·11fuladas, lf,. a1T,.11'd11 1·n111 as i11di1·a1J11·s
r1·ila~. ""''J'f'\·,.11110-;•.s df' 11111110 1·!;11·0 I' i1tf1•1figiv«l.
~ /." Tm·p11fa1·ial' f' apresP11far aos 111f'dif·os os nJl'di1·a1111·11ios
1•xi,l••11f"~ na pliar·rn:wia, qn1· s1· l1·111ta111 in11lilizad11. 1· 11 ma-
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téllRI cujo emprPgo nã.o possa mais s~~ feito, afim dn tudo s .. r

rornoftido parn o almoxa1·ifadü pal'U o de\' ido termo.

§ 8.º Te1· em dia o livro de 1~arga e desuarga da pharmacia.
Art. 245. Ao pratirn da pharmacia compete auxiliar u
11llarmaceutieo P- suhstituil-o nos seus impedimentos.
Art. :!'tlí . . \o l'.'1·1·iptumrio, auxiliado 1>do PSt'.t't•u:ut;>,
('()Jl![Jdl':

§ 1. A escripturação e contabilidade da hosp.cdar ia, obspt'\ amto as insti·w·f,'tít•s do (!in·dor.
§ 2.º Preparar o cxpcdiPnte que tcnl1a de ser assignado
iwlo din•dor.
§ 3.º Confeccionar os mappas men.saes, os annuar•s l\ os
]Joletins diarios.
~ 'i." 1lar diariii111c11le a:i almnxarif'n a nota minw·io';a d,!
numero ele immigrantes que devem ser racionados 1w dia scgqi11t•'. rfrpnit\ dP vis(\do pelo director.
§ 5.º Fazer parte cta rnn1missão dP rcr·t~liinwnto dos µ:(·neros d(\ r,onsumo, eabcl\do-lht• lavrar o t'01UJ1elcntc te1·mu.
Art. 2117,. 1\0 ahnoxarife comprte:
§ 1.º Fazer e assignar to cios os pedidos para fornec imcnto
do generos, materiaes, medicamentos, etc., ueccssarios á hospedaria.
~ :!." ltecl'i1(•1· os f'onu·r·im,.1llos, VPl'ificando a qua11tidad1"
peso, medida r qualidade de todos os artigos, levando ao coHhecimento do dircctor as irregularidades que fm·f~lll <'llcontradjR.
li 3.º Fazer parte da commissão de rer,ebimento doR gcneros de consumo, conj unctamcntc com o dircctor, o medir·o ,,
o escripturario.
§ 4.° Fornecer, sómente ú vista de ordens visadas pelo dil'(•ctol', ns gCilf'!'O:; " mais artigo-, HXistf'ntes no alrnoxaril·ar10
§ 5." Ter cm dia a ('Scriptura~ão cio almoxarirado, a qual
t;1•1·;í feita em livros n1Lt·ir~ados pelo director.
§ fi.º Apresentar o balancete mensal do estado dn almoxarifado, sendo rcsponsavPl pelas faltas no mesmo t'1H 0ntradas.
§ i.º Não fazer fornecimento algum de utensílio, r1tie ! in'r
d"' SPI' sullstituido, sl'll1 111·c·cedP!' a l'.ntrega do lJUe (•:;!h •·r inutilizado.
§ 8.º Apresentar ao dirretor, mensal e trimensalmentr>. a
lista dns gcncros c utensílios que se deteriorarem ou iuutilizat·Pm, afim r!I' ~·· nffit·iar ;i dirr•cl.oria do ~t·n·ir;o 1k l'IJ\ oallll'llfn <' proePd1·1· ao tPrrno dn consumo.
Ar!. 248. Ao en r1.'1·1nr~iro eompetc:
~ 1." Al:o111panha1· os nwdicos durante as viHitas.
§ :!." Att .. nde!' (' P.\PCuta1· todas as df'tpr·minaçfies J'r:itas
J11•l11' 111<'di:•os para a /J11a onl1•111 P 1·pgularidade do,; s••n ii.:os.
§ ;)." Visita!' eom f!'<'•Jt!CllCia os aloja111t·nlos e vt·rifir·ar os
i 1111n igTanl<'s qul' p1·1:r:.i~a1·pm de traf.amrmto medico.
§ í." Zl'lat· lH)]o material da l'!lÍt't'maria P consulfnrio. hem
crnno pP!a 1i111ppza c!P ambos.
§ fí.º Vrrifirar as falias de material e o que mais ft1r nPCPssario, apresentando an 111edieo o rwdido I•Or escripto.
0
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§ G.º Não pcrmittir quo JWRsoa~ estranhas ao serYi\o modi1'1) P11lrp111 ou pPt'11Jan1•r:arn 110 !'Oll~ultorio 1• 1•ni"Pl'maria ~Pm
lil'e11r:a pr•'Yia dos mPdico;;; ou do ilil'eclnr·.
~ 'i." Cuidar da moralidad1! da Plli"i'l'lllaria, ref1;rindo aos
rn1_·di1·11s, ou 1·m sua falta. ao dirednr, qnal<pH·r fll'CUl'l'ern·ia.
§ 8.º Hecolhcr á cnfPrmaria q11al(J11er im111iµ;r-a11!e fJl~r
adof'c}a, commun it'a11do aos lll<'dil'OS 011 ao diredor,
~ \)." FazPI' os 1·.11raliy11s q111• os rn1·di1·ns df'f1'l:111i11ari•t11.
~ !O. Enfn•gat· na phat·111:11·ia o Jiyr·o do rl'ccituaPio, apôs a
ronsulfa 011 yisita medica.
~ 11. Escripturar o ser\'i(,'<J da pnfrrmaria ,. 1·011:.;ulturio,
faz1•ndo a Tnlar;ão de tudo quanto ah i Pxistir.
~ !:.? . llnrollwr n ontrngar aos m0dirns ou ao dirPí'for f11rlo
cruanto Pxislit' cm podPr do Plll'P1·1110, q1H' s1•ja di> Yalul', ohjPdns, papeis, etc.
Art. 219. A' enfer·n!f~ira rompd1_•:
l'aragrapho 11nico. Tudo quanto fica refrcidn ao Pnf1'rmPim, Plll so tratando do rnulhPres " erPanr,as .
.\ rt. '.?GO. Aos interpretes eompde:
§ 1." FazPt' a chamada rios iu1mign111tf's chPgad'-'s, 1wla
l't'sp1•('f.h·a li~ta, notando na n10stmt o dcsti1111 q1u~ houn~l'f'lII
1'~1'.ol IIido. com as ohscrvaçõf's 1weessarias.
§ 2.º l'n~star informaçõf's aos immigrnutes e observar as
instrucções do dircctor.

_ CAPITULO XXY
IJ')S Pl\El'USTOS

no

Slél\\"](_.:I) Ili·: ('{)\"0.1:\l l·:NTO

Al'f. !!Gt. Aos prepostos do Sl'rvi1:0 de l'11\·11a1t1t'nfo 1·0111JWIP:
~ I." Dar 1·umprimento ao dispos! o 110 paraµ r·apli 11 w1 i1·0
do :1 r·i. ;l() do [ll'('S('ll[P l'PguJanlf'nfo.
§ :!.º Organizar o rcnwtter 1no11salmP11tn :í DirPdnria 1!0
Rf'rvi1;0 dn Povoamento um ma{'pa do 1110\'imento de passageirn;;
das dil'rPn·ntes classes, Yindos do P:d1·rior, e do~ ifllP sn 11Pstina1·p111 ao l'XIPr·ior', rli'\"PIH!o a 111Psrria din•doria f Pr ronhceinwnlo quando não houvPr' Pntrada on sahida dr~ YaporPs.
~ ;{." 01·ganizar " ""'·ial' :'i Di1·,.doria do :-;e1·vic:o dP Pn\ 0:11111•1Jf11 lllll ruappa do 11111vi1nPnto do~ i1mnig1·atdPS q11e 1·11l 1«11·i·111 11a lin.,pPrl:u·ia, 1·01u a d1•1·larai:f10 da Jll'llf'l'dr•111·ia. d1·sti1u1.
1•,.:lado. 11af'.io11alidadr, pt·ofi,sfln, 11ar1·11!Ps1·0 •·11'1'<• "i. dia.' d1·
p1·1·111a111•1win 110 l'sfalwl1•í·i11wnf11, dr~.
~ í." l\uxiliar o in~peelor do Rervi1:0 df' l'on1arn1•11fn Ptll
t11d11 :p1a11to diga r·e,:;peiln ao t·1·1'.1•l1i1111·11to, dPs1·11i11arq11t', mrnzaltio, ali111P11tac:flo I' t1·anspol'fl' dP im111i1-\Tanf P".
,\rt. 2fí:.'. HaYerá um Jll'f'fH1Rlo do RPrvi1:11 d1• l'o\'(la1111•11ln
Pllt 1·:11la :lllia das hospl'<laria' ot1 po!'fns ili• 1·pn·l1i1111·11fo d" i111IT1 i :.:-i-a11!1·~. 1·rn 1'orlo .\ Jpg1·<'. Floria111 •11ol is. l'am11ag11:í, Raul os,
R. J>auln 1~ \'icfnl'ia e rm nt1f 1·as rn1 ot1!rus "lll q111• \ 1•11liarn a
s1·1· 1•sfalwl1•cidos st't'viros idP11!k.os, na L'Ollfunndiad1· d11 al'figo
:lil d11 p1·1•.-;1•11[1• r1•'.!"Ula1'1li'llio.
-
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CAPITULO XXVI
DISPOSIÇÕES GEllAES

.\J'f. :!Ci:~. ~"l'ão auuual1111•11lP concedidos polo (;u\••r110
l'••df'l«il pl'('lltius dt• Yiage111 (1 lu<·alidadt' ou paiz d,. oriµ1•111, a
i111111igTaule8 que. conlaudo 11urwa lllt='Ilüs- de ll'(~S auHu:<, 1H·111
Jllai;; de sois anuos de resideucia 110 Braúl, establ'lt~cidus 1·011111
proprietarios ruraes, a t.itulo dcJinitivo, possam ser das::;i l'ieados entre os mais adeantados e distindos, lJOl' sua coudul'!a,
por seus habitos de 01·tl .. 111, mornlitladt', trnbalho e arnor ao
paiz .
. \rl. :!34. O 1 lluvt~l'Ho J<edl'ral del.•~rminará lotlos us a111ws
o m11m•rn dt• i11111tig1·a11fl's 11w~ dP\'t'll1 gosar dos premios JJll'lleionados Ho artigo an!Pct'df'Jlt,. " autnrizaní ao dirPdor do
s••r·vit;o a f'azt•t· a l'Psp•~diva •!sculha, fal'ulta11do-ll1es passag'"'"
µrnfuilas dt' ida e volta .
.\rt. :!35. U <;ov1·ruo F••df'ral •·1111J1·,.gará os meio~ m~c,.s
sario,; pan1 tor·mu· larga1m·Hl1· ·eoulteeidas no oxterior as vantagens ualura;~s e o5 l'P•·ursu,.; qtu• o Brazil offereco aos indi,·iduos laboriosos qrn· quPira111 l'lllpregar a adiYidad1· 1•111
qualquer ponto du Sl'U tcrritorio.
Art. :!5li. O Go\'t!J'llO Fedmal, no intern:>se da dil'fusão do
ensino primario agrii:ula " pa1·a promover a maior 1f're•-lu1•u1·ia
po,.;siH·l nas Pseolas nrnntida,; nos nucleos eolonia••:<, fat'ú distribu)r aos filhos de 1colonos pobres estabelecidos nos n1es1110s
utwl•'Ds. po1· intl't·medio da Dir'l'cloria do ~crYiço de l'onrnllfl'lllo, liYros e material escolar .
. \1·t. :!57. Os in11nigrnntPs que não forem agricultores nii11
f1•1·ão diroito aos auxilius eo11cPdidos a estes em nudc•os colouiaes .
.\rt. :!38. l)ua11d11 liot1Yl'f' nl'e1·ssi-dad1· d•· h11sp,.dar i111rnigra11t1•s l'lll ponto.; inf PI'lll!'diarios Pntre o ]Jorto de d•!Sl.'111lrtirqu,. ,. o 11111:1••0, "'li \'il'ft1dt• dP 11ão ,.;01· po,.;siv"1 ou niio <'1111\ i1·
1~J'frctua1·-s,. a YÍll!-;l'lll •'Ili 11111 s1'1 dia, o dir,.doi· d11 ~... n i1:11 d1•
l'owiamnnto adopta11;í as ]ll'ovideneias quo julgar 111•c•!s;;arias.
1:011111tt111i1·a1Hlu-a~ ao 111inislro no rnais curto prnzo p11 ..;,.;i\••I .
.\J'f .. :!Ci!l. O di1·1•dor do Ht•n·i\,'o do PO\oat1ll't1lu s1•1"í ,.;1Jl1stit11ido l'lll sPu,.; i111pt•dit11ento.-; pelo clwfo da :!" sp1·1;ão ,. i11sp1•1·!01· d•• 1·11lo11izat;ã11 1· llll falla dP,.;li~ JH'lo d1efr da ;)'' s1•:"i,:ii11
(' ilhPl'L'lOl' d•· i111111igrni:ão .
.\l't .. :!tiO. l'ara o pl'o\·i1111•11to do ea1·go d1: i.:'ltl'fo da !'' "''1:1;;1"
'"' 11t1de1·ão ('Ulll'Ol'l'f'l' os r11·iJ111•iJ'OS ofl'ieiae,.; da Vil'(~Cluria .
.\i't. :!li!. i'ara" d•• 1·/1,.r,. da :!" SP1·1:ii:1 1· i11sp••1·fll1' d1• l'lllo11 i;\at;iio s1'1 podPrão eon::·or'l'l'l' 0$ l'llgenlieil'os da tnl'sllla ,.;1••·i.:iin
.. os .illS(ll'elO!'t'S do l'0\'1Jamu11lo .
. \rt. :!ti:!. l'arn o 1fo eiI..r,. da :r• ,;(•1·i;iio ,. iHsJH'•:lor d1· i1JJ111i;.;ra\;.iio ]HlLIPl'âO l'.Olll'Ol'l'l'J', ali'·111 dos ÍUlllTillllHl'ios <ll'Ílll<l
l'Pft'l'idos, o l'itl'fo da I" sp1;ção, o intendente d1• i1rnnigra1:iiu
1• os p1·i11lt'irns of/'i1·ia•·s da l>irl'doria.
_\J't. :!G3. ·J'al'a o 111·oviml'1tlo do cargo de iHle11dl't1fl' s,·,
pmlPrão co11co1Ter· os primeiros ofl'idaos da directoria n os
i11s1>L'l'lores do l'ovoameutu.
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Art. '?ôí. O trabalho rios inf0r·prrt.0s f' rir outros 1funccio1rn.rio'> inrumhirlos do r01·Phinwnlo r· r·x1wrli1:iín r!f' immigrantrs
d11ra1·:'1 a~ lt11ras pr·p1·i~as par·a o s1•u d1·~P111p1•nl111. q11r•r Plll dias
11!Pi~. qurr Pm domingos n l'Pr·iaclns. •1'1H11'11r·111P i11 ..;fr·11cc,;iíJ do
di1·1·1·!111· do :-;f'rviro rl•' PovnamPnf.n.
:l'aragrapho 11i1 i1·0. Q11a11r!o PssPs 1l'al1a lhos fMPm f'XPrmtarl11-; anf Ps das 11ifo l1111"as da 11rn.11!1ií 011 d1•p11i' das 1·i11<'(1 linras
da fa1·rJP. nos dias 11!Pis, 011 Pm q11alq1H'I' h11rn. nns domingos
011 1'1•1·i:1d11s, s1•1·iío 1'<111sid1•radn.; "\ll'a111·di11ari11~ " da1·fío 11 dir0ifn :í diar·ia Jll'PVisfa no a1'fign rln rPg11lamPnto ann1•xn a0
dP1'1'Pl11 n. 8. 8!Hl, dP 11 dP agosto df' t !l J 1. inr!PpPnrlnnl 0mentP
d1• :rntorizai,:iío rlo minisl!'n " sP.ia q11al 1'1'11· n mrnwrn riP dias
d•~ traballlo.
A1·t. :.>!i:í. :\ T11tP11rlPn1•ia rl1• J111111ig1·ar::ln 1111 pnl'fn rl1.1 fiio
dP Jarwiro enrn;ervar-s0-l1a alJ0rta nnrmalnwnfr•. nns dias
11IPis. rfp 11ny0 horas ria man'hfi :ís rpiatrn horas da farrlP.
,\/'f. :?1\li . . \ T11IP111IP1lf'ia d•• l111miµrn1:iín f11111·1·i1111ar:í 1·111
Nlifirin situado nas proxirnirlarlf's dos pontos r!f' rl1•sPrnharl(IH'
dr immi:rrantos.
1\rt. ?GI. O prssoal rlas inspPcf.Mias rio RrrYir:.o do PoYna1111·11fn r!11s 11111•],.ns, colnnias. l1fJSl"'daria-; ,, rprnP~íJll<'I'
1111tra-; d1•p1_•11rlf'rH·ias da llir·1•f'f11ria ,; df' li\'1'1• Ps1·11llia dn Clnverno.
Art. ?GH. Rrri'io tamhPm r!P li\'l'P P~roll1a rlo <tovrrno OR
rng0nlwirns d0 I" " '?" r·lassPs 1' n a.i11d:lllfl' r]p Pll.QP·11h0:1'0 ria
J)i r·1'1'f oria.
,\ri. ?fül. Dos ::whiaPs furwcinnarins ria DirPl'!oria rio 8PJ'vi1:0 r!f' Povo:1111Pnlo sprfío. r1•..;pP('.fivan11•nlP, aprov0it.ados:
r.orno r.hí'fPs rlas '?" 1• :~" sf'1'r:1"íPs º'' suh-rlirPefo1·Ps das 2" " 3"
rli\·i..;<JPs, curi1fJ engPnlwiro iJ,. I" 1·lassP 11 l'i1f'f'p da s"1'1:iío t0dm ira. enmn inf Pnr!f'nf P r!P irrnn igrai,:iín n Pnr.aJTP:Xado rio Psc·.ripf nrio dP imrnig1·:11:.iío, 1c•om11 Pll/.rl'!lhrir·n rl0 '?" 1·la ...;s0 n nffil'ial lf'r!Jnirn, rom 1·arto:rraphns os officiar•.s rl1•sPnliist.as,
1'01J1n I'" of!'il·iaPs da J)ir'Pf'loria n 1·11ns11llnr .iuridi1·0 P 11 1·l1Pff'
rio sf'rYic:o r],. i11forma<:1"íl's, 1·01110 ?" nfl'il'ial o nf'fif'ial rir :rahirwtr .
.\ri. 210. O <tovPrno FPrl0ral pro111ov0r:'I. dr UJrrilrdo r.om
os 1·1·e11rso..; or·1·am"nfario ..; d1• lfll" di•q111z1·r. a r1·1•a1J10 11P 1111·l'il'llS 1·nlll11ia1'·'· l!lll zo1Jas 1·11rfada..; pnr •·stradas d1· f'PITO rla
rniilo.
Art. '?71. A crpação r a 0rnanripaçãn rl0 mwlrM 1roloniars
seriío foitas por decreto.
Art. 272. Alc\m rla HospPriaria da Tlha rias Florfls, o Governo poriPr:í ·rrrar 011 t.ras. 0m ra raetrr p1·ovisorio. rir arrôrdn
com as Ilf'l'PssidarlPs dn s1·1·vi1:n " 1·n111 "" 1·1•1·111·:.:ns 11r'l:an11•11far·ios.
Paragrapho unir.o. O pPssoal rlPssas hosprrlarias srwá norn<'adn PJn r•.omrnissflo . .;oh proposta rio dil'Pelor. s1'nrlo fixnrlas
1wln ministro llO af'ln ria nornP~lf.'iín as rPspPl'fiYas l!:l'af.ifi1~.:H•fifl~.

. .\ri. :!7Cl. RPJ'i'ÍO TIOTllí'arlns Jlfll' r]P('.J'PIO () rlil'01·fol' do 8l'r\'i1:0 dl' Po\'oanwntn, '" nhl'ff's riP sPrc:iín P o.s prirnPiro.q nf'fi1·i:w.s. o i11t011rl(•J1fP dP imrnigr·acíin P o rlir0f'lnr da llospPtlar·ia
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de Jmmigrantes da Tlha das Flores. Os demais fu1mcionarios
sel'fío nouwado,.; pot· 1101·taria do ministro, Ruivo o pessoal a q1w
f'fl rdf't'I) o HJ'I. :.'l:l r• o d(J vPueimnnto inforior a 2:000.-:; :lll111ia1";, ljlW Sf'!f~ llO]llf':tdo 1111 aflllli!I ido {li'JO dir1•1r•lnr do ~1·1·
\ ir; o do l'o\ oaml'rll o.
Art. 271. Nas primeira.~ Homeaçõe.-; 4ue se fizer1•m r•t11
'ir·l11d11 dll Jll'l'Sr1nfr1 1· .. µula1111·11to, f<.ll'a rio.-; 1·a~us [H'1•yi,;lo.-.; JJI'"
ni·t~. 2fi7, :!ti8 e :.?G!l; s1irão aprnvoitados, além dos funccioual'ios da r1~1rnrtição flll" Psi ivPrem 11a~ condiçõrn:; rle s1·1· !ll'Olllllvid11~, o~ ·r·a111lidaln,; J1allililad11' 110 1·1111r·111·~n al11•1·1., pa1·a :t
:-4Pr' n1tari1t do Estado.
Art.. 275. São ext.onsivas á Dircdm·ia dl) Servi<;o d11 1'11voRmr•nto a~ di~po~içC1es do regulamc•nto :ninrxo aro !1111·1·1·!11
11. ~. 8!•!1, dr•. 11 rir) agosto dro 1!11 J, IJUI' lhe forelll appl il'av1·i.-.;.
na r1'1r111a rio ar!. 1~·/ d" 1111•s11111 l"'f!llin11w11t11.
Art .. 2i!i, O prt~~l'llf P re:n!lam1~11tn P11f.1·ar{t em Yi:;rnr Plll l
d1• ja111iiro dn 1!ll2.
1\!'t. 277. JlL·vognm-RI' as disposiçÕPR om conlrn1·io.
llio dP .la1111irn. :1d"1111\·1·111h1·n rle J!lll.-J',.if1·0 f!,~ To-

ledo.

TARELLA nR Yli3NClMENT08 DO .PE880AL nn 81'~llVTl_:t)
111i; J10VOA!\'11I~N'l'O
DinEf:TüfilA

Oategotla

Diredor ............... .

Chdr~ dt' SPCt;.fii1 .......... .
111t1•J1rfpnfi\ rl11 ltrnnigração,
li Phi-(·t•t11JPil'IJ lf1• t• dtJ.~sf>
l<ing-PuJi,_'it·n dt• 2" da~~" ...
1° ofl'k.H1l ar·t»hh l~l:t " ttl111<1xa1·1r~
ot'fi1'.ial pagadot·. tt·arludo1', t1.!t1d:Ul11•
dr" l'll!':•'llltl'iro P. caJ't.nkrRpho ............... .
Itil "t·p1:dn .............. .
2'' orl'i1\ial .............. .
:l" offkial. interprete allxli iar e )1nt1lniro ....... .
A ux i 1iar· dt\ f\XJIPdir,ftn dn
1

iinmi~í a1\tes

....•......

f\011Unt10. notTeio P gnnt·da
(salario nrnnsal
de HíO~OOO) ........... .

8()r\'Pnfr,

Ordenado

12 :OOOlfi
R:ll00$

7:200$

fl :80il~

G:ü00$

":80tl$

Gtatlflcação

Total

6 :000$1

4:000$

18:000$
I:.' :000$

3:GOO~
mo~

10 :800$
10 :'.!00~

2:800$

R:400:!\
i :'.'.110$

:i:

2 :l.OO:f

!1

:OOIPj;

:! : lllHl!j:

li :11111)!';

:~

:200$

1 : fiü0$

,'t :Rnn:;i

2:400$

t :200$

:1 :fi00$

1 :ô00$

ROO$

2 :4(10$

1:800$

Ho.~pcrlal'ia rÍr• lmmfaro11fPs da IUta das Florrs
Categoria

D\.ri•clt:\r ............... .
Ajurlant e. a\moxari fr 1' !n!'-

dico ................. .

Ordenado

Gratificação

:'!011~

:i :f\110$

Total
111 :...:1111.-;;

.'f :800$

:2:400$

7:200$

i

ACTOA DO PODEll EXECUTIVO

Categori:i

Otclenado

. : . ......... .
1'ltarn1:wPuf i1'0 .......... .
llll.Pl'[ll'l'fl', paf.rãn d1' l:lll1·l1a " 1u:~·"lt iu is ta ...... .
J1~C('.J'I'\ 1•11!1•
. , ... , .. , .... .
!"iPI il" aln1nxaril'P, ·fipl d1•
armaz .. 111
ilP
hagagP.tll,
pharmac,ia,
pral.i1·.o ~lP
:111xilia1· ili- i11!1·1·p1·pfl•. a11xili:11· d" 1•xp1•dit;ãn d"
i ltllll igTttfl ti"\:~. Plll'[\l'l'P,!.!a1111
dn '4l'!'Yi1•11 dP dP~i1tf1•
l'l,'1-ll''i 1• i'11111·l1i11i.~fn,.; iln"
'"'I'\ i1:11,.; d1• dl',.;111 r1•1·1:ãn I'
i 1111111i11:11:i"ío "il'd !'Íl'a .....
Enf1•1·1111•i1·1i, l'llfPrh1f'i1·a "
l'i,.;1·al da lilll1wza da ilha.
Fi1~.n1i,ta
(salario nwllsal

:\

E~niplnrari11

1J,o

Gratificação

1 :8110*

fi: IOO$

'.? :800:!\
·.• : Hlll:f:

l ::!1)11.'j;

í00$

t:200$
:3 :liOO-"

·•

:111111~

1 :111111:!;

:\ :1)()1);1!

t

:GOO~

:1 ::!0111\

1 :fiOO't\

j:

1:800$
1 : "40$

Categoria

Ordenado

n: urn:~

Íll'iJ>Pl'fnr·
A.lt1dü1i11· ................
J'J'Ppll'i!fl. ........ .; .......
E-;t·.r1•\·1·11l1• ...............
~11rve 1 n ti-~ (~àlal·ii1 mlJttsal tf,.
i

4:800$

:! : l!iO:f:

l80:j:Oll01 . . . . . . . . . . .

l\larinliPi1·0,. tripnlant1~ de
haklãn. eozinhPit·o n ;-;1\t'\1·111" f'ial:11·i11 .1111 1 11~a1 d"
lGO!llOOO) ...•.•••••....
A.indante de cozinheiro (sttlal'io lllPllsal dP J '.?Ol!\OllO).

••••

Total

:lillll~

•••••••••••

li :800$

.\ :000$
': \()()~

Gratificação

:1 :'.?00~
2: tOO$
'..' :000$

1 ::!()()~

1oo:i:noo1 ..............

Total

!):600$
7:200$
C.:000$
:i :600$
1 :200$

N1tr'[l'os 1·111011 f rt,..~
orclenaclo

C2.tegori:t

.................

[)il'l'l'.f Ili'
A.iuda11l1~ 1• o nwdico ......
l·~,1· ri 1d11 rn rio,
pharmaceuÍÍl'O I~ l'J11•['p d1~ l'll lf 11 rn.~ ..
T11t l'l'Jll'i;f 1•, (ll'llrl)SSIJ!' . . . . . .

A.iudanl"
llJ1 1 ~J

!·p

Ili'

profo><SOI',

1;

ilP officltrn .. , ...

S1•l'\'Plllr (,.;ala1·io illP!lsàJ rjp
1110~1)1\I))

:í : ôOW!l
!1 :000$

·

Gratificação

2:800$
2:000~

Total

8:400$
fi :000$

2: iOO:fl
:! :000$

1 :'..'00$

1 :000$

:1 :GOO$
:1 :000$

1 : liílO~

8110$

2 :"100$

..............

1:200$

OBSERVAÇÕÉS
f ·- - () acftlal dif'1•cill!' dn f'pj·yiçn dt' ]'11\-0allll'Ilfrl, PnlíJUfllllll
PsLiver nu PXf'rcicio rio eargo, continuará a pent:eber1 alétn dos

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

respectivos vencimentos, a diaria que ora penc.ebr, de ronformidade com o dcereto n. 6. í/9, dí' 16 de maio· de 1907.
Quando, pot·ém, se ausentar da séde da repari i<:ão em
object.o de serviço, perceberá r>m yez dessa diaria a qne lhe
fi\r· dí'vida, nos tr·r·mns do il<'t'l'Pfo ti. 8.8\HJ, d1• 11 d" ai-:osto
de f\111.
f 1 - Os dwf!'s das :.'" P 3" sr>t~<:ÕPs perceberão, 1•omo insp••-

dorcs de colonizacão e de immigração, aiém das diarias regnJamPrrfal'f's, a gratificac;:ãn nwnsal dí' ?50$, e os i11sp1•r·tores ~
lflll' SI' l'í'fcrí' o al'f. 190 a r(p 200!\l, como fÍ8Cal's dos IIUl'IPOS
niantidrn;; prlos E>lfndos.
lifJ - .O í'ngeuhei1·0 df' J• r,Ja8se perceberá, como ajudante
do insprctor de colonização, a gratificacão mrnsal dí' 1OU!f;OOIJ.
IV - O official pagador prestará fiança no valor arhifrndo
pPlo ministro; rPePbm·:í para quebras a quantia mensal dP
50$000.
Rio de .Janeiro, :3 1fo novf'mbro de 1911.- Pedro de To-

ledo.

DECRETO N. !l. 082 -

DE 3 DE NOVEl\HJfiO DE

1!H 1

Dá novo regulamento á Directoria de Meteorologia e Astronomia

<} Prf\sirlentf' da Rl'pnblica dos Estados Unidos do Drnzil,
usando da autorização constante do art. 61 da lei n. 2.3rí(i, de
31 dl' dewmllro dp 1!JJO, rPsoln~ approvnr o regnlnnwnf.o da
Directoria de Meteorologia e ARtronomia, flllí' a Nllf' ncompanlra (\ "ª" assignado 1wlo miniRtro de Estado ria AgTir11lt1Jra,
fndusf.ria P Cornmercio: l'l'VOgndas ns dispoRit;'.Õl's Pm 1•onfr·ario.
Rio de Janeiro, 3 de novern!JJ·o dn 1!l11, !JO" da Jn<)ependencin e 23º da· Rí'publica.
HEnMEs

n.

PNfro

o.\ FoNsEr: \.

dP TolPrlo.

:Regulamento a que se re:f'ere o decreto
n. 9.0S2, de 3 de nove1u.bro de l.91.l.
CAPITULO I
D.\ D11rnr:TOHI.\ DE l\fE'l'EORDLOíHA E

.~S'l'fiONOl\TL\

Art.. 1.º A Directoria dfl MPteorologia (\ Asf.ronomia,
ereada no 1\1 in ist.<•1·io íf a Agr icn It.m·a, Iníf11Rf rin " nornmNc.io.
nos t.f\rmos ífo df'r'f'f'fo n. 7.ôi?, d1• 18 ífp nm·r•rnhr·o dí' l\JO\l,
f.Pm por fim:
§ 1.º PromoYPl' o rnnlrf'r,imf'nfo rln climntologin gPra 1 do
paiz, puhliran<lo holPf.ins f.rimPslraí'R n ann11af'R. )H•rn 1·111110
mappaA P rliagrammns rlimat.ologicos, reR11111inrl11 n~ nh~í'l'Vn
cões fo.il.ns na r!1de das 11st.ações nncionaes.
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6íi

§ 2.º Est.uda1' as occ11rrl•1ici:rn das 1•h11Yas " dns ;:;eecas e
o cons1•que1ite regímen das esf iagrns P 1\)1P ins dos 1· io;:;, fazendo )H'squizas no smll.irio rie rollahornr Pfl'i1·aznw11ft- na solu1:iío do ahast.e0imento d'agua ás rPgiões seccris.
:!." Fazer a PI'PYisão do tc;mpo 1• dnr aYisos marit.imos e
agri1·ol:is. hasPados nns ohst>J'\'a1:õcs n 11os di>spn1·!10s f Pl1•g1·aph i1\0s, 1101.ic ia11do n forma1:ão " ma 1·1·l 1a dns rlPp1·1·s.,f11•s, ondas
_frias, fPlllpi>sf.ades, etc. •
~ '1." EstalJPlPr.Pr os diy1•rsos typos dl' fPn1po na.; zonas
da !1Pp11hlira met.eorologicamente rii;;;t.inctns nmn;;; da;;; o:itras.
~ fl.º 01·ganizar e dai· á publicidadP a carta diaria do t.empo,
hem 1'.omo das preYisões e aYisos nos naYegantes e agricnlto1·rs.
~ G." í<'azer Iodas as obserYaçlies asf.ronorn icas, gi>oclesir:as 1.• 1lL\ pl1ysica do globo, utPis, 1•m geral 1• 1·0111 1;·'""1·iali-d:idP no Bn1zil.
i ." J)f>te1·111 inar as posiçõeo; geographicas dos principaes
ponl.os do t.e1Titorio e exeeutar 1111aesc111er f.raball1m; geodPsicos
q11c• JW8Sa111 ser utilizados parn a org:mizn1:iín do nrnppn geogTaplt ico da Hnpublica.
~ 8.º HPg11lnr os chrn11ometrns dos spn·i1:os p11hl i1·0,,, nssim
r·o111n dar a J1ora mediante o signal ronYencionndo.
§ D." Transmiftir diariamPnfe o signal do nwio dia á
HPparti(.'ão ( hm1 l dos Telegraphos " :í Est.radn "" Fl'1·1·0 Crm1r:i I dn Brazil.
~
10. Pulll ica1· os respcctiYos f ralrn lltos. IH~111 eo11111 111ll a nn 1ia1·in 1·01itP111lo dados e inforn1ações ut.i>ii' r1•lat.irn.~ :'t ast.ro110111ia, 1111•1.eorologia, physica P chimica, grographia e Psfat.isf.i1'.a, al1'•m das 1mhlicnções avulsns qtH' forr•m julgadas d" ili··
te1·pss1· pa1·a n ast.ronorn ia, gPod1•s ia 1• nwf Porolngia.

*

*

*

CAPITULO TI
llA lllRTJl!RlTJÇ.:\o TlE SEJl.VIÇOR

gia

Art. '.'.ºOs sPrYiços a rargo dn TlirP!'foria í]P :\fpfporolo Astwmomin romprl'lwndPriio:

<'

a) mn ohservntorio narional ;
li) tantos ohservat.orios regionaes, corniiderarios Psfações

1" classe, quantas forem as inspectorias ng1·if'nlas;
e 1 estações de 2" classe;
rJ', estações de 3" classe;
e) Pstaçr1es plnviometrir.as .
.\J'I. :1. O Ohsp1·valorio Nacional ronsti111P a s(•r!P da dirl'doria, calwndo-lhe a collectn r> pn h 1i1,ai:iin rln;;; nh~1·1·,·ar:õ1·s
11wl.1•ornlogicas l' astro11orni1·ns n cnl'go das 1·1•p:i1·t i1.:ii,.~ l(tll' !ft,.

l]p

0

;;fí1J

.~11hm·diuadns.

AJ'f. I." <is nhs<'l'Yaf.orios i'Ogiomws siin f\P1drns su l1111'rl i11ados ao Ohsory:lf.m·io Nacionnl P inr:umliidos df' dirigi1· ,. r•olligir ns oh8Pl'Ya(:Õ!'8 rio riistl'il'.fo agricoln rr>spPdi\'o. 1•a]11•ndolltt>s l'SJl<'flialmonf.o:

Ohl

.\0'1'08

no

l'ODJm EXECUTIVO

§ Lº li'aZ('l' fndas as nllsorvaçües exii;idas pelo Cor!igo
T11f,.1·11al'ioual para as 0stn1Jies d1~ 1• classi:·.
§ ':!.º Cmilralizar todos o.~ l.1'lng1·:1111111as de pn•\·isiio ti•· ;;11a
i11~111•t•fn1·ia, cofll ''11.ios dPfllf'lll.os o rnspecfivo cliofo co11~ln1ir:í a t•ada do ft•1111111, l'ar:'t a 1·1111'"fittP11!1• pr1·1·iHii11. 1•111·ia11do
tf'l<'µrn;1l1iC'a1111•1tln ao Olisnnatorio Nal'ional 11s d:ido.~ q11e
fon•111 jnlg-ados 11ncess:1rio.4.
§ :i:· 'l'r:m.~mif.tir ao Olis1)1·val.0Pio Nacional n :'1.,; p:t1·l1•,;.
i11l.1•1'f•ssadas o.~ :ll"iso,.; 1·elatin1s i't prcvisiio do tempo.
'1.º Cnnl.rnlizal', igual1111•11t1~. as dn111ais olJsp1·vn1;ií1'.~ !'Pila;;;
e tal111 ladas Ha8 e.~tações Rt1!101'll i nadas, rnnrntt.endn, 1~111 t''" I:•
uwz n no co11wço do anuo, ao ()lJsm·vatorio Nacio11al os q11adrnr
l'elal ivo;;; a t.oda.0 :is 1•.sf.ar.:ões da illS[lndoria, ind11sivn o o]JsPrv:itol'io regiona 1.
Art: :.." As 1•sla1;õcs ili: ':!" elas~'' siio :.HJ111'\1:1s q1in l.1•1•111 a
s1•t1 1·at·go as nlts1•t·1-:u:õns 1·.11111pl1·.La.~ n rPg1thu·1·s dos 1:!1•111 .. 11ios
mcl.eor·ologicos 11s11:i1•s, ta1>.~ co1110 p1·nssão hm·omel.rit·:i, tL•i11pl'rat11m n J111111id:1dn do ar, Ye11to, 1111ven!', l1ydrú1110t .. 11rns, 1d<'.
Ar! .. ô." J\:'< f'sL:t1:íie8 d1) :i• 1~lasse silo aq1111llas 1:111 1)111• :1p1'nas sP 1)fl'p1·lna pa1·l1~ maior 011 n11H101· tias ohs1~rva1:111.,q f,.ilas
uas estai;:ües de 2" classe.
Art. 7. º Estnções plnvionrnt.rica.~ são nquellas r111 q11<' o
principal elemento 01Jserv::t1lo t\ a altut·a -da chuva cabida.

*

CAPITULO JIJ
DO PESSOAL

Art.. f!." A lltrrrloria rl1) Mr>t.rorologia P A::;lro11n111ia 1·011-

d1• i1111 di1·,.1·l111', 11111 sf'r1·p(ario-l1ilJlioll11•1·.a1·io. cin1)11 •"wr·ipJ 11l'ari11q. 11n1 111r•1·a11it'.n .. dois ajudanl.es dn mecani1'n, um
ap1·1:11diz dr m1•1·a11it)o, 11111 znlndnr'. trns f\l'I'Vnnt.ns r: duas s1·1·i:.(11·~
l,1:nl111i1·as rom n Sl'~11intrl j10s.-<onl: lllll nlinfn d(', S0cr:.:i11 d•• ~l0l1•11r11lo~ia n Pliysi1:a do fllollo, f1·0s as,qi.sf1•11l0s d<) I" 1~l:1''''· doi:'
assislP11l1•s dn 2" clasM, qnal.1·0 nssist.eutes de :l• class1\ .sni~ a11xiliarps; um t•hl'fn da S0<0çiin <!<' ;\s11·m10mia P 1;Pod1•:-da. dni,,
a.'-RÍ.,[l'llfl'S l)p 1. n daSSI', UOiR as~isf.Pllf!'~ dr '2." CJ[ISS(), d1Jis l':ll-~lar·:í

1'.lllad111·1~S

n t1·1's guardas-manohra.

H. º Em cada observatorio rngional 011 osl:t1:iin d1•
1' cl:isse llaver·:i o s1~g11intc p<:>!'lsonl ~ llm el1rife, 11111 aj11dn11ft• "
doi!'l liti'• 1j\Ji1U 111 h.~si~tPilf P~, r~onfn1·1nc•. n Jflfilicro dr ··~fa1:1l1·,
.~ 1i!Hll'l1 i u ili !tis .
A!'I..

A rt. 10. Cada estação df1 ~· ou d!' 3' cla~sl' fir,ai'ii a c:1.1·~11
1ln um olisen·ador, 11111~ devcr{t csc11lltet' pl',SSda idn11rr1. a <1111•111
in8trui1·;'1, de modo a pod0r s11hRf.if.1iil-tJ, l'Jll casrJ de yag-:1 1111
impl'(I iment.,o.
ArL 11. Ao <lirc1'tor da ))i1·0t·loria 110 Meteorologia P ,\~
trnnornia, alrm d:is aUrihuiÇõrs que lhe competem, n:i f1\r111n
do art. 127 do reg1r!amnnto q1w baixou com o <l0r.r0t.i1 11. R.R!l!I,
dn 11 rle agosto dP l fl l 1, cal10 o sPg11into:
§ 1.h Dete1·mi11ar aos chl'fcs de secção 08 trnh:tll1ns n1n
que se eleve occupnr o pMSóíll, csttllJelecendo a órt1en1 e o methodo a serem adaptados nas observações e nos Mlculbs.
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§ '!. º CorrosrondPI'-8f\ dirf\cf.anwnff1 com o ministt•o da
Agl'i1·1ilf.111·a 1~ mais- anfoi·idadrs fednr:ws, cst.adn:ws 011 1111iniciJ1:w~. s1·rnprr fJtW "" Lr:il:u· do :i.qsnmpl.ns alf.i11rnl"s ª"·" ll':th:1ll1"'
1lil'l'l'Ll>l'ill.
§ :l." Dirigir n rrgular ri rorTP.~po111JP11P.ia 1·om os p1·i111·ip:ws
ol1S<'l'\·:tlorin,; " 1•slah1•if'<'.illlf'llios 1·n11g,.111~r""· 11:i1~in11:1"~ " 1'.sf l'll llgl' il'OS.
~ 1." Pulili1·.ar com a possi\'Pi rPg11lnl'id:1d"
il':tl1:ill1".~
s1·i1·11I il'icns rxP1·nt.nclo.q pPlns sec~1)f'S.
§ G." Não pcmiU ir a snh ida do;; do1~1mw11los n1·1g111:11•s,
fJtlf' si" pod1•1·ft0 :;11•!' vistos r Pxa111i11ndns "Ili s1w pr1"~"111;a 1111 do
l11111·cin11al'io por ollc dPsigt1:ido.
§ n." f11s1w.cciona1· ou lllflltdar Ílli'\(11~('.('.iOt1a1· os L1·:1h:tll1ns
nH•l.1•111·1ilogicu~. gpodnsicos . 011 fJllfl.l'S!Jtll'l' ouf 1·ns q111• l"i1·:i 1·1•111
f1'11·a do Psf.a!Jnlf'r'.illll'JJl.o, q11a11do m;si111 :w"11s1•!11a1· a 1·1111\ "11 i1•11" ia d11 Sl'l'\'Íl'O.
§ 7." E\·i l.nl' fJllP fjlJ:l Jrpwr pn,;so:i, SPlll 1i1•c11r;n. r:11:a llSO
d1>s i11,;l1·11111,.t1f1>q 1111 rlt> q11alq111·1· 111111·11 nh.i1•d11 f'"l'l1•11f'l'llfP
(''' 1ah1 · "''" i rnenfo.
8." llnsidir no t>dil'i1~io do Ol>srnalorio Nadnnal.
Arl. f·!. Ao sPr:t·nl.ario-IJihliolJ"'''nt'io c11rn111•IP:
1 1. n ll!•digir a co1·1·n;q1011d1•11e.ia ol'l'ir,ial.
~ :.!." l\li11ufa1· n~ ol'l'irins.
§ :1. º 'f'p1· snh sua guarda os liYros Jfl'crssarios pal'a ass1foI:11111•11111.s.
§ 1. n Pas.sa1· rnrt.irliins e l.irnr ci'1pias, lfilO SPT':Íll Sll,il' il as
:·1 1·11i11·i1·a do dirPl'lnr.
:i." Pr·op1)1· no dir•pcfor :is medidas qu1• .it1li;(ar 1:rn11·1·11iP11f1•,; 1·,.lali\·a.< an,q fl'ahalliof' 1• :í l'nlla r!P 1·11111p1·i111Pntn li•· d1•\l'i'"'
d11 111·s.s11al da ~"r"1·nfnrin.
li." Dist.rihnÍI' sP1·vi1·0 pl'io~ 1•sr>ripf.111·a1·ios. d11 11111rl11 q11n
j11lga1· 111al...; r·1111\1•nil'nfí'. ·
~ 7, º 'l'l'J' sob s1111 guarda " rn.spo11saliil idad1• a bili! ioll1P1·a
P o :l.l'l'.hi\'n do 1'.sf.nl11•!1.•cimrnln.
~ H." 01'g1111iz:1r r> 1•.n11sPl'Ya1· Plll rli:i n rnl:il11gn dn l1ihlinl.lw1"'1..
~ !I." JGsr·1·ipt111•ru· Ptn rng·if;f.r11 "~IJPcial lnrl:i'1 a~ ll""l'''Z:ls
do l'~l:ifo•IP1:i11tP11io 11 tm!t:l11wnln clt> 1·01tl.a~ 1·lassil'i1·adns. ,q,._
g1111do as divu1·s:i.s 1·lassifi1·:H:ões da y1·1·J1n. " q11n r·1111.s1•1'\·a1•:'1
s1•1n111·1~ !'Ili dia.
10. Fazrl', do ordnm do dircctni', ris dP~Pl'l.flS 1ni11d:1s dP
p1·11111pl11 pagnrnr•nlo, por conl.li dl' dl'ft>1·111i11:td:t q11:111I ia q111· 1111•
s1·r:í ad1•:1JJl:ida nm cada exerr-ieio.
Arl. 1 :i. An rltPÍr\ dn Snr·rnn dP 1\fpfpornl11gi:1 <' l'ltvsi1·:1 d11
<:Jn!io 1:omp0f.n:
·
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~ t .'· ,\l:1111la1· PX<'1·11lnl'. rl1· a1·1·t11'dn 1·nm :is i11~t1·1w1;,-1•·s .'-'•'r:1Ps 1·r·1·l'hidas dn cli1·1·r·l.oi', a;1 nlJ~l'f'\·n1~1l1·' d1• pli~,;il':l d11 .!!l11li11
" d1• 111Pl.1•111·olngia j 11 Jg:irlas nr•1·-l'~.~a1·in~.
§ :.! • " l 1 1·01H1r n11 di1'P1:lor as lrn.,alidrtdf'~ mn fJlll' d1•y1•111 .~Pr
i11sl alindas ai'\ llOYas esla~·ii"~ " n 11nml'ar;ão das 1wssua~ qw• dn'·em ser encarregadas dellas.
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5 3. º Inspeccionar os quadros de observações e de resumo
que forem remettidos pelas esf.ações, de modo a vr•i•ifir.ar CJne
não conteem erros.
§ 1." Tnspeccionar toda8 as observações exerutarla8 no
011scrvatorio Nacional. as;;;im 1•.omo a carta fio t.empo P a rcspnctiva previsão.
§ fí. º Examinai' o fnnceionamento dos diversos instrumentos empregados na seci;ão P 1·eq11isitar a acquisição daquell1Js
que julgar necessarios.
§ 6." Informar ao dirPctor, no raso de vagas, qual o mcrPcimento dos fmwciona1·ios nas rondições de serem pl'nmovidos.
§ I.º Propor ao dirert01· os funer.ionarins q11,. d!'\'<'lll
i nsp1•rr.ionar as osta(·ões das diversas r lasses.
§ 8." Effr>cfuar 1rnssoalnwnt,,~ todos os trabalhos sr.i1•nf.iJ'icos i·nferentcs ú secção, compat.iveis rnm o f.pmpn disponivol
n o material Pxist.PntP, submeftPndn os rcsult.ados an di1·prf01·
para sp1·em publicados quando rnr conveniente.
§ 9." Propor ao dir1•ctnr· todas as mPdidaR f.endent.Ps nn
ape1·fpiçoamento do ~"n·iço nwtem·ologi1•0 P daR snns applicaç1los :í agricultura.
§ 1 O. Deterrnin.ar aos assistentes a frírma em que dr•vf'm
ser diSJlOSt.08 os 1·esnltados obtidos para SP tornnrrm prnpl'in~ ú
puhl ir.ação.
11. Fornecer n todos os funrcionarios sob suas ordPns
aS explicações nec(•ssarias, afim de que Psf.es posRam dPsP1n·
11enhar cabalmrntA os seus deveres.
Art. 14. Aos assistf'ntos da SPr.(,'ão dP l\feteorologia " PJ1y~ ica do Gloho corn1wte :
§ 1.º Fazer as nbRPrvaçôe:,i trihorarias dirf'ctas df' todos
os f'IPmentos rnPf Porologir.os habituaf's.
~ 2.° Lançm· nas rompof.PntPs rndf'rnetas P regist.1·os tndns
as obst>rvaç.ifos Qllf' fm·1·m fPitas.
§ 3." Organ iza1· q11nd1·os P mappas df' todas as nhsPrva(,'ÕP'feit.as no ObsPT·vatorin e nas PstaçõPS da r11do, danrlo-llw~ n
fórma que fôr julgada mais apropriada :1 puhliração.
§ !1." Exi>cutar, além elas obst>rvnçÕPS corrPnti•s, Iodas
aq11ellas qur dPtPrminar o rhefe da secção e forPm ro1111rntin•is rom OR l'Prurso8 dt> tempo r in;:;trurnentos.
Art. Hí. Ao rlwfe ria 8Prrão dP Astl'onornia P f1PodPsin
compPte:
·
§ 1." .Mandar exectJ~ar pelos assistentet ..,a srrção. o dP
nccôrdo eom as instrucções gAraes que lhe forem fornr•ridn~
pt>lo director, ns observaçõrs astronomicas 11 geodesiras TIPcessarias, tendo espPcialment11 Pm vista:
al o signal diario da hora ;
b) a photographia diaria do disco solar;
cl a determinação diaria da hora por obsPrvaçõ11s rnericlianas P J'Pgnlamentação dos ppnclnlos e chronomPtrns Pxistmltes no Obst>rvatorio Nacional ;
d\ a determinação da posição grographira cios pnnfos CJllO,
a juízo cio dirPctor. forem considrraclos mais irnpndanf1•s pnra
a organização do mappa da Republica ;
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e) ouservações. meridianas e equatoriaes de estrellas, planeta-; e eometas;
f) a confecção de um annuario eontendo todos 11s dados
asLt·onomicos uteis. ao publieo e aos engenhL•il·os 1•11t serviço
no eampo.
§ ~." A reYisão tios i·esultados das obSPJ"Ya\,'Õl'S que forem
re111l'ltidas pelos assistentes da secção e sua euo1·denaçã11 para
s1•1·e11t impressos.
§ :J:• A ve1·ificac.:ão L' rectifit:ac.:ão dos i11strn11w11Los utiliY.ados p1•los obs<'1·vadores, fawndo m•ss1· sentido as obsL•rvaçi'i1•H
111·ees~arias.

§ \." .\. fisealizac;ão dos trabalhos exn1Lad11s pl'los er1gc11i11•if'Os <' officiacs do Excreito e Annada lJU<' o Governo
111a11dar pratieai· no Obs1·1·yatorio Nacional.
§ 5." A cxecuc.:ão pessoal de tmlos os trabalhos seientificm;
p1·op1·ios da secção e compativeis com o tempo disponivel e o
111atcrial existente, submettendo os resultados ao di1·pcfor pam
s1·t·1•111 publicados, quando f1k convcniPnte .
. \rt. lü. Aos assistentes da Seecão de Astnnw1nia 1• Gcod1•sia L'Olllpcte:
§ 1." Executar todos o~ trabalho;; de ofJsenac.:ões ou de
1·aln1lrn; qw• lhos forem distribuídos p!'lo ch1•f1• da Sl'ecão.
§ :!." Transcrevei· as observações, l'm caderndas espcciaes,
1·0111 loda;.; as minucias, I', dc>pois dl' n•duzidas, lançai-as 11os
lin·os dl' registl'Os e mappas adequados, l'i1·a11d0, tanto as cat1 .. 1·111'1as eomo os n•gistt·os, p1·op1·icdade exl'lu:<iYa da l'l'Pªl'f i\,'iill.
(;
3." Instrui1· P guiar os ealculadores da secçiw na PX1•1·ur:ão dos trabalhos exigidos pela rectucção das obsol'Yaçõcs e
fi"'ª eonfecc.:ão do annuario .
. \J't. 1 i. Aos auxiliar1's compete:
§ l ." ,\judar os assistt•11trs na tomada das nbs1'1·vaç1i1•s
lwrarias.
§ :!." ll1•e1•h1:1· P tkeifral' os tl'll'gra1nmas diar·ios dn IPl11JlO.
:l." P1·1'para1· os rrsu11ws dia1·ios 1111111dad11:< :'t i111p1· .. 11sa.
í." Hahilitar-s1• no Htanl',jn dos insl 1·11111 .. 11 Los, 11as 1·0d1wci>1•s das obse1·vações ,. na organizacão dos quadrns. d!'
f1í1·111a a p1Hil'n·m substituir os assistPntPs, q1iaT1do 111•1·essa-
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.\l't. IH .•\11s n1leulad111·1•;; 1·ompd1•:
I ." l't·o1·PdP1' a t.odas as 1·1~dtH'Çifos d1~ 01Js1:1·var:1íl's que !hei;
fu1·1·111 defnrmi11adas.
~." l<~xp1•.uta1-, l'lll 1h1pli1·ata, os 1·alcul11s 111•1·1•s;;;1ri11~ üs
1•pl J1•1111'1·idl's I' 1ahPllas publicadas 110 a111111n r·in.
,\l't.. l!l. ,\os 1•si:t·iptu1·a1·ios !'Olllpnlt• PXP1'.11fa1· lodos ostra!Jall111s 1· .. 1ativ11s ;Í Rl'1~1·f'f.a1·ia, hihliot.hl'l':t, ar·!'hivo 1• !'011ta1Jilidad1'. 1·11111'111·1111• llll'H ftl!' d1•11•rminarlo p<'fo di1·pcf,01· 1• pnlo sot'l'l'f n l'io-h i ld iot lwcario .
.\ri. :!O .• \o mecauico 1:0111pcte :
1." 'l'l't' ~oh sua gual'da e 1·es111111sa]Jilidurle Lodo o malcrial ~eieulifi1:0 do e~lauelecimeulo.
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§ 2.° Organizar e conservar em dia o inventario dos instrumentos e apparelhos sci0ntificos pertencentes á Directoria
de Meteorologia e Astronomia.
§ 3." Ter a seu cargo a conservação dos instrumentos e
apparell10s, informando em t.Pmpo no director sobre qualqurr
coucerto de que precisarem.
Art. 21. Aos ajudantes de mecanico compete auxiliar este
ultimo em tudo quant.o fôr necessario para melhor oxec11ção
das instrucções do artigo nnt.erior, substituindo-o nas suas faltas e impedimentos.
Art. 22. Ao aprendiz de mecanico compete prestar serviços
na officina, conforme dotl•rminar o mecanico.
Art. 2:1. Ao zelador compete :
§ i.º Cuidar do asseio o conservação do edifício l' rlos moveis do Observalorio Nacional.
§ 2." EJ>podir a c~on·espondnncia official.
§ :i. Distz·ilmir P i11spP1·1·io11a1· os traballios do.~ g1iarda111a11obras A sp1·nmtC's.
·
.\rt. 2 í . .:\ns gua1·da-111anulJras f' s1•1·vc1!1t·~ cn111pd" f'X<'cutar todos os trabalhos o seniços que lhos forem determinados
velo zelador, relativos ao asseio da roparticão, transmissão dn
papeis e reeados e o que lhes ordenarem o directol', o secrn ·
tario e os chefes do secção.
0

CAPITULO IV
DOS OBSERVATORIOS HEGIONAES

Art. 25. Os obsenatorios regionacs, a que se refere a alinca 11 do art. 2º, serão installados á proporç.ão que, em cada
uma das InSJH'ct.orias Agricolas, a dcnsidndc rlas estae-ões por
toda a :írea do dist.riclo seja supr\rior a uma estação por 20.000
kilometros quadrados, com o mínimo do 10 estações.
Paragrapho unico. As estações d1' 2" e 3ª classe, emquanlo
não l10uver observatorio regional no respccti,·o districl o. rlevel'ão enviar directamentc ao Observatorio Nacional Iodas as
obserYaçõPs e dados que são obrigados a cornmnnicar ;'1q1J1•1l1"
Art. 2n. Os chefes dos obsArvatorios regioruu)s tePot em Sf\ll
l'f'sLJed.ivo disfricto os mesmos deveres que o elide da SeC'.\,'ão
de l\Iel,~orologia e Pllysica do Globo, a quem são direi·! am .. 1!1 e
subordinados.
Art. 27. Aos ajudant.m; o assistentes dos observal.orios r1·gionaes cabem deveres ideuti1·.o,; aos dos assistentes tio OJ1s1~1·
vatorio Nacional.
CAPITULO V
DAS ESTAÇÕES DE DIVERSAS CLASSES

A1·t. 28. As ''"taçi'iPR dn 2• classr fawm, 110 mi11irno, q11al 1·0
ollservaç.ões Lliarias, das quar>R uma correspondente n0 meio
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dia (\e Greenwich, cujos resultados devem ser, sem demorn,
trunsmittidos ao OLservatorio Nacioual ou regional cunespou-

deute.

l'aragrapl10 unico. l\s estaçõus de 2" classe quP, akm das
obst>l'\ a\,'·Õ•·s no1·t11aós, !'on•m i11cu111Lidas d1\ t raballws supplenwnta!'cs, Sl'l'ÜO denominadas espt'ciacs e darito Jogar :i gratifica\,'ão co11staute da tabclla arnl!'xa.
Art. 2!J ..\s cst ações de :!' 1~las~u fazelll, uo rn i ui uw, Juas
obsel'YU\.'ÕCS diarias e leem 0Lriga11õcs seuwllrnntcs ús das estações d1\ iª classe, especialmente qnanlo ú Lmusntissão ll\legraphit:a dos l'l!sullados das oltscrva\;ii1•s simulla111·as da uiauhã.
§ I ." As. t!Slações de :Jª dasse que, além das suas ollserva(;Ões diarias 1101·macs, forem iucu111bidas de tomar a do meio dia
de <lrut'll\\ ic.!1 e de passar o 1·1•stw!ltin1 tel<>gl'arnma, s:l.o detto111i11:ulas d(• :l" .t e dfto dil'eilo :'t grnlil'ica~·iiu co11slaule da tall1,lla :tlllll'X<I.
§ :!." As esta\;Õ1~s de ::l" classe em que a olJs.,naçiio do meio
dia dt' Grecmviclt fü!' ,;ulltilituida pC'la das :! 11. p. rn. serfto denominadas de 3" li, e darão clireit.o ú mPsnia grntifirn~·ão que
as de :!"A.
"\rL. :fü. Os oLsenadores das est~u:ões de diversas das:,;es
tcem como olJI' igação executar com a 111ax ima pouLua l idadn e
cxadidão as ollsen'ações que lhes forem determinadas pelns
inst.1·ucç-.(J()s de serviço e dn r•~metter ao obsetTatorio regional,
de que de1Jeudcn•111, os l1d1•gram11rns, !]tiadi·os t' 1·es1111w;; !JlW
lhes tiHrcm sido pedidos.
A 1·L. :31. Aos observadores das ostações meleorologicas.-t e
plu\ iometl'icas que tiverem desempenhado ~uas l'uucç.ões clurantP urn utmo, com irrepreheusi\·cl zt•lo o aptidão, ~l'l'iio disf.1·ih11idos os seguintes prernios :
§ 1.º Aos obscrvadorns das esU111õcs de segunda class•'. simp!P.~ ou t·~111·1·ial: 1111t 11ri111l'iro pt'<•mio, 110 valor de soo.~, " doi,;
se;.uwdos 1irPmios, de 250$ cada um.
.\os ohscnado!'es das e~ta\;Õl's de :v· cl<ls.-;,•, A
ou /J: 111n pl'irnriro p1·e111io d•~ :rnn.-:; ,. dllis s<'guud11s d••.
1GW!'OOO.
§ :1." "\os ohst>rvadores das estaeii••s
dr' :l·' dassu simpll'."': 11111 p1·i1n1'fro Jll'Plllio dP :.'00* !' (loi.s s1•gundo.-; dt• !00*000.
§ ·1." Aos o!JS<'l'\'adores das !•sl:u;ii<' .., plu\'iollletrieas : um
p1·i111l'i1·r1 t11·1·mio dr• 1::.O!); e dois sPgund11s de 15*000 .
.\,.1 .. 3:.'. ~ó poderão corwonor aos prnmios os olJsel'vado1·e~ qw·. tiYt!l'Clll servido de 1 de janeiro a 31 de dezt>mhro. som
falta r• sP111 PITO algum nas suas o!Jse1·vacões ou nos sPl!s quad rus tio rnsumo.
Al'I.. :J:J. ~<>r:i considc!'ado rnotivo dP !llPJ'P!\inrnnt.o ;i exncw:iio d1•. olist>t'\·açi'íes yolunfarias 1°Plativas a assurnpto'I approyadus, f"1ra das nxigidas cm eada estação, assim corno a aprc;wula1;iio de pequl'Has memol'ias ou notas. attirwnl8s ú rnetnorologia ,. rnalPrias 1:ornwxas, j11lgarlas Yaliosas pelo dirncfor P
dignas dt> s1•n•m publit:adas 110 holl't.im do O]Jspn·alorio Nacional .
.\rl. :l í. Os pl'l'mios se1·ão 1·.on fPridos aos ohsr:1·y;idores,
apôs i1areccr ele uma commissão composta do elrnfo ria ~1 •1'!;ão
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de Meteorologia, como !H't•siúcnte, e de dois nssistcntPs da
mesma secção designados pelo director.
~ 1. º A commissão apresentará seu pa1·ecer antes de :.J l de
maz\·o ao dírector, o qual julgará em ultir,na instancia sobre
o uwrecimento dos candidatos e mandará pulllicar a relarão tios
que forem premiados.
§ '!." Deixarão de ser distríbuidos um ou mais prc111io~.
quando as provas apresentadas forem insuffícientes.
~ 3." :\o caso d1• dois ou mai>i obsl'rvadorPs da 1rn·;.;1w1
classe terem o mesmo merecimento, o premio spr·ú · !'f'pal'I ido
entre elles.
§ ~." Hi o uutw•ro de observadores dignos de 1·ecomp1'HSa
fô1· maior que o dos premios disponiveis, os que nào puderem
!ler premiados serão elogiados e seus nomes publicados em seguida aos dos primeiros.
t:APJTULO VI
DA S!JB\'ENÇÃO .\O SEllVIÇO l\rnTEOROLOUICO NOS EST.\UO~

Art. 35. ,\os Estados que mantiverem. servir;os 1111'1 r•oroIogicos officiaes ou por intermedio de institutos scic1üi l'ir·.os
por elles subvcnciouados serão concedidos auxilios, df'sd1~ r1110
o~ rnspcctivos gon•rnos sn comprometiam a que suas p;;I a1:õ1•s
obedeçam ás seguintes condições:
, a) serem as estações fundadas em Jogares approvados pPla
Dircdoria de l\leteorologia e Astronomia e adopta1·em os mesmos instrumentos que as estações directamente dependeufl's
desta;
b J terem os respectivos encarregados as uecPssarias lrnhilitações, de accôrdo com as instrucções expedidas pela rnps111a
Dit·1'ctoria ;
e) sujcit.arem-.~e, quanto ao l'egistro das observaçõ1•R o ;i
1·r~messa pc1·iodica dos quadros e demais trabalhos, ús 11wsm:1s
nor·mas psf.abPlP1·idas para as 1•stações nwtPnrologicas 1'Pdr•1w's ;
d! submctterem-se ú i11sw~eção r111e, da sua inslalla1;iio,
do seu funcciouanwnto, da conservação dos inst.1·u11H'll 1os ,. da
hoa c~wripturação dos sr~us livro,; de registro, fizprem os 1'111w1·.ionarios eornmissionado,,; pela Directoria.
l'at'ag1·aplio unieo. O pagarne11t.o da subvenção de !Jllf' l 1·a 1a
t•Htn ;utigo sô se realizarú mcdia11te declarar,:,ão no minislro,
por parte da Di1·r~t·toria de Meteorologia f~ Asl.J'Onomia, dP ror1·esr1ouderem as r!st.açiíes ao plano adoptado e de tercrn rcg1tla1·
i'unccionamcnto.
Art. 3G. O auxilio aos Estados consistirá:
§ t." No fo1'neeimcnl o gratuilo dos instrumentos e accesHorios qüe forem nec('ssarios.
§ 2. º Na coutribuiç,ão paga pelo Governo Fedem\ ao Eslado, corresyJoudent.e a 50 %·da quantia despendida com o pessoal de igual numero de estaç,ões federaes da mesma cate-
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Art. 37. Logo que um Estado lenha organizado a sua
rêdP, ele ftírnia que a den~idad" da,; 1•sla1;.ü1'.s a11pro\adas n repal'Lidas por toda a úrea do disLriel o llletcorologico a que perlt:w:c•r seja superior a uma e8tai;:ft0 1iot· :!O. 000 kilornclros quadrauo.,, SeIIUO d1•z O 11\Jlllt'J'O lllillilllU deJla.-;, () llOYl)l'IIO Ji'ecJ1•raJ instalhu·ú o oli:wn·aforio r1·gioual, si a~.-1i11t o exigir o goy1•t·110 do Estado.
Art. :rn. No 1·aso do ollsl't'\'ator·io rngio11al sei· l'undado a
pl'dido do g1ffe1·nu do J•:stado, d1~n·1·:·1 •!sl1• lor11e1·1•1· o 1·dil'irio
w•1:1•s:-;al'iu ao Sl'll ftmccionamenl.o.
Ad.. :rn. 0 1•111·argo da mantd1•11i;iio do olJservaforio regional 1:a!wrú por int1:iro ao Go\·1\t·11n Fedentl. l]tw nomearú
o.s n'ti[H't'tivos fu11ceio11a1·ios. l'i1·a11do os 111t•s11tos st1l)l)f'di11ados
ú lli1·1·ctol'ia de l\IPl.Porologia n .\sl1·0110111ia.
,\d.. \O. As 1•sta1;Ü!'s da 1·1\i],. l'-;fadoal s11llv1~11cionndns
prn:=;I a!'ão olwdinnl'ia ao r••.S/li'nl ivo oli,:1•1·\·;dol'io 1·1·~io11al, da
!IH'~tlla r1·J1·1t1a l}llf' as •·slac:iies fodl'J'a1•s.
"\l'L. í l. A ~ubn•nção cio que trata o al'f. :rn, ~ :: .. , Sl't'Ú
11:11;a pol' t l'im1•::;t 1'1! Yencido, tPndo l'ltl Yista o nunw1·0 das eslaçiics 1·m f11nccionamenfo, o qual 11ão podcrú excf'di'r do 1111ml't'O
q11n o Gon•1·11u Fl'dcr·al julgar nr•cessario em cada E,;lado, sondo
Ja1·.ultatiYo a l'Sl.c ter ü sua custa maio!' munero.
Art . .\'.?. Hrn:cn.do em qualquer I<:staclo ser\'i(,'.o metcorologico organizado o qnerendo o Gon~rno resp(•ctivo transferil-o
para o dom in io da União, poderú o mesmo ser ayocndo, nas
cmtdiçües que forem est.abeleciclas pelo minisLl'o, ouvido o di?ect.or de l\fcteorologia e Astronomia e de conformidarlr> eom os
recursos orçnmentarios.
CAPITULO VJI

Art. í3. Nas norncacões, snlistif.ni(:ões " ilPmis.sÜ•·s dos
P111pregados da. Directoria cll' l\lclPorologin r .\slro11oruia serão
obsl'n·adas, aI1•m das disposit;ões contidas 110 l'<ipilulo \'llf do
reg11lamrnto qne llaixnu com o d1•crdo 11. R.H\l!l, de J l de
a!'osto dr 1~H I, as que se acliam previstas nrsto rng11!aml'1llo.
Art. !i '1. Os Jogares de chefes de srct;iio seriio providos
mediauto esc.olha entre os assistentes de 1' P 2ª elassl'S da secr:ão c.orrespondente que satisfizerem as c011di1:iJ"s dn a!'I. 52
e que 1.ivPrem dado as mellw1·0s provas de Zl'lo " apt idiío pal'a
U SPl'Vi~O.

P:tf'agrapllo un ico. Tamlwm 1·n11cn1T1•m na f'scoll1a para
r.lil'l'I' dr ~r·c1·iín dr.• i\lf'if'nT'nlngia 1• l'IJvsi1'.:l do 1:Inhn ns 1·l1Pff's
dns n!Js,.n·aii°'l!'ios rr•giona1•s q111• sal isr'iz1•1·1•m ris r•rJ11di1:iíPs 1•xigid~1s pa1·a os assist1•11tns do Ol>senatnl'in Nacio11al.
Art. ·Hi. Os JogarPs dr assistentes d1• 1• class•~ se1·ão p1·1•ench idos por ael'esso eutre os de 2• classe, sendo um tcrl;o por
aufi.,n1idad•· e dois fPJ'COS por mrrP1'imPntn .
•\rt. .\f\. Os logares de assistentrs dn 2• rlass(' serão tamJJcm prrPDl'liiclos um t('J'\,1> por antip1idade ,. dois ti·r~os por
Podec· Execr1tivo - !Vii •,\'ui, 1l!)
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merecimeuto, enu1uanto existirem os act.uaes assistentes de 3ª
classe.
§ 1.º Nos casos de antiguidade só poderão concorrer os assistentes de 3ª classe.
§ 2.º Nos casos de merecimento poderão concorrei·, a!1•m dos
assistentes do 3" classe, quaesquer outros candidatos que apresentem títulos ou outrns documentos comprobatorios de sua capacidade.
§ 3.º Uma vez promoddos ou deixando de existir os actuaes
assistentes de 3ª classe, as vagas de assistentes de ~· serft0
providas exclusivamente por concurso, entre quaosquei· candidatos, nos termos do disposto no art. 58.
Art. 47. Os Jogares de assistentes de 3ª classe serão pt·1~c1t
chidos um terço por antiguidade entre os auxiliarP~ e d1Ji::l
ter1;os por nrnre1· imenf o cntrn os mesmos auxil iart•s. o.~ assistentes de observatorios rngionaes e os ohser\'adon•s ou eucarregados de estações do :!ª classe, do satisfalorio l'•lltl fHH'lamento.
Art. '18. Os logat'PS de auxiliÚres e de calculadores serão
preenchidos ml'dianto concurso entro quaosquer carnlidalos
que possuirem as necessarias condições.
Art. 49. A promo1:ão por antiguidade só poderú reraltir
em um dos empregados da secção em que se tiYO!' dado a
vaga.
ç Art. 50. No caso de promoção por merecimento. o diredor
enviará a sua proposta ao ministro, justificando os n10liYOt> do
preferencia em favor do candidato apresentado.
Art. 51. Para admissão aos cargos de assislenl cs do obsprvatorio regional s1•rá contado o tempo dn serviço dos 01J:-;1't'Yadores das estações do 2" e 3" elasses, cujo comporla1t1e11to Le1tl1a
sido satisfatorio.
Paragrapho 1111 iro. O disposto no presente al'l igo ,; l'X 1P11sivo aos observadores do autigo serviço mel eorologico rio 1\1 inisterio da l\larinha o da Repartição Geral dos Tolt>grnpho;.;.
Art. 52. Os candidatos ao logar dP chefe d•~ sp1·1:ão on do
chefe de obserYat.orio rngional deverão dar Jll'OYU dt> dn11s
annos do pratica no sf'rviço da secção ou ('IH outro s1•1'\ ii,:11, nacional ou ostrangPiro, considerado idoneo pelo dirf'dor.
Art. 53. Os cargos do chefes de observatorins I'l'l..:Í•1ria1·~
serão preenchidos sob proposta do director e por escolha Pnlro
os ajudantes de observatorios regionars e assistentPs de 1" r 2•
classes do Observatorio Nacional que tiverem dado pl'Orn do
competencia e zelo.
Art. 54. Os Jogares do ajudantes de obsenalorici regional
serão providos tambem 113 por antiguidade e 213 por mPrccimento, concorrendo ás vagas, por merecimento, os assislnntns
de 3" classe do Obsorvatorio Nacional e os assistentf's de olis•~r
vatorios regionaes, e, por anliguidade, apenas est"s ult.i mos.
Paragrapho unico. Para a contagem do trrço das vag-as
a prover por ant ignidado. serão t·onsideradas as que ~e lkt·t•111
no proprio obscrvalorio regional.
Art. 55. Os logares do assistentes do olJservatorio regional
serão alternadamente preenchidos por concurso e por transfe~v.:!!M

Ac·ros
•,

62~

l:>O PODEH EXECUTI\'()

rrncia dos observadores ou estal'ionario~ r.IP lllaio1· d1'dica1;ão ao
;;1•1'\'ÍÇO.
"
,\rL [)fi. A insc1·ipção pa1·a o 1·1mn!l',;11 aos Joga1·1•s de ajudante e de assistente dos 01Jsr·1·vaLori11.~ l'cgiornu·~ sel'ú realizada nas respectivas s(•des, onde tam!Jem se fará o concurso.
§ 1.º Pal'a as vagas do Jogai· d•· ajudanf•', o t•oncur·so se realizarú 11erante uma cornmissfw examinadora composta tio chefe
do oll~cr\'atorio, como lll'1•sidentP, de u111 J'unccionario do Obsct·valorio NaeiP11al, drlPgado i1a1·a t•s;;;1' fim, r• <!<1 11111 profissi1111al estranho á rcpa1·ti\:iit1, tl1• noloria co1n111'l1•1H:ia, proposto
p1·!11 clwfe do observatorio.
:?." Para as vagas do Jogar de assistente, a co11nuissão
s1~1·{t composta pela mesma frírma. apPnas s111J.~til11 ido o dcloi.:ado do ObsPrvatorio Nacional p1·lo aj111lnntc tio oi>SPl'Vatorio
r1•gion ai.
~ 3.º Em igualdade de colloca\:ão 110 r!'sultado rio concurso,
f erá prefCÍ'encia o candidato que for ob.'<c•rrndor de '.!" ou 3•
l'iassc.
,\1-t. 57. Os concursos reger-se-hão prlas in,;fJ'rn·1;ões espee i:ws Ol'ganizadas polo direetor 1• app1·oy;vlas pelo ministro.
Art. 58. As promO\:Õrs por merPcinwnto, a qur~ se rel'Prrm
os arLigos anteriores, serão feitas rn1•diantr• eOJH'Ul'sos, nos
q ual's. além das provas exigidas polo arL 13 do 1·cgulamonto
rrnnexo ao dPcrcto n. 8.8\J9, dP .11 de agosto de l 911 11 haverá
provas p1·aticas sob1·e as maleria~ rn•cP"'ª1·1a,; ao rlesPmpenho
do t't'Silf'Ctivo cargo.
Paragraplto unico. As provas de q11e trai a o presente arf.igo sPrão feitas de accorclo cnm as instl'!1c1;õcs organizadas
[lldo. dircctor r approvadas pelo ministro.
Art. 59. O provimento do cargo de s0crctario s0rú feito
mediante concurso, ao qual s1í poderão conconer os L•scripturarios e assistentPs de 2" e 3" r 1nsscs, ohs<'n·r111o o d is posto
no art ..13 e parngrnphos do 1·egul;11nl'11to ;q1p1·11\ad11 pelo decreto IL 8. 899, de 11 dn agosto de Hl 11.
I'aragraplto unico. Não !Ja,·endo 11rmlrnm candidato habiIit.ado. serú o concurso aLerto para as Jl<)ssons estranhas á repartição.
ArL GO. O provimento dos cargos d1) cscripturarios será
igualmente frito mediante ronn1rso nos tPrnws do art. 18 e
parngrapho do regulamento que baixou com o decreto n. 8. 899,
d1] 11 de agosto de 1911.
l'ar·agl'apho unico. O n11•cani1·0, o,; aiuda11lc·~ t' o zl'iador
s,•rii11 pro\'idns por 111·oposta do directnr.
ArL GL A primeira vaga que SP dPT' Plrl eadn rlasse, dopnis cio entrai· em vigor o prospnte 1·1·gulammilo, será preoncl!ida por nntiguidade .
•\rL. 6:2. Na falta ou impodiment.o prolongado do q11alqneI'

*

'

1

111p·r·pgadn,

podPI'êÍ

SPt' IlPin, 1 ada

i11i 1·1·i1wnH•ni1} o carg-o .

fll'~.~11a

idon1·a pal'a

flXfll'·1·er

.\rL ü:l. Nos cas1>s de faltas diarias, o <'lllill'Pgado, principalmente l]Uaudo encarregado de 01Jse1·n1\,'ües por sua natureza inadiaveis, será substituído em suas func.;ções por outro.
designado pelo dir~ctor,
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CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES GEIL\ES

Art. G4. Os fuwTionarios dos oliservatorios rcgiouaes da
rêdc da Uniiío ott do OIJSPI'.\·a(oI"io Nacional •QUP PlalHi1·aww,
fôra de suas horas de serviços, trabalhos dignos de divulgação
nas publicações do Ohservatorio Naeional, terão d irei to a uma
gratificação exf.1·ao1·di1iat'ia, arbitrnda pl'lo ministni, at1\ o maxirno de 2 :000$000.
Paragrapho ttllÍl'O. Para o julgamento dos tralialhos a que
se refere este artigo, scní organizada uma commissão mimposta
dos chefes de seeção e 1iresidida pelo din•ctor, que enviará o
parncer ao ministro.
Art. 65. AnnualnH'ntP dPv1•rão SI'!' i11stalladas mais Psf ações, de modo a se ir dcscnvolvcndo progressivamente o serviço at1S a constituição da rêdc de estações indispensavois para
a climatologia e pt'ev isão do tompo cm todo o riaiz.
Art. 66. O matet'ial das estações dependentes da Directoria de Meteorologia e Ast 1·onomia será fornecido por esta
aos respectivos o!Jservado!'es, q1w serão rcsponsaYeis pelo seu
extravio.
AI't. 07 . . \ inst.allação dof': instrumentos, rissim como a
inspecção e fiscaliza~·fto rieriodicas das estaçües meteornlogicas, scrllo !'citas por pessoal da Directoria, eommissionado pelo
dircctor ou pelos clwfes dos o!Jservatorios regionaes.
Art. 68. Além das estações custeadas ou subvencionadas
pelo Governo Federal, a Directoria de Meteorologia e Astronomia 1ioderú aeceitar a collalJoração do outras que quiwrmn
prPst.ar se11 con<'111·so. podPndo fm·11rn·Pr-lhes, por empresf.imo,
o:i i1tstru11w1tf.os 111•cL·s~a1·ios, d<'s<fo qu1) estPs possam s1•1· confiados a pessoas idonf'as qun sp p!'omptifiquem a fazei· as o!JsPt':vaçües e a fornecer os dados gratuitamente.
Art. 69. Para maior rripidez na transmi;;;são dos telegrammas meteorologicos, havPrá no 01.Jservatorio Nacional uma estação telegraphica, com um t.elegraphista 1~xclusi"vamentn l'llcarregado do sl'rviço da Dirl'r·.toria de l\leteorologia e Astronomia.
Art. 70. O <'lovnrno, quando julgar eonvenientc, poderá
mandar funccionat·ios da Dil'ectoria, cm commissão, a paizPs
estrangeiros, afim d1• 1•studan•111 os lllPlhornmPnlos intl'oduzido~
em serviços co1tgPuerns.
Art. 71. Si, a pedido do governo de algum dos J<:stados da
União, ltouye1· pPs~oal dn ü)i,;pn·atot·io Nac'ional cl1~ PXl'l'Ulat·
trabalhos meLcorologicos, geodcsic.os ou astronomicos. cm 1n·oveito dos mesmos Estados. os vencimentos o despczus eonerão por conta dos respectivos govol'IIOs ostadoaes.
Art. 72. Os alumnos approvados no curso de engenheiros
agrouomos da Eseola Superior de Agrieultura e l\[(ldicina Veterinaria poderão fazer na Direetoria de !\l~lteorologia P Astrnnomia o curso de espncialização de que trata o art. 10 do deJ:lrcto n. 8.319, de 20 de outubro de 1910, quando o mesmo
cmrso for attinente á meteorologia e climatologia, obsenado~
os arts. 116 e 123 do mesmo regulamento.
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Art. 73. Poderão ser admiltidag a praticar 110 Observatorio
Nacional, a titulo gratuito, as pi>ssoas q1w, ajuizo do direclor,
tiverem as IIahilitaçücs riect)Ssarias parn es;o;e fim.
Art. 71. Quanclo o desenvolvimento do serYiço meteorologico assim o Pxigir, o numero dos anxil iarrs da Spcção de Meteorologia SPr:'t :\\lg1rnmlado. flp :wc<'•rrlo 1·n1n os 1·1•c11rsos orçarncularlos.
Paragrapho un i1·u. "\s yagns assim abertas St)rão preenchidas de nccôrdo com o art . .t:'í do present.1) 1·cglllnu1ento.
Art. 75. Emqunnto as est.açücs mcteo1·olog-icas transferidas do l\l inisterio da Marinha permanecerem a canm dos mesmos o!Jservadoms, terão estos direito aos Ymieimentos antigos,
sempre que forem tn1)S vencimentos maior('S do (}\lo as gratifi<;ações mencionadas neste regulamento 1•:1ra os observadores
de estações de iguaes categorias.
Art. 7G. O Governo, quando julgar opporl11110, poderú convidar um ou mais especialistas Pslrangl'it·os. d·~ notnria compel.!mcia, para 1n·1·st.a1· Sí'l!S spn·i1:os :'t J 1i1·i>1'.loria de l\leteorologia n Astronomia, ouvido o n•spedivo di1·l'l"!11r 1~ de acc1!rdo
com os me11 rsos 01·ça11w11 La1· ios.
Art. 77. O serviço do OJ1servalof'io ~acional 1·· diul'llo e noctur110 (' ser:i determinado ou alte1·ado pelo din~clor.
Art. 78. llavPI>Ú Sl'lllpl'I' no Uhs1•1·valnriu Nal"iorwl dois ou
mais i't11H·nin11nrios p;u·a ntt .. ndl'rPm ús ll•''""""idadPs do serviço.
,\rt. 7!l. Os Y<'ncimentns do JH•ssoal ~1·1·ã11 o-; da lahí"llla anlll'Xa ao presente rcgulamenLo.
Paragrnpho 11nico. Os ajudantes dos ohsp1·vndn1·ps das est.açiks de :.?" e 3" classes perceberão a f!"!'al ificnção mensal de
/i0$ í' Sl'l'virão 1·omo ap1·Pndiw~. ali' l)\ll' si' hal>ilil"m a suhstituil-os, Pm caso de vaga ou impedimento te111porario.
Art. 80. Os observadores das estaçõ1~s nwteorologicas poderão ser chamados a serviço á si'de da ni 1·pctoria e s1~r designados para insta\lar 011 insper.1·ionar 011fl'a~ Psfac;õPs.
Paragrapho unico. Em qua !quer dos casos fll'<'CPdentes
terão direito ú passagem e :'l diaria de 8;!;000.
Art. 81. Um dos i-scripturarins da secn•taria fic·arú privativamPnle incumbido do expedienlP rla Secr;ãn dl' :\ll'feorologia
e Physica do Globo.
Art. 82. O lit.hographo ou imprps::;or <' o photogrnpho, que
servirem respectiYamrmte nas Src<:õcs dt> MP!eorologia e Physica do Globo e de Astronomia e GPodesin. serão admitLidos pelo
director e servirão durante o tempo em que forem necessarios,
vencendo a diaria arbitrada pelo ministro, sob proposta do diI'Pdm· e de accôrdo com os recursos oq:amentarios.
Art. 83. Os Estados cujas ri'~dPs tiverem sido fundadas no
regimen do decreto n. 7.ô72, de 18 de novembro de 190\J, continuarão a gozar das vantagens adquiridas, sendo a respectiva
snliYPllção «akulada de a1'c'.1lrdo 1·0111 a tal11dla 'Ili" :11·01111it111!Ja
L'~[t~ l'L'f;llla1tll'llfO.

Pa1-:wTapho unico. Si, puf' qualquer mol iYo, houvr~r necessidade de augnwntar o numero das Pst.a<:íips das rt~d"s mencionadas Ul'sle a l't i::;o. as noyas PsL:11:1i<'s sn~o r·p:,: ida~ p<'las dispo.';ições elo art. :Hi deste n•gulameulo,
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Art. 84. São extensivas á Directoria de Meteorologia e
'.Astronomia as disposições do regulamento annexo ao decreto
n. 8.899, de 11 de agosto de 1911, que lhe forem applieavf'is,
na fôl'ma do art. 127 do mesmo regulamento.
Art. 8::í. Os acluaes escren•ntes passarão a exercer os cargos de escripturarios.
Art. 8G. Aos actuaes auxiliares extraordinarios se1':í ''011ccdirla a effectividade dos respectivos cargos.
Art. 87. O presente regn lnmeuto só enfrarú f'HI yigor a
1 de janeiro de 1912.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1911. - Pedro de Toledo.

Tabella dos vencimentos do pessoal da Directoria de Meteorologia e Astronomia, a que
se refere o art. 79 do presenta regulamento

Ordenauo

PESSOAL

Director ............................ .
Chefe de secção ................•.....•
Assistente de 1 ª classe ............... .
Assistente de 2ª classe ............... .
Assistente de 3ª classe ............... .
Escripturario ........................ .
Calculador .......................... .
:\.uxiliar ............................ .
Secretario-bibliothecario ............. .
:\lecanico ............................ .
Ajudante de mecanico ............... .
.\.prendiz de mecanico ................ .
Guarda-111anobra ..........•••••.••••••
Zelador ............................. .
:3ervente (salario mensal 150$000) .....•
Chefe de observatorio regional ........ .
:\.judante idem. idem ................ .
Assistente idem idem ................ .
Observador de estação pluviometrica .. .
Idem de estação de 3ª classe .......... .
Idem de estação de 3ª classe A e B .•••••
Idem de estação de 2ª classe •........ , ,
Idem de estação de 2ª classe, especial ..
1\jurfante de observador de estações de 2ª
e 3ª classes ........................ .

1

li

1

12 :000$0001
8 :000$0001
6 :400$0001
4 :800$0001
3 :600$0001
3 :600$0001
3 :600$000j
2 :400$0001
6:400$0001
3 :200$0001
2 :400$0001
800$0001
1 :440$0001
1 :600$0001
1

5 :600$0001
'i :000$0001
2 :OOOBOOOI

1
1

e :·000$0001

4 :000$0001
3 :200$0001
2 :400$0001
1 :800$0001
1 :800$0001
1 :800$0001
1 :20080001
3 :200$0001
1:600$000
1 :200$0001
400$0001
72080001
800$0001
1

1

1

480$0001

1

J
1

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1911. -

1

1

2 :800$0001
2 :000$0001
1 :000$0001
'180$0001
120$0001
()6080001
i :200$0001
1 : 4110$0001

1

.;)

Gratificação

Pedro de

1

To~e_do.

Total
18:000$000
12:000$000
\):600$000
1:200$000
5:400í!i000
3 ;.i00$000
5:400$000
3:600$000
!):600$000
!1 :800$000
3:6008000
1:200$000
2 :160$000
2:400~000

1:800$000
8:400:fl000
ti :000$000
;3 :OOO:liOOO
~80$000

720$000
!)60$000
1:200$000
1 : 4-10$000
480$000
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DECRIETO N. 9. 083 -

DE

3 DE NOVEMBRO DE 191 f

Crêa uma iescoln permanente de 'lacticínio•; no mnJniripio dr BnrharPtrn, E~fado
dn Mi·nas Geral•S

O Pr1•sidcHte
tendo 1•rn yi~ta o
ail!IPXO ao dl'Cl'Plo
c1·1'a1· uma 1•sr·ola
Harbat·(•11a, Estado

da fü•,puhlica dos Est.ados Unid11s do Brazil,
disposto no <'a1iitulo LXCV do r·pgulameuto
11. 8. :l lD. dP :.'8 do outubro dl' 1\!10, r·psolvc
[ll'l'llla11P11te dl' la'l'licinios 1w 1J11111i1·ipin de
tJ,. íHi nas Uc1·a<'s.

Bio de .JaJl(•iro, 3 fip llOYembro d<' 1911, flOº da IndPjWUdrneia e 23º da llP]JUlJlica.

HERJVLES R. DA FoN s ECA.
Pedro de Tolrdo.

DECTlETO N.

1).

081, DE 3 DE NOVEl\fORO

DR

1 !)J J

AJtera a rlausula XVII do contracto rom n Com1•anhia de Estra<la dr Ft•ITO
dn S. Pa11Jo n noy:iz, a q1H• 8C' rf'fere o drrrcto n. 8.:10~, t],, 11 fle
novPrn!Jro 1ln 1 OltJ

O P1·PsidP11lt' da TlPp11Jili1'a dos F.stados Unido.q <lo Hf'núl,
alteml<•11do ao q11P !'t'IJllPl'r•u a Co1npnnhia d'~ Estrada "" l<'Pt'J'O
dr•~'. l~aulo a <:o~·az, dec.1·!'ta:
Artigo unieo. IA, clausula XVII, das qne foram approvadas
pelo d01·rpfn 11. 8. :~\l:.', dl' 1 '1 d,• 1wv1•1HIH·o d<' 1\l l'O, ril'a ~11]1.<t itnida pela segu in! r:
«Em garantia da sulJYPJJ<:ãn concedida JH•la f'!ausllla pl'imr•il'a do J!''''"""fl' tl••1·1·,~10, a 1·nrn·1•ssir111aria dad Pin rav111· rlo
'l'IJPsour·o Nar·imral uma 111·i111Pira !J~JHltllf'Ca sn]Jl'e tnrJn, n.-< )l,•ns
r• rlirritos, antr•s d" l'Prf'lll'r qual1Jrn•1· irnporlancia JH11· 1·011ta d:t
ritarla subvenção. Ri l'lll qualqiw!' ,;pr)('a a 1'0llCl'~f'inna1·ia dl~
sist.it· da mPsrna sub\·ençüo, snr:í dada lia ixa lll'Ssa Ii~·pof l r<'l''.l,
d0sd1> ciur• o Tl10sour'o spja JH•!a conceo;sionaria ernliol~ado d;1-;
irnport.aneias pagas por eonta da alludirla suJJYrn<;ão.
Rio de Jnnpiro, 3 do novrmbro de 1911, 90º da Jndeperrdencia e 2::lº da !1<'publica.
HERMES R. DA FONSfü':A.

Pedro de Toledo.

DECRETO N. fl. 085 -

DE

3

DE NOVEMBRO DE

!911

Concede nutorizai:ão á « ~fJ;i1pp.in & ''-"'"ebh (Brazil), IJimited », para funcciouar
na Republir-n

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br:v:il,

attendendo ao que requereu a « 1'.viappin & Webh

(Brazil~,

Li-

633

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

mited », sociedade anonyma, rom s1'dP na Tnglaf Prra, e devidaIIH'llte rnprPsPntada, dt~crela:
Arligo nnico. l'~' 1·oncPdida autoriza<;iíD :í « ?llappin & \Vebb
IBrnzil), Limited », para funccio11ar 11a H1•p11JJlica r·om os estat1itos que apl'PfH'!lfou, llll'rlian!P as l'lau~ulas quP PS!n acompa111iam. asf:i'..>nadas pl'lo '\linisfJ'O dl' Estado dos NPgncios da
J\gri1·,ult11ra. Industria I' 1:11n1111P1·1·i", l'i1·and11 a 111l'sI1rn 1·om11a11hia 11Jiri.eada a 1·11111pri1· as 1'11r11ralidad1•s 1·xig·idas pPla 11''!i.~l;ii;fto 1•111 vigo1·.
llin ili' .Tanf'iro, 3 dn noYernbrn d1• Hlf 1, !Hl" da lndPpPnd1·1ll'ia e· :?:l" da ltf'[JUbli1·a.
!IEHJ\1Es H. IH Fomrnr:.1.
J>erf:/on

Ú1'

Tnlf'do.

Clausulas que acompanham o decreto n. 9. 085, desta data

I
A « !\lappi11 & \VP!ib (Brazili, Limif,.(.j ». •' ollri1.;ada a ler
11111 1·1•prl's1•11fa11f" no Hrazil eorn pl1·11os " illi111ifarl"s 111Hü·1·Ps
para frnlar P dl'finiliYa111P11!1' 1·psol\'í'!' as quPsf1!1•s qu;? se
.s11s1·il:rrl'111. q111·1· 1·0111 o llovP1·1w. q111•r 1·rn11 pal'finda1·1·s, po.d1•11do ~r·t· Jrrnandadu r rl'rPhrr cita<:f'w ini('ial pl'la r·omranhia.
II
Todos os acfns riue pratirar no Brazil ficaJ"i'in su.ieil11s 11ni1·anw11f" :ís I'f'SJ1f'1~fivns l1•is 0 1;Pg1ila1111•n!o,: " ú .iuri~dir'ção de
s1•11s trilnrnar•s .iudi1·iar·ins ou nilminiRtrntinis, s1•m quP, Pm
f1•111JH1 alg11TJJ. possa a 1Pl'nida 1·ornpanltia r1•1·lamal' qualquer
1•xc1•p1;i'io fundada "lll s1•us p:-;latufos, l'ujas disposiçõt•s não
pndl'riío Sl'l'Yil' dr IJasP para qualq11Pr r<'clania<;i'io 1·011cl'rncnte
ú Px1•n1~iio da-; obras ou HCl'Yi1;os a q111• r'll<'s si' rdcrem.
III
Fica dr•pPmlPnfr de autnriz:u;iín do UoYPrnn qualrpu'r alf 1•rae:lo q111• a 1·11111panl1ia fl'nlia dl' faz1·1· n1" 1'•''1"'1·! i10' 1•sfat li f os.
Ser-Jl1P-ha cas.,ada a autorizaç:iío para fun1·1·imiar na ncp11i:li1·a si ir1f1·i11:.rir P."fa 1'lausula.

IV
Fif'a r·nf,.nrlido qun a autorização •' dnda s•·m p1·pjuizo rio
prinr·,ipio rlP :wliar-sP a eornpanhia suiPitrr ús disp11si1•1lr•s rio
direito que rrgl'm as sociedades anonyrnas.

;urros
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V
A infraeção de qualquer das clausulas para a qual não
esfoja r.0111mi11ada 1wna Pspccial sp1·á puniria eom a n111lla de
um conto de réis ( l :000*) a t•ineo eout.os de rlqs (fí :OOil!f;) f',
no caso de rf'irwidell('.ia, com a ea;;sação da autorizai:fin 1·011ccdida pelo dP1·.i·do l'lll virtud1\ do qual baixam as p1·1•sp1Jf1·~
clausulas.
Rio de JanPiro, :1 de noYPmhro cl0 lfll 1. - Prdrn de Toledo.
Leopoldo Guaran:I, tmductor puhlico e iut0n1rf'f P 1·0111mPrr.ial juramentado, rua da CandP!aria, :?8.
Certifico 1wla prPSf'Htf' qu0 m0 fornm api·csPnlados n;;
estatutos, m1~11101·ial dP asstwi:11:ão, rPrtificarlo rlP i111·11rp111·n1;ií11
e lista dos su!Jscriptor"·' da-«\lappin & \YP!Jb \Hrnzil1,
Limited », exarados ·f1Jll idio!lla inglez, afim df1 os frnduzir
para a lingua \·pr·1iar11ln. o quf' assim curnpl'i f'Tll r·nzfío dP n11•11
ofl'icio " 1·11.ia t l'ad111·1:fio \·1·1n n ·'"t!ll ir.
Memorial da associação da « Mappin & Webb (Brazil), Limited »
f'-

1. A companhia denominar-sc-ha: - « l\lappin & \YPhh
'.(Brazil), Limited :».
2. O escriptorío 'l'f'gist.rado serú situado na JnglntPl'l'a.

Fins
3. Os fins a que se rksfi11a
são os sPgnintcs:

f'

li e.sfabPlf'r,ida a rnrnpan!Jia

l\' C(JOCÍOS

a) Explorar rm qualqurr ponto rio Brazil ou f'lll quairp1pr·
parf.0, como d1•t01·minar a dircctoria, qualrJuf'r dos 1'1~gni11f1·s
negocios ou industrias, a saber: dn - ourives de ouro e praia,
caJdpircil'o, fundidor de nwfaPs. fnnrlidor {}P latão, tor11Pil'll "
latoeiro, m0tallurgistas, mccanicos, fabrif'.antcs e ncgrll'.ia11f f'S
em p.rata, elcctro-prata e rutrlaria; eonvf'J'lf'florcs dn ferro e
aço; fabricantes dn fcrramnntai;;: cngPnheiros c!Pctricistas: 11Pgociantes f'm diamantPs; ,ioalheíros, relojo0iros; fabrirantcs dP
instrumentos optiros e scif'ntifieos; desenhistas, grarndnl'I'~;
marccnf'iro; cstnfnrlor: impl'f'ssorps: Pnr.adPrnadorps, lilliographos, stf1reotyf1istas e galvanograplloR; gravailorP,S "" rnatrizes e sinctes; fa)lrirantcs de vidro; curtidor e prPparador de
peiles; fabricantes de estojos e malas de viag1~m; fahricantps
de artigos de madeira f' marfim: crnprcit.Piros df' trmii;;pnrf P:
induslà'ias da mineração de rnl'taef;; lanünagf'm de metacs:
puxadores de metaes ú fieira; est.ampadorPs; forjadores; ff'rreiro e serralheiro; trabalhar e aperfeiçoar aço, prata e ouf.ros
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metans; forrniros, marhinistas, fabricantes de ferramentas,
mad1i11ismos P outros artigos, nPgrn~iando, gpralrnente, todo~
essf's 1'ar11ns nu qmwsq11Pr out1·0.s Sl•mtdhantPs, Plll todos 011
qualq1H•r· um dPllPs: Pxr1·utando ijualqunr· !l'ahalho 1111 1:ousa
()Ili' a 1·11mpa11hia (•f]fl'Illl1·r· ljU!' (\ ('.()ll\'Prtil'IIfll ao Sl'll !IPgo('io.
011 q111' possa dir'(•1·fa ou i11directamP11t1~ \·alo!'izal' ou tornar·
aprnY .. ila\,.is qua1•,.;1111Pt' dn ..; !Hrns 1111 rlirf'i!os da r·11111pn111Jia, ou
airrda f:I\ 11r·,.1·1·r· a 1p1alqur1· dns SP\IS rir1:.; a!'luaPs.
Cnmvrar, vendei', fnul'icr1r, etc.

li 1 Comprar, YPIH!Pr, fabricar, rPparar, allel'al' r, troraz'. dar
de aluguPI, negociar e expOl'far toda qualidade dn artigos, nwtaPs pr·e('.insos 1~m barras e amoedado ou cuuhatlns: r, e,.;pecialr11m1tr, 1wgoeiar mn todos os artigos fabricados, \'l'Illlid11 ..; n
·qur; fac:am partP do negocio de « !\lappin & \V1•J1b (1 !IUH), Limif<'d ». 011 qtrn SPjam necnssarios os acccssol'ios a qriaJ.ipwt·
dr.~sPs fins, 011 de orrlinario fornecidos ou negociados por qu:1Psqrn•r' Jll'~soas i11tercssadas nm taes 1wgorios, o quP ]lossanr, 110
eiJf,.mlPr 11a .companhia, vir a sr.r J•Pdidns na rH'r·a:-diín 1101·
fj1Wl']111•r· dn~ ~P\IS frr.gUPZ!''i.
União rfr ncgncios

e) TTnir-sP-ha 011 rntrar:í no todo 011 r•rn parf P rln qualquM·
nrgrwio !'0111 1111alq110r outra companhia, 1wssoa 011 firma 1·nrnnwr·1·inl 1p1i> Pxplornr rousa cprn SP :relal'ionc com o fim da pl'eSt'11lr· 1·or1111anhia; adquirir r, rxplorar romnwrcialrnPnln, total
ou pa r1· i ai mrn lr. os nPgocios, pl'OJll'Ü'dadns r rPsponsah i 1idnd1''i dP q11alq11Pt' pPssoa, fkma 011 ·compa11hin p1·11111·ipfari:i r!P
lJPll.'i aprnpriados ao negocio a r1uP si: drsl ina r;;I a 1·11111 pnn Ir ia:
rx1ilomr q1ia1•sq1wr nrgocios que a mnsrna rst.i\·r'r nuforizada a
faz1•e 011 outros de 11at11rnza semelhantn suhsir.liario;; ans s1·11s,
ou IJllí' r'om nlles se relaeionem 011 de alguma fr\l'!na rnnd11cc11f Ps P attin<'ll!PS aos fins ria companhia; e adq11il'i1· P aposRar-sP ou rctnr o r'-apilal, as acç1!r•s 011 dl'lie11t11l'l's d1~ cprnlqll('r
compa11 h ia PlllpPn harla cm quai'SíJ\IPI' 11Pg1wios: ,. c·omu <·0111pcnslH:fio a todos rssns fi1rn podC'rú pagai-os 1in !orlo nu rm
pari<' a dinhriro, rmit.tir quaesqunr ac1:õl's, storks, rfobe11l11r1•s,
tlebo1t11 re sflor!r., ou quapsqum· olwigaçõPs desl a <·01npa11 h ia: r
fawr quansquPr 1·.onvenios para coopernr;ão, rxplora<;fio !'m
cnmmum, Pmissfio tfo ar\õrs para cobrir d1'spezas. 011 IPYa11dl)
a tc,rrno qualqurr outra combinação mutua rom rpia!rjlll'l' r·prnpnnhia.
A cquisiçrío de 1Jrnprierlarll's
d) C11mprar, tomar de arrcndanwnto. barganha. ahwnr, ou
dr outra fl'w111a adquirir para os fin~ da cornpa11lria q11alq111'r
propr·ii·dnrl1~ movei nu immoYPI, 1~. l'sprPinl111rntP. (l'JTas, Pdific::i1:11es 011 quar;squt'I' onlt·as pl'opriedadl'S, dirPiln~ <' pr·i\·ill'g1os q11c 1~m qualquer tempo possarn pn r·p1'1T 111·1·Pssa rio..: :í
co11rl111·1,'fio dos negocios da companhia,
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Constru.ci;ão de edifícios e installai;ão de maehinismos
e) Construir, conservar, reparar, montar e prover quaesquPr 1,onsf,r111·ções ou obras quf', sejam reputadas eonn•nit)lltcs
ao destino da rompa111Iia. ln~tallar ou montar usinas e ontl'Os
rnach inismos e 1wrtf'nces, provendo as mesmas da necrssaria
força motriz 1• appa1·elhos de trabalho; rxplorar as mesmas e
agir no sentido dP obter as indi;:;pernmveis licenças, autorizações e pcnnis,~ão para o .rt•spf'r•,tivo funccionarnPnto .

•lfodificar:ôes cm propriPdarfos
f) 1'.\Iodificar, melhorar, ampliar, augmentar, reconstruir,
substituir ou reparar quaesquer construcções, obras, machinismos ou outros proprios da companhia r!Psde que Sf'.ia isso
Ilf'Cf'Ssario 011 vantajoso a todos ou partP dos fins da eompanllia.
()btn11·iio tlc patrntcs

r/1 Adquirir, 111f'dianf P compra, rcrp1f'rimPrlto ou de qualque1· outrn J'úr·rna, no JlPino U11ido, 110 B1·azil n em qualquer
nutra pari!', patf'nft>s, direitnR sobr't' as Il1PS11ias, JH'ivil1•gios de
invPnção, licPnças, <~OTH'Pss1ir•s f' semPlhantPs; cnnf1•1·i1· ·quaPs<(~H'l' dÍl'Pifos f'xdusivos ou uão. P limitados ao uso dP sPg1·cdos
ou particularidadps rf'ferPntes a qualquer invPnção. quf' posRam pareenr uteis a qualquer dos fins da companhia, ou adquiril-os si se julgar que, com isso advenha algum beneficio
dil'Pcto ou indi1·f'c,to ú mrsma. E de outra fórma a tomar
produelivas as p1·opriPdadPs, os dÍJ'Pitr1s ou SPgrC'dos assim
adquiridos.
l'cndas dc p1,1prii'dades
h) Arrendar, vf'nder ou de outra ma1wira dispor dP tn<Ja
ou parte de lwranças a8sim adquil'idas, compradas, tomadas de
arrendamento, consbrn idas e edificadas, rque, f'lll qualquer
tempo, par!'ça convf'nientc.

Acquisiçli<1 de aci;ôes
i) Comprar, subscrcvr)I', nu df' outra fórma, apoRRar-8c dc,1
acções, capital e obrigaçõr~s d<• qualquer companhia, no Jlf'ino
Unido, no Brazil e f'lll qualquer outra ra·rte.

Emp:restimos
j) Tornar dinheiro soh hypnl11eca rk todas ou partP das
prnpri()dades, installaçõrs, machinismos, capital em gyrn, ou
outi'o8 benR da companhia, ou so!J qualquPr outra garantia que,
a qualquer tempo, seja ·repulada valida em rr:lação a qualquer
quantia ou quantias de dinheiro e ao juro que pn~sa parPcrr
ronveniente aos negocios da rompanhia; levanta!' r garantir o
pagar.tento de dinheiro da fórma quo a companhia entender;
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especialmente pela emissão de debentures <' debcnturcs stvJc/r,
perpctuos ou de outra fórma, garantidos com publico.~ instrumentos de dação cm. hypotllcca, com ou sem din~ito de dfectuar H'ndas, 0twrando no todo ou cm partr os lwns da companhia pi·esenles ou futuros, inclusive o capital não <'lia!llado,
ou qualquer futuro capital, 11odendo rPsgatai· ou pagar qua<·squer dessas garantias ao par eom o premio ou com dt•scouto.

Venda da empreza da companhia
/;1 Vm1drr a empreza da companhia, qualqw·r parte da

mesnia ou acção a ella inherente pelo vr<•ço

q111' a <·n111l'a11liia
cntc•11dc1', t•specialmentc mediante acções (no lodo ou t!Tll pal'te
librr:adas 1, debcntu.res, debcnturc stork. ou litulns dl' 011! ra
qualqtÍ•w companhia, cxiRtcnlP e incorpor·ada 11a occa~ ião ou
cm Yia de fundação pelo comprador. ou de outra l"lírma.

V cnda 11cral
ll <l1•ral11wntc. vende!', melhorar, grrir, desr'm·oln·r, trocar,
dar d1' arrendamento. alugar, liypollH't'ar', disprn', tor·11a1· pi·nductivas ou de outra fórma, negocia!' todos nu 11art <' dos direitos e propriedades da l'ompauhia.

Emvrcao de capital
m', Emprr·gat· e 1wgoeiar com o ca1iital da 1·ompanltia que
não Jlir immedialamcnte nrccssario, da f1írma e Ro!J aR garantias t}tie a qualquer tempo PntendPr, podPudo di n~r~i l'il'a r· t.al'S
cmpregoH.

Passai· instnmzcntos neaocirivcis
n) Emitlir, areeitar, endosf\aI', dPseontar e pa,.sar notas
promissorias, letras d0 eambio, saques, 1·.onlrr•ciJn1)lltns dP carga,
ioarrants, roupons, dcbcnt urcs 1) quaes·f]Ul'T' outros i11st.1·urn1•Jl!11s
negocia veis.

Fundação de aucncias
o) .Fundar ageneias e succursaes para os fins da compa-

nlúa.

:Yomear,·ão de

)Jrocu1·Gl~o1·es, corretu1·1·s

e 011//'os

llJ 1'ot11Par procuradores, tl'listecs. pl·ssoa, 1'•llllI1a11hia ou
dos respectivos rnemlH'OR ou outras quarsqw•r p<'s!t·i· soh sua guarda 011 fid1•i1·rn11n!Í~so a~ pl'11p1·il'dad(',;
da 1·ou1pa11hia: •'lllPt'l.'garú l'Or1·Plor, Jianqul.'il'o, sP1~r•·tarw, advogado, agrnte, gerente, coutiuuo ou qual11ue1· outro Iu11ccionario de ·que a companhia cm qualquer trmpo ncl'cssitar, d•~s
pcdindo, mudando e transferindo qualquer um dos me~mos.

qualqur~1·
.~oas varn
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Registro no estrangeiro
<J) llcquercr o registro da companhia cm quacsl}\l('l' colonias e dependencias da Grã-Bretanha ou qualquer paiz estrangeiro.

Dicisãu de 111·01foctvs e tlinheil'o
1·) Dividit· \H)_los accionisla.:;, cm produelos ou l'SIJP<'it", as
111·0111·icdadPs da l"Olll!Janltia, csw·cialmPutc delH·11t11 n·s. a1:1;iil''3
e el'Jcitos iierlt•nccntes á companhia, de modo -quo tal d islribuição não importe num augmcnto de capital, que só twt·ú levado a effeito com a sancção do tribunal.

Des11ezas preliminares
s) Pagar as custas impostas e demais dcsp•~zas l'l'iat ivas á
f;mdação, rrgist.ro e rmissão do capital da compan 11 ia.

E1nprestimos
t) Adiantar, rm1H'Pstar e receber dinheiro da nia11Pi1·a o
com ou sem as garantias que entender.

Fu11daçã1J de compa11hias
U) Estalwlecet· e fomentar ou au~iliar a fol'llta1;üo dt· cotupanltia ou companhias iia·ra o fim de adquirit· ou torual' a si
lodos ou )lartc dos lirns e rcsponsalJilidades desta 1·ompaultia,
ou iniciai· e Jpvai· a termo qualquer 1wgocio ou opPra<;ão 11nc
possa t'l'thtndar· 1·1n Jw1wficio on vantagPm parn a tt!t',,111a. 11•:
collocal', garnnlir a eollot·a1;ão, ag<~twiar ou >"tthst'l'l'Vt'r nu l•Jdo
ou cm parle o capital ou títulos de garantia de qualqut•1· l'Otllpanhia, ou garantir o pagamento de .juros soure ac!,'õe.-<, 1kbentures, hypothccas, dcbentllres stoclc ou olJrigaçõcs de qualquer companhia.
Despeza de snbsc1·i1içl10

r) Ilemuw~1·ai· a quaesquel' 11cssoas, firmas nu co111pat1liias
pPlmi respr~divo,; serviços 11rcstados como ag<~nciado1·ps ou assisll•ntPs da coll1wa1;ão das al\l;õcs do capital, ou (]U:L'-'"l!uc1· ilebcntures, debcnt1u·es stuch e outros tilulos garantidos lia companhia, ou que si: tPn ham occu11atlo acurca da ftH'Illa<.:iio ou
conducção de negocios da mesma.

lleaali11s dos ump1·cuados
w) Dat· a lJltacs11uer funcdouarios, continuo,; 1111 "11q11··~
gados, pPt'mis,,fw a .que atlquirnm em condições ··~p1·1·ia1·s q11alquer ae<;ão ou inll·rPssp 1111;; lucros dos nego1:ins da c0111panltia
ou succursaes lia rnesma, uando occujlação aos m1_•,;111P:-l, 1wnsões ou ordenados, e nesse sentido executar quaesqlll_'l' <:on~
:venios, desde que a companhia assim o queira.
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Assisteneia e 1n·otccçüo aos

ClllJ!l'C(Jados

.r) Fundar e. manter ou auxilia!' a funtla\,'iio 011 a rnanu1.. n1:i'to dP hospitaes, enfenuaria.;, ou outra:; s1wirdadl's lll'1JPfic·p11(l's, gabinetes dP leitura, Li!Jlioth1•cas, institutos d1• cclu«ac:ão de onde possam origiuat'-se qual'squer l!C'11dic'-ios :ís
pps,ma~ e1111H·1•gadas pela eom1iaultia, o,; dcpc•1tcl<>11lps ou aggrcgad11s iil's ..;as pPs.-;oa~; e 11rov1•1·, suh<;<t'•'\'L'I' c>u assr·g·urar dinlwit·os ou donativos para fins. em g1•ral, humanilal'ios, de earidacl1• e hcmfaicr, ou parn qualquer exposi~ão.

Seguros,

(Jal'a11tios, etc.

y) Effedua!' srguros contra i•rrda ou damno "lll ifWtl'SfJUCr
lw11s s1•gurnvois da companhia, P contra a C'.O!ltpanhia, r• l'Ontra
a 1•vl'ntualidade de pagamentos dl) indPutnizacJ>Ps 1•or IH't·das e
da11t1111i', l'ansados ou soffridos 1101· qualq111•1· d11s 1•111p1· .. gados
da c·11u1paul!ia ou po1· qualqur'r outra 111·srna, 1111 pc'f'8oas, e
pagar -.'t eu,., ta da eornpanltia os vrcmius '' out.ra~ qu:llllht8 para
rn:u1to-r !'lll vigor taes seguros; 1J clar ou rccelwr garantias, incil'tt111 izaroic's ou quaPsquor· rr•cibos a pessoas ou. rompanhias
rjlte ineonam em resprmsal.Jilidadc a f:wor da cornpanltia.
llecla111cs
z) .\doptar qualqu('r rneio afilll ili' di\ulsar· 11 eorihc1·i1111·11f11 tfp.; prndudos da c11111p:11iliia. ~i i~s" !"11· .i1tlgado
oppn1·iu11n, c•sp1•eialmenlP mcrliante pul1licar:(>c'-' na i111pr·1·nsa,
r• ir1·11lar1•s, ('OlllJH'a e Pxposic:ão do trabalho.; ar! istil'Os ou 11uc
p11 ..;sa1n d1•.<pel'lar infpr·es.'<r, pulJiiea\,'iio di> li\'J'I>~ " pPt'i111licos
ott pt11· JlH•io til' pagamc•ntu, n•co1u111'n"a r grat ificac:iil's.

Obte11çiio 1li: decretos ou actos do Potl1·1· /,1•uisl!lti1·0

rr11'

.,

fir'qurrr;r " olttrr .qua""'([ll•'l' rl•.'f'.J'l'f11: !' :i•:!ng do
J>od1•r LPgislaliYo, 011 dP qualqurn· a1tlrn·idad1'. a q111·1!l de
di1-.·ilo, em paiz<'s c•strang1•i1·os. afim· cl1• ii1aliilitar· a cornpn11I1ia a npPra1· e tornar effocli\·a algu111a all•'rac:ão r•.111 sua
eott~l.iluic:ão, ou para qualqtwr outro fim quf' lh1~ parcç-a con\'('11 ir•nl "; P, iniciando e instauramlo quaPsqncr· ]ll'Oc'.P~sos o
al'1Jí1·s. i'i se julgar dirccta nu i11di1·,.c·lat11Pnf<' 111'(•jt1diL:ada ou
JL>.;;nrfa f'ttt seus interesses.

Actos de

nuc11l1~s

/1b) 'i<azC'r e pratiear todo n •qualt1UPI' aL'.fn ou cousa
a1if.,1·i/adi1 i'"lo Jll'(•s1•11!1\ na qualidad1• d<' !1·11.1-/el's 1111 ag·1·1tt .. s,
s(1 1111 l'lfl c0111panhia de quaPSflll('l' pPssoas ott sori<'dndes.

Podrres uc1·111·s
1·r:; Prat.icat· qua"~!JlH·t· oultr1s arlos IJl!I' a !'oJJt1panhh
julgue incidentes, const>rltancos ou altinen!r:s a lodos ou
algum dos fins supracitados.
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E fica Pxprcssamentc dcclarndo pelo presente que a palavra co111panl1ia iwsta claw;ula comprchcnderá qualquer
assoriaçfio ou corporaç.ão, •11uPr 0steja ou não incOL'JHJl'ada,
tlomiriliada no HPino Unido, 110 Hrazil ou Pm qualquel' pa1·tp;
n é nossa intPtu;ão IJUP os /'ius a•1ui Pxarndos cm eada u11t
dos pal'al!raphos, sahas as 11isposiçÕL's pxpr·pssas l'lll contral'io, não sol'!'ram restt·ici.;õPs d1~ P.~pcril' alguma, pnl'\"i\111ura ·clrdrnlidas cios sens pi·oprios t Pt'mos.
L A l'PSJH1nsallilidaclP do~ ae1·innisfas sPt'Ü limitada.
G. Cunstif.ui1·ú o 1·api!al da c·.1lll111auhia a q11a11! ia d1'
!: Hi.000, dividida <'Ili lií.000 al'1:t1ps dP l.: 1, 1·ada urna. s1·11d11
facultados podPt'PS ú c·ompanli ia para angm1•11tar o I'PSpPd ivo
·i·apital com a erPação !\ 1•mis.~fw 1k novas a1·çi!Ps. 01"di11arias,
dPfel'idas ou gnsando 1k qualqu1•1· pt·ef<'1·1•1tcia, pri11ridad1· ou
priviJe.gios C condições CSJJPCiaPS a Pilas inilf'l'1•11f1•,;, l'Ollflll'll\n
o detc1·minar uma 1·esolnção i>:'pPL'ial da 1·n111pa11!1 ia. l"i1~a
0xpres,;amPnlP (!Peiaradn quP. spmpt'P que o 1·api tal da !'Olflpanhia tivPr de sPr dividido c·m a1·çõ1•s 11 .. dil'fl'!'P.11ÍPs da,.;,.;('s,
os di1·eitos inhl'rPnl.Ps a ·qualqrn·r dassl' JHid»riio ,.;1•1· divPl'sifil'aclos cm vil'l11dP da sancçãl1 d1• uma 1·1·solrn:fll1 app1·ovada
por uma maioria de t res quartos dos mPmhrns pr1•,.;pnlP'i ou
l'Pprescntados, votando em uma assc•mhli\a, dis ! inda, elos possuidores de a1·ções cln:quPIJa classt', nu Plll assr·m11l<·a. Plll
Sl'parado, dos pnss11idor1~s elas aPÇÕPs d!' qualqupr das l'lass!'s
que S<' tratai·. conforme o ca~o. Em cada urna d1·.~sa>< a.~,.;1•m
hlí'a~ Sl'pa1·adas o 111101·11111 não poder:í s1·1· inf"l'rior a duas
pessoas prcsentP.~. possuindo ou rc1n·esrnta11d11, pelo ntl'llOS,
a quarta parte rias ae<;ÕPs da classe cm quesUiu, Pmitfida,.: na
occasião.
Nós, as diffPT'Pnl1•s iwssoas. cujos nornPs e P111lpr1:ços
constam rJo pl'PSl'I1t1., 1~stando dP~P.iosos d•~ nos c11n,filuirrn!ls
e.m companhia, Prtl ,·irludP do prl'sl'llfl' llll'llllll'ial dn as-.;ociação, resolvemos lnmal', eada um. o nrniwrn dt> ac<.'<)P~ do
capital da companlhia exarado Plll fn·1itP aos 110;;,.:ns r1·.~rw
ctivos nomes.
!fomes, endereços e quali(icw:1io dos s11bsrl'ipto1·1'S -- .\'11111l'l'n
de Hi'Çííes suliscriptns 1wlos suf1scriptorrs. res1w1·til'lllll!'llfl'
Herbert J. l\fappin -158, Oxford StrcPt, Londres,
W, Ourives de Prata.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WaltP!' Thorpp Harldock. -ThP lloyal \Vorks. ShPf-

1

field, Ouriws de~ Prnla ........................ .
Datado t>rn . :.'8 d<' agosto rJP J !1 t 1 .

~
TestPmunha daR assi~natura~ supra: s1í .T. T. Bo~·Ps,
J;:i8, Oxforrl SlrPPf. LnndrPs, \V., secretario dP u111a 1·111Hpanhia.

Por ró ri ia conforme. -- lf. Hirtks, archivis(a assistente
de Sociedades ,\nonymas.
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Estatutos da « Mappin & Webb (Brazil), Linüted »
l'l\ELl.\l!N.11\ ES

.Ytiu tem apJilicaçtiu u 11ulllli'u

« .t »

J. As db;posições eoulidas nu LJlladru « .\ » du pri1tt('ÍJ.'tl
arnwxo da lc>i de eompaullias ( Consolida1:ãu 1 de HlU8 não
serão applieaveis a esta eumpau!Jia, sal\ o u 11ue do mesmo
coustar uestes estatutos.
INTEHI 'llE'l'.11.:.\r J
;!. . ,\s a11uuta~ües 111a1·gi11a .. s 11ã11 afl'pcla!'ãu a cuustrue(.'fío
dos presl'nles psfatutos·, e ua iuteq1rda~·ão dos mr·smo.-; as
pala\Tas p loeu~iiPs ad('auti• l'xarndas terão, dPsde qun não
l'ontrnri1·111 o 111w dispÜP o kxto, as signifieat;Õl'S que sr• lhe
~Pgl1l1 lll:

-- .\ 1·111npaultia. signifiear<Í a supl'a citada companhia.
O llll'Z l'i\'il.
-- .\,; palaYras dPsigna11do o si11gt1lar itlt'luirfio u plural
1• 1·ie1•-versa.
- ,\s palavl'as r.lesiguandu o 'ct'llt'l'tJ rua;;nlliitu igualmente
iitduirão o gene1·0 feminino.
- As palavras r.lesignaudu µ1•ssuas iuelu irão sor;iedac! ts.
- - '.Vl('Z,

1:1.1\L\l!Ss.i.o

1'01\ .\lil·::\t:i.l\,: ..\11

IH:

Sl'HSt:l\IPT!IHES

T1uas i/w: cu111111 issií1·s dl' s11bsc1·í1":1io

:i.

S1·1·:í licito ;í 1'.un1pa11ltia pagai· 1·u1n111i,,;,;ilo a qualqur·r
p1•la ~tdiseript;ão ou Jtl'Ollll'S.'<a tk ."u!J,;r;rip1:ã11, qtW
pf1'1•du;,:r 1·n111lieioual ou dl'fi11itiYaJ111•ut1• rk qua1•...;.11m·r acçfü•s
da 1·ompanhia; r agPrieiar, rstirnular ou auxiliar a agf'll!'.Ía\,'.ão
ck su!JscriptorPs definitivo,; 011 sol> 1·ondição das aecões da
companhia fH'lu p1·1·ço masiHw d<' dou...; shilli11us por arção .
111•-;s11a

. \CÇÕES

,Y11111.r1·0 rlc nrrin11isf11s
~.
O nu1110ro de ac1~ionisla ..... qu0 farfl(l pa~li· da rnrnpa11l; ia 1inl'ill...;Í\ r• os 1·rspel'liYO." ernp1·,.gados,. nao l'Xl'Pdl'rÚ
a r·i111·111•1ita; P ,.;j, pon·,.utura, duas Oll mai.~ al'i;li1•s da 1·nmpa11hia, 1·011.iu11darne11te, para os pfft>ito;;: da pl'Ps1·ntr clausula,
sl'1·ii1: 1·011sidr•rndas com!) um só accinnista.
. .
"· Pelo prPs1·nte fica 1•xp1·Pssam1,nfn prnlulrnlo dar-se as
ar,:ões i/e/11•11t111·1'. drbcnt111·1'-siock da eompanl1 ia :í suh•wript;ftn
puhliea.
·
Distl'i/J11içiiu

G. ::;ob a l'isralizar;ão da dirt•<·lori;1. p11r!Prã11 ª" at·i;õ1·~ .•;;r·1·
collncadas ou r.le outra ftírma disposta~ 011 1·n11fiadas a JH':isoas
Poder Executivo - 1911 (Yol. III)

H

AG'1'üS DO Pül>EH l>XEC:Ü'i'lVO
1111.~ f1·1·1uos " wli a,; e11mli\;Õ1!,; LJUC a rnesma tlil'ectoria c11l1·11d1 ·1·; sal\ a~, Pnlrntaulo, as disposições cm contrario con-·
,;iguada,; 11us pn•se.nte,; l'Slatulos ou constante de lJUUL'S<JUl;I'
co11Y1!uios em vit'lutle dos quacs tenham sillo eullueada,.; as
al'r,iit•s da companhia.
A directoria IJOUL\l'Ú pl'ovidenciar, por ucea8iilo da emissão
úc acções, varn que seja feita uma diffe1·1_·uça entre llS profH'iP.tal'ios das mesmas, sobre o total ·das entraúas a pagai"
n Jixan\ a époea do respceti vo ·vcnciJneuto.

P1·estaçúcs
'7. Si vela;; t;ll!ltfo,:ões de l)Ullueai;flU de <jlWlqUL'l' <tL:1:ão, n
todo ou pac·t11 do Yal1H· da !IIPSIWt for pagavul medianf1\ pr1·sta\,'Ões, cada urna dessas p1·1·stai,:ÕPs devel'ú, 'iJWU11li1 \ 1•111~ida,
snr paga á eom11auhia 11L•lo possuidor da aui,:fw. Us 1111s,;uido1·us t;Olljuuelos de uma ae\)ão serão todos, pessoal uu c11ll1·etivamcnlc, rcsponsaYPb pelos pagamentos de todas ª" pn·slações vcncillas solire a mesma.
l'uss·tlidol'cs conjnnclos
K. ~i dirr .. 1·1>11f1·" pp,;snas forr1n 1·1·µist.rnilns 1·1111111 p11s·s1tid111·p,.; 1·c111.iu111·.f11.~ de• qualq1wt· aC'.1:ão, 111ialq111•1· dl'flaR pockl."'í pas;.;a1· J't>c:ilio,; 1'i1·111c•s u valiosos p1•lo ldivid1•11do q11"
t;ouhcr (1 mesma acção; e !acs rceiLos scl'iío c'.cll1,:idi:1-ail11,;
sul'l'ieil'llll' dl':-;olirigação pol' qualqurr di\'icll'ndo 1n1 tli11ill'il'11
pagri sobro tal at:ção. Ern ea;;o de fallt>1Jillll'lllo d1) Ulll 1111
111ai,.; p1·11pri1·larin:< C'.Ot1ju11clos tlc~ qualquer aeçií.o r1·gislt-aila,
o solJrc~viv<'11lu 011 os solJ1'C)Yiv1~nfcs SPJ'Üo as uuicas 1".'SS11a.~
;i.~ quaPs a 1·0111pllllllia 1·,.eo1!111·ec·1·~1 qual11uc1· li(ulo 11\1 i11l1·r""se ;í nrnsuia acção.

Cel'l ificado de acrão

!l. Todo ac1·inuista tPrú 1]il'dlo a um 1·1~rtifi1~adn µi-al11if11,
snll o sP!lo s1i1·.ial, espeei ficando a ac.ção 011 ac1:f11·~
q11P 1111ssu1t· e a q11a11t.ia paga "o!Jr·1~ l'llas: 1: tal 1·1·1·lil'i1:ad11
11rn· si só consl itu ir(1 prova da propric1ladc 1fo cada acciopa-.;~adn

i;<fa :í :wçiio m1 :ís al'</Ô('S lll'llt; PSp1•cil'i1:ailas, fi1·a11dll 1:xpl'1·s~11
P dcdarailo f!UP na hypot.lws() de proprielarios con.i unet.os. a
1·ompanl1ia não sprú obri,gada a emittir mais de 11111 1'1'l'fiJ'i1·aclo 11al'a todos os pr·oprietarios: - a entrega de um cr:rtificmdo a qualf}um· um 1ksll·s, .ç·11nsid1•rar-se-1ha sufl'i1:i1·11fl'
para lodos os demais.
11

Novos catifirndos
10. Si q11rilquc-1·

tl1·.~fl'c;

1·1•r!il'i1·a1los pp1·1l1·r·-s" 1111 :t\'al'iar.-

poi!l'l'Ú ~l'I' ;;11J1"I it11i1l11: si. pOl'l;lll, (1 \ l'}lt11 1•1·1·lil'i1·ad11 11ií11
l't'11· 1:xhihidn pa1·a o fi111 dP SI'!' canl'nllado, srí s1:d 1:0111·Pdid11
11 novo m1:ilia11tP prnva dr: lal 1wr·1la ou drstruii,;ão ilo a1il i;.:-11.

SP.

mrrliante inclr.mnizaçiio ou r1trn1\SfJUrr nutra~ r11ndiçiíes .q1w
o Conselho, conforme o caso, exigir. r.ada crrt.ifi('ado noyo
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cusLará um shilli.ng, que será pago :'i compa11ltia, 011 11uantia
inferior a essa, conforme a directoria determinar.

N(iu sc1·ãu 1·ecunhecidos

Uô

direitos de terceir'os

11. :\ co111pa111tia não poderá ser obrigada a rern11l1ecer
q11al11uer i.titci·essc equitativo, cvl'.ntual, futuro ou_ parcial so~re
qunlquc1· acção nem qualquc1· Lhrello ou gara11trn (salvo disposição do seu' regimento em contrario), a não ser um direito
absoluto conferido cm qualquer (•poca ás pr•ssoas 11uc possuírem taes acções.
Cl!Al\JAllAS SOBllE UAPJ'L\L DE .ICÇÕGS

Chamadas pela dil"ccluria
!~. ,\! directoria poderá a qualqw)r tempo, sujeita aos
(1)1·11111s 1: condições sob as quaes se effcdua r uma emissão,
razc:r as clta111adas que cnle11de1· contra os acc.ionistas, de
dinlwirns não pagos da~ suas aL'.\;<'°íPs respeclivas; 11fío o fa1.m1do, Pllfi-l'la11lo, si Has t•o11di(;1!Ps da emissfí•J 011 sub~cripção
fo1·u111 consi.gnadas 1•pocas fixas iiara vagarnc11 lo. Fica entendido .que nenlturna Hova prestaçfín considerar-se-lia vnncida
a11L•)S de decorridos do11s mezes da tlala do paga111ento da
nlt.ima; e 111·11hum acci1111isla pml1•r:·l st:r 1>11rigado a 1,,1gar
1pialqu1)1" 1·ntrada, aules de 1ki.:onidus :!J dias da dala do
avi~11 tJllf' Jlw r,·,,. 1•11Yia<lo 1:ol11·a11do lal uut1wla. Fi1·a 1•ntendido
qiw uma sirnple~ t:harnatla não excederá dP :!'i ';ó do valor
1101ui11al de caria acção, e cada ~wcionista ser{l obrigado a
paga!' a quallfia das cl1amada~ assitll fPila~ :ís pessoas, nas
.~poc~as e logai·e~, co11formo dei crminar a directoria.
Uma
chamada poderá ser paga em prestações. Todos os avisos de
chamadas de carlit.al especificarão a t\poca e o Jogar onde
deverão ser cffectuados paga.mentos.

Quantias 1waavcis 1Jclas condiçr7cs de

1111ul

subsCl'ipção

t3. Qualqurr quanl.ia que em virtude das condições de
lk acções se tomar pagavcl por essa occasião
011 ern qualquer rlata fixada, Sl)l'Ú co11sidcrada para todos os
l'f'!'eiln~ do presenfP liquida. certa e pa~avPI na rlata respP1·l 1rn; '"no easo tio falia dP pagamento, sr·rão applicav1ds
a~ ti ispos i1:ões dos pl'esrnl<'s cst atu tos, rdat ivas ú cobranca
de'. .iurn~. courisca<;iio e semellrnntos. e mais quaesq111·r out.rÔs
dispositivos cabíveis na cspecie. F, a nolifil'a<;ão e cobrança
a.q-; im fritas considerar-se-hão, nos tlovirlt1.' 1ermos e de acr·t1l'tlo cnm o presente.
~ul1scripção

l'ossu itlo'l'cs co11.iunetos
J \. O~ possuidores conjunctos dP uma acção .~0rfio individual 1• collectivamente rcspo11savris por todas as pl'estacões
d1~vidas em relação á mesm&.
·
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Chamadas co11sitlcmdas feitas

15. Consi1krnr-;;e-lw. feita uma chamada ua data Plll que
f<'ir a mesma autorizada por uma resolução approvada pl'la
directoria.
FaUa de pa11ame11to
16. Hi se verifirnr a falla de vagamento dt~ alguurn
pl'esta\,'ão vpncida, pet·niaut'ePndo a mesma sem solw;ão, o
1~onsPlho potlrrá, quando f'Ltl!'nu1•1' l' SPlll IJJ'ejuizo do ""li
direito t!P confiscar tal acção, lia confo1·midatlc dos vodPn•,;
lllW para isso llw são t•.ont't•ridos, dumandal' .iutlieial11rnnl1• 11
accionista Plll atrazo pPla quantia 11fw paga e .int·u~, I' p,.;le
não poderá votar· ou cxpree1· quap,.;.(1ue1· pre1·ogalh«t;.: ou p1·iYil!~µ;ios inhPI'PlllPs a1J al'cionista. :-\i a Jll'Pslação \'f'tll'ida spiJrn
qualq1wr acção não f1!1· paiga na data do re~pectivo v••ll1'imento, ou antPs, o Pntiío p1·01wietario será obrigado ao paganwnlo ele ,iul'os, <i taxa quP ,.;p1·ú fixada 1wlo 1:onsellto, nf'to
PXCPd1:>nln a f: 1 O pol' cPnlu ao anno. a contar do <lia uú u·rwimento até rpal vaganwnto .

.1 i. .'\.. dir1'do1·ia pod1•1·ú, quando e11!1.·1Hlet', rP1'<•lJ1•1· por
:.ukantanwnlo de quahJUPt' aecio1Jista qm· assifü Ll1•s1',jl:, lodo
ou parte de quak1111•r dini11riro al1;n1 da.s prestaçÕPs \'PIWidas
na rn·(:asião. E sohrr PSS<'S ·dinlwirns pl'OY<'llienlPs dl' adeantamruto ou sobre aqul'lle~ quP a qual(1uer tempo excPdrrt•m
o total rias •pr1•sta1;fíps P11tão eobl'adas sohre as ae\,'Ões, 1·1mst i\.uin•lo assim, aul'allfallll'llÍll, a l'lllllpanlJia ]10rJ1:1·;i pagai· ,Ílll'OS
a quall)Ul'l' taxa, qu,. 11ão l'X·1:Ptla, Pllll'danlo, a 1•i11eo p•H' 1:nnto
pagos ao ac1:io11ista 1p.11• as,;i111 adPanla1· ,. a Jtli1·l'duria 'º
a1·1:Pilar. Pol'l"m n•·nllu111 ai!Pa11ta111rnto de p1·c,.,ta\,'ão podel'á
i'C!' ineluido ou IPvado a ·qualquer conta para garantir pagamento de clivi-cll'ndos rnhrn a aci;ãn l'rn rt'lação :í qual vPrificou-se o adeantamento.
TR,\" SFElrnN i:L\ I~ Tll.\N S:\11 ss.i.o DE .\C\;ÕES

18. Uma aci,:~o p1Hl•·1·ú Sl't' lransfPrida por 11111 a1.:t·ionisla
ou por qualqtwr nulra pl'ss1ia qup 1m1·a isso t1•11ha dit·l'ito.
ao accionista pscolhido pr•lo !l'ansfc1·p11f.e; salvas r1uaPSt!IH't'
disposiç.õPs l!lll contrario I' os lermos da ;clausula :! '1 dos
p~esPI!lfS, lll'H.hu!na a1·\,'iío podPrú sl'r 1rans fp1·ida ú ]ll'ssoa qu1\
nao. s~Ja a1·crnn1sla, rmquanln q11aL1urr pessoa igualmente
ace1m11sta (ou l]ll<'lll íJIH'r flll" st'.ia q1w a clil'Pt'Íoria e11trndrr
qnP l; 11til aos illf<•1'PS~l'S s1wial'.'\ aclmittil-a l'IJll!O a,.;,;ociado,
d1·s1·jal-a t'tl!llJ>l'lll' pPlo sc-u ju.•to \alm·.
1~. A não ser· nos ca:-;oR P111 fllll' a tramfl'rC'11cia SP,ia feita
em virtude das clausu.Jas 18 P :!í dos pt·rst>ntrs, a prs~oa que
propnzer transferPncia rfo quaf'sqrn•r ª"\.'ÕPS (daqui pol'
r\ranle chamada « nutrn·gan!P !.1·an~frrP11tp » 1 rleYPrú dai' nYiso
por escripto á companhia (aYiso este que ll'aqui por 1\Panlc
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será dito «aviso de transferencia »), tleclarando a sua intenção de transfl>rir as mesmas. Tal aYiso e;;pecificará a
quantia que rll0 determina como valor razoavel, n a ·co~
pa11ll ia pofkrtí l'1H·a1T0gal' como agPnle vr11dPdo1· de tal acçao

a qualq11e1· lle RL'US aedonistas (nu 1wssoa Pst·ulltida como
a1·i111a ficou dito) \>Pio prrço assi111 delPrminado, ou ú opção
rio 1·ornpraclo1·, pP!o valo!' razoavPI quP sP dl'!Pl'llli!lar na 1:onfor111idadP dos pt'PsPntPs Pslat11t11s. () aYis11 da transferPncia
pod1·1«Í ind11i!' Ya1·ias at'(;ilt~s: P, 111·slP t·a~o. va!P1·:í 1·omo ;;;i
fthSP 1lado um aYiso <'Ili SP{lararl11 Pllt 1· .. !a1:ão a 1:a1la 11111a
d1•llas. ( l avis11 d1• l1'a11sfp1•pr11·ia niíll s1·1·:·1 1·1•v11~a\·P\, sal\'ll
1·11111 a "ª1ll'çã11 <la tlil'rctol'ia.
~o. ~i a 1·.ompanhia, no prazo ri•' 28 dias ap<'1s a rrcPpt,;iío
11" um la\ aviso, achar um at•c.io11isla -:nu pl's~na Pst·olllirla
1·1H110 at·ima dito 1 quP quPi1·a 1·0111prar a a1·1:ã11 P (j\lt' rlaq11i
pol' tlrante se1·:'t th•nominatla o « a1,1:innista 1:omprador »), o
rli~to dt>t' aviso ao nutol'gantP pl'O]li)!ll'!ltt', p.;lp sr·r·:í 01>1·igado,
dl•poi,;; do pagan1Pnto dr1 ya\111· raz"ª'''I. a t1·an,f1·1·ir a a1·1::in all
a1·1·i11nisla r·omprador.
:! 1. :la assPm!J\(•a g1•ral ol'din:uia t\i> 1·at!a a11110, a 1·1m1p:1111Jia "Ili rp,.;o\ut,:ão l\rl'lal'ar:í qnal o Yalnr 1·aznay,.\ da a('\;iiti:
" 110 1·a~11 dP Yrnda 110~ lP1·1nos da 1·lau.;11\a 1\l d11~ p1·p,.;pn l.PI',
a i111porta1wia a,.;,.;i111 rkl'la1·at1a 1·0111 11 aPtTf•,.;1·in1t1 "11· 1·in1•11 pnr
('l'1tlo ao a11110 a t·ontar da data tia assP111\il1'·a at•; a data da
ratificação dP tal \'('lida (.:í. f'Xt'l'Jl\:iÍll d1• qualqllr·r di\'idPndo
pag·o 111'..;sa nr•t'asiiíll) 'f'l'1Í ('llll~itl1·radn " \:lllll' !'aZ!la\f'\ pn1·a
o fim da rlaus11la Hl dPstrs p,.;tatlltn,-,
"'
:!!. ~i <'Ili qualq1w1· 1·as11(1«111lloq.:a11t1• t1·a11~1·1·1·p11t1• ». dPpní;;
dP nh1·igadn r·111110 adJ11a dito. não f'l'\'1·1·!ua1· a tra11,.;l't>l'Pllcia
tia ae<:ão. a 1·0111pa11'!lia podf'l'Ú 1·1·1·Pl11•t· o di111lPi1·0 da 1·umprn,
mandando Pm sPguida la11ça1· no 1·1•:,:ist1·11 n r111111i> d11 arnioni,.;fa n1111pra1lnr. f'n1nn p1·np1·iPta1·it1 da a1·(,'iío ,, guart\arü o
t\i11!i1•i1·11 tia 1·11111pl'a 1'1n 1•011fia11~·a para o 1Jtdol'ga11IP transf'i>1·t>11i1'. o 1·1·1·ilio tia 1·nmpa111Jia ,.;1•1·:í q11ila1:i'1ll l'i1·111P 1• Yalin,.;a
para o ac1·íonista 1·1111q11·ail111', e• tl<'pllis d1• 1·1•gi:·drndn 11 1H1111P
d" 111t>~11111 1111 ·'P11t.irl11 dP f'XPJ'1•ror os prJrl1•1·1·~ :11·i11rn., a ,·a\itla1le
do ndo 11i'ío p1Hll•r{t SI'!' discutida p11!' 111•ssoa alguma.
!3. Ri a 1·ompanllia não a1·hal', 1!1•11!!'0 1\11 111·az11 d1' 28 dias
dnpois dP rr1·Phr1· o a\·isn dr tl'a11,1'1•!'t'lll'ia. 11m a1·.1·ínnista q1w
rp1ríra 1·nmprar as ac1;õcs. (' t iYl'l' avi.,ai\11 da ma111·ira t'.omo
aeima dito, o 011torga11tP t.ransf'p1·1•11tf\. l'lll .q11alq1wr occasião,
d(•ntro dos tl'rs mrzrs S!'guintPs, t<'rá a lihnrdade, PID ohrdí1~ncia :í 1·\au.,ula :.!3 fios \ll'PSl'ntPs, 1lP v1•nr\<'1' f' transfl'ri1· as
ar1;1írs (011 aqurlla~ niín rol11wadas · a qual1J11Pr p1·~s11a r por
r111alqHPt' prci:o.
~li. Qua\qurr ac1:ão poclrr:í SPI' transfrritla pnr 11111 ar,einnista a um 111Pno1· dP q11ah11wr df•scr•ncl1•n1·ia. ao gP11r11. (1 nora,
ao pa<>, ú. mã•>, ao il'mão. irmã, solJl'inltll, s11]1t·inlia 11111\hcr
011 marido df' tal aecinuista, P qualquP1' a1·1;ão rlP 11~11 arcio11 i~la fallrcidn podPr(1 ~er tra11sfp1·ida p1•los rr~pf'divos tes1arnPnlPirn~
on iuvP1I!ariantPs, a uni JJwnor dr qualquPr
dt>s1·P11dP1H'ia, gP111·0, nora, paf', miít', irmão, Íl'lllii. sobrinho, sol11·i111ta. \ i11\·a nu Yiu,·11 iln t'i11ado a1·1·io11i~ta (a q11i>m 11 t'alk~·111()

h11u\·f':-;-:'P

Pxp1·r 1 ..;~ar11PntP

11.·~:i.do

a

11n11-.:111n

1,

P a:-; al'(;õt·~
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averbadas no nome de trustees do testamento de qualquer
accionista fallecido podem ser transferidas, em conseriuencia
de qualquer mudança, aos novos trustees de tal testamento
cm funcções, e as restricções da clausula 1~ destes. estatutos
niio terá.o applicação a .r111alq11c1· transfcrrmcia rrntorizada ppla
presente.
2fí. ·A directoria poderá recusar o re~istro de transfercncia de qualq11Pr acção: a) desde que a companhia tenha
um direito dr~ rP!Pnção sPl11·0 a nH'sma; IJ) c111 si na opinião
da clircctoria não convier corno accionista o beneficiario dn
llransfercncia. !\!as o paragrapho b d1!sta rlausula não terá
applicação a qualqu0r· transfprcncia j:í feita a um accionista,
nem a tra11sfr!r1'11cia fr!ifa f'!ll yil'fndf' rla clausnla 2!1 rlr;sf0s
l'!slat.utos.
2{L A companlhia mantrr:\ Pm nrdcm um li\To para o
registro rias transfr)rpm•ias, do ·riual constarão todas as 1rnrticularidar!cs de qual111wr transfPrrncia ou transmissão de qualquer acç.ão, e uma rernmwraçãn não Pxcedentc a dous shillings
n seis pence poclcr:í srr cohrarla pelo lnm;amcnlo rJ() carla urna
dessas transferencias ou transmissiies de acções, e, quando
exigido pela dircdoria, clrvcrá ser paga antes do rr;sprct.ivn
registro; cada inslrnmenlo de transfercncia rlw,erá ser rfopnsitado no cscriptorio da companhia para registro acompanhado
pelo certificarlo ele ac<;-ÕPs a transfrrir, e mnis qualquer outra
prova que a dircctoria r~xigir, para pro\·a1· a authenf.icirlnrle
do titulo 1le tra11sforP11tr; ou sf'n direito rle transferir ns
acçõt"'3. Qualq1H'r dos instrumentos dn transfercncia, .que tiverem de ser registrados, dcv0rão sr;r rC'tirlos pela companhia.
sendo, porém, rlevolvirlos ao rlepositario aquclles aos riuacs
fl'>r negado registro.
Exhibiç17o rle cc1'li(icarln

27. Nenhum accinnista tPr:í o dircitn rle fazer registrai·
uma transferencia dn acções nos 1ivrn.~ cl:t compan lt ia sPm
Pxhihir o certifir:tdo origina 1.

Pra.r:e dri trrinsfcrencia
28. O instrumento ria fransferrncia de riualqner arçãn
da rompanhia s0r:t na fórma usual e com1rn1m; senrlo 0xPcutarlo por ambos, tanto pelo transfrrl'ntc quanto pelo hcnf!ficiario, sendo aq11eJlr; consid0rarlo possuirlor rle tal acc:.ão.
até que o nomf' rio henf'ficiarin s0.ia lançarlo no livro r!P
registros.

Restricções

29. Nenhuma fransforr;nr\ia rle acção poderá c;cr registrada
Pm ra"o algum. si a r·nmpanhia ti\·pr 11111 rlir0itn rl<' l'Pff'nr•ii11
suhsistrnlc snhrr• tnl a1~r:ão. 11n f1írma rln af'f. /1'.?. e a rlir1·1·tnria
!0rá a facnldarle rlc 110gar o r0gistro á transferencias ri() qualflllPI' arcão PITI par(P pa.un. 1•111 r·arla nm rln~ sP.u11i11tPs 1·a""":
f. Si o transforento, ou qnalriucr rir; vario~ fran~fcrr~11t1•s.
""' iY<'r indivirlarlo parn com a companhia;
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2. Si o beneficiario, na opinião da dírectoria, fôr nm irrespomavAl, incapaz, ou pessoa que não est.Pja na altura ele sei•
accion is ta.

Enccnamento do livro de trans(crcncia

:10. Os livros de transferencia serão onemTaclos durante o
prnzn dl' quato1·zc dias qun Jll'l'Cl'dPI' :í J'<·1111ifín da a.~.~1~mh\1;a
µp1·al 11rdi11a1·ia 1Jc- 1·ada a11110, salyo 1·a~,, ili• 1ii'l1·1·111i11ai::ío 1·111
1·111!1r:i1·ill p1'in rli1·pclol'ia.
Transmissão por morte
:11. Os tcstamenleiros ou invenlaríanl1:s da succcssftn do
accionista fallccido, não sendo este um de varios vossuirloens
1•111 1·n111mu111, spr·iio as unii:as Jll'~snas f'Jll 'lt1<'111 a 1·11111pa111iia
n•1·nnhccerú qualqurr direitn ús acçõrs r1:gisl.radas nrn nomn
do dito :wcinnista; n na ovmitualidarlo do fnllr•ci 11rn11lo de ll!n
1111 111aiR pnssnido1·cs euujunctos rio quaesq1w1: a1·.i;.i"íl's, º' soli1·1~
' i\·1•1tl1•s s1•1·:ío as u11Ít'as p1•si\oa.~ Pm q111•111 a 1·011111:111l1ia ,.,,_
1~nnheccr:'t qualquer direito ús mrsmas a1:r;<ics o\l inl.cresse
11cllas.

Pessoas a serem registradns
~l'l. <)nalqnp;· flPf'soa \lllP Yir·1· a t.•r rl11·Pitn a 111na :11Tfín Plll
co11sPq11Prn·.ia da morte, fallPncia ou insnlvcncia de q11aH1'uer
ri1·l'i1111isla. 1111 JHll' q11alq111•1· ot1l\'11 rnPio ]l'gal. q111• 11ii11 a l 1·a11sJ'1·1·1·111·ia ll'llal. pnd1•r:'1 ~Pl' i·1•gi.-drado 1·11111r1 :11·1·i1111isla il1•p11i."
dn exihihir a prova do srn direito que opporluuamcnto fôr exi.c:ida pr·la di1·1•1'.!111·ia. Q11alqw•1· Jll'S'ºª q111• tiYPI' 11ldid11 di1·pilo
a nma aer:iin cm virtnrlc rio faller.imcntn, fallenr.ia ou insolvmH'.ia de qnali111or ae.cionista. su,jPila aos dispnsitivn>1 1·,.g11la1111•11la1·,.,. soll!'I' t1·an.'li'P1·1•11cia.~. 1·011!ido' lll'~!1•s Psla!11!11~. 1111r]p1·:í t1·a11sJ'p1·ir ta!'s arçiíl'~ para n S1'1! prop1·io 11111111· 1111. 1•111
VPZ do misim procmler, escolher uma pessoa para o nome rlella
,<.;1>r n~gistrado como beneficiario a tal acçiio.

Instrumento de ii'rtnsferencin
33. O in~trumrntn d1~ f.ra11~fl'r1·nl'ia rlPv1• SPT' ap1·PsJ'11fadn
:'1 1·n111p:lllhia n1·ompa11had11 d::i pr1\\·a q1ir· a rlirPr•.toria 1•xigi1·
parn p1·nvat· o rlirPito do oulonmnto tranRfnrenf.n, e em Rr.µ11 ida a 1·.11111pa11liia l1111s (,.1·11111s da l'la11,11J:1 :'!I} 1·1•µi-d1·a1·:·1 11
IH•111~finiarln como accioniflta.
:lí. .\ dirf•eloria por!Pr:í JlP<lir afls if'c;la11wn!l'Í!'fl' 1111 i11vnnlariantes do um accionista fallr.cirlo que transfiram as acções
d11 J':illP1·id11 :'1 Jll'~:o;oa por P\lps l'Scnlhida I' apprn,·ada pl'la din•cl.m·ia: P si os tcstamenlP.iroil n invcntarianfPil nfín al!PndPT'Plll imnwrliatamPntR a tal porlido, consid1•rar-~r·-1Ia qun os
111,.,11111.; P11Yiara1n :í cnmpanllia n111 :n·i,.11 d1• lra11.;r1·1·1•111·ia 1111~
ln1·11ws do ar!.. 1!1, o romn fPndo ncllr~ PSfll'1~iril'a1lo 11111a qrnwfia
ignal :í irnpnrla11cia prtf(a p1•las ac1:.iíl'S cnlll11 'al1ll' r:m1av1•.l. vi·gnrnndo
disposir.~ifos dos arf.s. 1!) a 2fi.

ª"
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S'5. Nenhuma transf Prencia de acção (salvo com prev10
consentimento da Dircct.oria) será registrada depois de ter sido
feita qualquer chamada de capital sobre a mesma, ou depois
de vencer-se l'ontra Pila qualquer prestação, a não S<''l' que a
im11ortancia de tal cha•uada ou prc;;tação, a quantia de todas
as prc~tações e l'liau1adaô f'lll at1·alo (si as IJ011\'eI') sobre as
demais acções do trausff'r·f'nle e mais a importancia dos juros
(si os !houver) soln·p chamadas e prcstaçõps em atraw se.iam pri111ri1·a111P11t1· pagas ;í 1·0111panhia, e isso ainda IJll<'
11fin f<'111ia 1·1!,.gatl11 a •"p111·a 1ixada para paga1111'11l11 da p1·1•.'-'t.ação.
.
Fica Pxpres"o q111• f'"fa disposição não tl'r;'1 applicai:ão '.I
qualqtrnr f.ransfernncia .iú feita I' depositada no escript01·io
antes da chamada f Pr ~ido r·ohrada, ou a prPslat;ão sr f Pr YPllcido.
1:uNFl:-!C.\1,;Ao

E

HETE:SÇ.:\O IJE

ACÇÕES

A1•i.1·0 i/1• pn11a1111'nfo rle ehnmodas
3ü. Si qualq1F•r a1·1•io11i~ta d1•ixa1· de pagar 11ma pr1'>'la1;ão
no dia do SPU y1•tl('i1n1~11to, a Di1·1·eloria poderú 1".n qualque1·
or,casião, durante o periodo Plll qur lH'rmaiu'ePr nãn paga a
chamada ou prestação, rHYiar um aYiso reclamando o pagamento do mesmo P mais quaP::;quPr .iur·os aecrrscidos f' Iodas
:u1 drspPzas fritas <' rnntivadai': p11r· r's>'a falta ri<' pagamento.
'(.

111'isn df? ennfiseaçiío

37. O aYiso drYPrii marf'ar um dia (nunca mPnos de rnna
quinzrna da data do
iso) no qual, ou antes do qual. tal chamada, juros fJ de"peza 111·r•.rrscidos 1wlo paganwnt.o deY1>rão SI'!'
11agos. Rerú igual111r>11f1• d•·~i;.;-11adn 11 Jogai· para o paga111P11to.
O aYiso eou~ignarú, qiu·. no ca~o rfo falta de pagamento drntro
do prazo on ante" do rn1·s1110 1111 Jogar indicado, af\ acçõPs ~ohro
as quaes a chamada dn 1'apilal foi frita srrão rpfidas e confiscadas.

ª'

Con fis1·ar,·/I'()

:rn. Si não fm·Pm eump1·idas as disposii:ões do aYiso <lado
na fórma supra, qualquer acção f'lll I'Plação á qual foi clle dado,
poderá depois clrssa data a11f Ps do pagamento •fr quaP~q1H'r
JJrestaçõPs, jurns f\ :1'11stas, >'f'r ro11 fiscadas com a sanct;ão de
uma resolut;ão da di1·1•1·toria lll's~P Sl'ntido. R~ta eonfiscação
incluirá todos os diYidrndos dcda1'ados rm rPla~ão á a1'çãn
confiscada e a haver, anteR da confiscação.
Vendas tios 11J't:iír's eo11fisaulas
39. QualquPr acção assim ro11fisrada srrá r,on~idPrada como
prol)riedadf' da eompa111iia. ,. p11di>1«í ""'' Yl'ndida, transfrrida.
cancellada, re-rmittida ou 1fo out1·a úírma disposta, !'omn a
di1'Pr!.nria resolvrr; porf>m. 1'sla, l'm qualquPr 1weasiãn a11t1·s
da vrnda de uma aci:ão assim co11fiseada, novamen!t" sulis1·1'ipta
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ou de outra fórma disposta, podrrú annullar a ronfisl'ar,ão sob
as condições que achar cahivris á r,.;pp,eif'.
llrspo11sn'1ilid111/,. do 11N·i1111isf11 l!JifÍS

11

1·011/istaçüo

'tO. Qualquer a1·1·io1li,.;f a 1·u,ia,; a<'1;õ1•,; f11rrm rnn fisradas
Sl'l'tÍ, apP.-ial' rli,.;,;o, olil'igado a pagai· tí 1·11111pa11llia Indas a,;
J1L'1'sf.nr,i"ír,;;, ,iu1·ns <' n1sf.a.; pl'm·PniPllf Ps rln 1·n111'i,;1·ar,i'in e rnais
.i111·ns :í. razi'in rlf' fí '/r, a rnnlar df'sde o inkio rio p1·01•f'sW ila
1·n111'is1·açfi11 ali'· a data dn paga111P11to: " a di1·p1•ln1·ia, l'i l'll11'11rlf'r, porlrr:í rohra1· 1'x01·11tivamt>11ll', ni'io sl'111Jn, r11t1·P!n11fll,
11i11·iµada a agir por 0sta forma.
P1·01 111 1/e

1•m1[i.1·r·ar:iío

.1 l. Um rert.ificadn por eR1·ripto passarlll soh as assig11ah1ral':
d0 dous dir1•1•tore8, ronsig11andll q111• foi fPita 1·obrarn:a rl1~
t'liamatla sohrP urna ar1;i'io, lflll' fui dado avi,;o, 011 q11n 11ma
pt'f'Star,fin v01wru-sP " quP por falta d<• paga11wnto dessa chamaria nu pr0sf.ai;:i'io foi f'Pila a 1·n11fis1•a1;i'io lia n!l'sma, nwdiantn
1·1•sol11t:ãP da di1·1'1·tnl'ia pal'a tal l'i'fl'il o. ~•·l':'i prnva st1 lri1~i1•11fl'
dlls fados 110111' Pxarados r·outra Inda' as 1ws,nas su;;;f Pntando
ll din•ito dP tal arção, e ao cnmpradlll' da nwsma sPr:í rnconhc1·ido bom o ~<'ll dirPito a 1>lla, ·'"'ndn rPgistrndn ror!W pr·np1'iPI a I' io da mrsma, 1in·0 n dl'SP!ll lrn ra1;ada dn qu alqunr I' haniarla
1111 p1·1'sfa1::in, dPYida anl<'s dl' <'!'i'••l'i11ad:i a 1·11rn111·:1.
(f

'1:? . . \ 1·nmpanhia ni'in fp1·(1 di1·l'ilo 1k 1·Pi\ indi1·a1· 11rm dn
r1•fi'r qualquf'r a1·i;:ão inf Piram1•11IP paga 011 a.~si·n 1·nn;:;idPrarla;
]"11·•;lll a 1·11111pa11llia 11•1·:'! 11111 dil'l'iln Pl'••1·ip11ll d1• 1'df'111;ão
sol1rn todas as acç>iies qun niio Psti\·1'l'P!ll int0il'anw11f1' paga8,
1·0gbtradas Pm nomP do~ arf'ionisfa, (,;Pja pnssuidn1· llllicn 011
11ropl'ietarin Poujuncfn\ pPlas suas divida,;, l'l'SJJO!IHaliilirladPR
P ohrigaç>tiPs, por si s(• 011 ju11tan1P11t0 1·om qualq11P1' outra
]H"'~ºª· para r·om a eon1pa11l1ia, ••sl1·.ia 1111 niio \'l'lll'idn n ]lrazo
pa1·a paganwnto, n1mpri•n1•11fo nu "•'snlll'igac:i'in: si "'" trai.ar
d1• :li'(;fin (JllP fil!' (l0SSUida JIOI' lllaÍ,; df' lllil:l JIPS:'\Oa, a ('lllllpanhia t0rú sohrn a 'llPSma igual dirPit.n dr rf'lrnçi'io rm rela,;i'in a todos os dinl1eiros cl0vidos Pm rela\;i'in a <'lia por todos
011 alguns dos respertivos proprirtarios, ]JO!' si siJ ou juntamente
cn111 4ualquPr outra !>f'Rsoa. Tal l'Pt Pnçi'io PStPndPr-se-ha a tnrlooi
os dividendos r!f'r,Jararlos <'!11 q11alq110r nrrasião rm ]JPnrf'icio rln
ta PS aPÇÕl'S .
0

l"Pnr/11 PnllSNfllf'Jlfe dn dirPilo de 1'Pfnlf:'7n

\3. Para frll'lla!' nffp1·ti,·n P'<s1• ilirPifn i],, 1·1'fl'lll'i'in. a rlirPl'fnria pndp1·:í, indeprnr!Pnf P dl' consf'nLinwntn n11 r"ooprrar.i'io
do ar1·i<mista. Yrmd0r as art;C~0s i111•11rsas llP~sa pl'11alirla1lP, da
111ai1<'il'a qur julgar rmlYf'nir1üP; mas n0nhuma YP1:da sr 1ioll•·1·:í l'Palizar a11fPs r!P chPgar n pl'ri11do .i:í i11di1•ad11 1• f;f'lll q110
il1·1•·•i,; iJ,• d~il11 11 ;i1·i"'" 111·l·,·i11 I'"" 1•.'<1·1·i1.fn fl'" a1·1·i1111i,la"'. "''li"
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testamenteiros ou curadores, da intenção de vender, elle ou
estes faltem ao pagamento, á satisfacção ou cumprimento
dessas dividas, responsabilidades ou obrigações por espaço de
sete dias a contar da data do aviso.

Effeitos da venda
44. Para os e'ifeitos de qualquer venda effectuada depoi~
da confiscaç.ão, ou oriunda do direito consequente de t'etençã<1,
no plm10 <'Xf'l'í'Í1'i11 !'onl'orido pPlos prPsentes, a dircí\loria Jlllderá fazer inscrever no seu registro o nome do comprador com
relação ás acções assim vendidas; e o comprador não ficará na
obrigação de syndicar da regularidade do processo, nem do
modo de applicação do rircc:o da compra; e depois de inscripto
o smt nome no rogisfro, a validade da venda nfio lhe po.Jp1·ú
ser maiR contestada, 11em o titulo do comprador poderá set·
arg11ido ilP nullidadP ;'1 yisfa dP irrPgularidade n11 p1·n1'..1·s·w da
venda; e o recurso de que se po:Jerá valer qualquer interessado
que se julgar lesado pela venda, será a reclamação de prmlas n
damnns uniea " PXl'l11sivarrw11fl' contra a r·nmparl'hia.

Capital
í5. Comt.ituir"<í n rapital

da

cmnpanliia a quanf ia d1•

:r.: 15.000, dividido em 15.000 acções ordinarias de f: uma, cada
1rnia, 1'."1110 o dPf Pnn inado no rnrrnorial ele aso;ocia1:.ão, su i eif o,

111uant'.o ao augmenfo, rnorlifiraçiio n reorganização, ao quo
11111•111 os prPsr>nf Ps eRtatutos.

rli~-

Classes de accionistas
!1i\. Ri yerifica!'-Sf' n raso rln capital rla cnmpan!Iia SPI' dividido cm acções de clasi'JPS diffrrcntes, os rlirr:it.os inh0rent.es a
qualqurw classe podem sr•r altorarfos eorn a sancção de nrna
resoluçiio approvada por uma maioria de trns quartos dos
accionistas pessoalmente presentes ou representados e votando
numa assemhléa em separado dos possuidores ele acções da1prnlla classe, ou numa assembléa cm separado dos proprief.arios
rle a1~ções de todas as classes affcctadas, conforme o caso. Em
cada uma de tars asse'llhléas em separado, o qum·um não poderá ser menor do que nma pessoa presente, possuindo, on
representando como procurador, nunca menos de um quarto
das acções da classe em questão na época da emissão. Todas
as disposiçfü•;;; drstf's 0statufn.s. P!Jl rrlaçãn a assPrnhJ1\as f!l'l'al's,
cm quanto applicaveis o validas na fórma acima, devem reger
as assemhlP.as de qualquer classe particular de possuidores rle
acções.
Sttbdivisão de acçães

.17. A r'ornpanhia om qualqum· tempo P rnrdianto rr.~nlncfío
esper,ial, podnrá dividir ou ><nhclividir o seu capital ou acr;õ1~~.
011 qualquer narte dcllas. A rcc;olnção espe!lial em virtudn ria
qual uma acção ftir dividida 011 sulJdividida. deverá dcf.orminar
1p11•. 1'111!'I'11s poss11idor·1•s r11~ a1~r:.iif's 1·1•s111fn11f0.s de tal divi.,fío OlL
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l\~ii

subdivisão, uma ou mais de taes acções terão tal prefercneia sobre a ontra ou as outras, e que os lucros provcnieulcs
de dividendos lltes serão at.t.rilm iJ.os em proporção.
AlJGMENTO E REDlJUÇÃO DE CAPI'I'AL

118 . .\ ('Ompanhia, JllPdiantP 1·p,;r>l111;ão l'"l"'r'ial, po1!e1·:í, e111
111rnlquer 1\poca, augmentar o seu capital pela crmi.ção rle novas
:1<'1·11 .. ~ ali'· a q11a11t ia q111· 1-.11' .i1\\µaila 111·1·1·""ª1·ia.
l>in:ifos ú1lu:1·m1tes rís 1w1•11s 111·1·1ics

rn. As novas acções serão cmitticlas nos termoH e sob as

r com cii1·eil11~ 1· priYilegir1:;; q11P a 1·0111panliia dPtm·mi1rnr cm resolução especial c:rearnlo as mcsrnas, e r,spccialmcntc ta1~s acções poderão ser emitt.idas com um dirnil.o p1·ef'1n-P11cial ou de qualidarlc a cliyi1lcntlos ou na dist.ribuit_:.flo do
adiv<1 da 1·ompanhia, ·~ 1·om 1111 sP111 rlirPil•l rir• y11!a1·.
c·.011dit_:i'í1~,;,

Off crccimcnto

lias novas acç6cs

GO. Su.icitas a qualquer disposição cm contrario, dêcrelarl:i pl'la assr•llllil(·a sau1·1·i1rna111l11 n a11;.!1111·11ln rio 1'.apilal,
Indas as novas acções deverão ser ol'forecidas aos accionislas
ua proporção das acções por elles possuidas, e tal o'ffe!'ia será
foita por aviso especificando o num«1·0 rias acções ao qual o
ac1·ioni~la t.mn dirl'ito P limitanrin o prazo dentro do qu.::-1 a
ol'l'erta, si não für acccita, ~er;i eonsirlcrada 1~omo recusada; e
depois de cxpirnr tal prazo, ou de uma resposta de um aceioni~la ayi~a1Hl<1 a sua r1·1·usa ús a1:1;õ"~ orfi-rPeitla.~. a rli1·1•cloria
podrmí dispor deli as da maneira qu1: entender a mn is conscn1atH:a 1·1Hn o~ i1ill'l'P~si:~ ria co111panllia.

,.1 R

11nnos

111·çries pnrlerõo SC1' considerndos 1·om o 11111·1,, do r·npital o1'iainnl.

:->1. ;-;al\11 si ili' oulrn l'rí1'111a tlPl1·1·111i11atl11 pt•la' 1·11nrli1:õPs
das emissões, qualquer capital levantado pela creaçfto de novas
acçõe::;, será considerado como parte rio capital original ordiuari o e será sujeito ús mesmas c'isposiçõcs, em relar;fío ao pagamento de chamadas a prestações. transferrmcias e transmissões, confiscação, retenção, ou ilc nutra ft'irma. 1:omo se
l'o~sr parir rio capital original ol'Clinario.
Reducção do ca}Jital.

!í'.?. ,\ companhia. em qualq11•T ft'mp11 ,. 111Ptlia11I<' n•;;:olur;ão Pspcr.ial, com a sanct_:ão do Tribunal, si fôt' ne1·.cssaria
podr1·:'1 r0d11zir seu capital, pagando capital retirado, canccl~
1:111do 1·.apilal perdido ou não rrrrrsPnfado por adivn valido,
1·1·1luzi11tl1l a 1·1'~p1m:;ahilitla<i1' nas nc·r:õl'", 1.11 rll' q11nlrpw1· 01111';1
111:i1wil'a q11r: lhi: pan:t'l't' razna1·1•J, prnlP11tlo 1·n11solidal' ou suhrli\·irlir suas :ll'ÇÕl'fl, o podm·!Í. 1~:1111~,.[laf' qu:il1p11•J' :11·1·fío não
suh.;;cripla ou sem clnstinatario.
·
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Ernpi·estimos
33. A direetoria poderá, em qualquer· tempn, ú sua discriç-ão, levantar ou fazer emprestimos e garantir o paganwuto
tf1• ljlutllfin Oll l!llallfi;J>.; lfp di1Ji1Pil'O pa1·a llS fill.' da 1'11/tl(l:llllli:i.
PAG.\!\TE1'TO DE ,T{lílOR SOBHE C.\Pl1'AL

Par1om1·11to rlc j11ros

sobre

arçürs

ií\. Quando PmittirPm-si> qun1•squrr arçõi>., da rompanliia
a'fim dP l1\\'anta1· dinllril'O para o 1·ustPio dt' 1·rnrntrur·çõ1<s 011
de quacsqUPI' obrns nu para pt·on•r quae~quer i11,fallaçõ1•s cpw
11ão ))U1l1•1·Prn, s1•m p1·1•juizo, prolnngar o fpmpo para c01wlusão,
a r·o1npa11llia pod••r·;í pagai· juros solJ1·1• o 1·apital l'lll at'(,'111'.~ na
lltPsma razão qw• 11aga nesta occasião, nos ll•rmos, ennd i(;Õl's e
1·1·~t1·i1·1:õ"s
rnr•nl'ionados nos f'.,fatutns " lf'Yal':í o 111Ps11rn :í
conta d1• capital como dPspPza,;: dP 1·onstruecüPs da ohrn, "difi1·ai;fío 011 i11stalla1:1ío .
.\RSEJ\JnLl~AS GEHAER

!í!í. A prin11•ira a.,sPm!Jl1"a gPral ou 1·nnsl it11 i n Ir rPnl i ..
zar-RP-lta drnt.r·o df' um pPriodo 11111wa •ncnor dr 11m nPm maior
dP t.1Ts lll<'ZPS, a 1·1mfar da clatn 1'111 fJllP n ,·11111panliia f1'11· nut.orir.nrln n ini1'ir11· ~ll:H 0111•rn1J'"'· 1111 l1w;il d1•t1•1·111i11nd11 p••la
dir1·1·f11l'in.
Assl'mhlfns (/1'1'111'S ol'flinorins

rrn. As assrmbl1;a8 grraPR 811h8equenl.P8 rPunir-sP-hão uma
Vf'Z pelo mPIIO~ Plll cada anno, dPntr11 de Hí' nwzeq 1h•pois da
a~sP11!1tl{•a gi>ral pl'Pl'PdPn!I', 110 dia 1• logn1· q111• 1'01'f'll1 drf,.1·111i1iados pr•la di1•pl'foria.
1í7 . . \';; assP111ltl1;as g-Pra<'s supra-nwncinnadas srrfío d1•no111i11adn.~ a.'l~1·mhl1;as 01·di11nrin.q: r> Inda~
lllifra.q sr1·fí11 d"11•1mi11ndris PXfrn1lJ'di11nria~.

ª'

1í8. r:onvocar-sP-ha uma a;;s1•mhl1;a gPral rxtrno1'1linarb
<111andn a dirPcloria o .i_ulguP <'OJJ\'l'llÍP11te, 011 tpia11tlo fi\r 1w<Tido por Pscripto por porladorrs rle nunra mPnos r!P um de1·i1110 dn ·capital r111itirln da c1J111pa111Jia, Plll rPlai:fío ao qual
PSfP.iam pngas todas n ..;; f'!1arnndas ou 11uacs1J11Pr outras q11a11lias

vene.idas.
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Rcr1w:1•ilne11tu para convucaçlio de

1u1111

ussemúfra

5!J. O pedido 'feito pelos aeeioni:-;tas iudiearú u fim da
as ..;<'1t1!Jli"a g1•ral dP qtw p•·d('!ll eonvol'a•;iio. •' ~p1·ú 1·11t1·pg1w ll•J
'''t·.riptorio rPgistrado da 1·ompanlt ia. ~ .. rú a.;signadu 11elus
ditos n·qup1·entes, ou 11od('rá ser frito cm d•wu11w11los .~epa
r:ulos. do 1t1Ps1110 [POJ'. eada u111 a~sie:uado 11111· 11111 ou rnai,;
dus dilos vetieionarios .

.lf'los

l'ln

relw·tw a asscmúléas 1·cu11idw; em ci1·twk du l'c111w-

,

.rim,entos

f',U. llPediidu o pedidu, e dentro d1• l í dia.; dPpui:,; tia ·rna
1·1·1:•·111.:ão, os diredorl'S eonvoearão u1ua ass1·n11JJ1"a g1·ral l'Xtraordinaria. rNão a eom oeando dentrn de 21 dias d<·1wis da rel""Pi:ão do pedido, os re11uernnt('s da eouvoea1~.ão, ou deslPs,
a11udks que n•prescntem mais de metade do capital de todos
'"llPs, podPrão 1·rrn\·ot·ar uma a8semhl•'a g1•1·al •''l'.lraordiua1·ia
a rcalizar-~c dentrn de tres mczes da data da entrega do 11c1lido, Pm dia e Jogar designados 1wlos couvocaut.es. i::ii •'lll qualq11•·r d••stas a.ssembl1"as g"L'aPs J•'ll' app1·0,·ada qunlqu,.t· 111att)J'Ía
quP d1•\ a 81'1' confirmada por outra a:;se111!Jl•"a g1•1·al 1•xt1wJ1·dint11·ia, a dirPdnria eonvoear:'t i1n111rdiat:::nwnt1• outra ass1·rnlih"a µ1•1·al Pxl1·aordiuaria, ·~ não a com'1wa11do dP11t1·0 de sd,)
dias d1•pois da approvaçãu da dila materia, o~ que pediram a
rnil\ ueação ou a maioria 1fostt>s, que rPprrsm1le mais da r,uclad1· do ea11ital de todos clles, voderãu, igualnw11te, ;;em nlivo
111•'1ido. 1·onvoc'ft1' outrn a~seu1hlPa geral n1•1·1·s.;aria parn n111rir111a1:iio da dita mat1~na apprnvada. (Jualqu,.1· assP11tl11'"a t:•!t·al
1·011\·01·ada !'"los pdicionarios de areôrclu com 1·s!l•s Pstatuto~,
s1•r;i tanto quanto possivPI eonvucada pl'lo 11J!'s1uo modo 11ue
ª' ª'send1l•"as g•·t«u·s cuu\·ucadas pela duedoria.

AC.:T08 IJAS ASSEMBLÉAS GEl\AES

.\rt.. !il. o a\·iso da com·urai;ão d" qualq11,.1· tt.;s1•1nLil•"a
g1·rnl s••t·ú l'J1lt·1•guP. aos a1·eiouistas sd•» dias an[ps do dia t•m
tJW>. a lllt'8':rn dt•vc realizat'-Sl', c·onlados 1~,;[1•s da data (in1·!11siY•', 1·111 que o aviso teulla sido eulrcgue, ou Plll que 8e SUJJ1•1111l1a 1·1itro·g1w, ex1 . JusiYe o dia da 1·1 . tmiiiu da ass1·111lJl(•a'1.
'> aYiso indil'arú o lo:;a1·, dia '~ l1<11·a da a~sP111h1'"a gnal. '"
a 11alun'za do assumpto a tratar, si Pstc fôr e8peeial; · P scn'i.
c1t!n•gue aus accionistas velo modo a!Jaixu indicado ou por
r11wlqtu'I' outro modo (como fôr), que em qualt1ue1· oeeasião
d,.l,.r11Ji11,. urna a:,;sem!JJ(•a geral; 1w1·1~111 a falta d" 1·1·1·•~J!\:ãu do
aviso por qualquer dos accioui~l:is uão iuvalidarú us netos de
1pwlq11er assembléa geral.

Assum}Jtos esvcciaes
G2. Toda a matcria que tive1· de ser suhrnct.f ida á considerat.;ão de uma assemblé<t geral, tanlo onlinaria como extra-
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ol'diJJaria, :01~1·ü !~1JJL·dd1mula espedal, exeeµLo si se traLar ú;i
sanc1;ão de uu1 dividendo e de approvação · das eontas, lmlaw;os e l'eiaf.ol'iu urdiuu1·io, dos direetores e da eleiqão dos
din'et.ures e fiscaes.
Não havendo numero não haverá sessão
ü:J. Com excepção da fixação de um dividendo, nenhuma

111at.~ria µodorá ser dPliberada 1~m
s1·1tt 1~:;f.ar presente o numero legal.

asseml.Jlt'a geral unliual'ia

Quorum

64. Dous membros presentes pessoalmente ou representados por procurador constituirão quorum para uma assembléa geral.
Quando não houver numero

(i,í. ~i dentro de l:i minulus depois da hora 11ia1·eatla para
a assembléa geral não houver numero legal, será dissolvida
a r'•'U 11 ião si li ver sido convoeada a pedido dos aecionislas;
om qualquer outro caso ficará adiada para igual dia da seJ11a11a scg11i11Le, e pal'a ltura e Jogar que a dil'ecloria designar.

;\·u11w1·0 legal de uma asi;em/Jléa adiada

G6. Em qualquer assembléa geral reunida por motivo de
adiamento de outra, os accionistas presentes e com direito a
votar constituirão quorum seja qual fõr o 1numero de acções
ou stucli de que sejam portadores, e terão poderes para deli1.Jcrar sobre todas as materias sobre ·que teria de deliberar
~lovidamente a assembléa geral adiaâa.
O presidente

(il. O presidente da direeloria assumm.1 a presiJcucir
de cada ass.embléa geral da companhia.
Ausencia do presidente

lrnuvc1· vrcsideult• ou si não se aehar csle prcú J1ora indicada para reunir a assembléa geral, ou re-

i\H. ~i 11:10
Ht•lJ(l'

tmsando-se a assumir a presidencia, os directores presentes
elegerão um dentre os seus pares para presidir a assernbléa
geral; não se achando presentes nenhum dos directores, os
accionistas presentes elegerão um destes para presidente.
Adiamento
G!J. Poderá o presidente com o cü'nsentimento da assem-

l 1li'·a gPral adial-a para ouf!'o dia e !ogal'; 111as q11alque1· as-

geral reunida por adiamento de outro, não poderá deliberar sobre materia differente da que teria de ser submettida ii considera.cão da assembléa geral adiada.

~embléa

.. ,.
6 ª''
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Manifestação de approvação por levantamento de mãos
'70. Em qualquer assembléa geral, todas as materias serão
deliberadas, em primeira instancia, por levantamento de
mãos.
Declaração do 1i1·esidente
71. Será conclusiva a declaração do presidente de que
!:1t1 qual·quer assembléa geral foi approvada uma resolução por
l!~va.n Lamento de mãos, e o registro no livro das actas da compa·11hia., será prnva evidente do facto, sem se verificar nem o
uumero nem a proporção dos votos de approvação ou de rejeii,:ão da dila ma.teria; po!'érn, si depois de frita a d<'clanu;ão,
f.t'es, pelo menos, dos accionistas presentes á dita assembléa e
eoltl o direito de voto pedirem uma verificação, proceder,;1•-l1 a :'! yof ação: por{·m 11uru;a se pro1:udl•J';Í, ú \·<:riJi1~ação d1!
Yotação em eleição de presidente, ou sobre proposta de adiamento.·
Verifieação de votação

'7'2. 1Pedida uma verificação de votação pelo modo supraiudieadio, por tres ou mais accionistas presentes em pessoa,
v1·occder-se-ha á votação, dentro do prazo de um mez, em
dia 1: l11;.:a1· q111· approvl'r1•111 ao 111·1.,~idP11!1:, 1• " 1·1·~11ltado ~[1:sla
rntação será considerado como deliberação rla <~ompau'hia;
purt'·m um pedido de verificação de votação não obstará á
1·,,11l.i1111ai;ão dl' uma assP11tbl1'•a g1·l'al. para tratar-si: dP 011fros
assurupúos, excepto sobre o que determi·nou o pedido de votação.
Voto de desempate
l~l, ;-;i ('.rll qualquer asscrnul1;a gel'al l1oun·r
iµ11aldad1~
de voLos sobre qualquer materia, tanto em levantamento de
111ãos, qua11to 1~m votar,ãu, o JJI'l'Sid1~11t" !1:r;i Vlllos de dl'se111-

vate, além dos voLos que tiver direito como accionista.
VOTOS DOS ACCIONISTAB

Votos
H. Em levantamento de mãos, terá um voto cada acciois ta proprietario de acções ordinarias; e em verificação de
votaçiío, terá um voto por acção ordinaria, cada accionista
'""''ª"'"' d1·sfas ac~·iies. >-'i se rrear1)11t rn1 f'ut11r11 :w<.:01\s prcf1·1·1•1Jr'i:ll's. '"'las llfíil darão ans s1•11' p(IJ'lad111·1~;; 11 rlir••ito r)P
ª'"i'I il' a q11alq11Pl' a~sPrn!il1"a µ1•ral i11·111 d1· votai', 011 d<• rn11

1·1•!11•1·

avi"" d••

1·01tv11r•.a(;ão,

~alvn

;;i o diviil1•ndo l'rlal ivn :í ..;

suas ae1;iics, ou uma parte deste dividendo, ci'itiver por pagar
"ª"'ªdll' s1:i-; 1111•z1:s tfppoio de ()lll'C•rrndn o

HJ!lli•

fi11a111·1:iro ria

companhia; neste caso, os portadores de acções preferenciacs,
na vigencia da falta de pagamento do dito dividendo, terão o
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, mesmo direito a assislir ás asscml.Jléas gcracs e a votaL', u a
rnccbcr aviso de convocação, e terão direito ao mc1m10 uu1m·l'u
de votos, tanto em levantamento de mãos como em verifirnc.;ão
dt' Yolação, a qur, segundo os [ll'P,.;pnles, leem di!'eito:> os 11t·o.
prietal'ios das acções onlinarias. Quando uma corporauão, tJUc
fth' accionista, estiver presente por procurador que não fôt·
accionista, mas emprE~gado da mesma, este procurador terú
direito a votar pela dila corporação.
111 cu pw idade
'15. Si qualqUPI' act: io11 is ta Jú!' dPmentc ou idiota podPl'Ú
votar pelo seu rc111·esentante curat;or banis, ou outro curndor
legal.
Poss11 illvrcs co11f u11ctos
·11;. :-;j rn11a tk d11a~ 1111 mais 1w""ºª~ que JJOSSll<llll 1'11\
c·ummum LJUalqucr acção, rnr uma unica das mesmas prc"'!11 l1•,;; l'lll qualqUPI' a,.;,.;1•111hl1;a gPral, terú. o direito ele votar
111_•sta a~,.;embléa; por1:•11t si c~ti\·p1·crn presentes duas ou rnai::;
da dilas pessoas, terá direito a votar aquella cujo nome se
achar cm primeiro logar uo -registro dos accionislas como
um cios proprietarios da dila acção, mas não o poderá qualquer das outras pessoas; mas outra ou outras pessoas terão
dil'cilo de assistir 1í assPmhli'a !!era!. Qualquer dos posfüido1·cs
em 'i\onrnrnm pot!Pl'á ~l'L' not11Pado como prncurador.

llcsll'icçrks ds fuculdadcs de votar
'17. Nenhum aceionista terá direito a assistir ou yotar
11cssoalmente ou como pl'ocurador, sc não estiverem vagas
todas as chamadas n vrestac_:õPs vencidas que tiver de pagar,
I' nPnhum acl'ioni:;la ff•t·ú dirPil11 a votar <'Ili r1ualq11p1· ass!'mbléa geral que se realizar depois de findo o prazo de tres mezcs
contados da data cio registro da companhia, cm relação a
qualqupr acção qu.- t .. 11ha adquirido pm· !t·am;fo1·e1ieia si 11ão
tiver sido resgislrado como portador da acção a respeito da
qual reivindicar o direito de votar, tres rnezes, pelo meinos,
antes da outra reunião da assernbléa geral em que pretender
Yolar.
78. Os votos podPrão ser dados pessoalmente ou por porcurad-0r.
79. O instrumento de nomeação de procul'ador sorti. cs1·1·i plo velo {ll'OlJl'io punho da pp,;soa eom flit'Pilo a votar, nn
Llo seu procurador devidamente autorizado por instrumento
prcviame.ute depositado na companhia para registro, 48 horas
antr·~ rla hol'a pa1·a riu(' tiYt't' sido t:onvuL·ada a as,.;1_•1111JJ1•a
µ"l'l'al: •~ si o outurganl•~ ftll' nma corpora(,'ão, o inslrumeutu
deverá sce sellado com o seu sello social, e subscripto por uma
testemunha ou mais. Ninguem poderá ser nomeado procurador si não rn1· accionista (la eompanltia, t•xccpto quarn:h
se tratar de uma oorporação que, como já se disse, poderá
nomear como procurador um dos seus empregados.
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Deposito de vroeul'ar;õcs
kO. () inst1·111111~ll(ll lllllllf'Ulldll lllll j)l'Ol'lll'ad111· d1•v1·1·:'1 SI'['
tll'po:-;itado no ('Scripl•orio J'C'gist.rado da t'.Oll!pa11hia com uma
a11l1•1·1·d1·ul'ia Hlllll'a n11·1wr ti<' 18 horas ant<'s da r••aliza(;iío da
;i:.;s1•1111Jl(•a. na 111ial d<'v1•1·:í Yotar <1 difo insfru11w11f.11; lll'llitum
instrumento nomPamlo procurador Sl'l'Ú Yalido deconidos seis
rnezes da data de sua outorga.

i\'ol'ma de pl'Ocul'ai;ão
81. Qualquer insft·umenfo nomeando um prncurador obcd1·ce1·ú, na medida do possivl'I, :i sPguiute f61rna:
.\f.\l'f'I>; ,\: \\"l·:tm

(lllLIZILi,

1.L\ltTEll

Eu ....................................... de ....•.•.•
. . . . . . . . . . . . . . "uo Coudado de ....................... sendo
a1'l'i1111i..;la da Jla1111i11 1[: 1i·eúh (Brazil), Limit,.d. t' 1·om d]:.
reif.o d1) votar, pelo 1n·esPute nomeio a ...................•
. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . llll'U llaslante 1i1·ocurador para, na
111 i11Jia. aus1'1H·ia, pc11· 1ni111 I' 1•111 llll'll 110111<'. yolar na assPmiJli'·a
geral ordinaria da cornpaultia (1ott nxtraordinaria, conforme
o caso) que rl'alizar-se-ha aos ..... dias de ............ l' ou
l'llt qualqm'l' adiamento da mesma.
Em iPst1•nm11lw do ·11trn firmei u Jll'l'~eute w~sle dia ..•.•
Jc ................ cle ..... .
lmpÍl{flWÇIÍO

de

Jil'Utl(l'OÇÚU

8L. Neulnuna objeeção 110derá ser opvosta á rnliJaJe de
qualquer voto, salvo na IH'opria asseml.Jléa l'lll que se der, ou
11n adiam1•Jtfo (si ltouvct·) de tal a,;spmfih;a; 1• todo voto quel'
s1'.ia dado pe,,;soal111t>1tt1>, qu1~1· por p1·1wu1·ador, lJlll' uão für illl··
puguado !ta mesma USSt'llli11i'•a, ~1·1·:\ 1·011sitkrado valido para
todos os effeitos.
DIHEG'!'OnIA

D ire et oria inicial

83. O numero de directores, a menos >lJlJe a companhia
1'111 a.s..;t•lJlJ1f1;a gt'ral diSpO!lha <fo OU!l'a rfin11a, lliÍ<.t ~1·1·(1 Sll·
IJf'l'io1· a sete nem iufcrior a dous, e os vrimeiro:; directores
serão: \Valter John '.lfappin, Herbert Joseph Mappin, \Valter
'l'l11.11·p1• Hodd1wk. JlPnry Hort l1w k 1~ _\ l1•xandt·1· <:ou dou .'\l<>,ginnis.
Haúilita~·üo
~

du dii'ecto1'

í. Cada di1·1•do1· dev1•rú >w1· pmprii•tario d1· al:<;i:íl'..; c11
f: 1.

stock da companhia do valor nominal de
Poder Executivo -

1911 (mi. III)
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FaUa de habilitação
85. Um primeiro director poderá agir antes da rcs11ccli\<\
qualificat;ão, IHH't;m "~lt', 1·01110 qualquPr nut1·a 11,.ssoa qu" a
!jualqum· 10111110 rü1· 1Hlll1('U da dil'Pellll', tl1Wl'l'<Í IIalii 1il ;u·-s1•
dm1t.ro de dous nwzt's de sua nomeação; si, vorém, não o Jiwl'
d1mtrn desse 11eriodo, ou ;.;i tkvois delle, em quall]uc1· occasião cessar u seu mandato, considerar-se-lia vago o seu log:F,
não podendo cxerc()r novam1.•1lle as funcções de dircctor ali)
que de novo se habilite.

Honorarios
.
86. A remuneração dos directores consistirá Ha quantia
.resultante do juro de f: 10 por cento ao anno sobre o total dos
luc.1·os a dislrilmil' a titulo dl' diYideildo em cada anno. E usl~t
remuneração será distribuída da maneira e na proporção que
o. direetodil. ddc1'111i11a1· mcdiauli· resulu\,'fin, ou, tm falta dc•ssa
determinação; em partes iguaes.

Nomeação de novos directm·es
87. A dil'Pl~flll'ia ll'l'Ú a racttldad1~ l~fl\ qualqw·t· 01·1·asi:I01
de nomear pessoas idoneas para preencher vagas occasiunar~s.
qutfiito vara faZPl'Plll l1:U'lc da direclnria, sem que, por1;111, 'l
numero dos dircclores, em qualquer occasião, exceda ao maximo fixado.
Nenhum tlirecLor assim nomeado poderá tomar posse tlo
s1·11 1·argo ali'· a r1~uniã11 da a~:-;Pmllli"a .geral ordinaria tJl.W si'
,;1·guÍl' ú sua 1111111l'a1;ão, porkudo sc•r l'l'l'leito. A r1~1m1111~ra1:ão
de qualquer pessoa assim nomeada até a dita assemlll1;a geral
m·ui11a1·ià surú fixada vl'ia dir1"·toria.

Directores restantes
88. Os rhr,~dorPs r1•,;;;t.a11t1•s, não uhslanh· 11ual11u1•1· 'a~a
1110 seu conjuncto, ficando salv-o o caso cm que o seu numero
seja inferior ao que ficou acima determinado, poderão preencher as vagas occorridas nb seu con3uncto, ou c01nvocar uma
assembléa geral da companhia, que não poderá agir ITT1outro
sentido.
Retimdas de directores
89. A companhia em resolução especial poderá destituir
um ou mais de seus directores antes de expirado o prazo do
rospectivo mandato e poderá nomear cm substituição um
accionist.a que para isso esteja habilitado, sendo dauo aviso
de tal nomeação na devida fórma; e o director, ou directorcs,
assim noml'ados, lo111a1·ão po~s1· !111 lo:;ar do ~··u v1·1·1!1•c1·-''-'111·
ou predecessores.
A companhia em qualquer occasião poderá augmentar ou
rcuuzir o numero de seus directores em assembléa :;era!.
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Inhabililação de directo1·es
!li).

(lwtlq1wr diI'1,clrw

pa1·il.ad11 c "

casos:

a)

~1·u

!'a1·go

l'tm~idr•1·:i1·-sc-l1a i11so /w:to iueavac;u c111 q1ial11111•1· tl11.s SPguiuk-.;

na !alta de obtenção ou cessação do direito de posse,

nus termos do art. 85;
/1) quando ía!lil',

f11J'llal'-~1~

i11,.11]\1•11f1•,

Sllf'jll.•lltl1•[' paga-

me!lf.OS, requerer cessão de bens ou composição com credores
! 1aga11do menus de :'O shillings pur libra;
e) quando enfermar, ficando affectado das faculdades
111enLaes;
ti 1 quando Ja 1tai· :ís i·mrn iÕl'" da d i 1·1 ·ri ol' ia pur uu1 periDdo cu.nsecutivo de seis mezcs, s<'m consentimento por es-

1·1·ipl 11 da di1·Ptlo1·ia;
1·: q11<111do l'l'Signa1· ;i sua 1·atli·irn, l1·11d11 :t\ isad11 da sua
iutenção á companhia, col!l uma anLccedencia de um mez, por

instrumento escripto;
f) quamdo interessar-se, varlicipar ou. gerir quaesquer
negocios varallelos aos da companhia (salvo como acci0nista
de companhia de responsabilidade limif ada) sem consentillll'llf o l'~t'l'ilJfo da di1·1~cloria;
il

11) q11a!lllo f!'r111i11at·" ,:1•11 111:t11dalo 1/1· ili1·1·1·l111· 1l:t Ma1r11iin
Wi:li/1 (J!i08J, J,im1/i'tl, s1•11,.; s1H'('.1·ss1111·." ou ~1~ssi1mar10s,

E fica expressamente declarado que qualqul'r director
terú a liberdade de contractar com a cou1panhia o forneciltl('llto de mercadorias, fomer;endo-as de facto; e que uão será
nullo ou impedido qualquer contracto ou ajuste entre a companhia e um dircctor, não sendo este em caso algum Dllrigad0
a fl!'estar contas áquclla pelos lucros que auferir por via de
quaesquer oontractos com a mesma, pela simples razão da
inYesLidura de seu cargo, ou por causa de sua posi<:ifo fiduciaria perante a companhia; ficando, enf.retaato, declarado e
expresso que o dito director devcrú rnauifestr precisamente
á diroctoria a natureza do seu i·nt.ercssc em tal contracto.
aules de tel-o assignado, nãD podendo votar quando discutfr-sé
q11al1j111·1· 1·111Jf 1·ado

lllt

a.it1"(1• 110 q11al i·-1 i1,·1·1· i1lfi;r1·""ªdo: :-;i,

1·omtudo, a directoria fôr de opinião que o interesse de um
director cm qualquer contracto é incompativel com a perma111•1w ia dn mesmo em c;eu cargu, r11•i!Pr:í f'lla, 1.·1t1 l'L':-lolu(,'.ão approvada, cessar-lhe o mandato.
RETIRADA GRADUAI, DE DIREGTORES

Retirada de dircctorcs
91. Na primeira assmnbléa geral ordiuaria 11ue reunirse-l1a no anno de 1912, e em todas as subsequentes primeiras
assembléas geraes ordinarias de cada anno, um terco dos di-
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rectorcs que não forem director-gerente, ou gerontes, ou, nã·o
sendo o seu numero multiplo de tres, então o numero que mais
se approximar, deverá retirar-se do cargo. Um diredo1· retirante conservar-se-lia em funcção até a dissolução ou adiamento da assembliéa na qual o seu successor foi eleito.
Nomeação dos successores

92. A assembléa geral, ua qual os directores se retirarem
ou se devam retirar gradualmente, poderá nomear os successores, ou S') não o fizt~r. a nomeação de successore:-i deverá set·
feita em qualquct· a~sembléa subsequente, convocada nwdiant.c)
aviso dado, do qual constará que tal nomeação fará parte dos
assumptos a discutir na reunião. Si numa assem!J1'éa geral, na
qual se deveria proceder á eleição de director ou directores,
nãio foi preenchida a vaga de director retirante, neste caso,
cada director, si quizer, continuará em funcção até a nomeação do successor.
Disposiçõt.Js sob1·e 1·etirada
U3. A sahida gradual dos primeiros directores será por
elles deternünada entre si, ou, caso não oheguem a um accôrdio,
então proceder-se-lia a sorteio, effect.uado antes da primeira
asst:.mbléa ordinaria no anno de 1912.
Em cada anuo seguinte um terço ou o numero que mais
se approximar, entre os mais antigos, deverá retirar-se. Si
dous ou mais directores que contarem igual tempo de funcção
hão chegarem a accôrdo sobre a sua retirada, decidirá a sorte.
O prazo da duração das funccões de director será contado da
data de sua ultima eleicão ou nomeação. Cada director retiI'ante, si estiver 1nos casos, poderá ser reeleito.

Aviso para candidaturas

94. Nenhum accionista, a 1não ser um director retirante
ou pessoa reoommendada pela directoria, poderá ser eleito director em qualquer 'assembléa geral, sem que elle ou outro
accionista tenha deixado na séde da companhia, pelo menos,
1.4 dias completos antes da reunião da assembléa, um aviso
escripto e este assignado indicando a sua intenção de eleger
tal director e significando a sua acquiescencia em ser eleito.
ACTOS DA DIRECTORIA

Discussão de neaocios

9l:í. iA directoria poderá, em qualquer tempo, dcter11üuar
quando e como ·reunir-se-ha para tratar dos Il.'egocios sociaes,
e o modo de convocar, adiamento e (salvas a:s disposições dos
presentes) como organizará os seus trabalh<ls, podendo determinar o quorum necessario para decidir os assumptos que
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lhe forem submettidos; salvq si de outra fórma determinado
p~lo conselho, o quorum necessario para discussão dos negoc10s sociaes será constituido por dous directores, em pleno
goso e exercicio de seus direitos e funcções.

Eleição do vrcsüle11te
96. A directoria a qual-quer tempo elegerá um presidente,
mas .não s<' poderá invaliclar 11ualquer r!P sriis act.os pela
omissão de elei<;ão do pl'esidente.
Assumptns dedrlidos 1w1· rnain1'ia

97. As quesUíes que se suscitarem <'m reunião da direcf.oria serão decididas por Rimples maioria dos rvotos dos dil'Pf'lor·ps presentPil, por levantamento dr mão,;; P 110 casn de
empate, o presidente terá voto de desempate, alt;m do que de
clirPito lhe couber; mas nenhum dos directores poclrrú votar
1•111 q11alqu<'r quPRtão r•m que tivPr int.Prrsst' 1wn111iario 011
di1·Pito qnP niio sr rPlar·in11t> en111 ns i11tP1·rssP,; dris a1Tionisfa3
c·rn g1wal.
DIREC:TORES GEftF,NTES

98. A directoria poder:í, mr:diantc delilrnração, 1norlear
um nu mais dos seus pares, rlirPclores-grrP11tt>s ou directorgerentr, am; quaes podrrú d11legar quaesq1H'r dos srus poderes,
011 a commissão ·ou commissões, compostas de um on mais dos
dirr:ctores, como a directoria ,iulgar conv11niente; e pnclerá, a
qual11ue1· tempo, revogar e annullar •qualquer dnstas nomra\:.õcs ou dPlegações de pod<'res, no todo ou em parti', cm rela1;iio qur1· :ís pPssoas, quPr aos fi11s; mas rada diJ'('1:tor-gp ..
rPntr, gerente, ou commissario assim nomeado, cingir-se-lia,
no exercicio dos seus po<fores, a todas as instrnrr;ões que
forem dadas pPla directoria, e tridos os aclos dos delegados
assim nomeados, rralizados de can fnrmidade com essas instrucções e para a consecução dos fins para que foram nomeados, e não outros, terã-o ignal for<,;a e eff Pito como si fossom praticados pela directoria.

Honorarios por serviços especiaes
99. A directoria poderá votar a rrmunrração que julgar
adrquada, de qualquer destes dirrctores-grrrntes, grrenles ou
t'ommissarios, e tal remuneração SPrá lrvada á conta rlafl despPzas dP administração do armo em que tivrr si>rvido o dito dirP1•.tnr-gt>rcnlP, gprrrJtp ou commissario; nu sn algum directo1·
a1:1·Pita1· nonwação pam srrviços rxlraordinarins, 1Í11 pa1·a diligp11cias especiacs, retirando-st> do imiz, ou rm qnalq11Pr viagPm
011 por qualquer outro modo, para algU'ns dos fim~ dn compa:nhia, a directoria p.odPrá remmwrar este dit·Pelor nu rstes
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. <Jl:rai>tores, ou por uma quantia fixa, ou por uma porcentagem
da lucros, ou por outro modo, como se determinar; e a dita
remuneração poderá sPr em addição ú remuneração ordinaria,
011 pm vez desta.
100. Emquanto continuar a -0ccupar o seu cargo, um director-gerente não estará sujeito a retirar-se por motivo dr~
sabida por turno, e não será ouvido 'quando se determinar
a sabida gradual; mas ficará sujeito aos mesmos preceitos
quanto á demissão e transferencia a que estiverem sujeitos
os demais directores da compa'Ilhia; e, si por qualquer motivo
deixar de 1occupar o cargo de director, deixará, ipso facto, de
ser director-gerente.
Um vicio de nomeação não invalidará um acto
101. Os actos da directoria e os de qualquer commissão
nomeada pela directoria, mesmo que haja qualquer vaga na
.directoria ou na commissãü, ou qualquer vicio da nomeação
de qualquer director ou de qualquer membro da commissão,
serão validos oomo si não tivesse havido tal vaga ou vicio, e
como si cada pessoa tivesse sido devidamente nomeada.
PODERES DOS DJREC'!URES

Poderes que poderão ser exercidos por um « quorUJ1"
102. Todos os poderes que em qualquer tempo possam ser
exe:Ff;iqos pela directoria poderão ser exercidos por um quorum
da mes1Da, mas nunca PQr menos deste quorum, e o numero de
d_~rectores que h<.mve_ r na occasião nunca poderá ser inferior
ao q~Q1'1f~ preceituado.
Podcrc.~

ocrocs dos dfrecto•res

103. A superintrmdmicia dos negocios e o governo da
companhia estarão a cargo dos directores, que, além dos poderes
e faculdades que estes estatutos lhes conferem expressamente.
poderão exercer todos os pod0rr,s e praticar os ados e realizar
os fins que poderiam sr.r exercidos, praticados e realizarlos pPla
companhia, não declarados, ou que os ostatutos exijam f\Xprcssamente que df)Verão ser exercidos, praticados e realizados rwla
companhia cm a:-<sembl{>a geral, ficando, entretanto, sujeitos a
quaflsquer regulamP1ltos que a qualquer tempo forem elaborados
pela companhia em assemhléa geral, soh oond\cão que nenhum
regulalmento poderá invalidar fJUalquer acto anterior dos dircc-t9res, qu,e seria valido si não existisse. esse regulamento
SELLO

104. O sello social da companhia ficará sob a guanla da
directoria; e só pm· ordem desta poderá ser apposto a qualqmr
dQCumen\o e cada documento será assi-g:nado por dous directorcs,
sendo rubricado pelo secretario ou por outra pessoa nomPada
pela directoria.
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DIVIDENQOS

Dcclaraçíio

(fo

dividendos

10:-í. A direcloria poderá a qualquer tempo recommendar,
e, com a sa1H·ção da companhia em asseml.Jl1\a geral, cleclarar
um rlivitlend1J t.iradn dos 1111Tos líquidos da compauhia, pagavcl
1~111 a data que J'tw rlr~signada aos aecio11istas, de accôrdo com
os srus dirnitos. ;-;alvo si de outro modo Jôr df'.terminado pelas
1·omliçíir;,~ de uma emissão, estes dividentkJs serão pagos na
propo1'(:.fio das quantias pagas á companhia ou creditadas como
pagas ú mesma, em relação ás acções a que são df'.1::li na.rim; taes
dividrmdos.

Dividendos provisorios

106. A directoria püderá igualmente, a qualquer tempo,
sem qualquer autorização, pagar aos accionistas, na proporção
das respectivas acções, quaesquer quantias de dinheiro a titulo
de dividendo provisorio, que, em seu modo <ln 1rnnsm-, o estado
da cmnpanhia o per'mitte.
CONTABILIDADE

Escripturação da companhia
107. A directoria mandará escripturar em livrosr.,ader111ados t.odas as transacções, activo e passivo da compifuhia,
e estes livros serão guardados no escriptorio rogistrado da
companhia, ou no logar ou Jogares, e a cargo de pessoa ou
pessoas quo forem designarias pl'!a ri ircdoria a qualquer
tempo.

Balanço annual

108. Uma vez, pelo menos, em cada anno depois do de
1911, a directoria apresentará, perante uma assembléa geral,

uma conta de lucros o perdas e um balanço lias1mdo illas contas
escripfuradas para •OS fins da colmpanhia, contendo um resumo
do activo e do passivo da comtianhia, encerrarlos cm data nunca
a:nterior a seis mezes antes da asscmhléa, mostrando tanto
t!lianto possivel a situação financr.ira exacta da companhia.

Assianatura de contas
10!). O balanç.o e a conta de !urros e pordas acima mencionados serão acompanhados de um relatorio dos directorcs acerca
da situação e condições da companhia, consignando a quantia
que rocommendam seja paga dos lucros, soh a fórma de di'virlentlo ou bonus aos accionistas, P maifl a qnanlia (1!Javendo-a)
que rn·opõc seja Jeyada ao fundo rio reserya, segundo o Ql.lC se
preceif.uon acima a tal respPif.o; r a conta, rclatorio e halanço
r;crão assignados por dous directorrs e rnhrir.ados polo secretario.
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Remessa de cópias aos accionistas
110. Um exem11Jar impresso da conta, balanço e relatorio
acima. m<"ncionado será remettido pelo Corrf'io, 110 mínimo.
sete dias antes da assembléa, ao endereço registrado de cada
accionista da oompanhia, pelo modo prooeituado aliaixn pai·a
a PX!H'dição de avisos.
A VISOS

Endrrrt;n dos arcionistos

111. A 1não sPr que um accionista dP.clarf' o contrario, s<'r:'i
considerado como seu endereço a residencia que Astiver consignada na carta do pedido dP accões ou de documento;.; rle
transferencia, conforme fi\r o caso, e havendo qualqupe mudança, devf'rá ellc indicar ao secretario um pont.o do IlPino
Unido como sendo o seu endereço; f' o Jogar assim inrlica<h
snrá registrado nos livros da companhia e, para 08 fins dPsta
clausula e dos estatutos, será considerado como o seu Jogar rle
residencia e endereço.

A viso no endereço registrado

ª'

i J 2. Cada
iso e ;·ada documento que na ftÍ!'ma da present~ tenha de ser entregue, remettido ou dado a qualqurr

accionista, director ou pessoa, poderá ser entregue pessoalmente
a esse accionista, director ou pessoa, ou lançado em uma m;tação
postal, com porte pago, enderPçado ao accionista, si fôr elle
registrado, ao seu endereço registrado;" assim expedido e endereçado, o aviso ou rlocurn:iiento sprá considerado como tendo sido
entregue ao destinatario no dia seguinte ao que tiver sido
lançado ao CorrPio. Quando houypr divPrsas pPssoas registradas
como co-possuidoras dP qualqupr arção, não SPrá nf'rPssa1·io
entregar ou renrntt.-.r qualquer aviso, circular, offerta ou documento a qualquer dellas, excepto á pessoa cujo nome fig11r1~
em primeiro Jogar :no registro como um dos possuidorPs ria
dita acção, ao seu endereço r<•gistrado.

Divfaão tlo artivo nn rspecie e em producto.,

113 . .Si a companhia entrar Pm liquidação, os liquidatarios,
quer espontaneos, quer officiaes, poderão, com a sancção de
uma assembléa geral, dividir pPlos contribuintes, in-natura ou
cm dirrheiro, qualquer parte do activ·o da co.mpanhia e poderão
tambem, com sancção igual, empregar qualquer parte do activo
da companhia em trusts sobre -os trusts, que julguPm ser lucrativos para os contribuintes.
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INDEMNIZ'\ÇÃO
ltestitu içõcs a f1111rei011a1·ios

114. QualquPr dir(~ct.rn·-g1•1·pHfP, sPt'l'Ptario, empregado ou
subalterno da companhia sf'T':'t i 11drm11izatlo pela mr.sma cm
rtdação :is ·t·ustas, IH'r-.iuizos e drspPzas rm q111• q11alq11f'r dos
Ptn[ll'Pgados ou snbalf Prnos incorr·1~r· P por qttl' sPjalm rnspon~aYPis por motiyo dr qualqw•r· rnntrndn Plll q11t• f1l1· par·t ... on
por al'fns pratkados por PllP 1·orno t•mpr·pgadn 011 s11ball<'r110 da
1·ornpa11hia, 111.0 cumprinrnnlo dns f.ll'lls tl•>VP1·1•s, t'. os dit·f'ctores
!Prão o dt>Ym' de indemnizai-o ;í. •t>,usta da companhia, pt~las
ditas 1>,uslas, Jll'r,juizos r. dl'SJJPZas. E 11Pnhum tli1·pcf.or, un outr·o
Plllpregado da ~·.ompa111hia. srrá l'PsponsavPl 1wlos al'lns, l'<'cibos,
1wgligrncias ou faltas de qualque1· ou!t"O dirpr•.tor· 011 c•mJ)]'Pgado,
ou assignar ''011junclamenl1• u.m rrc·iho, ou por pratka1· con.iunctanwnte {]ualqurr ado para 1·.on l'ormidadt'. nu por algum
p1·Pj11izo soffriclo prla t"o111panhia ou pPlas 1Jfosp1•zas q1w t>lla
faça por i,n~ufficiP1wia ou dPfiriP11<eia J1~ titulo ti•~ qualquf'r
propriNladr adquit'ida por 01·dPm do~ dirPdo1·ps para a eompanhia 011 para salvagnardar os intPT'Ps;;es <1Plla, nu por insuffi1·iP11t'ia r drfit'iPncia de quaPsquPt' valores, f'lll que 011 sobre
quP f<'H' Pmprrgadn o dinlwirn tia rnrnpanhia, m1 por algum
prP.iuizo ou damno provrnirntr de fallenria, i11solvP11cia, fraude
ou do de qualquer 11essoa quf' tin•r nu t rn prP j n izo. damno ou
azar dP qualqurr natureza, que sucrf'c!Pr no cumprirnrnto {los
dt>vrres do seu cargo ou em relação aos mesmos, salva" si
sut'rPder por actn depPndrntr de sua vnntarlr n11 pnr sua culpa
011 nPgligPncia.
1Ym1ws. r>ndereços e qualificai:rín dos subsrriptorf's

liPrl1crt J. ilfappin, 158, Oxford SL, Londres, nm·ivrs de
p1·ata. - Uma.
Walta Thorpc Haddor:k. The Royal \Vorh. ShPffiPld, nnrivrs dr. prata. -IUma.
Datado Pm 28 de agosto dr 1()11 .
1'e,;trmunhas das assignaturas su11ra. - .l. T. flm·ars, 158.,
Oxford Rtreet, Londres, \V., secretario de companhia.
Por cópia conforme, H. flirtles. arc·hivista assistPnfr rle
sncirdades anonymas.
Certificado de incorporaçiío dr uma f'ompanhia

.

~>rtific<;

L111uted:

pela pr1'sente que a illappin <f· '\Yr>bb (Brazil),

fn! rnrorporada noR trrmos da !ri dr cnmpanhiac:;

lf:nnsol1claçao) de 1908, l'Omo companhia tlP rPspnnsahilirlarlP
limitada, rrn 28 df' agosto de '1911.
Passada r• po!' mim assignada ''rn Lnnrlt'f'!'l nrsff' dia :rn rlf'
agosto df' l!ll 1.-H. Birtlr•s, assistPnfr. do ar·t'hiYisfa dP ~oriPfladf'R annn~·ma;;;. Pnr trarl11rçfín. ennfornw.
·
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!Eu, Horatio Cortissos de Pinna, da cidade de Londres,
tabellião publico, devidamente nomeado, juramentado e etll
exercício nesta cidade, certifico e attesto pela presente que a
assignatura H. Birtles, subscripta ao fecho do certificado de
incorporação anncxo, da llfapvin & Webb (Brazil) Limiterl,
bem como a assignatura que se vô no fim da cópia dos estatutos da mesma companhia, são ambas verdadeiras e authen-ticas de Henry Birtlns, um dos assistentes do archivista cio
sociedades anonymas da Inglaterra, tendo-as o mesmo assignado
cm minha presença.
Do que passei a presente, que dou fé, passando-a soh
minha assignatura e scllo official, para servir e valer onde e
quando [lecessario fôr.
Dacla e passada em Londres aos 30 de agosto de 1!H 1. lloratiq Cortissos de Pinna, tabellião publico.

Seguia-se a legalização da firma feita no Consulado do
Brazil em Londrés, sendo a firma. do consul do Brazil reconl1ccida ;na Secretaria das Relàções Exteriores.
·
Estavam todos os scllos da lei.
Q 1Rio, i 3 de ~m tuhro de i 9 H. - L. Guaraná.

DECRETO N. 9.0S!i -

DE

3 DE NOVEMBHO DE HJH

Concede autorizn.t;fío {, « Rnnta Cruz Coffe~ Company, Limit{'d »,
·
na Republica

}lt\rn

funccionar

O Presidente da Republica dos Estados Unidos rlo Brazil,
attendendo ao que requereu a Santa Cruz Coffee Comvm1.11,
TAr,,,ited, sociedade anonyma, com séde na Inglaterra, e rkvidamente representada, decreta:
:Artigo unicn. E' concedida autorização á Santa Cl'u:
Coffee Com1Jan11, Limited, para funccionar na Republica com
os estatutos que áprescntou, mediante as clausulas que este
acompanqam, assignadas pelo ministro de Estado da Agricultura, Industria e Commercio, ficando a mesma companhia
opr!iada a c9mprir as formalidades exigidas pela legislação
eµi vigor.
Rio de Janeiro, 3 de novembro de 19i1, 90º da Tnrlnpnndencia e 23º da Republica.
HEnMF.B

R.

DA FoNBJ~CA.

Pedro de Toledo:
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Clu.úsu.las que aco:m.panha:m. o decreto
n. 9.086~ desta data
l

A Santa l'rnz Coffer: Co111pn11y, Li111il1'd, <\ obrigada a tt.
111ll l'f'!ll'PSP!lfa11lr uo lli'azil, com plPr1os 1: illimilados 11odcrns
1><u·a l.l'alar '' ddinit,ivamente rcsoln\r as questões 11ue se suscila1·Pm, qup1· eom

o Governo, fJUPr com parlicular·es, podendo

ser dnmand:ido e receber citação inicial pela compa11h ia.
II

Todos os actos que praticar no Brazil .ficarão sujeitos
unicamente :ís respecf.ivas leis e regulamentos e á jnrisdicção
dn seus trihunacs judieiarios ou administratinls, sem que,
0111 tempo algum, possa a referida companhia reclamar qual<Jlll'l' excepção fundada em seus estatutos, cujas disposições
não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á execução das obras ou serviços a que elles se
referem.
III

Fira dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivo~ es-·
t.atutos. Ser-lhe-ha cassada a autorizai:.ão p::im funcc10nar
11a fü·pnhlif'a. si infringir esta clausula.
IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo
do principio de achar-se a companhia sujeita ás di:<posições
de direito que regem as sociedades anonymas.
V
A infracção de qualquer das clausul::is para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a mnlt.Q.
de 1 :000$ a 5 :000$ e, no caso de reirrnidencia, com a cassação
da autorização conceqida, em virtude da qnal baixam as presentes clausulas.
nio de Janeiro, 3 de novembro de 191 J . - Pedro rir? 1'oledo ..
Cópia Primeiro traslado rio L. S'i, de procurações,
Gfí. Antonio P11reira 8Hva .JuniOJ', 1" tah111lifín. l•~st.a.dns
ll11idos do Brazil. Estado de S. Paulo. Ribeirão Prct.n. Prn<·.111·:u.:iio haslanf11 q111' f:iz Joll11 Dar~·. Railia111 1p1a11ln~ 1•sle
fl.

puhl ic'.O insl.rumento de rn·ocura1.;ão hasfant1~ vit'mn q110 no
anno do nascimento dn Nosso Spnhor Jesus Christo de mil
110H•c11nfns e onze, aos vintn e snis rliaR do mcz de aµ-osf.o, nesta
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cidade do Ribeirão Preto, em cartorio, perante mim tabellião
compareceu como outorgante John Davy na qualidade de dimctor r rrprPsentanle legal da Snnta Cruz· Coffee Compa1111,
LimitPd, l'Om st;de:, rm Londrrs, I'Pconhrcido 1rnlo prnpril)
de mim e das testemunhas ·abaixo a:;signada;:;, do que dou f1•;
perantf~ as quaes disse que por est1) publico instrumPnfo 110meava e naquella qualidade ronstitui::t por seus hasfa11l1•s
procuradores no Rio de Ja1wiro, ou onde com Psta
a11resent.assem, aos Doutores Jos!S Lobo e Manoel Atll'f'liann de
Gmm1ão para o fim Pspecial de obterem do Uoverno dos Estados Unidos do Brazil a approvação dos estatutos da nwsma
companhia, aRsim como a pt'Peisa autorização para que ella
funccione na Republica, e pa1·a cumprimento deste mandato
outorga-lhes todos os podPrPs 1we1•ssarios, taes f'OlllO os de
requerer e as;:;igna1· o que fôr preci1,;o .i1111t.o a qualquPr ministerio ou repartição federal, praticando todoR os ados necessarios á approvação e autorização, podendo o;; ditos prormt·adores assim in solilllm ou separadamente sub:;fahP!Pcrr
esta e usar do;; impressos que se seguem e que ratifica no
que forem applieaveis. Aos quat>:; concede todos os podPr1's
em dirflito permittidos para que possa em qualqtwr juizo,
instancias ou tribunal, :;eeular ou ecclesiastico, reqrn•1·er, allflgar e defendf'r todo o fHm direito Pm causa:; civPis, 1·.l'i1111•s
commerciaes, rnrwidas e por mover, em que fr•t' aul.1H' ou 1·1\
fo11tando termos ronciliatorios com espel'iaes, am[llos n il·1 imc,ados podrre;:;, arrecadar tudo quanto por q11alquPr ti t 11 lo
lhe pertencer, quer este.í a em poder de partin1 la1· ot1 Plll
qualquer cofre ou deposito publico, dando do que r<'1'Ph<'r
quitação, propondo f oda e qualquer acção; rec1uerer l' prnmover execuçõeR de sentPnças e despachos, penhoras, praças,
digo reqtw1·r1· e promover <>xecuções de SPntPnças; of"forPt~l'I'
libellos, artigos arrazoados, contrariedades, replicas e t repl iras,
, appellar, aggravar ou mnha1·gar sentenças e d!'sparhns, rwnhoras, praças, adjudir.ações; rPquer1~r invt'nf.arios, pa rt.illiaR,
licitações, sequestros, 1·artas de inquirições, prPcatorias, justificações, habilitações, louvações, composições, confissíiPs, 11t•gações, desistencias, transacçõPs, arbitramPntos, profpsfn~,
contraprotestos e termos; vir com embargos de tercriro sPnhor e pos;:;uidor, extrahir documentos, ,juntai-o;; e t.ornal-os
a receber, jurar decisoria e suppletoriamente n·alrna r!Pllo
outorgante e fazei-os dar a quem convier; produzir, i11q11i1·ir
e contractar, digo contradictar testemunhas; dar de suspeito
a quem o fôr fazer concertos e ajustes e tornar digno e aj11sf.ps
de conta;;, cobranças; requerer fallencias <~ nellas votar n s1•r
votado para todos os cargos, assistindo ús reuniõp:; dr l'l'edores, convindo ou não em concordatas e rnoratorias, podPnrlo
outorgar, aeceitar e assignar escript11ras de compra 011 venda
de bens de raiz, hypothecas, penhores, doações in sol11t11m e
outros quaesqul:'r, fazendo registrar taes títulos, assignando
os respectivos contractos e tudo mais que fi!r a hem rio ontorgante, substabelecendo esta em quem conviPr, P, os suhstabelecidos em outro;;, com 011 sem reserva de por!ere:;. A"sim
o disse, do que dou fé, e me pediu que lavrasse este insl t'll-
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mento, que, lido e acceito, assigna com as testcmuultas presentes Julio f:onçalves e Antonio Cal'los Rod!'igm•s, i·et·ddcnles
nesta eidade, meus conhecidos, dou fé. Eu, Antonio l't>l'eira
Sil\a .Junior, tabcllião, <•screYi. HiJJcil'ão Pl'nlo, :..'ti de agosto
de l\Jl l.-Jo!tn l>acy.-Julio Uo11\·af1.•cs.--A11toniu Carlos llodl'io1u·s. A ent1·eli111la relrn (, valida o diz: «e JHHJUclla qualidade». Collada e devidame11lt• inutilizada uma e,.;lampilha
fodcl'al d1) um mil !'éis. Trnsladado 110 nwsmo dia d1) sua data.
Eu, Antonio Pereira Silva Ju11io1·, taiJulliiio, .~u!Jsl'l'P\·i ,, a:;siguo
t'lll vu!Jlieo e raso. Hilwirüo J>rPto, :..'ti dt• agosto de l\tl 1. Em
ti•sb·munho da. \'Prdade (Pstava o signal puulico). -A11to11io Pereira Sill·a Junior, 1º tabellião. Suustabclcço com resPrva de
iguaes os poderes constantes da pl'esente vrocul'ação na pessoa
tio JJ1·. Luiz Arthur Lopei'i. llio, 31 de agosto de J!Jll.-J.
J. Lobo. Reconheço vel'dadeil'a a l'il'ma do laLPlliüo AutouiL1
l'et'Pira Kih·a .Junior e a finna do. adnlgado J. 1\1. Lu!Jo. Ri11
de .Janeiro, 31 de agosto de J \J 11. J•;m tesll'munho da wnlade
( l'sta,·a o signal 1mJJ!ico1. ~E varislo ralk ili' Barros.
José Hollender, traductor pulJlieo e i1tte1.·prctl' comHJCl'eial ,juramentado- Hua Senador Feijó n. :!7 -Televltone
11. GGJ Caixa postal u. 90 - 8. Paulo -Brnzil.
N. l\J i -

FI. n•gistro 7 .

.Eu, José Hollendcr, traducLor n inlt•t·vt·dt• eunwwrcial
j urnmentado da praça de S. Paulo, <'.Prtifieo que llln foi au1·e;;untado um documento escripto em inglez e a pedido da 1klrtc
i11te1·essada o traduzi litteralmente para o \"ernaeulo. A re~p1!diYa ti·admção diz o seguintl', a sauer:
Santa Cruz Coffee Company, Limited
CoN'l'll.\UTO SOUI.\L E ESTATUTOS JULHO DE

D.\T.\ D.\

1\J11

JNCOl\l'Ul\.\1).\u, li

DE

Art. 1. O nome da c:omvanhia i'•: Santa Cruz Co/fce Com·
Lhnitcd.
Al't. ~-º O escrivtorio da séde social ser·ú 8ituado na Inglatena.
Art.. 3.º Os fins da companhia são:
11) a1loptar e levar a ef1'eito com qua1•,.:qnr•r nw<li fieaçfü•g
(iJa\l'wlo-as) qiw fon•m approvadas, o eo11tral'!o 1111·11cio11ado
no :n·t. 3" dos presentes estatutos ;
h) eomprar, arrendai' ou adquirir dl' 11111 rn 111odo qualqu1·1-, nos Estados Unidos do Brazil ou l'Jll outra qualquer
pa1·l.P, plantaçõ1~s de cai'!\, fazendas ou tcrras pl'op1·ias pa1·a o
eull ivo dP café, cac:ío, arrnz, herva malte ou outrus iiroducto:-i
'
e n•nder, ncgoc iar ou dispilr de quaesquc1· dellPs ;
cl nrgociar como plantadores e cultivadores de ear,;, arrnz.
c:acáo, assuear, IJol'!'aclla e outros pl'O(luctos, fazPndei1·os, fornecedores e entrar em qualquer outra cspecie de negocios que

vanu.
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:diràcta ou indirectamente favorecer: o funcoionamento
ó desenvolvimento da companhia e de seus bens ou bene-

~)OSS;á
_;~,

;ficial-a de qualquer outra maneira ;
·
d) comprar, vender, permutar, importar, exportar, manipular e preparar para o mercado e negociar em productos
e mercadorias de toda a especie e em geral fazer os 11egoeios
de commerciantes, importadores e exportadores ;
e) comprar, arrendar ou permutar, ou de outra fórrna
adquirir e possuir quaesquer terrenos, edifícios, estradas de
ferro, servidões, direitos, privilegios, machinas, materiae;;
fixos, instrumentos e quaesquer bens moveis e immoveis que
esta companhia entender proprios ou convenientes para
quaesquer dos fins a que ella se propõe; edificar e eonstruir
edifícios, estradas de ferro e obras de toda a especie:
f) tornar emprestado ou garantir o pagamento de dinheiro,
e, para estes ou outros fins, hypothecar ou onerar a empreza
e a totalidade ou parte dos bens e direitos da companhia,
actuaes ou eventualmente adquiridos, comprehendendo o seu
eapital ainda não realizado, e erear, emittir, sacar, acceitar 1~
negociar debentures n valores hypothecarios perpetuos ou
amortizaveis, ariolices ou outras obrigações, letras de cambio,
notas promissorias ou outros valores comrnerciaes ;
g) comprar ou de outro modo adquirir e fazer toda ou
parte dos negocios ou bens, tomar a si o passivo de qualquer
firma, pessôa, sociedade ou companhia que possuir bens propri!;l.S para os fins desta companhia ou que fizer qualquer negocfo que esta companhia esteja autorizada a fazer, ou qm)
puder ser coilvenü:mtemente feito de combinação com elles, ou
que pareça á companhia poder directà ou indirectamente daT'
proveito a esta companhia, e, em consideração disso, pagar :í
vista ou emittir quaesquer aeções com entradas integraes ou
parciaes, títulos ou obrigações desta companhia ;
h) vender, alugar, desenYolver, dispôr, ou de outl'o modo
negociar com a empreza, ou a tul ali d ade ou qualquer parte dos
liens da companhia, mediante quaesquer condições, com poderes para acceitar cm vista disso quaesquer acções já integralizadas oM não, títulos ou obrigações ou interesses em qualquer 'Outra companhia ;
i) promover, organizar ou auxiliar a fluetuação ou urgauização de qualquer eornpanhia ou companhias de respousabilidadn limitada ou outras, podendo auxiliar tal companhia
ou companhias, pagando ou contribuindo para os seus gastos
de installação ou outros, e servir de agentes de taes comparthias ou de quaesquer governos, Estados, municipalidades,
corporações ou outras autoridades publicas ;
j) fazer com que a companhia esteja registrada ou legalmente reconhecida em qualquer paiz estrangeiro,e effectuar
todos os actos necessarios para o cumprimento em qualquer
paiz estrangeiro dos actos da companhia que forem necessarios ou convenientes ;
k) pagar com dinheiro dos fundos soeiaes todas as despeias que a companhia possa legalmente pagar, relativas ou
decorrentes de sua organização, registro e annuncios ou ao
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levantamento de dinheiros para a companhia e ú e111issão do
seu capital, cornprebendeudo corretagem o co11wiissifos para
conseguir-se pedidos ou assignaturas, collocação ou tomada
d1'. acções, debentnres ou valores hypothocarios, e á custa da
companhia requerer ao Pal'!arnento ou ao gonirno de quaosquer 1mizes estrangcil'Os qualquer ampli~ãn dos poderes da
1·11mpanhia ;
l) em geral distL"ilJuir aos accionistas c111 1•.species ou não
1111acsqucr bens da companhia;
m) levar a effeito todas ou quaesquer tias clausulas
acima, -quer na qualidade de directores, que~· na de agentes,
11111prciteiros, fidei-commissarios ou de outta maneira quallJUer,ou de sociedade e combinação cotn qualquer outra pessôa,
firma, sociedade, ou companhia e em 11ualqucr parle do
mundo;
11: fazer tudo mais que s•i vrcnrl1_'1' 1111 q111~ l'ollll'ibuir ú
ohl1>111:-ão dos fins acima.
;\rt.. -L" E' limitada a res11ousal>il idade iln:; ac1~io11 is! a~ .
. \rt. ri." O capital da comvanhia (, de J:: :.'.G.000, dividido
"111 ::;,_ooo acções de t: 1-U-0 cada urna, podendo ser elevado a
111ais, e com poderes para de tempos cm tempos emitlir quaestftwi- acçõm; do capital inicial ou noyo com qualquee prefercncia ou prioridade, quanto ao fJagamento de div idcndos ou
11a distribuição do activo 011 de outro modo, solire quaesquer
outras acções, ordinarias ou prefereuciaes, e já rnuittidas ou
não, tl parn variar o regulamento da companhia tanto quluto
f•'>r 1wcessa1·io para dar cumprimento a tal on qual prefcrencia
on prioridade, e para na subdivisão de uma acção fixar o direito da rnparticipação nos lucros ou acti\o excedente, ou o
direi to de Yotar de qualquer ma11eir·a quan lo ús acções rcsnllantes de tal subdivisão.
Nos abaixo assignados dest~jamm; nos constituir em uma
1·0111panhia de conformidade com esta cscriptura soei ai e respectivauwntc concordamos cm tomar o numero de acçõ1,s Llc1·-larado ao lado dos nossos respectivos nomes:
Nomes, endereços e designação dos assignanlcs. Nurncrn
dn acções tomadas l1or cada um ilos :c;ulJscriptores: John Bncltanan, GG; Ha1·ks ou Gardens. So. Ke11si11gLou, direcL•H· de
111na companhia publica, uma ; Georges \\'al.~on, HO ; Crom\Vdl lload. South Kensington, negociaule, uma ; F. N. C!Japple,
8U ; Bishopsgatc E. C. solicitador, uma. Em data de G de julho
de Hli 1. Testemunha das assignaturas supra, \Villiam B.
l'ipkin, da Armitage Chapple & Macnaghten, solicitadores, 80;
llishopsgatc. London E. U.

Estatutos aa Santa Cruz Coffee Company, Limited
Fka contractado o seguinte:

I - PRELIMINAll
Art. 1. Os regulamentos na lettra «A» do primeiro apda lei (consolidada) de 1!H)8 sobre companhias não
0

vr·H~o
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serão applicaveis a esta companhia, cujos regulamentos serão
os seguintes :
Art. 2.º Na constituição destes estatutós as palavras seguintes terão as significações que aqui lhes são dadas, salvo
disposição contraria do contexto :
A. As palavras que denotarem o numero singular tão
sómente incluirão tambem o numero plural e viee-versa.
B. As palavras que designarem sómente o geuero masculino comprehenderão taml.Jem o genero feminino.
U. As palavras que só o;ignifiearem pessoas abmngerãu
as corporações.
D. «Mez» qut'r dizer u me;i: eivil.
Art. 3.º A companhia adoptará immediatamente um contraclo de data do dia 5 de julho de 1911, celel.Jradu por lleorges \Vatson de um lado, e Jonh Buehanan, como fidei-commissario, de outrn lado, e a directoria leval-o-ha a effeiLo,
port"m com pleno,; 1ioderes para concordar em qualquer modificação sua em qualquer tempo, periodicamente, quer antes,
quer depois de sua adopção.
CAPITULO III
CONSTITUIÇÃO

t"Art. 1." A eompanhia será uma companhia pari icular e
como tal:
a) o numel'o dos accionistas da comµanhia (com exclusão tias Jlessoas empregadas pela companhia) não serú superior a 50; entendendo-se, vorém, que para os fins desta
clausula em qualquer caso cm que duas ou mais pessoas
possuam conjuuctamente uma ou mais acções da companhia,
cllas serão consideradas corno sendo urna só pessoa accionisla;
b) não será feita emissão publica de acções, deúcntures
ou valores hypothecarios da companhia;
e) os directores poderão recusar-se a registrar qualquer
transferencia de acções.
CAPITULO IV
II-ACÇÕES

Art. 5.º As acções da companhia poderão, salvas as di'>vosições precedentes, ser adjudicadas ou dispostas de qualquer
outra f61·ma em favor de terceiros, segundo delil.Jeração P
nos termos e condições determinados pela dit'ectoria, que
poderá, ao fazer-se a Pmissão d() quaesquer acções, dar quae~
quer providencias vara que haja differença entre os portadores
de taes acções, quanto :í importancia das d1amàdas a se realizarem e á época em que o deverão ser.
Art. · 6.º . Si varias pessoas se acharem inscrivtas como
co-proprietari~s de qualquer acção, será solidaria a sua res-
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ponsaliil idade Plll Y irtud<~ dess•· fado.
Art. 7.º A companhia não ficará obrigada a rrcoJJllt'CCI',
ucm a isso compellida de fórma alguma, ainda qmmclo clisio
tenha aviso, curadoria alguma ou qualquer outro direito com
respeito a uma acção que não seja um direito alJsoluto a clla,
a fayor du seu proprictario in;;cl'iplo em qual1JU!'l' •'poca, ou
quaesquer outrns direito,; alia ixo mencionados, no caso do sua
1ransmissão.
Art. 8.º Os fundos da companhia não sel'fio empregados
na compra, nem empregados solJrc garantia cio suas proprias
au\,'Ões.
Ar!. !J.º A companhia poderá pagar commissão a um tyvo
não s11perior a 20 % (viate por cento) solJro qualquer acção,
a qualquer pessoa que subscrever ou consentir ew t:ulJserever, quer absoluta, quer condicionalmente, quaesquer acções
da companhia, ou por obter ou concordar em obter assignat uras, com ou sem condições de quaesquer acções da com-.
panhia.
II -

CERTIDÕES UE ACÇÕES

ArL 10. Todo o accionista terá, sem pagamento algulll,
a uma uertidão authenticada com o sello privativo da
con1pa11hia, declarando as acções que elle vossuo e a im110rla11cia paga por conta dellas.
Art. 1 L A certidão de acções ayorbadas nos nomes de proprieta rios será nntregue ao proprietario cujo nome fOr o prillll'il'o inscripto no registro de accionistas.
ri
"\rL 12. No caso de deleriorar-sf'. dosli'uil'-se ou iierill'l'-se uma certidão, poderá ser sub,;lituida mediante o 11aganrn11to de urn shilling (ou quah1uei· outra somma inferior
(]lll' a companhia em assombl(•a geral possa prescrever) dando-Ho as provas de seu estrago, destruição ou perda que a
directoria considerar satisfactorias e mediante as resalvas,
com garantia ou não, que exigir a directoria.
dit·t~ito

llI -

CHk\fAD,\ SOBRE .\S ACÇÕES

Art. 13. O conselho (a que estão ~u,ieit.os (fuaesq_uer accionistat. em qualquer tempo cm que tenham
sido iemittidas as sua,s aeções) podrrú 11(•.r·iodicamentc cobrar cios accionistas quaesquer 11restações que elle entender,
emquanto não tiverem sido integralizadas todas as importaneias correspondentes ás suas acções. Cada accionista fica sujeito ao pagamento dessas chamadas e qualquer importancia
pagavel por conta de qualquer acção, nos termos do sua adjudicação ás pessoas, nas épocas e nos Jogares marcados pela
directoria. Poderá ser revogada uma chamada ou adiada pelo
conselho a f'poca fixada para o seu pagamento.
Art. 1 L Será considerada chamada uma prestação ao
tempo em que fôr votada a deliberação do conselho autor·izando a sua cobrança.
Art. lrí. Si qualquer chamada pagavel com l'PSpeito a
qualquer act;"ão, ou qualquer dinheiro pagan•l sobre qualquer
acçüo, nos f('rmos dn sua adjudicação, não ft1t· pago ai!\ ou
a11f(•s do dia marl"ado para o pagamento, o prnprietario ou
l'ode1• Executivo - l9ll (Vol. IH)
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-~,~djudicatario de. tal .acçãt:J · fiéilrá 'sWei.to .au· pagaílle11to de
bros sobre .essà tmafnàda ou dihheito; •li tJIU.'tir tio dià mar'lllltio até o do pagamento effectivo, â ratão dti iO % (dez por

cento) ao artno, on a qualquer tnxn inferior· fixada tJt'lo cunsell11L
·
Art rn, O conselho poderá; si assim. o ente11tle1., recel1Pr
de qualquer accionísta, que se promptifléar a atlilrnlal-a, a
totalidade ou qualquer parte do dinheiro não renlítnda por
otlnta de quaesquer das acções que elle possuir, alt>m das
· sominas realmehte collradas; mas um tal adHwtaml:'nto extinguirá, até quanto chegar, a responsabilidade existente sobt·u
-aEJ acções a éU.Jo i·espeilo fôr reêebido~ Sobrl:l 'li dinheil'o assim
ptlgo adíantadamente; ou sobre a. sua lmporlitilcia que l't'l'iotli•
clamertte exceder no Yalor das chalrtadns, etltiío colJt•ui hu:i i1or
cohta das ac«;ões a clljo respeito fôr feito o pagamento àdiantado o consl:llho poderá pagar juros a qualquer taxo qul:l rnr
.aJtistadil entre a directorla l:l o aMíOhista que facl.lilar tal
adiantamento.

IV -

TH..\NSFEHENCI.\ g Tlt.\NSl\lISSiÍ.O DE ,\CÇÜES

Art. it .. A fransrerencia de qualquer acçã.o da cotnpa..o
,ilhia serâ feita por eséripto pelá fórma usual ordinari:l, e SPl'{t
assignada pelo cedente e pelo cessiohário:
Art. 18, Pagar-se-ha tí. con1panhiR pi:Jlo registro de qualquer .traiisferenciá uma taxa estipulada pelo consellto, não
supP.rior, porém, a dous shillings e meio,
, · .• Art, 19. O pedido de. transferencia será dcposil:uJo na
,..oampàrihiad. l\çompM1luttlo da certidão das acções nu mcs111u
cóthtirehén idas é de quaesqu,er provas que exigir .n. dit'l'ctoria par~ aulhentícar o titulo de trnnsrnítteute; feito iAl·J
e paga a taxa corl'es1mndente 1 serli o cesAionario ('lujeito ú
~eliber.ação do collsel 10 quanto ao seu direito acima citallu
de poder recu~a1· o 1'Pgislm) inscripto eomo accionista da
companhia, em Yirtude de tal acção P o pedido de trnnsferencia será consel'vatlo pela compahh ia. O conselho . podcr:í
dispensar a apresentação de qualquer certidão, dando-se as
provas que jµlgar srt!.isfatorias, no que disser i·espoifo á sua
perdtt ou destruição.
.
A,rt: 20: Us testamcntsiros ou inventariantes de um accionista fallecido 1 não sendo este co-proprietario com out1·0 e 110
caso ds, fallecimehto de um co-proprietario, o solJrevive11te ou
sobreviventes ser·ão 11s únicas pessoas reconhecidas 1mlu
oómtiauhià t:Jomo tendo dlrl:líto ás aer;ões averbadns em nome
do ffüado aMi0nist11; o Qtie hão deve11á ser interpretado ctHno
e.klrtlhidb 11 :sllt'Wl!'!ão tle Utit co-proprietitt'io füllecido de qUalctlilw. t'li.!!Ptlt1sâhilid1Hle pelâs acções por tHle tlos~tildas de copropriedade com qtialqUeí' outra pessoa.
Art, 2L Qualttl.Ier pessoa ql\e vier 11 ter direito sobre uma
ac~ão t>m ctfüsettueticia. tio rallecimenlo ou fallencia de ttlll
accionh;ta, ou de qualqucl' outra fórma que não transferencia,
podehl, suJeilo aos artigos aciirta ti'anscriptos, fazer-:-se lnscrevl:lt' tll.Htl aéêltltlísta, avresenlando à certidão da accão e ctualqU~r.-tirovü, ~e titulo que exigir o conselho, o\i poderá, semprn
s\lje1~~U,~~:;,à~~ àos mesmos ~rtigos, · t~~~sferir essa accão, em

vez tie fazer-se· irisifrever. Pagar~sc-há á cotllpanh1a por. utu
registro qualquér a taxa que a dírectoria entender, não etée'f.
deu do esta pori"m a dous si! illings e meio.
V -

DlflEl'I'U UE l\ETENÇÃO SOIJl\E AS ACÇÕES

ArL 22. A l'.ompanhia terá um primeiro e principal direito
de I'Ptençfío solJrn todas as aeções, o sobro os Juros 1~ dividendos mmnueiados ou pagaveis a sou respeito, 11or todas as
quantias devidas o pelas responsabilidades existentes vara com
a l'o111pa11llia 1111!0 portador inseripto ou do qualquer uo seu~
portadores iuscriplos, quer por si individualmente ou juntamente com qualquer outra pessoa, comquanto não se tenha
vencido o prazo para o seu pagamento ou quitação o soja que
lenham incorrido elles antes ou dc11ois de ayiso de qualqi1er direito existente a favor do qualquer vnssoa, oult·a 11t1e
11fío o seu iirnprietario inscripto ; e poderít tomar df1•.c.t.ivo
p;;so direito de retencão 1rnr meio de venda dP todas 011 quaPsquer das acções a que elle seja inherente, entendendo porém
qne so fará uma ta 1 venda, excepto no caso (fo uma divida ou
l'l'RlJonsnbilidade cuja im11ortancia tiYer sido yerJJ'icada e a
11ie11os que se tenha vencido tal prazo, corno fica dito, o a
lll!'nos que se tenha dado a tal accionista, seus t.estamentoiros
011 i11ventariantes, aviso dn intenção de effectuar a venda e
que ollns, passados sete dias depois do mesmo aviso, te1ijrnm
fa !lado no pagamento ou satisfação do taes dividas ou resf)onfwli i licladPs. O producto liquido dn qualquer deJsas vnwlas
sp1·;'t apvlicado ao resgate do íaes dividas ou responsaliilid111les e o saldo - si houver - ser(1 entl'egue ao mesmo
ucciouisla, seus testamenteiros, inventariantes ou procuradores.
CONFISCAÇ.:\O E CESSÃO DE ACÇÕES

Art. 23. Si algum accionista deixar do pagar qualquer
eluunada, prestação ou dinheiro, pagayeJ nos t;o1·mo~ 1la adjudicação de uma acção, no dia marcado para o seu paganrnnto,
poderá o conselho, em qualquer 1\poen, emquan to a mesma não
('stiver paga, expedir-lhe um aviso exigindo d(•lle que a pague
juntamente com os juros da móra respectiva, aliSm.dc quaesqucr despezas que a companhia tiver feito em consequcncia
dPssa falta de vagamento.
Art.. 24. O aviso marcarú um outro dia com o prazo não
rnPnor de sete dias contado da intimação do aviso até a época
ou antes de qualquer chamada, prestação ou outra entrada
de dinheiro e todos os juros o desprzas occasionados com tal
d1•mora 110 pagamento, em que deverão ser pagos e o Jogar onde
dnrnrú ser effectuado esse pagamento (que será ou o escriptorio central da companhia ou algum outro logar onde
gnralmrnte forem pagavcis as chamadas da companhia) e declarará que na falta de pagamrnt.o aM ou antes do dia e no
logar designado, poderà ser confiscada a acção 1·11jo pagamento
assim fôr ·devido.
Art. 25. Não sendo cumprillas as exigencias de tal aviso,
na fórma referida, a acção a cujo respeito fôr ernittida poderá,

AC'l'OB DO PO.QER •BllOtr,l'IVO .

~,·qualquer

época po;terior, antes de éffectuar-se o ~aga
XJ;lênto de todo o fünheiro devido por sua conta, oom os Juros
'e' despezas, ser declarada em commisso por deliberação da
directoria.
Art. 26. Qualquer acção confiscada será considerada de
propriedade da companhia e poderá ser conservada, read.i11. dicada, vendida ou disposta de qualquer outro modo, pela
fórma que entender o conselho e no caso de ser novamente
ad,judicada, creditando-se ou não como satisfeito por sua conta
qualquer dinheiro pago sobre ella pelo ex-proprietario ; mas
poderá o conselho em qualquer (\poca annullar a sua confiscação, nas condições que ellc entender, antes que a acção
assim confiscada tenha sido adjudicada novamente ou vendida,
011 disposta de qualquer outra maneira.
Art. 27. Qualquer accionista cujas acções tenham sido
confiscadas continuará, não obstante tal commisso, sujeito a
pagar á companhia todas as outras chamadas ou outras quantias, juros e despezas (quer pagaveis presentemente, quer não)
que forem devidos sobre taes acções ao tempo da confiscação,
com juros sobre os mf'smos. a contar da data do commisso aM
ao pagamento á taxa de 10 % ao anuo, ou qualquer outra
infe1:ior que fôr marcada pela directoria.
Art. 28. O conselho poderá acceitar a renuncia de qual11uer a;)ção por via dP transacção de qualquer questão quant0
ao achar-se regularmente inscripto o seu portador, ou qualquer renuncia gratuita de uma acção integralizada. Qualquer
acção assim renunciada poderá ser disposta do mesmo modo
· que uma acção confiscada.
Art. 29. No caso de nova adjudicação ou venda de uma
acção confiscada ou renunciada, ou venda de qualquer acção
para fazer·valer o direito de retenção da companhia, uma certidão por escripto e authPnticada com o sello social, declarando que a acção foi dnvidamente confiscada, renunciada ou
vendida de accôrdo eom os regulameutos da companhia, será
prova sufficiente dos factos na mesma contidos e contra todas
as pessoas que reclamarem essa acção. Passar-se-hr. ao comprador ou adjudicatario uma certidão de Jl!'opriedade, t~ elle
será inscripto com respeito a ella e, feito isso, serú elle considerado proprietario da acção, exonerado de todas as chamadas ou outras quantia'!, juros e despezas devidos antes de tal
eompra ou adjudicação, não tendo elle obrigação alguma de
vêr que applicação se dá ao preço da compra ou consideração,
nem ficando affectado o seu titulo á acção por irregularidade alguma na confiscação, renuncia ou venda.
VII -

CONSOLIDAÇÃO E SUBDIVIS.:\.O D.\S ACÇÕES

Art. 30. A companhia eri1 asseinlJléa geral poderá consolidar as suas acções, ou quaesquer dellas, em acção de maior
valor.
·
Art. 3i. A companhia poderú, por deliberaç.ão especial,
subdividir as suas acções ou quaesquer dellas em acções de
menor valór e poderá por tal deliberação dete1·minar que,
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quanto aos portadores das acções resultantes dessa subdivisão~
uma ou mais de taes acções tenham alguma preferencia ou vantagem especial sobrP ou en1 rnm1>aração a outra ou outrai,
quanto ao dividl•ndo, rnpital, w>tação ou outro modo.
VIII - - At'fi~IEl'\TO 0{! llEl)llr:i,:Ão OE C.\l'ITAL

Art 32. O consellto poderú, com a sancção dt> uma deliberação Pspecial da companhia, augmentar o capital social periodicamente, rnediantr' e111issão de novas :wções.
Art. 33. Est.as novas acções serão de tal valor e serão
emittidas por taes mnsidt>rações, termos e condições e com
tal prf'ferencia nu prinridado r}llanto a dividendos 011 na distrilmição do activo, 011 quauto á nitação ou de out.ra maneira,
sobre as outras acções de qualquer rlasst', quer .i:í Pmittidas,
quer não, ou com taes f'Stipulações, difft>renciando-as quanto a
quaesquer outras a<'.~ÕPs no qnn tocar a dividm1dos, ou na distrilrnicão cio act.ivo, eonfo1·11H\ rlispuzer a nm1pa11hia por dnliberação esppcial P sujeito ri ou na falta de qnalqunr tfo taes
deliberações : as dt>tenninaçõr•s dos presm1fns m;f.at.utos srwão
applicaveis ao novo capital cio rni•smo modo, a todos o.~ r0speitnf'., que ao capital social inicial.
Art. 34. Poderá a companhia, por delilwração especial,
reduzir o seu capital de qualqllf'r maneira e Pm particular
(sem JJrrjuizo da generalidade desta faculdadt\), poderú ella :
a) extinguir ou reduzir a responsabilidadn sobrt> q!aesIJlWI' das suas acções com respt>ito a capital não realizado ;
b) PXtinguinclo ou não a responsabilidade sobre quaesquer ele suas acções, cmlCPllar qualquer capital realizado q\le
se. houver perdido Oll não fúr 1·1•presentado por act.iyo disponiyel ; ou
ri extinguindo ou ri\duzindo ou não a rt>sponsa!JilidadP so ·
.brf' quaesquer de suas acções, amortizar qualq11Pr 1·apital ql!e
fih· Pm excPsso das rn~cessidacles da companhia.
Podt>rá tambem a companhia, por deliht>ração onlinaria,
caneellar acções que na data ela delilrnração em tal sentido não
tiverem sido assignadas por qualquer pPssoa •~ diminuir a
importancia do seu capital pela importaneia das acções assim
f''lllCPlladas.· Pode-se amortizar capital na basP do q1w se potfp1•:í chamai-o outra vez, ou por outra fórma;
CAPITUULO IV
DAS ASSEMBLÉAS

I -

nos

A(~CIONIRT.\S

Convocação das asscmbléns qe1·aes

Art. 35. A assemhléa constitutiva ela c.ompanhia serú rPrilizadn na clnf a (em um prazo não menor de um nwz nmn ma io1· de
tres mezes da dai.a em que tiver a companhia dirPit.o do começar as suns operacões) e no Jogar que dPINminar a dire-

cloria.

·

' ~~_;Árt.

~

36. As assembléas geraes serão effeotuadas na época
rn)gar que prescrever a companhia em assembléa geral o,
o sendo marcado tempo e Jogar, será celebrada uma assemhléa
.,geral em cada anno de.pois do armo em que fôr incorporada
a companhia, no dia e 110 Jogar que designar o conselho ; comtanto que se i'ealize urna assernbléa dentro dos quinze nwzes
que se Reguirem á ultima assembléa geral.
Art. 37. As assernbléas geraes acima mencionadas serão
denominadas assembléas geraes ordinarias ; todas as demais
assembléas geraes serão dPnominadas assembléas geraes oxtraordinarias.
Art. 38. Os dil'ecfores poderão, assim o entendemlo, convocar uma assembléa geral extraordinaria da companhia.
Art. 39. Dar-se-ha aos ar·cionistas, pela fórma abaixo indicada, ou de qualquer outro modo, qur. periodicamm1fe fiir
prescripto pela companhia cm füisemhléa geral, aviso rfo qualquer assembléa geral, com anteccdencia de sete dias, exclusive o dia da publicação do aviso ou considerado como publicado, mas inclusive o dia da assembléa no qual se declararí\
o dia, hora e Jogar da reunião ; mas a falta de recebimento do
aviso por parte de qualquer accionista não invalidará os trabalhos de qualquer assembléa gera-1.. Quando se propuzrr votar
uma deliberacão especial, as duas assembléas podrrão S<'r ccmvocadas por. um só aviso e não haverá objeccão a tal aviso,
porque elle só convoca a segunda assembléa, no caso da rfol iber3j.ão ser approvada por maioria na ri rime ira assembléa .
.Art. 40. O aviso de convocação de uma assembléa geral
ordinaria de qualquer trabalho que nella se pretenda fazer •. outro que não o de anmmciar divirlendos, eleger directores e conselho fiscal e votar-lhes a remuneração,díscutir as contas apre-<
sentadas pela directoria e os relatorios da dírectoria e do conselho fiscal. O aviso de conyocacão de uma assemb!t\a gera 1
ext.raordinaria deve declarar a natureza geral dos trahalhos.
quo nolla se pretender effectuar.
li -

Trabalhos das assembléas ac1·acs

Art. 41. Dous arcionista!l presentes pessoalmente constituirão numero sufficiente para uma assembléa geral.
Art. 42. Si dentro de meia hora, a contar da marcaria para
a reunião; não houver numero sufficiente. dissolver-se-ha a
asRembléa, sendo convocada a pedido ou pelos accionistmi. Em
qualquer outro caso ficará adiada para qualquer dia ela Rf'mana seguinte, e para qualquer logar que designar o presidente.
Ar!,. 43. Em qualquer assemblr'a adiada, os accionisl.aR prPsentes e com direito de voto, seja qual fôr o seu numero, tnrão
poderes para resolver quaesqucr assumptos que deveriam tr'r
·
sido tratados na rmmião anterior que foi adiada.
Art. 44. O presidente da directoria, ou na sua auR('ncia o
vice;..presidente (havendo-o) servirá do presidente de todas
~15 a~sembléas ~.eraes da companhia,

Art. 45, Si em qualqun as~emulcla geral não se acharom'
presentes nem o pl'eHidunle 1wm o vico-p1·o~idenk, dl'lltl'O db,l
1G minutmi depoiH da hum Hrnr·cada para a 1·1~unifto da assom-·~
!Jl1'a, ou si rnrnhurn delles eetiv1•1· drnpo~lu a ~··n·ir dn prusi-'
dP11L1>, o,; dirpcfrn·1•;; Jll'<''1\nl1·~. um d"~ seu., lll<'lllUl'()S para usse
fim; níio htn-1•11do dil'el'lor e~coll1ido qu1· sr pr11mptifit1ue u
f111wriona1', 11s ncf'ioni8Las 1n·1·HPill •·' •~is1·1i!l11wão d1•11I rn dlcs

Uill d1• '"llH 1111•111hros JHll'a ~·~J'\ ir 1k pre~id1•11l1•.
:\ri. í<i. U pr1·si1!P11f1~ pod1·1·ú. 1·11111 o 1·1111s1·1il i1111•11Lo da
assemliléa, adiat· qualquer as,;1•111i1k·a gPra l para qualquet·
l<'lllllO " log:1!': 11ias r,aJYas as diRpu,içifos da lei- eo11soli~
dada -- de rnoH. solJl'e 1·0111panl1ia~. quanto ú ass1•1nbléa 1:onsti tuLiY;l ·, não sp trai arú d!'. nen li um ª~'11111 pto 1•m qualqul'I' assur111Jléa adiada que niio t1•11ha fi;,rnratfo 11a ordem dn dia da
assem1JJ1•a qu(J tenha Hitlo adiada.
;\l't. -í'i. TndaR as qrn:st õcs sulm1..tUd:is a u111a ass<'n1hléa
geral ,;t•l'ão dt•ciditlas syrnlJolicarn1•11t" 1•111 pri111ci1·0 loga1· t' no
1·aRo de em11nlc de votm; lcl'á o presic!Pnl•>, tanto na votação
s):mliol ica 1'.nmo nn csrrutinio, rnn yoto p1·1•pondcl'ant1·. 1:m addit.ampnf o an \·oto ou YO!Ps a qn1• P]il' t.iYPt' dil'1•itn 1·011w ac-

io11 i~ta.
Al't. 48, Em qualqrn•r n;;;scmb)éa geral, saJ\·o srndo pPd ido
o escrutinin, a drclaraçiio do 11rl'~idr•11tc d1• t .. 1· sido af't'l'ita ou
dPsapp1·oyada uma delib.rra\:ãn e um ns,;pufo 1•111 tal scnt idu no
liy1·0 das adas da comvanhia constitui1·ãn prova s11ffiriPntt1
do facto, no caso de uma dolibernção qm• 11Pr1·~sitc du qualtfUer
1Haio1·ia especial, estabrlrcrndo qu" foi Yolada por maioria
lcg·al, srm comprnvar o numero ou riropon.:ão de•
apul'ildllS a fn \·or ou contra tal dei ibe1·a1:fio.
Al't. ·i!l. Poderá E'.CI' exigido o escrutinio sobre qualquer
quust.fio (rntlra qun não a de eloi<,:ão dP !ll'Psid<'nlP de urna fülst•lllhl1;a) 11Plo presidente ou por escript.o, af'signaiio po!' duo!!
ll"~sna~ iwlo me1ws que tl'nham então o dirnilo de yofar e que
r.1111,i unotamPnte possuam acções da compa li hia d11
lu1· 1iorn i 11al dl' Jll']O lllPilOS f: 1.000.
Al't. GO. No easo de exigir-se n escrulinin v1•1·if'icar-se-ha
oJlp inda fôrrna e no Jogar ddrrminados pl']o prnsidl'ntc, n11tcs
do tmcerrnmento da a;;srmhléa, qurr im111PdiatamP11tn, quer
1'111 qqaJqner outra época dentro dos quatorw ri ias segu inlPS: o
1·nRultado du tal escrutínio será cnnsidPrado como sendo 11 dell!11'1·n1:fio da companhia em a~sP1nhl1ia geral, na dnta da w•rifi1·a1:ão do csc!'lltinio.
Art.. 51. O pedido do escl'utinio não impedirá a contimmgão da assembléa para a execução dn qualquer trabalho
outro que não seja a questão solm• a qual f1!1· t'Xigido o N!r,1·11tinio.
t'

'º'"''
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Ili -

Votos nas nss1?111bléas r1eraes

Art. 52. Sujeito a quarr;quer dr 1ihrrat:ÕPR Pspre iaf's q11anto
á yotac;ão, (ligo quaesquer condigões espedaos q11unto ú vo~
tacão sob as QllllC8 fororn emittldas QUUC'f!Q\lfW aeçÕrR, Cfüi(l
nceionista terá um voto por cada acção qnc possui1·. Qualquer
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possuidora de acções que lhe confiram o direito

PÃf-~·otar poderá, por deliberação de sua directoria, autorizar
qualquPr dP seus officiat>s ou qualquer outra. pessoa para
representai-a cm qualquer assembléa geral da companhia, e
a pessoa assim autorizada terá o direito de exercer os mesmos
poderes em nome da companhia que representar, corno si tivesse sido pessoalmente accionista da companhia.
Art. 53. Os votos podem ser emittidos pessoal ou representativamente.
Art. 54. Si fôr intcrdicto qualquer accionista, poderá ello
votar por seu curador, eurafor nrl l1ona, ou outro qualqum·
curador legal.
.,J
Art. 55. Si duas ou mais pessoas tiyerem direito conjun<Jtamente a uma acção, qualquer dessas pessoas pocterá
votar em qualquer assmnbléa, ex-vi daquf'ila acção. já pnssoalmente, já por mandatario, como si fóss'\ a unira com direito a ella ; e achando-se p1·psentes em qualq4~r assPmbléa
mais de um desses co-proprietarios, quer pessoalmente, quer
por procurador, a unica 1JPssoa oom d frei to a. voto "sêrá aquena
cujo nome fõr irnicripto em 11rimeirn Jogar no rpgistro dm; accionistas da companhia.
Art. 56. Nenhum accionista poderá assistir ou votar, qtwr
peRsoalment.e, quer por procurador, em qualquPr asst>mbléa
geral ou mn qualquer escrutinio, netff exercer direito algum
de ~cionista, sem que sejam pagas e satisfeitas todas as chamadas ou outras importancias devidas e pagaveis, por effeito
de qualquer acção de qur elle fõr portador, e nenhum accioriista poderá votar em qualquer assembléa realizada depois de decorridm; tres mrzes, a contar cta ctata em que tenha
sido inscripto no registro da c·omr>anhia, a não ser na assembléa constitutiva ou em outra p1·ovocada por algum adiamento
dessa, com refermieia a qualquer acção que elle adquirir pol'
tranilferenoia, a menos que esteja inscripto eomo proprietario
da acção em questão, pelo mrnos tres mezes antes da data da
:reunião da assembléa nm que ellie Sf' propuzer votai·. •
.
Art. 57. O instrumento outorgando proruração a um mandatario será feito por escripto e assignado pelo outorgantP 011
seu procurador, ou si tal outorgante fôr uma corporação a
outorga será feita por acto dos diroctores dessa corporação.
Art. 58. Nenhum accionista poderá nomear procurador,
alguem que não seja lambem accionista da companhia n corn
direito a voto pessoal.
Art. 59. O instrumento dn procuraoão deverá ser depositado no escriptorio central da companhia, pelo menos dom~
dias completos antes do dia da reunião da a;;;sPmhl<1a Pm qu<>
o procurador referido se propõe votar.
Art. 60. O voto emittido de accôrdo com os fprmos rlP uma
procuração será valido, m.Psmo no caso de fallf'cimento do outorgante, ou de tm· sido a mt>sma revogada, ou dn terem sido
transferidas a outrem as acções que fazem o seu objectn,
salvo quando. fôr o mesmo escriptorio central avisado préviamente e p.or escrípto desse fallecimento, revogação ou transf-erencia. ·
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CAPITULO V
DOS DIHEC'l'ORES

1 - Numero r namraç1io dos dircrfm·es

Art. Gl. O numero dos dirrct.ot'<'S nfw s1•1·{1 infrrior a dons
nem superior a cinco.
1\rt.. 62. Poderá a companhia, <'lll assem biéa gpra 1, periodicamente, como trabalho especial e dentro dos limites
acima indicados, augmrntar ou reduzir o ntmH'l'n rios dirrrtoI'f'S então em exercício, e votada quo seja uma drliberaç.ão a
favor do augmento podf'rá nomear o dirrctnr· ou dirPctores
supplementares neeessarios para levai-a a effeitn, e poderá
tambem determinar qual o rodízio em t)lll' dcV<'I'ão v:igal' r•s::;Ps
eargos assim augmentados ou reduzidos, mas não Sl' inh~l'!ll'ü
tarú estP a!'figo como autorizando a demissão de um dirnetor.
Art. li:~. Os rnstantPs directorPs 011 dirPd.or, si ftll' mn só,
poderão agir, quaesquer que sejam as vag:as Pxistf'nfps no conselho ; r~1itPndendo-se porém que, si o nunw1·n <>xistr•nte 110
conselho ftir inferior no prrscripto <'Ili minimn, o r!ir<•<',t,rn· ou
directorrs quP l't>starem 1rnrnPa1·ão irnmrdiata11wnl\• u111 directm· nu dircctorPs supplenwnt.a1·!'s, ll<'rPssar·ios para 1n·efazf'r eSRP mínimo, ou cnnvorarão uma ass .. mhléa g<'ral da
nompanhia afim dr: tornar-se f'ffectiYa rssa nomeação.
~
Art. 64. Os directores terão poderes para, em qualquer
ópoca e periodicamente, nomear a qualqurr outra pessoa para
direct.or,seja para 1n·pencher uma vaga casual, seja em additamrmto ao conselho, mas de modo q1w não exreda o 11 1 1mero
total dos directorrs o numero ma xi mo 1Ju!' aeirnn :,;e fixou.
Art.. G5. Nenhuma pessoa, a não ser um dir!'cto1· que se
rf'tira, será eleita para director (sn l\ o ;;;endo um d ire<'lor
nomeado 1wlo conselho), a menos q1w rom a1rtecNlencia ele
11elo menos seis dias, pori'rn não mais de vinte <) um dias completos, si entregue no escript.orio da s<íde central da c~ompanhia
aviso da intf'nção de pro11ol-a ronjuntanwntn com um aviso
proprio seu, por escripto, annunciando quP está disposta a
RPI' eleita.
Art. 66. Os primeiros direetores serão : John Buchanan,
John Davy e George Watson.
II -

Direetores su1)plentes

Art. 67. Um director poderá, por escripf.o por ellf' asgignado, nomear a qualquer pessoa app1'ovada prlo r.nnselho ela
dirPc!oria para quf' sPja SPU supplent.P e cada 11111 d1•;;;,;1•s s11ppll'l1LPR, rm1qunnto s«rvir!'rn nesta qualidade, f.Pr:í o di1·eifo de
asRisf ir r votar nn;; snssõeR da direcforia e f Pr:í P f'X<'T'l'!'T'á
todos os podcms, direitos, obrigações n alt ri!Jll ir,iiPs do d i 1·1•ct.or que o tiver nomeado.
Fica porém entendido qne não vigorar:i 11«nhmna drn;sns
nomeações sem r1ue lhes seja dado ser apprnvada p1do conse-
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~~directoria e que conste no livro das actas da companhia
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referente ás sessões da directoria. Poderá um director revogar cm qualquer tempo a nomeação de um supplcnt.c por cllc
rh>signando e sujPito ·a tal approvação, da mannim indicaria;
nomear outra pns8oa em !leu Jogar ; ficando, no caso d<' fallceer um director, ou deixando este de exercer o seu cargo, i 1mm·dialamente sem effeito a nomeação do seu supplente.
Art. "68. Não sP exigirú da pessoa que exercer o cargo
de supplente de um director que possua hab!l1tação, nf•m sel'ú
ella considerada agente do direclor que a nomear ; mas quaulo
aos seus proprios actos e faltas, será exclusiva e directamente
responsavel para com a companhia, corno si fosse dlrerf or
e da mesma fórma terá jús a identico direito de garantia. A
remuneração de qualquer supplente será paga com a remunureç!io pagavel ao director que o nomear e será entre elks
estabelecida de accôrdo.
III -

Habilitm;íío e rernuneraríío dos directores

Art. 60. A habilitação de um dlrector consistirá na posse
de acçõrs da companhia, no valor nominal de f: 500, e não
ostundo já habilitado, deverá elle adquirir a sua hahilita,:íín
dentro de dous mezes, a contar da data de sua nomeaçllo.
Art. 70. Cada director (outro que nlio um director gerent(')
tm'IÍ• direito cmno remunPração á somma de E 100 JlOI'
am1a, como mai.~ f: 25 para o prr8ldente. Todo o directnr
que não ocoupar o seu cargo durante ô anno inteiro s,\mente
terá direito á parto dessa remunrraclio proporcional ao tempo
em que tiver 1rnrvido nessa qualidade. A companhia em assembJ1•a geral poderá nngmentar a irnportancla cleRsa rrmu11prnçfio.
Art. 71. Os direclol'es S('rão indemnizados com dinht>ir11A
tios fundos sociaes ue todas as despezas de viagens, hof.nis e
outras ruzoaveis que tiverem feito para ai;;sistlr ás scRsõm; da
direotoria, oommissões ou de accionistas, ou de outra Mrnra
Para ueg9oio11 da companhia.
IV -

Poderes dos direatores

Art. 72. Os negocios .da companhia serão dirigidoi:; pelo
conselho, o qual 11oderá pagar todas as d<'spezas relativa>! ou
·CJlrn se prendnm á organização e regií1tl'O da companhia e 1i
emissão do seu !~apitai. O conselho poderá nxercel,' todos os poderes da companhia, sujeito ·comtudG tís disposições de quaC'squer leis do parlamento ou destes estatutos e aos regulamcntm;
(não sendo incompativeis com quaesquer de taes disposiçõrs
011 com estes estatutos) que forem prescriptos pela companhia em ussemhléa geral ; mas nenhum regulamento foito
pola companhia em a_ssombléa geral invalidará acto antfn·ior
algum da diroctoria que Reria valido si taes regulamentos níío
tives1em sido feitos.
Art. 73. Sem restringir a generalidade dos poderr!l n11l noodanta11, <> comielho poderá ainda fa:t;er o seguinte:
a) eatabelecer oonselhos looaas, commiasõe1 administra ..
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tivne blf consultiva8"locaes, ou Rgencifüll loca1111 no Reino:.. Unido..:
ou no estrangeiro, o nomear um ou mais do sens m11mllroifi
01t q11ulq11er outra JWA!'!oa ou pessoas para mrmhroR dm1 mos.:·~
mos, com os llf'cnssarios riodet·P8 1• atJl'Ílmir;õPs sobro os regu-'
lamrntns, p1·nzn o l'Plllu ncra(,'fío q11n rlle Pllf nndr~r. podendo
rJp ti>mJHlS r•m Ll'm]lns rc\·oga1· qua lq11Pr dPssas nnmoa•:iies ;
li,! nomear a qualquPr \lPSSoa ou Jll'S~na:', !'H'.iam 011 não
r·llas dit'l'dor ou diredon•s da 1~ompa11hia, 1•ara conN1~1·,·ar,
Rnh 1•11radoria, ern beneficio da companhia, q1rnps1111P1' lw11s do
prop1·ir·dnde da mesma, ou 1•111 que ellu 1•st.i\'l~r interessada,
ou para qnaPsquer outro!" fins, e assignnr I' fazl'r todm1 OR
inqf,r11mt>ntos e o mais q11P ftir· mister 1·nm l'l'lar;ão a r111alq1wr
dr• f aP~ curadorias;
c\ nomear, para o fim d1• nssig11ar q11alq11P!' instn1mr11!0
011 pffpcf11ar qualq11ú 1wgorio no P~lrang1~iro. a rprnlqtrnr
Jll'Ss11a ou pessoas por pI'or11rador 011 p1·oc11ra'1or1•s d:i comrrnnhia 011 da directoria, com os podcr!'s q1H~ e.~t:i "!lll'n1Jo•1',
('OIT1JH'Pl1t•11tle11rlo podrres para comparecrr 111~1·an!" a~ aulorirladP.~ eomp1 t.ent<•s e fazr>r todas as rlPclaraçí}1•s 1·ompd.Pnt.os
<' 11Pt'P~:oi:11·ias para conseguil' que as opPI'aç(11•s d:1 1':l;11panhia
s1•j:rn1 f'pifas valirlanwnfr 110 r•RfrangPiro;
fl) 11011wa1., de tempos ('Ili tempos, a q1ialq11Pt' um ou
mais dn snus mnmbros para direrlnl' gprenfl' 011 di1·ectorr~<>
gprnntPs, sob as condições de J'Pllllliteraçiio, 1·nm ns podl·res
P aftrihuições e pelo prazo que 1'11fender, IHH!P11do l'l'\O.i:?ar
taPs norneaçãt•s;
·
'11
r' !.ornar por mnprestirno, levan 1:u 011 ga l'anti1· qualquer
f;r1rnn1a 011 sommas de dinheiro, mediante as µar'l.nf i;1s r· 11a;;;
condir;õr>s dn juros nu outrns que rnlcndcr 11 c·rH11 o fim <ln
garanf.il-as e os s<'us juros, 011 para q11alq11cr n11tro fim: ('l'<'<tl',
<'milt.ir, fazpr e clar re.~pectivamenfP qtuu~sq11er rlc/J1?11f111•c,9
1wrpPt11as ou amort.izaveiR, nu valor<'s hypof11P1·ar:1is, C•II q11alq11Pr hypnthPca 011 onnR sobre a <'!llJlrPza. 011 .solir·" a fof:1lidad11 011 qualquer parte de seus hrns, PI"!Srnfrs ""' f'11.ti11"is,
011 sobre o capital não rrnlizado da comp:rnhia, •' q11;1(·~q111'l'
dcúcnturPs. va !ores hypothecarios e ontn•s ga rn 11 I ias podr•rn
sei· PR!abelceidoR como transff'riveis, livres dn q11alquer 011us
r~nf.rP a companhia e 11 pc•ssna 1·om q11nm fnrPm eP1l! t ido;i;
f) fazei·, sarar, ac,cPifar, Pndos~ae f'. nqrnriar l'l'SpPdivam<'nlP nota,; promissorias, lrtras, rll('quPs I' outros valot'<'S
commerrial's, cnmtanto que carh nota promissorra, letra, cheque 011 outros valores commerriaes sacados, frifos ou aeceitoA
s<'jam assignados pela pesRoa 011 prssnas fJl!I' para tal fim fo1'1'111 nomeados pelo conselho ;
(])empregar ou emprestar os fll ndos soe iaes não 11rec is os
p;1ra uso immediato, em ou sobre os valores e empregos q1rn enfnnílPr (outros quo não arções da rompanhia) " r]p fl'lll[lOI!
('Ili f Pmpos transpor qualqnrr garantia ou Pmprego;
hi cml!'Pdr.I' a qualquPr dirPclnr l'PF!idPntP no Pstrangrir·o
a nPgocio da companhia, ou que se precise quP v;\ ao l'SI mngnif'o ou que preste qualquer serviço extt·~or·d inn rio, a rPmnHoruçiio especial que entender polos Rl'J'\ ir: os nssi 111 prn~
stndos,
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i) vender, alugar, permutar ou dispor de outra maneira,
absoluta ou condicionalmente, ele todos ou de qualquer parte
::dos bens, privilegias e empreza da companhia, nos termos e
condições e pelos motivos que entender, comtanto que não se
faça venda alguma de todos ou de qualquer parte dos bens
immoveis da companhia, sem a sancção de uma rielibera(;fio
especial desta ;
j) collocar em qualquer do(mmento o sello social, eomtanto que esse documento seja assignado tambern pm· um director e pelo secretario, ou por qualquer outro offi(·.ial nomeado ad-hoc pela directoria;
/e) exercer os poderes conferidos pelos arts. 34 e 79 da
!oi (Consolidada'1 df'. 1908 sobre f'ompanhias e que aqui sfh
dados á companhia.
,,

V -

Trabalhos dos dil'cctorcs

Art. 7 ''. A directoria poderá ee reunir para trntar doo;
negocios, adial' e de ontl'a maneira regular as eua;;; sessües
conforme entender e poderá determinar o nmn:~ro ~ufrici•~llfl'
que será preciso para effectuar os trabalhos.
Emquanto não fôr determinado em contrario, esse nu111Pro
será de dous directores. Não será necessario dar aviso de urna
sessão a qualquer director que estiver fóra do Reino Unido.
Art. 75. Qualquer director poderá em qualqum· 1.P111p!l
co~vocar uma reunião do conselho.
·
· ArL 76. As questões que se suscital'em em qualquer sessão
serão decididas por maiol'ia dP votos, P no raso de empa!P
terá o presidente voto ·lt~ei;;iv•i.
Art. 77. O conselho poderá eleger um p 1·c;;; idc11tn e 'icepresidente d(' suas l'('UniõPs e determinar o prazo duI"anl P o
qual deverão servir, mas nfío se elegendo tal presidenl1~ ou
vice-presidente, ou si m•m o presidente nem o vicc-predente estiverem presentes ao tempo marcado para a realiza<:fío
de uma sessão, os directores presentes cscolllf'rão dPntrc f'i
alguem para servir de presi(lcnte (le tal sPssfío ..John B11!'\1a11an será o primeiro presidente da <lirccloria.
Art. 78. O conselho voderá delegar quaesquer de sem 110deres, outros que não os poderes de tomar dinheiros por emprestimo e cobrar chamadas de capital, a commissêíes compostas de membro ou membros do seu corpo que elle enten. der. Qualquer commissão assim formada deverá, no exercício
dos poderes delegados, conformar-se com quaesquer regnlamentos que de tempos em tempos forem impostos pela dirPctoria.
Art. 79. As sessões e trabalhos de quaesquer dossas commissões, compostas de dous ou mais membros, serão rt>gulados pelas disposições aqui contidas e referentes aos trabalhos
e sessões de conselho, em tanto quanto lhes forem applieavPis
e não sendo e lias suhst ituidas por quaesquer regulamP1ilos
feitos pela direetoria na f<íI"ma da clausula vrecedentf'.
Art. 80. Todos os actos praticados por alguma rl'tmião
do conselho, ou por qualquer pessoa agindo como dirf'cto!',
serão, m~smo no caso de descobrir mais tarde que houve enn
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ou defeito na nomeação de taes direetores ou pnssoa tJun nesta.
qualidade agir como ficou dito, ou que olles ou quaesquer;,
delles não estavam habilitados, considerados t.ão validos corno:
si cada uma de tacs pessoas tivnss•3 ,;ido dm·iifamcntn nomoada
e rRtsesse habilitada para servir de d irrntm.
Art. 81. O conselho far:í lanc;ar, em 1ivros l'm·n1•cidos para
la! f'im, acU1s ue todas as deliberai:ões r trallalhos tias assmnb lt'•a;,; g!~r;ws e das sessõPs da d iredoi·ia ou 1·um1u is•Jl'fi do consc>l li o: e quaesquer de taes actas, si f'ore111 ass ignadas por
qualquor pessoa que se declare ser o preside11t e da reunião
a que se referem, ou em que são lidas, serão admittidas como
prova p1'inia f acie dos factos nas nwsmas enunciados.

VI -Inhabilitaçãu dus directol'es
Art. 82. Vagará o' cargo de direcfor:
11) si, sem a sancção de uma assembh'a gPral, elle precu1·.Jwr cargo ou Jogar lucrativo, a serviço da rompauhia, exci•pl.o como aqui estiver autorizado:
b) si P''l'd•·r o juizo, falli!', t.1·a11sigi!' 1111 fizp1· qualquer
('flll('O!'(lata com os seus credores;
r) si mandar ao conselho a sua exmwrnc;ão po1· escripto,
salvo sendo retirada tal exoneraç.ão, com o conseuti1rn•nto da
directoria, dentro de 14 dias, a contar da data em qne a
me1rn1a tiver sido recebida no eseriptorio da si'•d11 social;
d) si deixar de comparecer ás sessões da directoria por
sl'is mezes consecutivos, sem o colls!'nf.inwnfo da dirPctÓl'ia.
ArL 83. Nenhum director ficará, 1.•111 virtude de seu cargo,
in!Jallilitado para contractar com a companhia, quer como
vendedor ou comprado!', quer dP outra marn\ira. ne111 serú
mtllo um tal contracto, nem qualquer 1~0Htraclo ou accôrdo
feito pela companhia 011 em seu no11w, no qual algum direetor estiver interessado por qualquer J't'lrma, nem ficará o
direcfor que assim contractar, ou tivt•r hws interesses, sujeito a dar contas á companhia de qualquer lucro realizado
p01· tal contracto ou accôrdo. em .,~011seque11cia d1• preencher
nsse cargo, nem da rcl!lção fiduriaria a~sirn 0;:;f al1el1;cida. Ncuhum director votará nesta qual ida d!• sobre qualquer contracto ou accôrdo em que elle estivel' interes,.;ado, ü a natureza do seu interesse deYel'á ser declarnda por elle na reunião
do consrlho em que fôr resolvido o contracto ou aceôrdG,
ea,.;o exista então o se'\l iuf.ernsse; ou !'Ili qualquer outro caso,
na primeira reunião da dirPctoria, depois de tPr e]]() adquil'ido
o seu internsse; mas esta prohillição. quanto ú vot:ição, Hão
será applicaYel ao c01~tracto que adoptar o indicado no art. :l'',
nem a quaesquer m:derías do mesmo pro\·euientes, 111'!11 a
qualquer contracto p<>la companhia 011 em SPU nome, llª"ª
dar aos directores ou a quaesquer delles qualquer garantia
11m· via de indernnizaçã<;i 011 com respeito a dinheiro adeantado
11or elles ou por qualqw•r dellns á companhia: nem a qualflllf'l'
eonf.rado ou negocio CP'l1 uma corpora(.'.ão da qual sejam direet.on•s ou aecionistas os din•ctores desta 1·0111 panh ia rnt
quaesquer delles; e pod,.rá ella ser ~uspell~a ou rnndif'ieada
até qualquer ponto, .em 'lualquer !\poea ou i'•po1·as por uma
assembléa gm·al. Um aviso ger:1l d!' que 11111 d i 1·1·1·for {• socio
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,de qua1quer firma ou corporação e companhia e8PãM.Nn<l 0 '..
'e deYe 1'er considerado como intere11sado em quulquor opc~ ·
ração . suucessiva com tal firnm ou companhia, constiiuil'{i

uurn dccl11rnção sufl'icienie 1111 fúrma desta clausulu, o depois

de um tal aviso geral não será nece!l!!ario dar aviso especial
algum relativo 11. (,lualquer operação particular com tal fil'rna
ou companhia.

VII - llctirada e demissãu de directores
Art. 84. Na assembléa gemi ordinaria do anuo do mm e
na assPmbll\a. gernl ordinaria de todos os annos ~nb~eqtrnlltl's
Sl'ni. renovada urna terça parte dos directores e si o seu numero não fôr multiplo de tres, então o numero mais a pproxirna<lo a um terço. Utn director gerenttl, emquanto continuar
neste cargo, não. estará sujeito a retirar-se em virtude desta
clausula, nem será contado parn se apurtu· o numrro de dil'e.etures a l'etirar-se.
Art. fltí. Os direetorrs a sel'em 1·e11ovados serão us (Ílll\ 1iverem exercido o cargo por mais tempo ; no caso ele egualdttde,
ueste sentido serão deeididos pela sorte quaes devem ser ns
directores a se renovarem, a menos que entre si concordem
neste sentido.
•
Art. 8!3. Poderá ser reeleito o dil'ector que tiver de n)l irar-se.
Art. 87. A conwanhia, nu assembléa geral em que t" e1·~m
de g·ugar quaesquer togares de directores, preenchei·ú os car!w,;
>agos, nomeando numero identico de pessoas, flendo sujeita a
quttlquor deliberação, reduzindo o numero de dircctore8.
Arl. 88. Si em qualquer assembléu em que devnm fll'L"
uleilos <lirectores não forem preenchidos os lugares dP q11t11\~
!Jtter do11 directores, cu.ia renovação deva ter ioga1·, 0111 hl
caso, 11ujeito á delilrnração, reduzindo o rn1m01·0 de dirnelo1·ps, ·
serão corn1iderudos corno tendo sido reeleitos os direetore~ q.Je
ee devem retirar ou uquelles cujos lugares não tenhalll Hido
preenchidos e que estejam dispostos n continuar.
Art. 89. A companhia em assembléu geral poderá, po1· 1.1iliberaçlio extraordlnaria, detniltir qualquer dlrector, anl1!,.; do
expirar o prttt.o de l'!f'U cargo, e poderá, por deliberação ordirrnria, nomear uma outra peMoa em seu logar. A pes~ma assiP1
11011ieada e-xcrcerá o cargo eómente durante o tempo que o
ter111 preenchido o director eujo Jogar vagou de!lttl fúrnin, mas
pod.erá ser reeleita.

VIII-'- Garmltia dus directores, etc.
Art. 90. Todos os <lireetores, funcclonarios ou empn•gu~
dos. da companhia serão Indemnizados de todas as custag, iJ._•spezas, gastos e prejuízos, responsabilidades em que elles tiverem Incorrido no p1·osegulmcnto dos negocios da companlt in,
Qll no desempenho dos seus deveres; e nenhnm d!rector wt
funccionario da companhia ser1í responsavel pelos aelt!;; ui
omissões de ,Qualquer outro diroctor oll funccional'io n·~m
por tnotivo,de eo tgr associado por qu~lqu'er r~cilJo do d1nhe1ru

.,

qy,etf!t~éeoaímétltê hão tivér recebido, nem po1' perda âli~iril pot• causa dé defeito de titulo de quaesquer liens 1tdquil'ídoA iwla eoJnptinhia; ilem ern razão du insi1fflciencia de quallJllCl' valot· l\fJ !jual 011 sobl'e o qual foretn ClllJJl'egàdos t~ll<WR
lJllPl' t.li11heirns da eompanltia, nem por ve1·ua alguma sofr!'ida
pul' et111sa de quttlquer ltanquoir'o, corretor utt outro agente,
ne111 por qualquer ftn1danwnto que flpja outt·o t1tlll os seus próprios ados e faltas propositaes.
CAPI'l'ULO VI
OONTABILIO.\UE E DIVIIJENDOS
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A1·I. !li. O cot!sclho fará eset·ipfttrar. nas 1·011las d1• adi\li
1• passi\·o. tPeeila:i tl despezas da eompanhia.
A l'L \J'!. 1Js 1ivros de contabilidade sPrão co11set'Yado.~ 1t0
Ps1•t·it>lo1·io da sédc social 0\1 e1h qualquer oufm logar e lni.:-:tl'i>s q111~ Pt1ttmdPr a dil'ee!m·ia. Excepto com a aul.rH'iza~ílo c!o
t'11nsPll!o, ou rlP uma llSsP111bt1•a g<'ral, rwnhum ai·cionisla pO··
dPl':í, romo tal, inspeccionar t111aesquer li\Tos ou JHlpt•is da
t•.n1npanhia, outros que não os regist!'os dos aecionistas e <las
ilY1HJtltceas e cópills de escriptu1·a c1·cando quansq11P1· li>avo1lt!'t'as 011 utltts qtie cat·eça de regislrn na fom1:1 da !Pi (f~ní1so-
l idatln) dP i908 sobt·e eompanhi as.
A taxa a pagar por cada inspec\;ão do 1·cgist1·0 d1' l1ypulh1•1•a 1101· qualrjtH'l' JH'Síma q1rn 111\0 s•'.ia lH~l'ionisla. 011 c·1'1Hl01·
da 1·1m1panl1fa. snr:í. a de um shllllng ou oull'a q11alq11e1· i11f1'l'ir;r

11111• 1wu·eat· a direetoria evenlualme11lP.
Art. u:l. Na assembléa gPral ordi1rn1•ia a11nual, a dirnclnl'ia
apt·t'senf.ará aos aeeiotiistas um hal:tncete e expnsi\;ão dn Jonl.as
dnvidalllc'nlé em ordem, féchadas na data mais l'l'<'l'llte :ille f,)r
pussin~l, ncompanhadas do relatorin do ermselho ffsral suhro
as operações da coinpanhla, durante o iwrindo que al1ra11gc1•ct11
taes contas.
II -1•'11111/0 de 1·ese1'ra
J\H.. \14. A. diredot•fa tiotlel'á, anlos de decidir a cli~td
ln1ii:ãn de algtilil dividendo, retirar dos !urros ;;oeiacs n scHnt;1a
qw~ ,julgar conYeniente como fundo de reserva, pat•a faz1T fnt•e

a tkpreclações ou eventuall<ladt)S 011 para d!Videndos e bonificações l'speclnes, ou para egualar dividettdos, 011 para eo11ct\J·ta1· 0\1 mtmter etn notn estado quaesqllcr bens da cotnpa11hía, nu para quaesctuer outros fins q\Jc) a directoria .iUlgttr
cot1Y1mie11tes ao objecto da companhia ou a qu:1Psq11er rll'lli~~;
o sl'l'á ella applicada eventualtnentc de arc1!rdo n pelu modo
indkado pf'!a. dir'Pctoria, podendo Psta, sPm !Pval-a :'1 1•nnta do
l'•'Sf'l'Ya, trnnspnrlat quaPsquPl' luct·os q1w não .iulg-al' i1r11de11!•J
disl.1·ibuir.
Art. U~. O conselho poder'tt cm1n·egr11· n.~ so111n1:ts assim
retiradas para reserva, nos rondirne11tos (ou 1ros tJtW não cm

'accões da companhia). que elle' entender, e evàfitüa.llne~f:e
daF qualquer app[icação e variar OS mesmos empregos
dispor de sua totalidade ou de parte sua para o beneficio da
companhia, e dividir o fundo de reserva em quaesquer outros
fundos especiaes que julgar riroprios, com plenos poderes vara
empregar o activo que constituir o fundo de reserva nos negocios da companhia, sem que seja obrigado a conservai-o
ei,n _separado de qualquer outro activo.

e

III -

Dividendos

.
Art. 96. A comi)anhia, em assembléa geral, poderá annun- .
. ciar um. dividendo a pagar-se aos accionistas, de accor'do
com os seus direitos e interesses nos lucros ; mas não se annun.ciará dividendo maior que o que fôr recommendado pela dircctoria.
. . . Art. 97. Sujeitos a quaesquer providencias que tiverem
·:a14~ dadas na emissão de quaesquer acções, ou que existam
,.;.eJ.i'f qualquer época, os lucros da companhia disponíveis para
, serem distribuidos serão repartidos corno dividendo entre os
accionistas, de accôrdo com as importancias pagas a esse
tem.IJO $,Ql;lre as accões qJJ,e respectivamente possuírem, outras
,qu~ nã~(·.csejarn quantias pagas em adiantamento das cha·madas. ·
·
Art,. ~. Quando a .il!izo do conselho, e permittindo a
siteacão .da companhia, poderão ser pagos aos accionistas dividendos provisorios por conta do dividendo correspondente ao
. anno então decorrente. · · ··
·
· Art. 99. A directoria poderá descontar dos dividendos ou
juros pagaveis a qualquer accionista todas as sommas de dinheiro que elle dever á companhia por conta das chamadas
de capital ou de outra maneira.
:
Art. 100. Todos os dividendos e Juros pertencerão e serão
pàgos (sujeitos ao direito de retenção por parte da compa' nhia) áquelles accionistas que se acharem no registro na data
em que fôr annunciado esse dividendo ou na data em que forem pagaveis esses juros respectivamente, apezar de qualquer
subsequente transferencia ou transmissão de aeções.
"Art. 101. Si varias pessoas. estiverem inscriptas como eoprqprietarios de qualquer accão, qualquer dellas poderá passar,, recibos validos de todos os dividendos e juros pagaveis a
·seµ· respeito .
.. . :.: Art. 1,02; Salvo com o consentimento de uma assembléa
'gérál, nenhum dividendo vencerá juros contra a companhia.
. .•· . Art: 103. Emquanto não fôr disposto o contrario, qualquer
dividendo, bonificacão, ou juro pagavel em dinheiro aos por. tadores de acções nominaes será pago por cheque ou ordem ban: caria enviada pelo correio ao endereco conhecido e inscripto do
possuidor, ou, no caso de co-proprietarios, endereçada úquelle
,cujo nome fôr o primeiro inscl'ipto no registro com rcs11eito
ás acções, salvo si esses co-proprietarios dispuzerem de outro
modo, sendo remettido o seu valor por conta e risco delle ou
delles.
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Art,., iÓ4.~:uma ;·assemb.léa geral que annunciar um dividendo poderá .mandar quP o pagamento de tal dividendo se
faça de modo ou em part0 rorn a distribuição de act.ivo espe!'ilic·ado " Pm parLirulal' <'0111 at·çõPs. 1frbe11t11rcs ou valores
llypot lH•t•ar ios integralizados da t·ompauhia, ou com acções,
rll'/.w11t11r1·s ou YalOl'PS l1ypothPcarios infpgrnlizado8 de qualqup1· oull'a 1·0111p:rnhia, ou pol' 11111 011 11iais •kst1·s 111odo>'. Comtanto q11" não sp faç:t 1Jt•11h11ma disl l'ilnti<:ão, salvo sendo
1·1'<'01111111•11dada )!Pio <'OllsPll111 " os dit'Pl'fnt'l'S lt'varão a pffoito
11111a tal dt>lill<'l'ação. :'\o 1~as11 dP sus1·it.ar-st\ alguma difficuldadP quaulo ú distrilJUi\:ão, os dirt>dorps podp1·ão resolvt>l-a
s••.gundo j11lgarP111 1·011n•11ie11te t\ PSfll't·iah11P11te 11oderão emitti1·
el'rtidõf's fraceionarias, podt•i·iio fixai' o valo1· parn a distrilrnição dP tal adivo espPcil'icado 011 de qualquer parte do
11H•s1110, poderão dPlPrmina1· q1w s1• façam paganwnlos em.
dinhPiro aos a1•eioniE<tas dP cnnform idade 1·0111 o valor assim
fixado, pai' a aj usta1· os d i l'Pi tos dos 3l'I' io11 i slas e w1de1·ão cedt>r
qualq11p1· adi \ºU espt>t' i fi1·ado a l'U radorPs, soi.J cundiçüo dn curndol'ia para as pessoas que tivfH'eJll di1·Pit.o ao dividendo, segundo adrnrem couvt~uit>ufe os dil'Pt'lll!'f'S.
CAPI'l'ULO Vil
AVISOS
Art. J05. A companhia JJOderá mandai· um aviso a qualquer acciouista, qnpr peRsoalnrnnte, q11e1· mandando-o pelo
COJTPio Plll 1~arta franr1ueada, dirigida ao aecionista uo seu
Pnd1.•1·eço r.-gistrado.
1.\ rt. HNi. Qualquer a1·do11ista quP l'Ps idi 1· fórn do lleinoU nido 11oded indicar um enden•ço dP11f.ro do fü•i110-U11ido, no
qual lhl' possam s11r Pnviados todos <Ís avisos, que sm·ão consid0rados rPgulll!·nwnf P enviado,:;, uma VPZ q11P o forPm ao endercço indi1·ndo. No caso d(• não indit·nr Plld<'r·ei:o algum o
a1~ciu11ista nãu lp1·:í dil'eito a aviso algum.
A1t. 107. Qualq11er aviso s1•11do expl'd ido pelo Correio será
ro11,;iderado r11t.1·eguP 110 dia em q111.• f'ôr posto no Correio e
pat'a tal JJ1'0Va1· sení suft'i1·ient<1 Pvidl•nciat• t .. r sido tal aviso
regularmente pndcrcçado e posto no Correio.
A l't. 108. Todos os aviRos qnP SP mandem dar aos accionistas sel'ão 11elo qtrn dissel'em l'espeito a qualquer acção de
que forem eo-proprietarios ';a1·ias pessoas, avisados a qual·quer delles, na pessoa da prinwira imwripção no regi'll1·0 dos
acdonistas u o aviso assim dado sPrá s11ffit·i .. 11!P para todos
os 011tros p1·0111·ipf.a1·ios do t.al :wção.
Art. 109. Todos o;; f.pstame11f.l~iros, inventariantes, curado1·0s ou syndicos dr fallPrll'ia ou de liquidação ficarão estrict amente obrigados por todos os avisos dados na f1írma acima,
si forem enviados ao ultimo enderPço inscripto de tal accionista, mesmo fendo a companhia aviso dP lH morrido, ou de
ter si do i ntenl iclo, fallido ou incapaeit ado tal accionista.
Poder F:xocu(ro -
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NOMES, ENUEHEÇOS t

IUESIGNAÇÔÉ!:I 008 SUBSGJUPTORES

John Buc~hanan, 65 Barkston Clanlens, So. Kl'nsiugton
din>etor de uma companhia publica; George Watson, 140 Cro111..'.
well Road, Sout.h Kensington, nPgociante; F. N. Cltappll', 80
Bishopsgate, IE. e.' solicitador. Aos 5 de julho UP J!) ! l. ---·
Em testemunho das assignaturas supra, William B. Pfpldn,
escrivão da A~·mitage, Chapple & Machagten, solicitadorl's 80
Bishopsgate, E. C., Londres.
'
'
Observações do traductor: - Tinha mais os seguinte::; dizeees: Certificamos pela prnsent1~ que esta é cópia conforme
da escriptura social o estatutos da companhia «-~·anta Cruz
Coffee Company, Limited », que fi.eam devidamente r·egist rado,;
na Hepartição das Sociedades Anonymas em Lo11d1·c~. :\os '27
de julho de 1911. -John Buchunan, director. - William ll.
Pipkin, secretario. ( « Sauta Crnz Coffep Company, Li mi tPd » ..'
Tinha mais um carimbo 1•m tinta roxa com os seguintL•s diz<•t'l's:
N. R. Jaoralt!P, talwllião, Londres. 'rinha mais os seguinl.es
dizeres: Eu abaixo assignado, Nicasio Robert Jauralde, tahellião
publico, devidamente l'HL:artado e ajuranwntarJo, em exel'cieio
- nesta cidade de Londres~ pela presente certifico que o sello
estampado na certidão que apparece ao fim do documt>nt.11 aiju i
anncxo, mareado com Jpffrn «,:\:»•'o sPllo vri\·afiy11 da ('ll!llpanhia «Santa {;1·uz Coff Pl' Company, Limitcd » e qw~ a,.; assi-·
gr~turas postas na mPsm.a cel'tidão sã:1 a.o; v1~1·darJ1:i1·as rPsp1•ctt\ramente dos Srs. John Buchanan, um· dos dll'Pcton•,.;, e
William BloomfiPld Pipkin, secretario da dita « company »,
ambos de mim conhecidos e que os mesmos sello e assignaturas
foram postos hoje na referida certidão na minha prrsPnça cm
virtude de uma ifolihrração fornada pPla dÍl'<'Cl.oria da citada
companhia. J<; eertifico mais que o dooume.nt.o lamlrnm a1111i
annexo marcado eom a lettra « B ~ é a trnducc;ão fiel e confol'mc
do supracitado documento lettra «A». E para eonstar onde
convier, dou a presente que assigno e séllo com o sello do meu
· offroio em Londres, aos-vinte o sete dias dP julho de mil 1111v1·uentos e onze.-<(Assignado) N. R. Jauraldo, tahellião puhlirn.
Tinha mais uma estampilha do Reino-Unido do val(\r d•· um
shilling devidmnPnte inutilizada por um ·rarimbo 1•m tinta roxa
com os seguintes dizerrs: N. R..Jauraldr, tabellião, Londt·r.s, -.!7
julho 911. Tinha mais affixado ao lado o sello official do
mesmo tabellião, cm vermelho com os seguintes dizeres: Nieasin
Robert Jauralde. Tabellião publico. Londres. Tinha mais os
seguintes dizeres: Reconheço verdadeira a assignatura de N.
· R. Jauralde, t.al.iellião 1mblieo d.esta 'Capital, n para 4·m1sl a1·
onde convier a pedido do mesmo passei a presente .que a~Ri[:!1wi
'e fiz sellar com o sello das armas deste Consulado <IPral da flP1'•.publica dos Estados Unidos do \Brazil, cm Londres, aos vintn
.. e oito de julho de mil -novecentos e onze. No imJlCdimento dó
'coosul geral, Luiz Au.yusto da Costa (assignado), vicc-eomml.
Tinha aqui uma estampilha consulat' do valor de treF. mil nqs
·inutilizada devidamente. Tinha mais os seguintPs clizPrPs: A
'.. Iegali.zaoão da firma consular é facultada ou na P.ePrPfal'ia de
Estado das Relações E:icteriores no Rio de Janeiro, ou cm quacs-
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quer das repartições fiseaes da Hepublica. Tinha mais os seguintes dizeres: Ileeebi Lg'. O.G.9. -(Assignado) Costa. Tinha
mais ú margem em branco rstampado o sello das arma8 do
Co11.,ulad11 (.icr·al da ll"Jillhlica dos Estados Unidos do Brazil l'lll
L1>111J re,;. 'l'inlla mais os seguintes dizeres: lleconheço verda deira a assignatu!'a do ~l'. Luiz Augusto da Costa, vice-consul
em Londl'es. nio de .Ja1wi1·0, 30 de agostn de 1\111.- Prlo dirt~dur gf~rat (assignado) L. L. Fernandes Pinheiro. Tinha mais
trcs eslampilhas fcderaes do valor tol.al de treze mil e
quinhentos réis devidamente inutilizadas e mais duas fambmn
foderaes do valor total de quinhentos e cinc.uenta réis inutiliza.das na fónna da lei, spndo que as primeiras Pram inutilizadas iwlo carimbo seguinte, em tinta azul: JtN~ebedoria do Districto Federal, 30 agosto !H 1. Tinha mais um carimbo em
tinta Toxa com os seguintes dizeres: ~:focretaria das Helações
J<.;xferiores. Estados Unidos do Brazil. Nada mais continha ou
declarava o dito documento escripto em inglez e que liem e
Jielniente o tradu~i do proprio original ao qual nw repor·to.
e 11ue dl'pois eorn este conferido e achado exacto tornei a enl 1·1•ga1· a !JUP111 rn'o ha,·ia aprf'Sl'ntado. 1IDm f•' do qne passei
o prl'sente que assignei e sellei nesta cidade de 8. l'aulo aos
vinte e nove dias de setembro do anno 1HJ 1. -José Holleuder.
trnductor publico e interprete c.omrnercial juramentado.
O referido ó verdade o que digo sob fé do meu oifficiu.
S. Paulo, 2\J de setembro de J\H 1. -- O trnductor qmblico,
José Holleruier.
f)
Heconlwço a fil'ma retro do 8r. Jos1\ Hullf'1ull'l'. S. Paulo,
2\J de setembro de 1911. -Em testemunho da Yerdade, 11enetlieto Augusto Ferreira, 5º tabellião interino.

DECRETO N. 9.087 -

DE G UE NOVEMBRO DE

1911

Rcstahelccc a Repartição Fiscal do Governo junto a « Thc Rio de Janeiro
City lmprovements Company, Limited »

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do· Brazil, usando da autorização conferida no n. XXXV, arL. 32· da
lc i n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Artigo unic.o. Fica restabelecida a Ilepartição Fiscal do
UoYl'I'llo uunto a « '1',lrn Hio de Janei1·0 ·City Jmprovernents Compauy, Limited ~. de acl:ôrdo com o regula11lf'nto que c.om este
baixa, assignado pelo ministro de Estado da Viação e Obras
Publicas.
Hio dH Janeiro, ti de novemLl'o de IV11, 00" da Independencia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.
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Regulamento para a Repartição Fiscal do Governo junto a
« The Rio de Janeiro City Improvements Company, Limited »

CAPITULO I
DA HElll\ll l'IÇÃO E SUAS ATTHIBUIÇÕES

Art. 1. A' Repartição Fiscal dos Esgotos compete a inspcde todas as obras e serviços contractados pelo Governo
com a 1·ompanl1ia « Hio de Ja1wit·o City lmprovemenh :i-.
§ 1. º Velar pela fiel observancia das prescripções dos contractos da companhia, tanto no que diz respeito á construcção
das obras novas, como á conservação e custeio das existentes,
regularidade no serviço de esgotos domiciliarios, melhoramentos destes e canalização geral, machinismos, etc.
§ 2. º Examinar e confrontar com os documentos officiaes
da Recebedoria do município todas as eontas relativas a pagamento de taxas de esgotos devidas pelo Governo ou pelos particulares, e tambem as que se referirem a obras extraordinarias feitas pela companhia, por conta do Estado ou dos parLieulares.
,\ 3. º Fiscalizar a construcção e conservação das galerias
de aguas pluviaes da União, no Districto Federal, desde que o
Governo resolva transferir, por accôrrlo, taes serviços á mesma
companhia.
0

f.~ção

CAPITULO II
DO ENGENHEinO PISCAI,

Art. 2. º O <>ngenheiro fiscal é o che!'c ·da llPpartic;ão P
a ellc está sul!onlinado todo o pessoal da mesma; ron10 tal,
tompctc-lh1l:
§ 1. º Entender-se directamente com o ministro sobre todos
os as8umpt.os •COIH'f'l'llí'nles ao s<'rviço a cargo ela llcpal'f ição.
· § 2. º Requ isilar elas autoridades competentes quaesquer
escla1·ecimenLos ou providencias no sentido de serem cumpridas
as ordens recebidas ou de evitar inconvenientes que possam
prejudicai· os serYiços a cargo da Reparticão.
§ 3." Dirigir a Repartição e Pxpedir .as instruc<,:Õl'" necP~
sarias ao respectivo pPssoal, para mellHH' (•xecuç,fio dos se1·v ÍÇ•)S
a cargo de cada um.
§ -í. º Autorizar aR df'~pezaR da Repartição, dPntro da VPrha
fixada na lei do orç,amento, e requisitar do ministro o respectivo pagamento.
§ 5. •,Propor ao ministro a nomeação e demissão do pessoal
e impor.-lhe as penas disciplinares que por este regulamento
fo,rem de sua competencia.
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§ 6. º Providenciar para que sejam fielmente cumpridas
pela companhia as estipulacões de sfms contractos com o Go' 1~1·110, intervindo em todos os se1·viços a cargo da mesma.
~ 7.º Entender-se directanwn1P com a comprmliia sobre
t11do qup diz respeito ao S()rvic:o e !.ransmilU1·-lhe as decisões
do ministro.
§ 8. º lleceber e enviar ao ministro, com a respectiva infnrmac:fío, os papeis dirigidos ao mPsmo pela companhia.
§ !l. º Aulol'iznr as ohras dn nsgoto 11os prPdios novos, de
ro11for111idade com os co11tl'Uctos, lwm como as •~xi r·aol'dinariaR,
l'<'lJll is if.adas pelos particulares ou iielo Governo.
§ 10. Jleceber e. fazer attender pela com1ianhia, com toda
a urgencia, as reclamações relativas ás itTPfrnbridadPs, tanto
110 s1~1·vii:o domiciliario, como no urbano.
§ 11. Autorizar -e promover qualquer ohrn nova 011 alteracfín 1ia c·analização geral ou dornic· i1iaria ou l\as ma1·.h inas, no
int.uitn de mell1orar o serviço.
§ 1?. Intervir nas fJlll'Sf.õPs que SP s11scilarPm ()llfre a
1·.on1panhia e os particulares, no intuito llL' lrnr111011izal-as, Rem
lll'Pjnizo rins direitos das parlf>s e fazendo valer sua autoridade
]Iara fi<'l ob~mrvancia dos direitos P f!cvcr<'s ria ro111panhia.
§ l:l. Visar todas as contaR de serviços n obras feitas pela
cnm]lanhia, (', depois de convPnienl1•mPnln Pxaminadas, r()quisi1 ar do ministro o paganwnto das tJUI~ ~fio d•· 1· .. sprnt.~allil idado
!ln (iovPrno.
§ 1 'i. Multar a companhia nos casos Jlf'()Vistos orne seus
con1 rnetos, cnmmunic\ando o ·ado ao novnt·nn. com os 1wcessarios <•sclarr~cimentos.
§ !G. nenwtter ao rninist.1·0, ::11,·· o dia lG de abril, o rclatorio dos serviços e principaes occurrP1wias durante o anno anterior.
CAPlTULO ITI
DOS ENGENHEIHOR A.JUDANTER

Art. 3. º Aos engenheiros aj11da11t 1~s d" I" n 2• classes compete:
§ 1 . º Cumprir e fazer cumprir as ordcm1 e instrucc:ões do
serviços, expedidas pelo engenheiro fiscal.
§ 2.º Propor ao engenhPiro fiscal os mP\horamcnlos que !Irri
parecerem convPnientes ao servico.
CAPITULO IV
DOS AUXILIARES TECHNICOS

Art. 4. º Aos auxiliares technicos compete:
§ 1. º Receber e encaminhar para a companhia as reclarna(;Ões sohre desananjnR nos apparclhos e encanamentos doô'l
predins, cons11ltando n PngPnheirn fiscal, nos casos d11vidnsos.
~ ~." Cumprir a:ô n1'dl'11s e inst t·111·1·1l1·;; do t>ngenhciro
fiscal.
-

OAPJTULO · v:.·
DO nPEÓlBNTE

Art. 5. º O expediente da Repartição fircariá a cargo dos
, nmanqenses, de conformidade com as instrucções expedidns
pelo eµgenhairo fiscal.
CAPITULO VI
NOMEAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E ACCESSO DO PESSOAL

Art. 6. º O engenheiro fiscal será de livre nomeação do
ministro ds Viação e Obras Publicas.
Paragrapho unico. Serão nomeados pelo ministro, sob proposta do engenheiro fiscal, todos os demai!:! empregados, á
excepção do servente, que será ri.e nomeação do engrmhriro
fiscal.
Art. 7. º O engenheiro fiscal será substituído, em seus impedimentos temporarios, pelo engenheiro ajudante de i" classe
que designar, cabendo ao ministro, ouvido o mesmo engenheiro
fiscal, designar substituto interino, si o impedimento prolon. gar-se por mais de 30 dias.
Art. 8. º No impedimento dos demais funccionarios, aos
qualfB, pela natureza do cargo e responsabilidade que este
acarreta, fôr indispensavel dar substituto, mas sómente nestes
casos, ·a substituição far-se-ha por indicação do engenhrirn
fiscal, respeitando-se a ordem hierarchica.
Art. 9. º 1.'odo o mnpregado que substituir a outro nos sr.•us
impedimentos, por mais de oito <lias, receberá a gratifienr.:ão
deste, sendo, porém, a substituição feita com accumulação de
funcções, si o impedirntmto não excedt'l' áquelle prazo.
Art. 10. O provimento dos logares que vagarem será feito
por accesso, attendendo-se de prcferencia á aptidão, zeio A assiduidade.
Art. 11. O provimento dos Jogares de amanuense será feito
por concurso.
§ 1. º As materias exigidas para esse fim serão:
I. Lingua portugueza;
II. Redacção official;
III. Tradueção n nirsão da lingna franceza;
IV. tArithmetira;
V. Dactylograph ia.
§ 2. º Os candidatos ao concurso deverão apresentar:
a) attestado rn<'di·ro, provando não Roffrpr dn molestia infeoto-contagiosa;
b) attestackl dP vaccina contra a varíola;
· e) certidão de idad<', provando 8Pr maior de 18 fl mrnor dr.•
35 annos:
.
··d) folha corrida.
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CAPITULO VII
VENCIMENTOS, DESCONTOS POR FALTAS, LICENÇAS E TEMl'u
DE TRABALHO

Art. 12. Competf~m aos empr()gadns da TlPpart.içfío os vrmcimentos marcados na tabella annexa.
Paragrapho unico. Terão, além dos vencimentos, direito
adiaria o i>ng-1•nlwiro fisral, r, quando Pncar1·pgados dP serviços
l'spP1~iaPs. os PllgP!lhPil'Os aj11da11fps dn 1" P '2" l'la""ci'I 1~ os a11xilinr1•s ff•<'hnicns.
Art. 13. O empregado que faltar ao serviço soffrerá a
perda total ou o desconto nos seus vencimentos, conforme a
regra seguinte:
§ 1.º O que faltar sem motivo justificado, perderá todos
os vencimentos.
§ 2.º O que faltar, por motivo .i ustificado, perdMá. srím()ntPa gratificação, e si lhe competir simplesmente gratificação,
dous terços desta serão considerados como ordenado.
Art. 14. A justificação das faltas poderá ter Jogar, por
simples allegação, si a ausencia não exceder ele tres dias, devendo o empregado comprovai-a com attestado medico, si
üxceder de tres até oito dias, ficando em qualquer dos casos
sujeito a julgamento do engenheiro fiscal ou de seus immecJiatos auxiliares, a quem fôr delegada essa attribuição.
Art. 15. São causas justificativas de faltas:
§ 1.º Molestia do empregado.
§ 2.° Nojo.
§ 3.° Gala de casamento.
Art. 16. Não soffrerá desconto o empregado que faltar á
flpparf.ição, por estar encarregado de commissão on t.ra!JaJ:t10
externo, ou por estar servindo em cargos gratuitos e ohrigatorios, em virtude de lei.
Art. 17. O empregado que, sem causa justificada, fa!Lar
scgu idam(mte mais de 15 dias, fHWá ronsidnrado dPmitl.ido.
Art. 18. O engenheiro fiscal poderá mandar abonar, mediant.o proposta dos chefes de serviço, até dous torços dos vencimentos ao operario de qualquer categoria que, por motivo de
molestia comprovada por attestado medico, on acciliente em
serviço, ficar impossibilitalio de trabalhar, a juizo do <mgen!Jeiro fiscal.
Art. 19. Os empregados que, durante o anno, não tiverem
dado mais de 10 faltas justificadas, nem hajam soffrido qualqnAr pfma disr,iplinar, poderão no anno seguint0 gosar afr\ 15
dias de foria:;;, s0guidas ou int.ercaladas.
Paragrapho unico. O empregado, em goso de férias, terá
direito a todos os vencimentos.
Art. 20. As licenças aos empregados serão concedidas até
90 dias pelo engenheiro fiscal, mediante inspecç.ão de sande ; as
que oxc()dercm a esse pra7A), pelo ministro, prp1•n1!Pndo andiencia do engenheiro fiscal, de accôrdo com n8 disposições
legaes.
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Art. 2i. Ficará sem effeito a licença concedida si o empregado que a tiver obtido não entrar em seu goso dentro do
prazo de 30 dias, contados daquelle em que o acto da concessão
fôr publicado no Diario Official 011 lhe fôr communicado.
Art. 22. As licenças com vencimentos só poderão ser concedidas a 1•111p1·«1-mrlos q111• IP11lram pPlo Hlf'1111 ..; s1•i..; 11wz1•..; d1•
PXl'I'l'icio na HPpal'fi1.:i111 m1 •·111 1•111pl'P!(·11 d1• q111· f1·111ia111 ...;ido
para Pila 1·1•n1nyidns.
Art. 23. Nenhum vencimento será pago ao empregado lirP11ciado, si'm quP lr·nha r1•gistrndo a li1·e1H;a na H1·pal'fi1:ãn.
com a declaração do dia cm que começou a gosal-a e sem que
se achem satisfeitas as cxigcncias prcscriptas nas leis fiscaes .
. \d. :.'\. <I t1·almlli11, na ~1-·d1• da ll1•1n1!'ii1::1n. 1·111111·1::11·;'1 (1,
10 horas da manhã e tcrminad ús 4 da tarde.
Paragrapho unico. Hayendo urgencia, affluencia ou atrazo
de serviç.o, o tempo ]larn a c.onclusão dos trabalhos poderú
ser prorogadn, 111.ilizandn-se mesmo os domingo:;; e dias sant ificados .
.\l'I. '!:O. Tod11,; 11...; l'lllpl'1'lja1lii>: da RPpa1·fii:ão s1•1·iín 1>111·igados ao pn11t11. 1•11111 l'X1'f'J11:ií11 do 1•11µ-P111i1·il'11 l'is1·al ,. do~ 1•11.C'.1·nlwiros ajudantes de 1" e 2ª classes.
Paragrapho unico. Nenhum empregado poderá reli1·ar-s1~,
dcpoif; de haver assignado o ponto e antes de expirado o prazo
cl0 lrabalho, sob pena de falta.
CAPITULO VIII
PENAS DISCIPLINARES

Art. 2ti . . \s f'allas disl'ipli11a1·1.,~. 1·011rnwttidas pol' P111p1·1•gados, que não constitnirem crime definido na legislação vi-·
gente, serão punidas, segundo a grayidade, com as s1~g11i11l.1~~
fienas:
1 ª, simples advcrLeucia ;
2ª, reprehensão, em ordem de serviço ;
3ª, multa, até um mez de vencimcnl.os
4ª, suspensão ató 30 dias ;
5ª, demissão.
§ 1. ºO p11g1•11hi>il'O f'isnd podr,r;í impo1· as p1•nas rl1'...;ig11adas
nestr, artigo a 'IJUalqw·r 1•111 prPgado da ílPpai·I i<:fín. 1•xcPpl o
sómente a ele demissão, quanto aos que forem ele nome:i1;ão do
Governo.
§ 2. 0.~ 1·IH'fl'S dl' ..;l'l'\'ii;o pndl'J'fto i111po1· ao,; i'lll[ll'Pgad11,;,
seus subordinados as penas ele advertencia, reprehensão 1~111
ordem de serviço, multa até oito e suspensão até 15 dias.
§ 3.º Das penas comminadas neste artigo podení havei· rncurso para o superior immediato.
0
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CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES GERAES

?'i. Todos "' 1•111p1·1•g:ul1>-< da l\l'p:tl'I i1::io. Lili/' / l\'l'l'Plll
rnais d<' 10 annos rlP sel'vieo, terão direito ú Yil.alicirdaclc r
:iposent.adoria, desde que se inhabilitem. por molesLia 011
aYaneada idade, para o desempenho dos ca.r:;os quc oce111mrem,
rl1• a1·1•1!1·do 1•0111 rl disposto 11a ]f'i 11. 11 i. d1• '1 d1• 11"1 l'11Ji11·n
de 180?.
ArL 28. Os empregados actuaes, que 11iio fnn•m aprnvei1.ados na vresente organizaeão do srl'vir;os, e que tin•1·e111 mais
dr~ 10 mmos, ficm·ão addidos, Sl'111lo os !'('S)lecl.i\'os ca!'gos s11pJll'imidos, Quando vaga1·P111, 011 f1irP111 '"'"1"' P111p1·pµados apos1·11t.ados, si Pstivon•m no caso do at't,. :!/ .
:\!'(.

."1-1. :!\l . .\o Sl'l'\'f'lt(P ria ll1·pal'/ i1)11 Fis1·al 1·011111/'fi>:
* 1." .\li1·i1· P f'1•rha1· 11 Pdi 1·i,.i11 1111d1· 1'11111·1·i1111a :1 ll"pa1·li1·ão.
?.º Fawr a limpPza do f'difi1·io l' cnus1•1ya1· 1·om nss1•io
"' 1novl' is e va peis.
:l." C111Hlt1zil' o 1'XJH•di1·11l1• da H1•pa1·/ i1::ln a s1•11 d"sl i110.
Art. :w. Nos casos omissos do pres1•nt1• reg11lnm1•1tlo. o e11gP11hriro fisr·al proviflenciar:í prnvisnri:111w11/I', q11:111do a ll"1·,.ssidndP do srn·il:o o Pxigil', pl'di11dn i11111Jl'di:da1111·1ll1· ao 111i1:i~/1·n provirlrncia definitiva.
ArL :li. Fir·am l'í'vng·ad'l~ os r1·µ·uJ;11111·nlo~ 1• di~/ll.JSi<:lJ•·s o!ll
l'1111[1':11'ÍO .
.\l'f.. :1:.'. E~l1• l"'.c:t1l:in11•1l111 1•11/ rnr:í <'111 Yi!-!"1' 1•111 1 d1• .ia11,.iro dn HJI?.

·*
*

ílio r!I' .Tn11Pi1·<1. li d1• lH>\·1·11!11r11 d1• 1\ll 1.-.l . .1. S1'11/11'11.
T.\DELLA DE VENf:li\JENTOS

Ordenado

engenheiro fiscal.
!i engenheiros aju1·
dantes
do
classe ........
,, fmgenl
ie i ros
a,iu"' d ant<~s
;!R
de
classe ........
3 auxiliares teclrni,~os

........

li nmannenses
1 continuo ........
1 servente ... ,,,

..

Gratificação

Total

1íl :ílOíl!\:000

:,

;0(10~()()1\

1:, :000!\:000

íllíl:j:(J()I)

:1

;')()();!;()()()

38: í00!\:000

'1 :800i!\000

? : I00-~000

11: \00$000

3:600$000
2:400$000
1 :Ci00$000
1:000$000

1 : 80();!;()()()
1:200$000
800!!;000
500!\:000

16:200$000
1 í : 100$000
? ;.100$000
1 :500$000

(i:

10?: 30Wr000

lli11 d" .l:111ri1·"· ri r!1• 1101«•milr11 rl1~ 1!111.-.T . .T. S1•11l1m.

698

ACTOS DO PúDER EXECUTIVO

lJECílli;T() N.

!1. 088 -

JlE

ô DE NOVFJ'1BRO DE 1911

Abre no 1'linisterio ela .Justiça e Negocios Interiores o credito de 6:842$400,
~upplrmrntnr :í verha. nn - Recretaria do Senado rubrica « Pessoal» <lo
art. 2" dn. lrd n. 2. B!1G, de :Jl de flczemhro <lc 1010

O l'residrntf) da llP.puhliea dos Estados UnidoR do Brazil.
usando tia autorizat,:.ão 1·rmcedilia pelo decreto legislativo rrnmr)m 2 ..f/7, dPsLa rlàla, resolrn abrir ao Ministerio da .Jus! ir: a
e N,1)goeios IntPriorPs o 1Tr>diln de li :842$'100, supplementa1· :i
vnl'!1a tiª - 1-'ecrptaria do Senado - ru!Jrir,a «Pessoal» do art. :.'"
da lr!i n. 2. 35G, dP 31 de dezrrnbro tle 1910, para pagamento 110
vigente cxercicio, sendo: 5 :702$'t00 dos venciment.os de um
conl inuo dispf'nsarlo do srrYiç11, com as vantagens do seu cargo,
por rlnlibnrai;ão do Renado, de :lO de deznmbl'o de 1910; 868$ da
gratil'i1~ar:;ão aildici1mal dn 1r; '1o sobre os respeclivos vencirrnrnl.os, P a pal'lir LIP 2/i de maio ultimo, ao offieial da i-'1)crnlaria .Julio Bal'liosa dP l\lallos Corrêa; e 272$ do accrr)scimn
cfo ::í o/o i1a gratificação addicional sobre o respectivo vencinwHl,o, tambPrn a partir dP 24 de maio u !timo, ao conwrvaclor
da hihliot.liPra da nw~111a fiP1·rl'laria. Basilio E111ygi!io rir) ,\1mr;ida.
Rio de :JanPiro, G rir nov1•mhrn de 1!111, !10º ria TurlcpPn1lnncia e 28º ria Rcpuhlira.
HEHMES ll. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha C01·1·êa

DEGRETO N.

!). 08!1 -

IlE 3 DE NOVEMBRO DE

1911

Abre ao Ministrrio da Fazenda o credito especial de 1.000:000$
xilio ao Estndo de s~ntn nathnrinrt, nos t.errnoi:; do dPCreto
n. 2.474, deRta data

para

1111·

lr~is1ativo

O Presidente da Repnhlica rios Estados Unidos do Brazil,
no::; !.ermos do decreto legislat.ivo n. 2. 47 !;, desta data, decreta:
Artigo unico. Fica ahnrto ao Ministerio da Fazenda o
credito es1wr.ial dn 1. 000 :000~ para oc1·01Tm' :í drspcza r,0111
o auxilio devido ao Esl.arlo rir Ranta Gal liarina, de conformicladn
com o referido dPc1·et.o legislativo.
Rio de .Janeiro, 3 de novr;mllro de i!Hi, 90º da Tndeprn_
dencin e 23º da Rr;pnblica.
HERMES Jl. DA FONSECA.

Prancisco Antonio de Salles.
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DECnETO N. 9.090 -

DE

7

DE NOVEMBRO DE

19H

Pnirog-n os prazos marc.n,dos pelo decreto n. 8.911, de lG tle agooto d('. 1911,
para a. rotulagem das mvn:utlorin:-; lh~ fal1ric~11;:lo nrtcionnl ::;njritas il.O i1111wsto de consumo

O Prel'idente da Ilepnblica dos Rst.ados Unidos cio Brazil,
rlccrela:
Artigo unico. Ficam prorogados por 40 dias os prazos
marcados no art. 5º do decreto n. 8.911, de 16 de agosto ul1irno, para a rntu\agem, na fórma do mesmo decreto, das mernn<loria~ dt• fahrit·.ac:.f\o nacional snjcit.as ao imposto d1) 1:nns11mo.
nio de Janeiro, 7 de novembro de 1911, 90º da Indepenckncia e 23" da Republica,
HERMES

n.

DA FONSECA.

Francisco Antonio de SallP,S.
DEGRETO N. 9. O!l 1 -

DE

8 rrn

NOVEMBRO DE

19H

Conr'Nlr. nutoriznçfio ft « Rrazil Railway Company » pnrn- cont.innnr n funeciornnr
na Repuliliea

n P1·csidentc <la Republica dos Eslados Unidos do Br~zil,
atlnni!Pr11l11 an IJllP l'PIJUl'l'f'll a « Hrazil Ilail\,·a~ Compa11,\ ». ;:o1·iPilad1• annnyma autorizada a funrcionar na Ilepublica pelos
•.k1Tclo:;: ns. G. -í9:1, de 31 de maio ele Hl07, 7. !13<\. rle 3 de junho,
u 7. GOrJ, rln 1 'l dP 011h1hro tle 1!10\1, e rleYiilmnenlt~ r1~presPntada,
r\P1~1·eta:

Al'!.ig-o 1111ic:o. E' con1~Pi!ida a11tnriza1:i\o :í « Ikazil llail\\'ay
Company » para continuai· a 1'unc·1·.i111ia1· na n.. puh\i!·a 1·nm as
altP1·ai;:ões feilas em seus estatutos, snh as mc~sma;; ,c\ausulas
q11e ac.ompanhararn o decreto 11. G..rn0, dP :11 de maio ele i!l07,
ficando a nwsma companhia obrigada a cumprir as mefmias
1'01·malidadcs cxigielas pela legislação em vigor.
nio de Janeiro, 8 dC' novembro rle 11 \111. !lOº da Tndepenrlencia e 2:1º da Repuhlica.
HERMES R. DA FONSECA.

Pedro de Toledo.
Eu ahaixo aRsignado, traductor puhlico e interprete C{)ffi·1111·1·1·ia I .inramcntadn rla p1·ac:a do Hio 11" .Ta111•irri. pnr 11mnPa1:i\11
d:t 11w1·itis;.;irn:i .Tnnta f1nmrnerr,ial rla f1apital Fe<lnrnl:
f1r•!'f if'i1·0 j\P\o fll'f'f'Pllf.i\ IJllP lllí' foi aprc;;:cntar\o lllll d11l'llll!i'll(ll l'Sr.ript.o no irlioma inglez afim r)c o frarl11zir 1iara o
\'Pl'1i:w11lo. o fJl!P assim P.111npri cm razfín r\11 111 .. 11 nl'l'i1·i11. P eu.ia
·
t 1·ailneei\n 1i a sep;uin1.e:

iOO

AC1'0S DO PODER EXECUTIVO

BRAZIL RAILW AY COMPANY »

Certificado ae emenda de certificado de organização, indicando
o augmento do capital-acções de $40.000.000 para $50.000.000
Eu, .Ja111r·s E. ~la1tlt•1·. 1•:'<1"1"i\:to da « B1·azil ílail\rn~ 1:11111pany », •1·111·p11l':H;:l11 do 'lai111'. Jl"'º p1·1•s1•11L1• 1·1•1·t il'i1·11 q111· na
a-;..;11111hli'•a a111111al, adiada. l'l':~11lar, 1•.daltt•l1•cida dos a1Tio11islas
da « lll'azil Hail\ya~· t:11111pan~· ». d1·1 ida 1• 1·pg11lal'111,.11t,. 1·11111111·ada na 1·011rn1·111idad,. dos 1•.stat11fo ...; da 1·11mp:111l1ia P da l1•i P
r1•alizada 11a 1·idadl' d1• 1'11l'tla11d, n11 .J~~tado d1· \lai111>, f:..;fad11..;
Cnidos da .\rnp1·i!·a. ua quinta-l'1•ira. f1·p~,. dr .i11ll10 dP mil 1111\1'1·1·111.os I' onz0, anno d11 ~1'111!111·. a.-;..;1•111l1li"a ,.,fa 1•111 q111• 11s ""''li irl111·i>s dP \H.!íl\\I i.Illl\1•nfa,. qnaf1·11 111il q11i11l1P11fo:'< 1• :<Pss1•1Jia 1•
n111·p1 ar.<;f1Ps p1·d1•1·1•1wi:11•s do total d1• 100.1100 1~·1·111 111il
a1·1;ii1•s p1·pfr1·P111·iaf's, 1• d1• :!!í:í. íO\I (duwntos r 1·illl'lll'!lfa "
1:i1ll'11 111il quaf1·111 .. •11to.-; I' 110\1• :11·•J1Ps 01'di11a1·ia., do f11tal rf,.
:1011.000 1t1·1·;:1•11fas 111ill a1'f'.•-11>.-; rn·dinarias do 1·apifal-a1·1'1"íl'S dn
1·0111panliia, autorizadas. 1•111ittidas 1· 1'111 1·ir1·ula1;ii11 a1·li:na111-..;1•
pl'l'Sl'llf1•s pl'ssnal11l!'1lfl' nu l'l'l'l'l'S<'llfados p111· p1·01·111·a1::í11 1• 111f.ara111 11.~ s1•gui11fp,; pr'<•arnhulo,; 1• l'l'sol111;1"í1>.o.;. 1·11rn111 d1•\ iila1111·11!1•
ap~l'O\ados pn1· 1111a11i111irlarJ,. dl' 1·11fo dns p11ssi1id111·1"' d1· l11ilas
ns J'l'ÍPl'idas a1·1:<-1l's pr·l'i'l'l'l'llf'i~1"" " •ll·di11ar·ias. 111·1•;-;,.11!1·~ 1111
i'"pr·1•st>nl.ados na as,;P111hl1;a. ·1·011for11w Ji1·1111 dito supr·a. p..;..;1•
yolo I'l'Jll'PSPntnndo a ,rnniol'ia das act;ÕP,; p1·l'f•·rP111·ia1•s I' 111·dina1·ias do eapifal-a1.,:t11•,; da 1·r1111p:111ltia. a1if11l'izad11. P111ilfid11 "
1·111 ,. i 1·1·11la1::10.
<:1111,id1·1·:111d11 q111· 11 a1·!11al 1·apifnl-:ll'•:•-11•s a11lnr·izad11 d:1
1·n111pa11ltia ,-. d•• !):\11.111111.111111 1q11ar1·11la 111illtí'í1•,; "" d11ll:11·,;I
diddido 1'111 \1111.llflO (1prnf1·11,.p11fas 111il1 a1·1:1"ír·:< d11 Ynln1· pn1·
dl' :j;JOO (l'l'lll dollars· 1·arla 11111<1, das <Jllal'S, llJ0.000 l1'Plll mil)
~u·çõf's na impnr·t:ull'ia total. ao par-. d•~ ::;10.000.ílllil 1.J1•z rnilli1"íl's dl' rlnllar><1 f11ra111 1·1·••ada.,; l'lllllO a1·1;ii"·' p1·1•f1•1·1•111·ia1•s,
r :rno.noo (!J'Ps••ntas mill a1·<;1"í1·~ 110 yaJrn· fntal, ao pnr. rlt>
*:l0.000.000 ltrinta milltiil>.,; d1· dnllars) foram 1·1·pada.,; •·011111
an:ii1•s 1·nn1muns 1111 n!'dinar·ias. Iodas as r1•l't>ridas ac1:iii>s p1·1•frrr1w·iars " nrdinar·in;; 011 1·0111m1111s foram rll'Yida1111•11!1• 1•111iff idas " sp a1·lia111 ac·f.11aln11•11f1• f'llJ 1•i1·1·ulaçiio.
g ro11sidPra11rl11 i!lll' 11a opi11ii\11 dos a1'1'io11i,;fas •li•sla 1·1111111anliia, a impm·farH'ia do ·1·apital-a1~1:1i1•..; d1•sfa 1·nrnpa11l1ia ,;
iw.;11ff'iPit>nle pnra
l'ins parn os qmH's l'ni ('lia oq!anizada, r•
qw• 11n1·fa11to f11r11a-s1• pr·•·1·iso 011 1'0ll\'Plli1•11fP augmp11ta1· o 1·apilal, a11torizad11, 1'111 a1·t•"íl',;. da 1·11111panliia, ,. 1·r·•·a1· a~ a1'1:1"í1•,;
addi1.,innaPs assi111 autorizadas nlll111 a1·1:fll's prl'f'l'l'PJ11·in1•s 1•111
ig11alrlad1• r!I' 1·i1·1·11111...;fa1wia.' m1 1•q11ipar·adas :íf' a1·r.ii1•s p1·,.J',._
n»rwiaPs 1•xi.~f••1i11•s 1111 q11" r1·spl'ila l.~·p11s, p1·,.l'i·rP111·ias " 1111dl'l'l'S "" Yolo 1111 ,.,.,,f 1·i1·1:ü•·s nu qualiri1·a1;f11's dos l!ll'sl1111,; I'
fixar· I' dl'fl'1·111i11ar 11s f~·pos, [ll'l'f1•1·p1wias " pndl'l'l's dl' l'llfo 1111
J'l'Sf l'i1·ç•)1•s nn rpiali fi1·aç.õPs dos rn1•s111m• a 1111P os l'"""ll id111· .. s
J'Pspr1·fiyos das dilas n1·1:1IPs Jll'l•f1•1·1•111·.ia0:-< 1w1a~ ,. a11I i~:i' 11
da..; a1·1:•-tt·~ 1·11111111u11..; 1111 111·dirrn1·ias 1·ifadns ti'-lll di1·1•it11.
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Fina rf'solvido que o capital-acçõt•,; dl'sfa rnmpa11J1ia s<•ja,
l'OJllll jll']O j)l'!'SIHI((' fica, augmenf.ado d1; ;j; íO. 00'0. ()l)(J ((]UHl'l'll(a
mill11)Ps dl' dollar~I dividido 1'111 ·íll0.000• (quatru1·.pnlas mil)
a1·t;i'í1·s do 1alo1· pa1· dl' ;j;IOIJ (1·1·n1 dollal's 1 1·ada u111n parn
$:íll.ooo.0110 1<·.irn·op11la 111illiiíPs dP rlollars) rliYiilid11 1•111 :ioo.ono
(q11iL1h1•L1fas .rni!J :11·1.:iíl's do 1111·s1110 yaJnr a1t par.
Fica r1•.sol\·ido mais qnf' as 1011·. 000 (t·1·111 111il; a1·1,:ii1·s arldi1·i1111a1·;-; d11 1·aJ1ilal-:11'1:i'í1•s dl'.sla 1·n111pa1il1ia :111l11rizad1t pPla
1·1·sol111.:i'íP stlfll'a 1• 11a i111J1111·ta111·ia f11ial, a11 )lar. d,. ~10.ooo.rn10
\il1·z 111ill11-11•s dl' d11llar·s 1 s1·.ia111, l'l111111 111·!11 p1·1·s1•1tll' l'i1·a111. i11sl ituitlas 1·01110 :11:1:iil's pl'l''i'l'l'l'lll'illl's 1·11111 ig11alrlad1· i],. rli1·1·ilns 011
1•1p1i11a1·ada,; as a1·1;i'íl's p1· .. 1·1·r .. 1wia1•,-; 1·xi.s!1·1il"s 1111 q111· dis,;p1·
1·1·-;111·itn a b·pos, pJ'l'i'1•1·p1wias 1· p1Jd1•r1·s tl1~ 111111. 1111 l'l'S!1·il'\:1í1·s
1111 q11:ilil'i1·a~1il's rl11s 1111·s11111s ('11111'111·1111• 111ais :111qda1111•11!1• ,;1!
1·.slalH·!1·1·" 1• d1•l1·1·1ni1i:~ ou 1•sp1•(•.il'i1·a 11a.s c;1•µ11i11!1·:.; 1·1·s11Ju~:1IP.s.
l<'i1·a 1·p:.;ol\·ido 111ais qu1• 11s p11ssuirlo1·1·,; tia,; rl~las a1·<:1l1·s
Jll'l'l'1•t'l'll'l'ial'S 1•J11 iµ11alrlarl1• n11 1•q11i)larnil11s a11s 1•11.s,;11idrn·1•s
da:--: (\l't,'•-H'~ p1·pf1i1•t 1 IH'illf'~ l'.\i~!P11!1·~, l'fll 1•iJTtlla(::i11 . l'lll i·ada
a111111 ri.-;1·al ·da l'lllllpanhin (1·011l'lll'llli' l'ixarl11 1• d1•l1·1·111i11ad11 jll'!:t
di1·,.1·io1·ia 11ppo1·1t111a111!'11!1• . 1•111q11a11l11 ª'dilas :ll'1:1l1·s Jll'l'i'1·1·"11!'ia1·s l'S(Í\l'l'!'lll l'll\ l'Íl'l'lliat;fí11, f1•rÜo dil'1'il11 a 11111 tli1 idl'lldll fixo
11i'í11 1·1111111latiy11 prl'f'l't·1·rn·ial :í taxa "" s1•i,.; 11;:1 por 1·1•11!0 llJJ
a111111 soii1·p as al'<;ÕPs JH'el'i•1·1·1wia1·s q11<• fl""·'ui1·1·111 art!<'s dn
s1•1·1•111 dP1·laradn;; 011 pagos q11:wsq111•1· di1·idt•11d11s so!11·1· a::i
a1·<:1l1•s 1·111nmnns on ol'llinarias 1co1·1·t•,.;J10lld1•11t1•s a Ps,.;1•s an1111s
< sa 11·11 d is 1w:-:iç-ão cxprPssa t•m {'01ttl'ari 11 c11rn 1·1~s p<'i 1o a frae<;ões
d1• a111111. 11l!P1·in1·11w1ün f'Pita nl'sf.I' al'f11) ,. 1r~1·:i11 ta111IH·111 di1·t·i.<,,
d1·J1ois dos p11ssuido1·"s das ~wi:ill's 1·11111111u11s 11u 11rdi11a1 ias l'lll
q1rnlq11"r a111111 l'is1·al l1a\t·1·1·111 1·1•1· .. J1id11 11111 tliYid<·11d11 :í taxa
d1• s"b (til JIOL' 1!P11!0. til' 11ar!i1·ipal' isual 1• 111·11J101·1·i1111al1n1·11I<'
1·11111 º" all11didos possui<l11J'1•s das :u·1;ijp,.; 1·um11111us ou 11l'di11arias,
d1• l11d11s <' l[ll~ll'Sl[Ul'L' tli1·idl'1lllo.• t1ltl'1·i111·1·s ria 1·11mpm1hia, 1·111:1· .. -;pl)J1tl1·11l1•s a l'SSP aun11 !l'isl'al: isto 1\ si 1·111 1pialq111·1· a111w
l'i,;1·al os possuido1·<·s das ac<:ii1·s .1•01111u1u1s "Jll'l'i'>'l'1~111·ia1""' 111111\1•1·1·111 r1•1·l'ltidn. !'ada um ·d<'lles, um diYidPrulo :í taxa dt• ,.;t•is
(!i> pn1· 1· .. 11to, 'l'fll'L'l'Spo11d1·1il<' a f'S>'<' a11n11 fi,;l':tl. 11s JlllS.'liirlor1•s
das allwlidas al't;Ô<'S p1·1•fprern·iaPs 1• l'fllllllllllls fl'1·i'ío, sul.ise<]lll'Tll<·m1•1Jfl', <lirPilo a di1·idl'111lns J1:tg11s d11s "ald11,; l'!'Slan!Ps
<' rl11.s lu1·1·os liquido.~ IJll" L'Psla1· .. 111 d1·ss1• :1111111 :'i 111,.s11rn taxa
11111· 1·1•1tl n ao a1J.110.
E a dirPl'foria d<'sfa cnmpanliia 1111tll'rú d1•clnn11· di\id1•11d11s
1'111 qualq111·r a11no f'is1·al, soh1•p ac1:1l1•,.; ordinarias, .~1·11w'11lr' si
11111 di1 i11<'11tlo nu ·divid<'rnlos soltrl' as Hl'<;ii!•c< JIL'<'fl'l'PIH'i1H's Jin11v1•1·1·111 sid11 Jll'l;\Í:llll1'11fl' d1·1·lal'ad11s
11 1111·s11111 :1111111 l'i:-wal.
r1·111·1•,;i•11ta11d11 u111a parti; 1H·n11111·1·io11al riPs rlitns ~1·b :íil por
1·1·1Jf11. 11 .. a1·t·1'irdn 1·.11111 a J1:tl'l1· d11 1111•,;11111 :1111111 ri~1·al q111· 1111111· .. 1·
d1·t·111'1·id11 11a 1w1·asii'ío 111a1'1·ada )l:tl'a )laga1111·1lf11 il11s diYiiJ1•111los
l'l"'l"'1·ti1a1111•11fr. so]ll'<' as rn·<:1"íl's n1·di11a1·ias 1· si 1i-; diJ'1•1'!rn·1's
f111·1·111 d1• )la1·1•1·1·1· -- l1·sl1•111111iliad11 """ d1•1·lar:11:ii11 pol' ell1•s
f<'ila -- 11a 1·1•,;iil111:i'í11 q111• d1·1·laral' 11 di1 id<'11d11 s11]11·1· :1s n1·r.õ1·s
11rdi11arino.;, q111• 11111 rliYid1·11d11 1ill1•1·i111· Pl1•ya11d11 "" dil itl<'11d11:<
snlt1·1• as a1'.<:ões prl'f'l'l'f'll<'·Ía"" aos 1111',.:1110,; st>is (l\i JIOI' cP11ln
para PSSf' an11n. sn a<•l1a 1fovidanl1'11fc garnntid11 iwlns sn]1r'ns n
111·la r1•ecita Psti111ada duranll' " 11ws1110 alllHJ fiscal, !li''"ª nc-
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casiao. Porém, a não ser assim, nenhum dividenilo sobre as
acçõr.s communs ou ordinarias será declarado cm qualque1·
a1mo fiscal sem que um dividendo ou dividendos rc-presentando
º·' ditos SPiS (li\ por "'''l\ÍO, ]IHl'H PSS(~ anuo fiS('.al, liaja1n sido
11f'r'•\•iamPnf1~ !IPr·lararlos solJ1·(, as ar·r:õPs p1·pfrr1rnciaPs na fiír11ia
Pxprcssa supra. Os dividendos serão declarados dos lucros liquidos da companhia. cmTesriondentes a cada anno, ou do saldo
da companhia, si'1111P11ff' :'1 mPtlida q1113 a din•ctoría. a sPu intnil'11
el'iterio, detPrminar, ., 1w11h111n possuidor rJ., acr:ões prnf1•l'PJWiaeR ou ifp aer:õPs r·11m1t111us ou m·di11arias. (p1·:'i dirPit11 a
dividendo em r11ialrpH'I' a11110, qw• niio sPja rPs111fa11f P d•1s lucl'os
líquidos ou dos saldo;; da co111panltia. conformP sP declarrlll do
modo !'X(lf'f'SSo sup1·n, 1• :'1 ll!l'dida q1w f'11rPm l),.1·Iaradas p<'la
dir!'eloria. ,;al\'11 qualquPr' dispnsir:iio 1·onfrnr·iri r·11nfirla anl.criormf'n [P nas Jll'f>SPJJ! es resolrn;õPs.
Os possuidorPs das acções pr('fereuciaPs teriio os mps1uos
direitos de vofo que os possuülorrs das ac(,'Ões cmnmuns 011
ordinarias: no caso da dissolução ou lir1uidação voluntaria ou
involuntaria da eompa n h ia, ou 110 cnso de s!'r d istrihn ido o
sm1 activo, depois de pagas as suas dividas{ os possuirlores
das acçõPs prPf1·rPnciar•s ter·iío tamlwm direi o a uma prcfen•ncia equivalr•nte ao valor 11ominnl das acçifos preforenciaes
lJue· possuirmn antes de sm· feita qualquer dist.rihuição aos
i)orfadores de aeç.ões ordinarias. E nesse raso, rkpois cln pago
aos possuidores das ar·r;1IPs prefo!'l•tH'iaes o yalol' nonlinal da~
m~srnas, os saldos e os bens restantes da companhia perlence'l·ão e serão divididos e pagos aos possuidores das acções
ordinat·ias. ·1·011f'o!'!lll' as ar·1:1ll's f[lll' lhPs pPrtencerern, respect i-

~vamente.

Fka resolvido mai;:; que os direitos dos possuidmTR das
ac1:õl's co111mun,; 011 ordinal'ias do r·apil:1l-ar·r;1íPs dPsla 1·ompan'hía são pela presente fixactos e determinados e serão de 1ora
em de.ante diffcridos e sujeitos ou qualificados ou restringidos
pelos direitos de prioridade ou prcferencias dos possuidores das
acções preferenciaes, conforme fif'ou expresso I' dei ni·rn iuadfl
pelas resoluções votadas na presente assemb!r\a.
Fica resolvido mais que o escrivão desta corpomção se.ia,
como pela presente fica, autorizado, e com instrucçõPs para
lavrai·, soh o sPJlo commum da r·ompanhia, um certificado r·onstatando as rí•snluc;õPs supra, augmentamlo o cripital-acr:õP~
da companhia, e para arDhivar o mesmo cPrlificarlo com o SPcrctario de Estado dentro de dias da data desta assembléa
e para fazer todas as outras cousas que possam ser necessarias
ou convenientes afim de tornar as alluclidas resoluções effectivas.
E eu, o referido escrivão assim autorizado e com as devidas
in,,tn1cçõrs co11lidas 11as r1·soh1çífos su p1·a, 1wlo prl'sl'.ll 1.P pass<J
o presrnte certificado pela alludida cnrporaç.ã11 « Brazil llaiJ\,·ay
Company » e pol' parte dt'lla para o fim espeeificado no art.. :3!l
do capitulo 47 da llevisecl Statutes (leis basicas revistas) do
'.\laine, do aHno eh~ 1!Hl3, t' pelo presente certifico que a impor·tancia do capital-acções ela « Brazil Railway Company » foi augmentada do modo que mais expliritamente se declara e expõe
nas resoluções acima.
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J•:m tesLe111u11l10 do 11ue, firmei o prcReule que sdlei com o
""ll1J ('"rnm1um da mesma corporação em Portland, 110 Estado
de J\lainr·. neste dia :!O tfp julho dr• l!ll I, anuo do Senhor. .ln111•'S h'. J/1111l1·r, p,;1'J'i1iio da «Brazil Haih1a~ 1:11111pa11:v».
Estado de l\Iaine -

Secretaria tlc Esladll.

Pi:lo presente certifico que o instrumC'11tu anucxaoo ao
p1·p;-;011te ó cópia fiel dos registros desta SP1:re!aria.
Em testemunho do que, ma1Hfoi sellar o 111·esenll' 1:orn o
,.;dln tio iJi:.stadu. l'a;-;sado t) por mim f'frlllado 1•111 .\11.!.:u;-;la, iw~ft•
dia vinte de julho de mil novecentos e onz1•. anuo do Senhor
e een!csimo trigesirno sexto da I11depe11deucia dos Estados
Unidos da America. -.!. E. Alc.J·mufor, s1•1·1·1'fario d1• !•}.;fado
interino.
Estava o sello do Estado de l\faine.
A assignatura e a qualidade do Sr . .l. E. Alexandm· estavalll d1•vidamentc lPgalizadas no ,Qousulado Ul'ral i!n Brazil cm
'ln\ a Y()rk, pP!o consul geral Manoel Ja1· inl lto F. da Cunha,
"111 data de :!.'.! de agosto de 1911.
Colladas ·~inutilizarias na Hecehedoria do Distril'fo Fcdl'ral,
<: ...; 1a1 npilhas r1 . de1w ·s do Ya lor 1·01ll•cli vo de 1$800.
A assig.nalura e qualidade do Rr. Jaci11Lho F. da Ctrnha
1·si a vam devidauwuk :rn l lwn t.it'.adas na Rt:crelal'ia ria~ Jlf' lações
J.:,1l'rio1·ps desta Capital cm data d1: 20 dP c<l'fernliro rlc 1\111.
Por !Jl'aducção {}QUforme.
•
Eu abaixo assignado, trarluclo1· publico é' interprete· com-·
n11·1·cial juramentado ria praça rio llio de Ja111 . irn, por nomeação
da 11!<'1·itis..;iJna Junta Con11w·1·1'.ial dl'.-'(a Capital f"<>d1•rnl:
f:Prt.ifico pelo presente que mu foi apresentado um do1·111111•uf o f'Sl'l'ipto 110 idioma ingk:z afim de o verter para o
\1•1·uantlo, o qun assim 1·111n1H·i •'IH 1·azii1J d() fll"ll 11fi'il'i(), e 1·.11.ia
f rndueçiio é a seguinte:
TRADUCÇÃO
ESTATUTOS DA« BRAZIL RAILWAY COMPANY »

Incluindo emendas feitas até 1 de agosto de 19H
All'l'IUIJ l -

SÉil1' DI-: N l<:t;()CfOS E RELI.O

.\ s1•d1·. d<' lll')2;U1·.ios e o ""1'.ript()1·io p1·i111 . ipal da 1·11111pa11hia,
1111 J•:stado de~ 1\lai1w, s1•1·ão na eidaclf' rfo ·Pnt'tland 1• o sdln será
(~ireular, ·com as palan·as « Brnzil Jlailway l:fl1npa11~· ». <'tn redor
da pp1·iplirria e ª" palaHas n algai·ism11~ « lm·orporatcd 1!l01i
1\fnine » no centro.
,\H'l'IGO ll -

l"UNCCIUN.\IHOS

O~ fu11cl'i1J1ia1·ios da 1:01npa11l1ia s1•1·i'i11: f>J'<•cid .. 1tl•'. wn
p1·i111Pirn vice-prcside11(r e os outros vi<'e-presidt·ntns que oppoyLunamente forem nomeados pelos 1\irootores, um thesoureu·o, um secretario, um escrivão, uma directoria composta de
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J;'i uwmJ11·0,; I' o~ l'u111'.c:io11ario8 subonlinaüo8 que a din•l'l11ria
011 a 1·11mmis;;fío l'XP1'1lliYa opporlnuaml'lltP nomPal'<'lll. o.~
a1Tio11isLas t'lll sim :tf'Sl'111hl1~a a111111al l'!Pgl'l'Úll por t>.~1·1·utini11,
d"nt1·1· si, uma di1'PCltJ1·ia. Eh•g .. 1·ã11 igual111Prite o 1·sc1·ivão.
e\ dirl'r.Lnria em ,.;ua priml'ira l'l'tlllifíu depois r!I' eleita l'>i1'<1ll1Pr:í tll'lll l'I' llS quP a l'illlSlil11i1·l'tll, lllll l'l'l'><Ídl'!lll' I' 11111
p1·i11H'Íl'O YÚ't'-pl'l',;idl'll[1• I' lallllil'lll t'Sl'Ulill'l'<t \!Jll tlH'sO\ll'l'Íi'(\
1• um "''t"l'l'lario. L\J tlirt•'f'.\oria pi'1d1•. oppol'luna1111•nt1•, 11om1·a1·
111111·11:.; Yi1·t'-p1'1·sidt>llll':<, p111·i'·111 yi1·1·-pl'l'Sil\PulP algn111, n 11ií11
s1·r· n pr·iinPil'll. 111•1·.1·~sita ;;l't' 11w1111J1·0 da 1li1·pdoria. U l'fit·1·iyiíu
1• o s1•1·1'1'Lario prP:·da1·rw. 1·pspP1·t.iyanwnt1., jura11wnt11 de" l'il'!!ll1~ul1" desl'111p1·ul1a1· sua~ ru111·i;ôt•,.,, Os :1·a1·go,.; dl' Yicl'-Jll'\·:'id1·nk 1• Sl't"l'l'lario. ou tlu•:.;uUl'l'Íl'o 1• s1•1·1·1·lario. pod<'111 s1•r· l'Xl'l'cidos vela llll's1ua pl'ssoa. Todos p,.::.;p,.; ruuc1·i111ia1·i11s 1·x .. 1·<·1·1·fín
.~Pus l'argns. p111· Pspai:n d" 11111 a111111, I' tlPsla tlala "Ili t\Pa11!1'.
ali\ .~1'1'1'111 !'\Pilo,; " l'!a~sit'i1·atl1H os St'lls ~111·1·Psso1·1·~. salYo,
l'llln(udo. 1·P1111H:flll 1•111 qualquPL' t1·mpo 11or voto da 111a i111·ia da
tlirl'doria 11u por 111aioria da t'tllll!llissf111 Px1•1·uti,·a. l"i1·an1
1•x1'Ppt11ados os l't1111·1·i1111arin,; l'!Pitos na assP11Jii\1;a tios sig11atarioK fins l<·1·11111s 'de 1·ou t l'ado <' da !Jl'Íllll'i rn assP111lil1'•a tia
dil'l'clol'ia qu<i PXPLTerão sPus cargos ah\ a primPil'a ussernbl•'•a
annual, 1• df'sla data l'lll dPanlr'. at.1• SPl'Plll Pll'ilos <' da><sil'il'atl11s
seus sueeesson',; .
. \l\T[(;() lll -

l\l·::>;LJl'!CL\

DE

FlTNCt:IU:-1.\HJtlS

UUall]llPJ' tiÍl'l'l'IOI', [\ll'Jl1lil'O da !'OllllllÍS.~iÍll ('Xl'l'll( Í\'a llll
1'111u·.1·imrn1·io podPr:'1 n·uu.P<·iar o seu cargo 111a111la11tln
iso
1•;;iq·ipto ú dirl'1·loria ou ao pl'PsidPntP ou ao RrtrPlario, <' .~1·11dn
at'<:()it a a si ia l'PlltJ 111· ia p1•\a ti i 1'«1·! 11eia ou p1·lo 1'11111·c io11a1·i11 a
quem p;;,.:p ª'·i~o ti•• 1·1·11111\!'Ía l'ú1· ma11tlad11, S<'ll 1·a1·µ11 l'i1·a1·;'1
vago.
Os di1·p1•!111·1·s 1p11• 1·11111 in11:ll'Pll1 011 11.-; n11·1nl11·11,; da 1·0111111issfto l'XPl'llfiYa potll'1·:'io aµi1· a 1)1•s[H'ito d<• q11alrp1 .. 1· \':wa 11a
di1·1·1·lol'ia ou na <'Olllll1Íssfí11 l'X1·1·1tliva <' tot\os os al'l11.~ pl'afi1·ados lll'la tli1·<·1·!01·ia ou iwla 1·ommissão 1•x<·1·uti' a 1111 p111·
qualqw·r tli1·L•1·tor 11u llll'llllt1·0 da romniissão exPeuli' a. s1·1·:'\11
Yalidos, aimla f\ll<' tenha havido virio na rlPição on qnalifil'ação dr q11al11ul'l' t\Ps-;1•-; dirP1'l<11·1.,-; on 1nPmllro,;; da ·1·n11111tissfí11
PXel'll(Í\'a.
-

ª'

.\1\Tlf:O 1\' -

\'.\G.\~

Pol!Pl':Í \agar q1ialqw·r tios caI'fWs e ><1·1·:í Jil'<'Pnchitln pr·la
cli1·p1·!.01·ia 11u p1•la 1·n1111nissão l'X<·1·1tliYa " a [ll'ssoa 1•s1•1illiitla
para p1·p1•111·h"1· 1[11alq11P1' vaga. 01·<·upal-a-ha !J"\11 ( .. 11q10 q111•
faltar ao mantlaln dn funccinna!'in qu1• Yl'iu sullslitui1'. Caso
l'Sl<'.ia a11sP11f P [l'n1pn1·al'ia111l'11ll' 11111 fu111·1·io11a1·i11 tia 1·ompa11!iia,
ou i1npo;;;sihilitatlo til' 1•xp1·1·1·1· as sua,.: l'u111·1:.-1Ps, a di1·1'1·to1·ia rn1
a eommissão rx•«'Uli\'a p1íd" nomear uma iwssoa i1ara ocr11pa1·
o seu \oga1· tlul'a1!11• a a11s1•11<·ia m1 impPtlinwntn. pod1·111lo t\a1·
a p,;;sa fH'ssoa todas as at.trihui1:õP,; 1• potll'l'"" do s11!J,;lil11idn. llll
pal'IP t!Pllcs, enmo eutPnden•m.
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Os ill'm;. 11<').;0<'-ios 1· t1·a11sa1·1:õ,.s da e11111pa11!1ia s1•1·;i11 g1•1·idos
Jl<'la di1'<•1'f111·ia. qw· podl'l';Í l'X1•1·1·1·1· f11d11s m; pod"'"'-~ da co111pa11J1ia 11111· a ll'i não 111a11da1· lf"" " .si•.ia111 11111· mil 1·a l'1í1·11ia.
HP111. por 1'1'>1·1na alµ;111na, 1·1•sfri11gi1· i""' i111',.r1•1ll'ia, '"''"'''<'fl1•ia
011 dP ouf r·o 1111Hlo a tW111•1·alidad<' d11 q111· l'i1·a dil" ;wima. a
rlirr•l'fnf'ia (Pt'Ú pod1lr1•s a Sl'll i11b•i1·0 !'1·ill'l'i11 parn. l'11111p1·a1·
q1wesqw•1· ]11•11s" di1'f'il11s "1·Pi<'l1ral' q11a<·.sqt!f•1· nnilnwf11;-; q111~
p11ssa111 parl'l'I'[' va11{.ajo.sos para a 1'11/lljl:llliiia I' rixar· () fli'('f_:.o
a pagai' Jl<'la 1·0111pa11!1ia por 1•.s;:1's lw11s. dil'l'if11s 1111 r1111lraf'fos,
1• 11·1·:·1 i""l"r"s ta11ilw1n, s1·111 1·ar1•1·1•r d11 a.ss.•11!.i1111•11l11 011 \olo
dos a1·1·ionislas, para v1•11d<'I'. l1·an.sl'1·1·i1· 1111 di.sppr d11 q11al1p1p1·
0111.l'a J'1í!'l11a r],. todos " qU:l<'SIJllf'r lwns da 1·11111pa11!1ia, 1•111iUir
lifulo.s, d"111•11/111·r·s ou 1111fros fif11!11~ ga1·a11lid11s d;1 i'11111pa11l1ia
1) t'lllIH'lliiar Oll V!'lldl'I' llS llll'SlllO:'\ p..Jas q11:111f i;1s I'
,_:m;
qun a .sna li\TP opinião julgaf' 111111\r•11iP11l1·~. 1· g1·a,·a1'. ltypoJ.111•1'a1·. 1•111pe11har nu orn•r·ar d(• qualquei· outra 1'1ír111a os !Jr~ns
mm•Pis nu imnrnvniR da cornpan lr ia para i-;arn11li1· o pagamento
df's!PS t.itulos, ilebenf111·r·s ou outras 11lll'iga1:1>1• ...; 1111 di,-id:is da
compa11 ll ia.
Al\TH ;o \'[ co .\1 i\11 ss};o K\ 1<:1:1 1'1'1 ,._,

ª"' ,., ...

.\ di l'f't'loria da 1·0111pa11:1r ia. por -ilf'I il11 · i-a1:iio 1 ola da i.rf'fn
111aiul'ia dos <lir1•11l1H'l'S, na sua total itlad1'. pt"11f1• d1>.sig11a1· ·ir'l•s
ou 111ais dit·1•1·torf's para l'flllsfifui1·pm 11111a 1·11111111is.sií11 1•x1·1·t1fin1.,
c11111111h;s:í1J 1•:;;la lflll'. salvas as li111ila1:1>1·~ r.. ilas 1111 ado dn
, .. ,. lo111ada a dPlibf'IW.:ii11 11u a,; q1w 11pp111·i 1111a1111•11l1• p11ssa
faz1•t· a dir·pf'loria, (Pl'Ú " podl'1·;'1 .. ,,.,.,.,.,. Ioda..; as aftril11ti1;íi1•s
r pod1•1·1•s 1'<111f'p1·id11_..; p<'los pi'<'.s<'lll<'S p,;fafulo.' rnt pnt· !Pi (1
direl'loria na g1•stiio dos nPgo1:ios 1• f ransa"\:íi .. , da 1:0111pa111lia,
illf'lusivP a faeuldadn de prnnittir a art'ixa(.'iio do s<'llo da 1:ompanhia em todos os papt\is q1rn disso ~·n1·p1·1·1·P111.
A eommissiio <'Xf'eutiva <'ll'gf't'ú d<'11frr 11s s<'11s 1111•111l1f'os um
fll'l'Sidf'llfr.
.\l\Tffiíl Vil--~ IJELl·:r:.\1,:.\11 1>1-: l '1 llll·:111·:s

A rlirr•l'to1·ia on a no111missão 1':'\l''i'llt.iva prn]PJ'{1 1JfllHH'l.lJ11a11w11tP rlPll'g-ar 11uaPS!fUl'f' <los S('llS poill'I'l'S a 1'-0111missik~. fnní'í'im1al'ios, p1·01·uradores 011 agPnfes da 1·ornpa11lria. sujpiJos an.'l
l'('gnlamrntns qtrn possam Sf'f' impostos p<'la 1·n1111nis.sii11 dl'!nf!a1tl<' nu pP!a cmmnissão.

T1·ps di1·1·1·tm·ps P dois 111P111brns da l'o111111i>sii11 <'x1•r·11I iva
1'<•11.slil11i1·ii11, 1•m 't·arla c·asn, 111101·11111 para ddih1·1·a1'.
.\ll'/'Jl:O IX - --Af:T.IH

ª"'ªq

.\ din•l'f11l'ia 111a11dar:í J;i,.,.a,.
11<- -'11:1·' df'lil11·1·af'i\cs P
das da 1·r1111111i_,si\11 <'x1·nrl iva. !Jl'111 co111n d:1.-; d1·lil"•ra1•1i1'.s d11s
<H'1·im1ista~ .. , na.s ass<'11ilrl1"as a11uwt1·.~ 011 1·111 q11al1Jltl;,. u11[ra
Poder Executivo -191l (Yol. Ir!)
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occasião cm que o exgirem os accionistas, aprescnf ará rnna
nxposição do activo e passivo da corporação e do estado ele srus
negocios.
Afl'l'IGO

X~

DEVEflES DO PflESIDENTE

O prcsitlrml e sc1·{t o principal fuinccional'io exl~1~n 1.i vo da
companhia; 11residirá a todas as assemhléas da dirc•clot·ia 1)
dos accionistas () desempenhará todos os encargos que a ki
manda incumbir ao presidente ele uma companhia.
AflTIGO XI -

DEVEl1ES DE VICE-PflES!DEN'l'ES

O primeiro Yicr-prPsidrntc terá lodos os poderrs e rlcs<'111penhará todas as att.ribuições do presidente, q11ando csl1\ rs! iVPL'
ausentP, impedido ou na impossibilidade de o fazer, e tcl':í. 111ais
o~ pndPl'l'S c dPSPlllJll'll ha r:í as a.ftrihui~l)Ps q111•. opp111·t 1111arnen Lc, lhe forem conferidas ou impostas 11cla direetoria oll
pela Commissão Executiva.
Na auscncia do presidente e do primeiro vicc-prf'sitll'11[1~
ili' uma assl'rnhli;a da dil'Pdnl'i:t, d11:- acl'inni.~ta.~ podl'l':í ~1·1·
eleito um presid0nte para dirigir os trabalhos. 'l'oclos os ou ll·os
vice-prrsiffonf.Ps, á t•xccpção cl" primriro vicc-prcsidcn(r, f1~1·ão
sómente os poderes e drsempenharão sómente os cncaq.;os qt11\
lhes forem opportnnamcntp, con[rl'ilins ou impnstos iwla diroc(vria ou pela Commissão Executiva.
AflTIGO XII -

DEVEflES DO ESCfllVÃO

O escrivão terá um escriptorio no Estado ele J\lainn r ser:'1
<·rrnl'nrrn•~ dispfíP. a ]Pi. parn 11 \'if•\ r11mpri111r•11tn
elos seus deveres, rPgislral'á lodos os votos e rlclihcraçõPs dns
accionistas da companhia e manterá um arcl1ivo dP. torln~ ns
netos e papeis que .careçam de ser archivados rm seu cart<Jrin
e dcsempr11hará qnarsqurr outras funcçf>cs quP llrn possam ~p1·
impostas pelo presidente, pela directoria ou pela Comm i~sãn
Exccn tiva.
}<~si.ando ausr•nf p, o P~r·Tiviin. d1~ rnna assPrnlil<'•a c!P :t·Cl·ionistas, esta prlller·:'1 nomear um escrivão temvnrario.

,i11ramr1J(aclo,

t\ltTIGO XIII -

DEVEHES DO SECRETAlllO

O srr.rrlario srr:í c.r,-offirio o rserivão ela rlirl'cloria e rla
r.ommissiio J<:xrcnt.ha e como tal lavmrá as acta.s r)p, tnrlas as
reuniões da clirrdoria e de todas as commissões e dará e fal':\
distribuir todos os avisos aos accionistas dirPcton•fi r rommissões da corpora(:.fio. Prestará Juramento rlP fif'!mrn Ip,
('1Jllllll'ir o~ s1•11s rlrvPJ'I'.'<. TPl':Í. sob sua gua1·da n ,;p]Jo da c.0111panhia, e conjunctamPnf P cnrn o rsr,rivão sPrá o guanla rir fo'111s
archivo-; n rrgislros da rompa11hia P rlc.'\Pmprnhar:í 1nrlos ns
ontros clrYcrrs affPrtos ao seu car·g-o ou qnP lhe 110~,am s1•1·
affectos })ela dirrctoria ou pela Com missão Executiva. Na
auscncia do secretario de uma assembléa da dircctoria 11n da
Commissão Executiva poderá ser nomeado um secretario tem.,
porario :pela assembléa ..
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DEVEfiES DO 'l'IIE.SOUllEIHO

O t !Jcrnureiro, soh a direcção do pt'l'sid1•11Le n vi1,e-]ll'l'si1k11l 1:, lerá a seu cargo os 11wg1wios fiHancnil'Os da 1:01t1pa11hia
" l1:1·;i soh sua guarda os di11!11;irns e 1iLulos garn11f idos, ú ex1:1·111;iio de: sua p1:opria l'ia111;a, IJUP s1·1·ú gua1·dada pP!o J>l'Psidl'1Jl.1:.
J1:st'.l'ipt.urnrú ou mandar(1 c•sn·iptural' a.q 1·011fas da 1:0111patthia
1·111 J i\Tos •t:ompefentes c•m os quacs todas as t.rn11sacc;õ1:s snrão
1·11idatl,,s:111Jl•11l1: Ja11i:adas 1: 1!Ps1•111p1>11llarú •Jil""'il'"'' 1111Lrus
eai·go:; (f1me1:õ1:s) que eompefil'Plll ;í sua situa1:ão 011 que a
<'lk possam sc•r aU1·iJmido,; pl'la dir1·1·lmia ou pela Co111111issão
J<:x,.n1t.iva. l' restará fian(;a para o fiel cumpr·imen to de seus
deveres, da fúmm e da quantia e c·om as garantias que a dircetoria ou a Commissão Exeeufi\ a lielc:rn1ina1·e111.
.\llTJUO X:\'-.\H:m:..rnLl~.\ .\C\:\l'.IL ))'JS .11:1:10.\iJHT.IH

.\ ass1•111l1!1•a am1.ual dos a:'eionistas para c'i!'g!'t' ru11c1'.iona1·ins ,. para tratar dos outros negudos qtlf' fo1·1:111 duv idatm·utc
.'11i11111'ffidos ;í assP11tl1!1•a. r1·aliza1'-sl'-l1a 11a !111!'a 111:11Tada no
iso da assernlil1'a na sr•guuda t.·n;a-f'<·irn dt" .inlho de c·ada
a111w, no rscriplorio vl'i1wipal da -companhia do Tllai1w. Caso
a a.ssP111lil1\a a1111ual ni"w sr._ja <fovidainc•ntP connwacla e rPalizada,
a dir·Pcforia cmworar:i uma assl'rn!Jl•'a PSJlf't'ial c•m Jogar· dPssa
t' para tratar dos assumptos 11uc clevel'iam sl'r tratados nessa
assPrn!Jl•"a annual; e todas as clelih,.1·a1:íiPs folJladas IJl'ss• asst>111hic•a c>.~pel'.ial terão o mesmo yalot· u 1·1'1'1•ilo qu•: St'. fossem
to111ailas na assemhlc'a annual.

ª'

,\Jl'J'IUO X\'1- .\Si:lEJ\TIJLlh

ESl'Et:f.IL

IJllH

.\C1:T1JNIS'l'.\R

i-i1•f':io r·onYoc·aclas as ª"s••nilii•"as """'''' i:ws d<'

lll'('

j,,11 isl.as

]wln :<P1·1·1'[a1·io, Sl'Jlll'l't: que a rlirrir»loria uu o pl'1~.sid,.1lt1' assim

o 1Jl'dPIJar1~rn P mrrliantn pedido í'scr·ipto d0 ac:r·.io11islas r,.preSf'llfa11do 111m1·a llH'llOR de 11111a d1•('i111a p:11·I,. do 1·apilal-a1·ções
c1nitl ido e rm circnlaçfio .
•\JIT[C;() :.\\'lf ---

« IJ(;tlltli.\J

»Ili: .11:1:111\IS'l'.IS

Ern f'ada assmnhJ1•a clo.s ac1·i111iistas cle\·nãn a1·l1ar·-sc 1·ep1•.-<snal1111•1il,. OIJ pol' p1·1H'lll'ill'.iÍ•• :lt'c·ioni.-<las pns;;11i11du 11n 111i11i·11 1 0 ll'i11la 1w1· 1·1~1illl da q11a1llidadn tnlal das
:ttTÕPs do eapital-a1·.ç.õPs, Pntão Pllliflidas r• 1•111 <·ir1·.11lac;iio. para
1·011stifnirP111 111101·11m: por••m, si o 11t1m1•1'f1 r,·,r i11f'Pri111', a assemb!1•a poderá ser adiada 1iara outra orrasiiio oppnt'lnna.
111·1·~•·11latl1"'

,\JtT!IJO :.\VIJ1 -

A\'lSO DE .\SSE:'.J

nrJ:.1s

IJE

.\t:t:IOC\IST,\R

O ayiso de assmnhlc\as dn ac·f'ioni~fas tlf'\·1·1·;í ·''''' tlatlo rwln
·"'"1·1•lari11. p1•!0 1·orrl'i11 1111 11ia11d;111d11 1•1111·1•J.!a1· " :1\ j.;11 ª"' :11·1·i1111isf:1 tl1·z dias a11f0s rln l'ixarl11, 1111 111i11i11111. p:1r:1 :1 :1''"'11iitl•"a.
1•\plil'a11do a nalttrr•za rios lll'g"<H'ins r]p q11P s" pr1•l1•11d1• f 1·afal'
" 111a1·1·:rnrlo a hora<' n Jogai· d1•sig11ados pa1·a ta1·~ a~.;i·111li!1•as.
<) a\·isn 1•x11Pclitlo pnr c•ssa fc'Jr111a sei·ú <'X(ll'ditl" a t':Hh< a1·r·ionista
para o ultimo endereço que deixou com o secretario e cad~
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:ll'l'ion isla sPr:\ c•rnsiikrado. pa1·a todos os dfeitos. como liaYl'!ldo J'l'CPIJido aviso de uma asscmblt'•a e.m c!Pvido tPmpo, :-;i
e;;tiver (ll'('sent.A ou 1·epr'f'sf'ntado po1· procurador nessa asscm!Jl•'a ou l'lC renunciar por 1•sc.riplo ao aviso antl's ou depois da
asseml.Jléa.
AllT!(;O XIX -

M:lHKl\lBLÉA JJA DmEC'l'OfüA

Il•~alizar-;;e-ihão assl'ml1il"as 1·1•1.rnla1·p;; da di1· .. 1·t11ria 110,.; loga;·es l' nas 01'.1·asiiks qun a dirn1:l.ol'ia deturmi11ar 1• nfio s1:1·ú
necessario l'xpedi1· avisos dPs,.,as asseml.JJ(•as.
Poderão SI'!' 1·.01tY01.mdas n l'Palizadas asscmlJl•"aR l's1w1·iaPs
<la dil'Petoria pPlo sp1•.t'Ptario, l'ltl Nova York, Lon(ll'PS ou Pari~.
ou Plll qualql\('J' outrn Jogai' qu1.: o,; din•ctores d..t.1•1·111inarnm e
tae,; assem!JJ1•as Sl'I'ii•J 1:011vo1'.adas pPlo Sl'CI'Ptario SPillJH'l' q111· o
}H'(•sidentl', (l !H'ÍlllPÍl'll \'Íl'.('-[Jl'l'Sidnnte ou tr·p,; 111l'lllUl'OS da
dir1wtoria o 1·pqui1'it:u·Pn1. SPrú dallo um aviso l'Olll dl'z d ias
de antl'l'Pdern·ia rlP lodas 1•ssa,; misPmbléas Ps111·1·iaPs aos di~·ectorns, por 1·arta, tnl1~gl'amma 011 cabogramma r1•mdtido pal'a
os endereços dos r1•s1H~ctivos di1·cctores que houvp1·eu1 dado
taPs enrlerpços ao spc·1·1·tario tia l'Ompanhia para pssc: rim: e
na falta desses endc•n•i;o;; 1·p11wftidos para o seu ult.imo cndPI'PÇO
conhecido. Os l'ins e ob.i(~elos lle uma asse111!Jli':a PspP1·ial não
carccPm de SPI' dP1:larados no aviso.
Cada aviso sPl':i 1:011siderado de,·idamen te darlo na oci·asião
Plll "'ille a earta qnP 11 eon ti\·pr ffir dPpositada uo t :01T1•io ou
Plll que o 1P\Pgran11na ou l'UiloµTam111a <·n1ll!'111\o PssP aviso l'tlr
uni regrn• :í Pst.ai:ão !PlPgraph ic'a pa1·a ser renwtl.ido. Nu 1·0111p11t o
do prazo df' dPz dias do aviso, o dia da r1•111Pssa não SPJ'Ú 1·ontado,
sendo-o pon"m aqu<'ll(• Plll qu1) a assPml.Jl1•a hoHvm· c\n se l'Palizar. O aclo da maim·ia da rlit·Pdoria em qualquer assembli'•a
será valido, nw,.;n111 .~i hu11vP1· vil'io iia PX[JPdição do aviso d1•;;sa
assem!Jléa.

ARTIGO XX -M\SEJ\IBLJ~,\S D.\ Clll\11\llSSÃO EXECli'l'l\'A

H.Paliza1·-sp-hão as as.~1·111!Jl("ª" rPg11lar1•s i\a Co111111issiío
ExPcutiva nos loga1·ps i: nas occasiõPs Pm quf' a Commissão dt:frrm ina1· e não R•:rú prPciso dar aviso dc;;sas aSSl'rnlll•"a,;. AsSPmhléas espPciaPs da Conrn1issão ExPl'11tiva serão c01ffo11·adas
111'\o scr.n'tario, sP111prn quP o p1·Psidc11!1~ da Cornmissão l<:x1!cutiYa ou a ma inl'ia do.~ H1•us Jn('llll1rns aHsim 0 exigi I', e será
dado o avi~o 1·011\'(~nicnt.e dessas assemblf>as, JlOrém os actos
da maioria da Commissão ExPcutiva em qualquer assemhh'a
serão validos, ainda quP l.P11ha haYido vicio 110 aYisn d1•ssa a.~
sembléa.
AH'l'H:o XXI -

\'OTO

Em lodas as assl'mhl•"as dns a1~1'.ionisla.~, cada accionista registrado tPt'á di1·('it.o a um voto por acção registrada P111 sc'll
nome. No caso de rnot'tP 1!P um ael'ionista podt:l'ão os votos
srr dados por seus reprpsentantes pessoacs.
. Caso seja menor um accionista ou affelllado das faeu\cJadcs
mentaes ou idiota, o seu curador poderá votar por elle.
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Qualquer pessoa com o direito de votar em uma assrrnbléa.
podf'rú fazel-u por procuração passada numa ruais 1fo tl'inta
di::1s anll's da assernbl"'ª qw• será d1•siguada na m1•snia. Essa
1H·ocuração devc~rá ser archiYada nJ111 11 l's!'ri\·ão 011 com o
Psc1·ivão tPmporari11. A procw·ação fica s1·11r ,.;J.lor d1·puis de
ser· definit ivamentc) adiada Pssa assPr111.Jl1;a.
ARTHHJ XXII -

C.\PIT.\1.-.\C:lfl"S

() f'a.pifat-ac·çõPs da c·or11panhia SP!'Ü dP li''l0.000.1100 (d11coenla milhões ele clolla1·s) diviflirlo 1•m :Jil0.000 1q11iulic•11ta,;
111ilJ a1·ções do valor dP $100 (cem dullars; ao par, cada uma.
lkssas acções, 200. 000 (duzentas 111il1 acçÕ1'.-; llll yaJ01· total,
ao par, dt' $20.000.000 (\·i1nk milhõ1•s d!' dolla1·sJ serão AeçÕPS1
J> l'I' fl't·encia!'s, t' 300. 000 ( tz'l'SPll f as J11 i l) a1'.1;iiPs 1·pprPsn11 t ando
um total ao 11ar de $:!0.000.000 ( t 1·i nl a rHilhtíl's d•· d111lars), sp1·ão
~\11,ÇÕPs Comnmns ou Ordina1·ias. Us 1H1.-;s11 i d11n·s das rdPI'idas
.\1·1:1-11•s l'rl'fl'n~neial's, Plll c·ada a1H111 l'is1·al tia 1·11111pa11hia
(c1111i'P1·1111~ f't)1· fixado" df'ff'1·111iziado 111•la dir·1·1·lllr·i:1 1111JHll'l1111a1111·ntP) Plll1JtHml11 as ditas ,\1·1:íi1·-; l'rPl'l'1·1·1ll'ia1•,.; 1·,.;I iY•·r·1·111 ('Jll
1·i1T11ia1'<111. t•·rão dir· .. if11 a 11111 di\ id1•111I" l'ix11. 11ii•1 1·1111111lal ivo
pl'l'i'1•1·1:1wial :í taxa d1.• r> (sc•is) por L't•nlo ao a11110 s11IJ1'I' a,;
.\1·.i;IH•s l'r·pf'p1·1·rn·.ial'S qrn• pos,.;ui1·1·rn, atrf Ps ti•· s1•r .. 111 d1•1·lal'ados
oll ]lagos q11ap,.;1JUL'I' dividP111ios solJ1·1· a-; :lf'1:1l1•s 1·111111111111s 011
01·dina1·ias, ·1·01T()Spo11rl1·11tl's a Pss1•s a111111s 1"ª"11 t!isposi(:ão
l'Xjll'('SS:t l'lll t'flllf.ral'ifJ l'lllll l'l'.'·q11•i!11 a 1'1•a1•t:1-1t•.s do allllO, f:jl!i•l'Ílll llll'llfl' 1'1•i!a 111Psl1· al'foj: 1• l1•r·:l.11 ta111l11·111 t!i1·1•ifo d•;puis
do ..; p11s,;uit!111·ps das ::11·1:1-11•s 1·01111111111-; "" "'·t!i11ar·ias. 1·111 quallllll'I' arrno l'is1'.al, ha\·p1·1•1u r·P1'Pliid11 11111 di\ id1•111l11 ;, taxa dn
sPis (<i) por cento. dt' 11artidpar igual ,. prn11111·1·ifl1ial111cntc
1·0111 o.s alludidos JIOSsuido1·ps das .\e<;ÕPs 1:on11nuns ou Ordim11·ias dn todos e qua1•sqt11·1· di\'id1·11dos ull(•t·iorPs da Compa11!1ia 1·11rl'l'SJHHld1•n!Ps a PSSI' a11n11 fist·al, i.-;!11 1": si Prll
qualqUP!' annu fis1·.al os possuidol'r's da.s 1\1·r:ii1·s 1:0111111uns n
J>1·l'l'Pl'l'rwiaPs llflllYl'l'1~m n•1•p]Jido, 1·arla um d1•1!1•,.;. 11111 t!h·id1•rnlo
:í laxa de si'is (GJ por· 1·1•11tu L'OITl'sp1111dPnf .. a'''·'" 11111111 l'i,.;i·al. os
p11sstLidor·1•s das alludidas A1·1:1l1·s l'r·1·f1·1·1·n1·ia"s 1• l:u1HJH1111s
fpr·ã11, SllhsPqlLPllfl'llll'lltP. di1· .. ifn a diYidP11d11s pagos dos saldos
1·1•sla11tl's 1• do~ hH·ros liq11id11s q1u· l'l'sfa1·1·111 d1•ss1• a111w. ú
111 .. s11ia taxa, Jlflr' 1·1•11t11. :w a11n11. I·: a dir1•1·!11ria dl',;fa 1•.onrpanl1ia pod1•r·;í dPt')lll'UI' di\'id1•11do., t'IJI lfllailjlll'I' arlllO fi,.;1•al
s1il11·e .\1·1:1l1•s 01·dinal'ias s1'1n11•11!." si 11111 di\ id1·11tl11 1111 di\ idl'ndos
sobt'I' as .\rçõ1•s Pr·pf1~1·P1H'iaes l1oll\'1•r·"m sido 111·•'•yiallll'llÍP dP('laz·ados para o IHPsnw annn f'is1·al. r1•p1· .. s1·11lar1tl11 urna pal'tl'
p1•opor·1·ional dos ditos spis por· 1·t>11to (fi'/r 1, d" a1·1·1)1·d11 •1'()111 a
pa1·!1· do ltll'S!llo annn fi.sl'al q11P lioll\'1•1· d1•1·11rTirlo na 111'f'asiã11
111a1·1·atla pal'a paga111P11t11 dos di\·id1•11d11' l'l's111•1·I iYa1111·1Jf1•, soii1·1•
a.e .\1·r:l11•.; Ordi11arias, ,. si 11:< di1·1·1·f111·1•,.; 1'11r·1·111 d•· pa1·1•1'.l'I' -fl'st1·1nu111iatl11 JIO!' dPl'laraçiío por """" 1'1•iln -- 11a 1·1·snl1H;ão
qt11• dl'1·l:u·ifr o dh·idPndo sohr·1• as :.li·1:íi1•s IJ1·t!i11;11·ia,.; qw• um
di\ idP11d11 ulf1•1·irn'. 1•l1•va11>d11 os di\·id1•11d11s s1d111· as .\1·1·1)l's 1'1·p_
f'1•r·l'r!l'ia1·.~ an,.; m1•s11ws si' is 11;: JI"" 1·1•1tf11 par·a '"ss1• · a11110, se
a.dia dPYidal!lf'lll1· gara11!.ido pl'las s1d1rns ,. Jil'l:t 1·•·1·1•ila Psti-·
rnada dt1!'a11tP 11 lllPsmo a11no f'is1·al. 111·s·'ª '""nisiã.i. 1'111·1;1n a
lliín ser ai'sim nenhum rli\'i1k11do s11!11·1• ª' .\1·1;1-11·s f :11111111uns
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ou Ordinarias será declarado em qualquer anno fiscal sem quê

um dividendo ou dividendos ·representando os ditos seis (G)
'1101' cento, para cs~-m anno fiscal, hajam sido p1·t\vianwnlc dnclaradm; stil11·!• as .\t·t;•íP,.; l'rt'f('l'<'lll'·iaes, ua Jt'irma t'xpn·~sa
supra.
Os diYitll'nd11s SPtfül df't•la1·ados dos ltwros liq11id11s .tia 1·11111p:rnliia. 1·11r1·psprn11IP11!1•s a l'ada a11110 ou do saldo tia eu111p:i1!11i::.,
s1ímPnl1\ :í 111Ptlitla q1w a di1·p('(oria, a seu inteim crif,.1·io
dctnrminat· t~ 111!11li11m possuidot· dP AcçõPs l'rt'f'Pl't'll<'.Ütes ou
d!\ Arções Cnm11rn11s. on 01·di11arias, f.pr.ú direito a dividcrnlo em
qualquer anno que não Rt'j a rrsu llant e dos lucros 1iquiflos ou
do saldo da •compa11l1ia, c11111'01·uw ficou cxµn·sso acima e ú
rn1•t!it!a qun 1'11re111 d!•1'.la1·ado~ Jl"la tli1·pr(oria, salvn q11alq111•1·
dispo~i!;ão 1•111 1·1111!1·a1·i11, 1•011! ida a11!,.rio1·rnenfr\ nos Jll'1•s1•1il"~
estatutos.
Os possuitlo1·ps das .. \ct;Üt'S J11·1•t"•rnn1·iaPs [p1·ão os mPs111ns
<lirPilns rl1• Yllfll !(Ili' c1.; rias ,\rt:íí1·.; t:orrrn1nns ou Orrlinarias: nr1
caso da dissolur:ifo ou liquidn(;ão Yolnntaria ou inYoluntaria da
c0111pa11hia. 011 1111 c·as11 d•· .;1·r dislrilll1itlo o St\U al'l.i\'o, tlPpt1is
ck i1aµao: as .~1ia ..; di\ idas. t1s 1n1ssu i1l111·r•s tias A1·ecí1•s l'1·P1'1•r1·11ci:ws l!~l'fío ta111i1Pm dirc•ilo a uma prPft•renc'.ia Pqui\·alc~nln aci
Yalrll' nt1111i11al das .\,·1:1í1•,; l'l'Pi'1•1·1·n1·iaPs CJllt' pt1ssnirP111 anl"s tl1·
!'WI' frita cp1alqn••1· distriln1i1:ãn am; po1·!arlo1·ps ti" ,\1T1),., ! l1·dinal'ia~. E lu•s..;1· 1·:1~0. d•·11<1i~ dP pago aos p11~suid111·1·...; da~ .\ 1 ·1_:!-H'~
J'r,.1'1•1· .. n1·iaPs. 11 1 alo1· 11on1i11al rias mPs11w.;, ns saldos " "s
]11·11~ r1·stanfl's tia r·o1npanl1ia p1·1·!1•1l('l'l'fít1 ,. s1•t·ão dividirl11s !•
l 1a.!.!:os :ws pllssu i d11t'Ps rins 1.\1·c:•íPs Ord i na 1·i as. •1·011 [or111I' as rll'1:1í1 •s
f)ll() l'('S[IPC'fiYalll!'llff' llH'S JlPl'f.Pnrl'l'('lll. g os clil'Pitos dos po.;S\l irl111'PS rias .\1·1:ií1•s 1 :11rn11H111s ou 01·rl i na 1·ias tio 1•a pi ta l-:11•t:ií1 ·s
dr•s!a !'t1111pa111ii:1 Sl'J':Í1'i difl'r·ridt1s " s11.il'ilt1s til! 1p1alil'i1·:1rl11s "
rest.ri11gitlos Jll'lt1s rli1"·i!.o;.; r]p prinridad11 rios p11s,;11id111·1·s il:1.s
J\{•c:iks Pr1~fp1·1•111·i:ws, 1·•1111'111·1111' l'i1·111t ••xp1·r·ss11 a1!11•1·i111·111,.1il"
]IOS \ll'l'SPJlfPS l'Sfatulos.
Af\'l'!c:!l ::\Xlll · - CEl\TIF!f:.\DOS DE Af:ÇÕfü:I

Carla aceionisia t.erft direito a 11m rcrtiricado <:SpPciíirnnrlo
o numero e a especic nu classe de a·c1.:õP>; que possuir. n nsse
rcrLificatlo rJ,.vcr:í sf'r assignalarlo com o scllo eo111rn11111 ria
e111111Hrnhia ,. as.;ignarlt1 pl'!t1 111·t>.'\itlr11f P 1n1 pnl' um Yi1·1•-p1·1·sitlr•11t" " p1•ln ll!Pso11r"irn ou t.1J,.,;nu1·<'il'n-a.i11da11tt•. )i'1•1il1u111
t!P!!Ps porkl':i assigJHI!" l'ormu las f'lll branco c) dPixa 1-as pa 1·:t
sPrPm usadas por 011!.ro, nem assignal-as Sl'lll ('.Ollii1•r·!·1· rl11
dirPit.o appar1•11fl' quP assiste :ís pPssoas parn qw·111 dia.; s:í11
ft>iLas. Caso s1• pr•rTa nn í'slrag1w um CPrl.ificadn, outrn nn\·o
SPl'IÍ fPilo nm S•'ll loµa1'. rl••pois tln pr11\·acla a p1•rda 011 ri<' si 1·11 i1:fi11
<lPsfo <IP mndn •·vi•1"11IP. ~t·rú paga a i11t!P11111izar:ã11 q111• :1 ili ..
rectoria ou a Comrn is são F3'.:Pt'nliYa possam marrar.
AHTll~O
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Tll.\NSFEllENCL\ DE 'l'IT!JLOS

As acções do ('apita! pod1•rão spr· cPtlidas c·111 q11nl1p11·1·
tf'mpo pelos sPus possnirlorf's ou ropresentanfPs IPga!'s, por
inslrumenlo es1wipto por seu prnprio punho, 1• a 1·111111•:llllii:~
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por seus funccionarios ou po1' seu agente de transfercncias,
tem obrigação do transferir as at:i;õc·s nos li\Tos da ('ompa1J11ia,
sempre que estas forem cedidas por este insl i·u11H;11!0 <~sr:riplo,
entl'egue ú companhia com o certifkado 1·1•p1·es<'ui:.rndo as
ac1:õcs cedidas e de expedir ccrt ificado novo HO nome do cedido,
de accônlo com essa cessão, e não será !H'Cciso prneumção para
aulorizar essa tnrnsfl'I'<'lll'i:t. ,\ r·1n1111a111lia 11ii11 •i 11!1rigada a
t1111iar 1·011l1i•1·irne11lo nu a L'l't'.11nlt1•c1·r qualq1w1· lrttsl, gravarno
ou equidade onerando qualquer das aci;ües do uapilal-acçõPs
011 a re!;onhecer qualquer pessoa como tendo qualquer interesso
:-;1il1l'(' .. 11as, a não ser a JH'ssoa ou JH'Ssoas cujos 110111e:-; !'onstarem
d11:-; li\T11:-; tia 1·11111pa111iin !'01111J s1.•11rlo o~ p11:-;-c11id11n•.> l1·;.:n1"~ tia~
aeçõcs.
Al\Tl!iO XXV-

« \Y,\llRANTS »

DE Af:ÇÕES OflDINAl\L\S OU DE Aí:ÇÕES
PREl'EllENCJ.\ES AO l'OHT.\UOit

.\. 1·11mpa11hia Jl()(l!~d. ao s1•r-l11c 1•11!1·P.l!t1<~ (1 1·1·1·iil'icailo
d1) uma ou mais acções ordinarias ou prol'crcnciacs, integradas,
1·orn a respectiva transferencia, ao thesourciro da companhia,
1·111illi1· parn !'ada a1\'iio 111·lk "~Jl!'l'il'icado. 11m « \\ana11i.» halli1i !ando o portador desta acção e cstalwlc1·cndo poe meio de
« 1·1111p1111~ » 1111 d" outra J'(1rma •J 111wlo d1\ pa,l!a1111·11!11 dos l'nt11rn~ rlividondos sobre a acção.
2) As ac(:ÕPs especificadas no cr>rlificado assim C'nlreguc
s1)1·fio oppo!'lunamentc transferidas ao U1esourciro da compa11!1ia 111·ssa occasião, como fidei-commissario dos « warrants »
do acfü<'s o não serão posteriormente transf0ridas e nfíl!i' será
<'111ittidn r0rtificado algum para as lllPC'rn:1~, a 11iin s<'r dr> '.1C1·1'1l'do en111 o que aqui. fica expr<'sso.
:i) O « warra11t. » poder:í s1-r 1·~1'l'iplll <'lll i11gl1·z 1J11 fntncPz P
sei·:i sPllado com o sello commum da compauliia P assignado
JlPIO presidente ou por um vice-presidente e pl'lo secl'Ctario
011 por um a.iwlante de secretario ou por 11ualq111'r outra pPssoa
nornPada 0111 togar do sccrntario 1wla di1·1·r·lnria ,. ~1)111<'11!1• 11111a
:11·.1·fío s0r:í exarada em cada-. warrant ».
" .r,) ,;.,i 11111 «\\·a1Tant. » 1111 « ('1111p1111 ,, :-;1• 1·a~e::11· 1111 J'i1·a1· l''lf.ragadn. os directores poderão, mc•1liaul 1\ P11l1·e.!! a do nws11io,
l'111itt.ir um noYo cm seu togar.
5) Os directorcs. sendo-lhes provado a St'U contento a
pr\rda ou destruição do um « \\ al'rant » ou « eour1011 », podorib,
1111•dianf1'. i11dP11mização paµa :'t l\Olllpanlti:i. rpw l'!lf'-; ad1a1'!'Ill
f'nnvenicnt e, cmittir outro « \Yarrallt » ou « eoup011 » cm Jogar
daqucllc.
G) A c<lmpanhia f.01,:í dil'eito de r1•c.mili<'l'l'l' o 111J1·Lad111· de
ri11alqul'r « warrant» ou« coupon »como lendo dir0ilo alisol11to
:·1 ae1:ãn 011 dividendo nellc especificado.
7) O portador de um « "·arrant. » ao depositai-o no escripl11rio ou em outro qualquer Jogar r1uo a directnria df'lcrminar,
mmca mPnos de trcs dias antes de realizar-se a assembléa da
1·11111pa11hi:1. l'!'Cl'lH'l'Ú um« t.ickP! »ou pr<11·111·:i1:fío a11ill1·iw11dn-u
a a~~i~I i1', y11iar l' ex<'r1>.<'I' todns 11s dirPilos d!' i1n1 '01·i11 JJ<'Rsa
a:-;s1•11dd1"a 1·11m r<'s1wil11 :'1 ai·c:lo 01t al·1:1i1•f: pa!'a :1.' qwu·s o
« \\a1·1·a11t. » !•li « warranfs » forem depositados n depois ela
nssl'lll!Jl•"a serão dc\·o\Yidos css1) « \\.Ul'I'anl. » tnt (' warrants »
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a cllo ou ao portador do « tickot » ou procurador, contra declaração de entrnga rios mesmos. ,E' ao tocante a acções especificadas p,m qualquel' « \vanant », que não hajam sido df'positadas
por· Pssa f'<írma, o tlir•sou1·piro eompal'ecerá, votará e exrrcerá
forlo:'\ os direitos dP sot·io, do modo qtH' fil'al' combinado entm
1•11" r• o JlI'Pf"ick11l1· tia 1'0111pa11l1ia.
8) ~i o pol'lat!or dl' u111 « \vanant » r•ntregal-o t' 1iedir, do
modo qno a !'nmpa111iia disp11zr•1", para sr1· rrgistrado co1r.o
a1·cirrnista ou mP1nhrn, 1:11m l'l'spr•ito :í a1·ção nesse espccif'il'.ada,
a companhia trn11sfr•1·i1·{1 <'Ili s1•11 HolllP uma das acçõf's ,•spel'ific·adas 1w c1•rt i ri1·ad11 dt• a1·1:õ1•s 11rhtina1·iam<'nl" Ptlt1·pgw• "
1•111ilt.i1·ú um
1·1•1·fifirnd11 p:H·a 1•slas.
D) A compa 111! ia pod1•1·:'1 no111eai· ag1·ntc;; e1n Pari,;, ou
allnu·c·s. <'lllll pl1·1111' pod<'1·1•s ,. l'ac11ldadPs para faz1•r1·n1 todas
Uf. !'OlJ.';a~ q111• p11..;sa1Jl· S!'I' 111•1•1• ..;sa1·i:i.q [l:tl'a Cllll!Jll'ÍI' " (or11a1·
effel'f.ivas as dis11osir:õf's supra 1·om respl'ilo a « wa!'l'ants » de
arc:i'íl's n para i11vesf.il' os possuidores drss1•s « warranls » na
posse dos direitos f' i11lP1'<'SSPS 1·s1H•:·ificadns no pl'Psrnb acfo.
0

"""º
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.\VIRO

Todas as ac·1:ií1•s 1·on1 1·apital-ai·1:1il's dPsta companhia são
rmilt.ida:: 1-; ai-c<'ifas sol1 a 1·111Hlirão 1•xpl'Pssa n íi1·ai11Jo l'ItlPndido
IJllP IlfÍO ha\'l'J'~I l'l'SJ>Ollsabilidatl1• 11111· pal'tn dos ilH'Ol'JIOl'Urilll'l'S,
organizado1·ps ,. Jll'1111111f111·"s dl'sfa 1·111npa11ltia ou dP q11alq111•1·
dl'llt•.,, '·'"li p1·pfi•xfo d1· IJlll' si• a1·lia111 1•111 1·1•lar:fio fid11!'Íaria r11111
1•1la, ou '""'o p1·l'f••xf11 "" J1av"1·1·111 ""''" rixado 11 Jll'PÇO a pa;..:a!'
1io1· 1f1sa 1·.11111pa11l1 ia, d•· q11a1•,;q11Pr 111•11,; por·
1·11111111·adu.s, ou
1111 1·asii d1· 11ã11 !1•r r·sfa 1·0111pa11l1ia 11ma diredoria i11depf'Udl'tlf1',
1• q111• nã11 lta\·l'r·:í r1•s111111saliilidadl' po1· pal'!e dos i111·.orpol'adot·l's,
orga11izad01'<•s 1· p1·onwfor"' dl'sfa 1·ompanltia ou df' quaPsqur•1·
dl'lll's, p1·0,·1·11i1·11l1· 1111 d1• qualqw·r f1"r111a r1• ..;11lfa11f1· da '1•1Hl:1
1• f ra11sf'e1·1•1wia a l'fla dl'ssf'c; J11•11.~.
E J'i1·a r•x111·1'"'-' 1• 1·1d1•udido 1pw lodo o f'm1c1'ior1ario. p1·r•Sl'11f.o ou f'uf111·0. 1111 a1·1~i1111i.,la """ta 1·0111pa11l1ia, d1•\·p ,, t1·1·:'t
d" dai' o s1•11 a.-;s1~11t.i11H•11to
todos os tP1'11111s, cotHlir:õl's P
cirn11n1standas 1111•dia11tr' a;; qua1•s l'SSl'S Jiprn: foram 011 hão
<11· ser r11rnprad11-; ou adq11i1·id11s
1·11111pa11l1ia, <·r1111'111·111<• ri1·a
rfitn S\lfll'a .

""ª
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OIJN'!'.\S E l\EL.\TOlllOR Jl.\ DlllEC'l'OllL\

Setn dias a11t1•s da assf'mbl1;a arrnual dos accioni"tas da
oompauhia. urna ,.,,,pia da.~ 1·1111!.a,.; f' dos relatorios da dirt>ctOl'ia
será renwltida a todos os ac:1·iouislas registrados nos livros da
1·.ompanllia. 111·111 1·on10 dilas r·1'>pias d1•ssas ,r·o11tas n rtdalorius
sr1·ão l'f>llll'tf.idas :í H11lsa rJ,. L1111dr1•s (Londo11 ~hwk F-xl'lia11gP) .
. \llTl!ill .\.\\'III -

!·:\IENll.\ IJE EST.\TIJT<JS

Os pl'PS<'l!(1•s Psfafuto.'< p11d1•ri10 S('l' f'flt1.•mlados. :ilf Prad11s
ou rPjeitadn:'l p11r voto tios ac1~i1111istas possuindo no minimo
51 % do capital a1·r:õl's r·1uit.fido 1• l'lll cil'cula~ão. 1'm qualqu1•1·
assPnü1léa annual ou Plll 1111rn ass1•oJ1!1Jlt;a f'S!H'eial r.kvida1w•11!1'
convoeada para esse fim.
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Eu, abaixo assignado, Theodoro C. Hall, devidamente eleito
e qua.lificado vir~e-prf'sidf'nte da « nrazil 1Ha i hrn~· Company »,

C(Jf'JHJJW:ão do l\lairH', 1wlo pr·ps1•11tP r·Prtifir-o qur~ o doc~umento
p,;r•r•iplo aqui annPxado I' quP sf' clPC'lara Sf'r· c:c'rpia dos í'.qlafutos
da « Brazil llaih\·a~· Company », inl'!uinrlo PJJ11•11das fritas até
pl'irnPi1·0 dP agosfp ck !(),f 1, •" <'< 1pia l'i••I I' auf111•11tic·a r·m pala\'J':lS e• algal'is1no:' rlfls 1111•,;rnos Pstafuffl.; ela « Brr,zil Tlailway
l'.11111p:111~· », i11f'lt1i11do l'lllf'JHlas fpifas afr" pl'i11wir·o dr• agosto 1fP
1\111, f' 1·1•rl ifi1·0 111ais que• não fol'am f'Pitas JH'llt adcrpfaclas
t•11JC•11da.; ultPL'illl'f'S nos ditos f'statutns alr" :'1 da.la dl' sPr r\xpPdidrr rr Jll'f'Sl'llll' c·.r•rlifi1·arln, rio l]\11' r]p tudo dou f1" P atfl'sfn
pr•lrr p1·r·s1•ntP
l~m trstrmunlro do qur, fil'rnei o pr'Ps••ntl' fJllf' "ª" s1)1lado
c•nnr o sp][o da nwsma « Brazil Hailwa..'· Compan:v » na ddade de
Nova Yorl;, no -Estado dP '.\'cwa YllrJ;, Eslad"" TTnidns da America,
nrstP dia 11 dr' agosto dP Hill.:\.~. -T/11'0. ('. Jlnll, virrprP.sirkntP.
P,stadn rfp Nova York-- r.onrlarlo dP No\·a Ynl'k ss.
Finnarln (' .i11rarln pr>ln dito TlrPorlnJ'() e. !fali. J]l'Sfr rlia 1 t
r)p agosfn dP 1\ll I. ,\. R. l'f'rantP rnirn. --,\11u11sl11s Pnul lln1tsr',
falrPlliiio p11hlino.
Clrarlf'r•lla rio taliPlliãn s11pra (•ifarln.
0

A firma do tabPllião Augusfus Paul ITousP r sua qualidade
P.sfnvam clPvidanwn!P legalizadas 1rr•lo sPc·r·"tal'io P PSf'rivão do
Cnndndo "T1·ihu11nl Rnprrrno do Condado dl' !'lo\·a York. Plll 22
r],. ag-nslo de l!ll 1. 1F111. F. Sd1111•itlP1'.
.\ fil'ma P qualidadP do Rr. \Vm. F. ,~1rh11Pidl'1', ;wrl'rtario
do Co111larln dr>. No\'a Yol'k. 0stava111 d1'.vidanwrrlP a11tl1P1t!.kados
nn 1·onsulado gPl'al do Hmzil Pll! Nova York, pPlo r·orrsul gpr·al
l\larnwl .Ja1·intl1n F. rla Cunha f'Jll data rir'.'.!"!"" agosto d() 1!111.
Collarlas" inutilizarias 11a ltr•r'l'flf'rlrn·ia do f)i~trit-ffl FPrlPral
P~tarnpilhas frrlPrars do valor rnllP1·t ivo r!P i*:JOO.
:.\: assignatura () qualidade rio Rr'. !\fauuPI Jacintlw F. da
Cu 11 Ira PS lavam legalizadas npsfa r.ap ital FPrlr•ral rm data de
20 dr• sr•!P111hrn df' ri !l t 1, 1wla RP1·1·P!aria tias ílPlaçõPs Exf PriOJ'l'S.
Nada mais 1·ontinha n rpfp1·irlo dní'll!lll'llto q11P fiPl11w11t0
vPr·I i do prnp!'io rn·iginal. an qual 11w 1·ppo!'lo.
E111 f•" rio que passl'i o presen!P que snlh•i rnm o srllo cio
nw11 offi.r·io P assig1111 rrPsta l'irlarll' rlo Jlin dP .Tanr·iro aos i de
1111f11]r1·n d1> 1!111.

7U

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. !) • 092 -

DE

8

DE NOVEl\lBHO DE i!)if

Conrr(ln nntoriza<:i"ío !i «San Pnulo Land Compnny, LimitC'cl », parn
na Hcpuhlica

f1.1nrd1n~r

O Presidente da Ilepuhlica dos EstadJs Unidos dn Hl'rizil,
aff Prulemlo ao que I'N(\IPI'f'll a «San Pau ln Lar11! Crn11pa11~·. Limifl'd », ~ociPdadr> a11011~·ma. 1·n111 ~1;rll' na J11µ-lafp1·1·a 1· d1•\ iil:11111•11t.c roprrscntada, dPcreta:
Artigo unir·o. 1E' 1·0111·Pdida aufot·izai:ão ú «San Paulo La111l
r:ompan;v, Li111il1·d »,para f11111·1•i1Jnar na Hr•pu!Jlica com os l'~la
tutos que apresentou. mediante as 1:lausulas que este acm11pn11ham, assignadas pelo ministro de Estado da Agrirnllura. T11dustria e Commf'rcio. ficando a nwsrna companhia ohri.c::ada a
cumprir as fOl'mal itlad('S exigida;; iwla ll'gislaç.ão f'm yig111·.
llio de ,faILl'il'n, 8 d1~ um1•1111lro d1• 1\ll I, DU' da Tnd1•pp111l,.11cia e '.!:l" da llep11liliea.
HElll\lES Il. IM FONRE!:.\,

l'l'lfro de

7'ul1~r111.

Clausulas que acompanham o decreto n. 9. 092, desta data

1
'A « Sa11 Paulo Land C::nmpan~·, Limif1•d », 1'• ol1rigaila a fr·r
!'lllll pl()11os I' illirnilados pnil1·1·1•s
para trnt.ar 1~ d!'fi11if.i\·arnPrt!I' 1·1•solvr\l' as q11l';dõ1·.~ q111• "" s11"1'Ífai·Pm, q11p1· 1•11111 "<lo\'!'l'llO, q11l'I' t'llll\ pal'ticular,.s. p111l1·111l1• ·;i·1·
d1•11ra11tlado " 1·1·1·1•hr·1· r·ifa1;i'ín i11i1·ial p1·la 1·11111pa11ili:1

um l'Ppl'l's1•nfa11fl' 110 Rrazil

II
'T'orlos os aelos rp111 prafi1·a1· nn Hrazil firarií11 .<:;11jPilo." 1111iramPILt11 ás l'l'SJH'divas lnis r• l'"g11lanwnfos n :'I.. i11risdi1·1:ii11 :J,.
sl'llS trihunaPs .iudir·i:uios oll adminisLrat.ivo;;, sPn1 q111•
1•111
tt~mpn algum pn;;sa a rdPrida companhia n•clamar q11:ilq111•1·
nx1~np\;ão fnnrlada Plll Sf'llS f'SLat.ntos, cujas disposi<,:õPs 11:io poderão servir dn lrnso para quri lq1wr reclamaçiín rnlll'Pl'IH'll f" :'i
cxrc11çiío das obras 011 sPrvir,os a q11n nllns se ref1~rrm1.

III
Fica depPndf'nfr de anf,orizaç.fio do Governo q11alq11p1· alf Pra<,:fio q11P a t'rnnp:rnhia h'nha dn fazPr 11os !'l'spnrf.i\·os l'~la
t11tos.
8er-lhe-ha cassada a aut.oriznr;iío para furn•r.ionar na nt·pll-·
blica si infringir rsta rla11s11la.

IV
Fiea 11nfPmlido qnr a a11foriza1;iín r; dada sPm prP.inizn do
principio dP ar.lra1·-sn a rompa11hia s11jPif.a :ís di."l'"~i1·ií•·'-' d1•
direito que regem a;; socirdacks anonymas.
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~CTOS

V
A infral:t;fio de qualqner das da11sulas p:1ra :i qual afio es-teja co1umi11aua pena espt•eial s1•1·;'t p1111id:1 1·u111 a rn111la dP 1111·
no11lo d,. réis ( l :OOOlji; a l'illl:u e1111l1" d•· '';"' (:J ;(1011:;; 1 11
110 eaw •fo rei1wiJe1wia com a 1:ass:11.:fiu da aul1riz:uJto t:1n11:0dida pelo d1•l:n·lo em virl.ude du 1111al 1Jaix:11t1 :is jll'l'"1·11l1;:-r·la11sulas.
ll io dP .T<111Pil'O, 8 dP llü\'e!lllll'o d1;
'J'11l1•tl11.

1!li I.

Traducção do prospecto e dos estatutos ela «San Paulo Lanc!
Company, Limited »
All'r1!dn '.l'aiJ~Ta, trad11clm· .i11r:11111•11lado por p1·ov1s:10 de
10 dti 011l11J1ro dl' U!Ol do nwrilissi1110 Sr. Jl1'. .iuiz 1fo rl1n;il1·
da I" \ara dt'sla 1·11111al'<:a d" Sa11los, l'f'l'lil'i1·a q1rn a t.r:1d111·1:fu·
Ji..J tl11 p1·ns1H:1·to 11 dlls 1•-;tatutos tia «San l'a11l11 La11rl 1:ll111pa11~"
Li111il1•d ». q111• 1111• l'ornrn ap1·1·s1•1Jlatl11s. 1·1•dic:irl11' <'III i11.c:l1•z, '"'!:1
1'11111·1·l1irla 1111,.; sq.:uiJJ!t•s 11•/'JJ!lls: .\1·111 1t)U l1·is·, das 1·0111pa11l1ia:i
11:1111s11lid:11::w\ de 1\lOK. üi111p:lllliia li1nitarl:1. p111· a<'•'.Õ•·s (oll
R1wi1·rlarl1• a11011~ ma). 1'1·11,.,11t•1·t11 1• 1•..;lalul11..; ria. « :-;;in l'a11l11
J.:111rl C11111pan~" Li111il1•rl », i111·111·pr11·ad:1 a11' :: rlia..; ti•• .i1illio dr•
1!11 l.
'.
J<'rnn!'i' Y111!11•s & 1:
ti~>, l\i..;J111p ...;;.::I11·. l.t111rl1·"' .!•'.. 1: .. :_,,, ..
Ji1·il:1d111·1•, rou p1·111·111·ailr1f'I'"). ll!;.r,·:1]:1. 1H•·.c:isl1·:itl11 ·;:1.K·!:'.
:1 d1• .i11llin d1• 1~111.) 1\. Eslú u111 cal'illllitJ 01·11i 1l1•. 1'111 1.inla r11x:1
1·1wi111:t<lt1 f'll/' 11/l!:t l'OJ'tla, ('11111 (1..; St'.C:"l!illlt•s rli!.t'J't'S: llt•p;11·1 i1::"i11 d11 lll'µislrn do Cu11q.:111l1ias, :!1 d11 aµoodo tl1• 1!111 .. \1·l1a111s11 1·1dl:idas duas csL:11npil11as inµlt'za,.,, elo 1alm· Lolal dt• sl'isliilli11µ ...;, d1·1·irla1nr11tn inutilizaria ...;. :\c·lo das r:11111pa11lii:1 ...; rl:t111-·
:-;1ilid:11_:fiu, dt• J\lOK. C11rnpa11'liia lilllilarln. 111n· :t1T1l1•s 11111 s11 ..
t:il'rl:ttl" a11011~·11rn). J>1·nsp1•1•lp " 1•sl:I111l11s tia '< :-;a11 l'a11l11 L:111d
~:11111pa11~·. Li111il1•d ».
1. () 11111111• da 1·rn11p:1111iia ,; « S:rn Jl:11il11 L:111rl ('.r1111pa11y,
Li111il<'tl» .
., () drn11i1'ilio social (ou l'Sl'l'ipl11J'in 1·1·µi•d 1·arl11'1 da 1·n111p:111liia s1•1·:i sil11arlo 11a T11µla1Prra.
:1. Os fins pnra que roi l'rn·11rnda a romp:111l1ia são _fndos,
011 alµu11s tios spguiutps (n no organizar :is seg11inll's snhSl'!'1:õ1•s, 1i 1':"1·11po de nenhuma cl1•slas suh-sP1~t;ões deVl'J':Í, 11r;
f:i.lla dl' q11alquer rPstricr,fin 1~xprPssn., s1:1· r:n11sidrrado c·o11w
s1•11rln pal'a limif:ir nll :iffp1·lat· o Ps1·111Hl <11~ q11:il1p11·1· n1il l':t dl's-·
1:1..; ~uh-spc.çõcs) :
11', arlq11irir por 1·omp1·a. arrP111l:i11w11lo. t1·111·a 011 po1· q11al-·
(]111•1· 1111lrn mor:l0. e J'l'\'l'l1th•r r iwg1wia1· 1·m lt>1Tas, pt·1>di1.1s o
1•111 01tl ras p1·upril'd:ul1•s q11at;s(]111•1-, I' 1'111 q11:tlq111•1· i11l1·1·t'~S•'
nas mesmas; p1·ocl11zil', y1~1Hl•'I' 1\ 11,;grn~iar •'111 r1•111l:1 .., (011 alll-gl\l•is) dn !1•t'J'Pnos allorliar;s e ar1·r11tlmln ...;, Ji1•r11 1·1111rn f:iz111·
atl1'a11la11wnlns r• r.mp1·psfar di11l1Pirn snl> ga 1·:1111 ia d1• l.1·1·1·as,
1·a~as u1t d1• 011!.ras p1·opriPdad1•s 1111 i11l1•r1•sô.1•s q11am.;•111111· naô
0
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mesmas e em geral tratar de (ou negociar com) propriedades
terrestres e prediaes e outras quaPsqiier 1n·opriedades, quer
rnoniis quer imruoveis;
ú) ad1~antar r• crnpr'l·star di1d1eil'o aus constr·w·tore~, lnl'atal'ios e a outros que (jUr~irarn construir ou mdhorar· quar·squer terrenos ou edifícios cm que a companhia estiver intm·Pssada e, em geral, adeantar dinheiro úquellas pessoas e nas <'1Jt1di(.'ões que fornrn estipuladas;
e) d('senvolvPr e valorizar os tPrre1tos adquir·ido~ p1•Ja,
ou cm que a companlria tenha interesses, e especialmente dispor
e preparai· os mesmos para edificacrio, quer: conslr·uiwlo, modificando, demolindo, dt>coraudo, conserva11do, molJiliando. fornecendo o 11ecessa1·io e aperfeii;oando os JH't!dios, qum·: fazendo inslallat.:.õPs, calcando, dr·errnndo, lavra1tdo, n1Itivando,
e a!uga1tdo, por a1Te11LlamPnfo ou por contracto, para <·onstr·uil';
d) construir. ·con;;1•rvar, mPlhorar, rlPsenvolvl'1', explorar,
fiscalizar e administrar· emprczas de alJastccimeuto de agua, de
gaz, reservatorios, 1,stradas, 1iuhas d1~ lJonds, cmprezas de e11c1·gia elect.rica, f'or1iee1•don~s d1~ 1~alor e d1~ luz, tel1•phouicas, fónt
do lleiuo llnido da <:rã Hrl'fanha e Irlanda: holf'is, d11lis,
r!'sta111·anls, 1•stalwleci11wutos Jialrw:trios, templos, Jogar1•s de
divf'l'SÕ<'.~, par·q11t·.~ df' J'!'t'l'l'io, parq11Ps, jardins, gahiul'fl's de
ll'if.111·a, a1·uiaz1•11s, o!Ti<·inas, leiterias e> outros esl:tlwl1·1~i11lf'11t.os 1• cmp1·pJ11•111li1111•11los q111• a 1·.ompa111iia .iulga1· di1·pf'la ou
i11dit'<•1·la11!f•11l1• f1'11tlt·11t.1•s a Psf.ps fi11s: )J1•111 1·1111111 1·1111t.ril111i1·
para. ou dP mit.1·11 ll!Odo, auxiliar 1n1 !.ornar· parln na 1·1111str111·.i;:ie, 1·11nse1·,·acã11, d1•s1•nvoh i111t•1Jlo, 1•.xplornr:f111, fis1·alizai;ii11 e
ad1niuisl.rai;ão das lllf'S!llas:
e) crnprPhe11dP1' ou Pn1·a1TPgar-se rll' qualquC'J' nPg111:io,
tl'Ullsacçi"to l)ll OJll'l'a1;ft11, ('Ollllllllllltnf'lllP f'lll[ll'(~hf'lldidas llll dirigidas por J'ina1H·1•i1·os, organizadorl's de companhias, lrn11q1wiros, s11!J-sf'gu rados r 1mderll'ril1Ts ! , corwess irmar ios, 1:out1·actantes de obras puhl icas 1111 d1• qu:wsqu1•1· out !'as, 1·apilal isf.as
ou negoí'iant<•s, 1· 1•ff1•d11:ir 1• i111·111111Ji1·-so d<~ toda a l'Sp(•ci1• dB
ngP1wias t' c.0111n1issfi1•s, e pa1·f.k11lannenft• suhs1'l'PYl'I'. <•miffi1·
e colloear· at'(.'lll'S, fumlos p11hli1·1•s, olH'iga\iil's (honds,. d1•/11•11t111·r's, stor:h: flp dl'h1•11f111·1·s (tllJ dl'h1•11f11rl's l'Xisl1•1tl1•s 1•1n rarf.I' ira) ·ou c.a111;f>l'S:
f) pro1·111·a1· oiJ(i>I' pol' 1'on1p!'a, ou por 11ualqw•r out1·11 llHHfn,
.011!.ral'los, 1·0I1t'l'SSÕf's, li<"'111;as, f.1·a11sf1H'l'II1,ias, decrl'fos, dfr1·il.os 011 p1·iyi!f•gios qu:ws411e1· I' 1p11• par1•t;a111 {i co111pa11hia s11s1•1•{Jfiveill du s1•r yalorizados; h1•111 como explora!', dt,Sl'Jl\'O]Yl'J',
dl'Pdua1·, 1·11mJll'i1· l' yalorizar os nwsmos;
!/) fazr·1· t 1·a11sa1·1:fif's a 1.f•1·mo. adqu il'i r, 1·011s1•1·,·a r·, 111•g0t• iar
em, t'llllll'l'sla1· di11J1 .. i1·n sol11'I• " dispor· d1~ fundos p11hli1·us e
parLic1tlar1•1-;, :w(,'lll's, ohrii-::u;i'H•s. dl'i11•11f111·1•s, s/11l'k de dl'IJ1•11t11r"s, t/l'Ú1'11f11r1•s de lin1ofl11'1'a, ol1rigai;õ1•ii I' eaut;fH•s !01t apoiices) dn qualq111•1· ''º'°"''llO, Estado. municipalidadl', a!'\socia1;iio,
companhia ou 1·01·p111·:u:iio. q:Jl'I' hritannicas, da lndia, das''º'º11ias ou 1•st !'angPiras. m1 fJ1'11pri,.d:11l" 1• f1111dns d1• Iodas :i.s l'S[ll'eies a1· i ma Jlll'Jll' ionadas:
/t) P111,ar1'P/.!ll-l' d1• qualqlll'l' 0111.rn 111•gocio (q111•1· df' 111:i11ufact.ura q111•r· d1• outra ual111·Pza) quP pal'(•(:a (t 1·01upa11liia susceptivC'l ele sPr t>xplorndo junla11111nti> com 111rnlq111•1· dos 1wgo(
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cios acima mencionauos, ou caleulado a augrrnmtar uirccta ou
iudin•d a111t•11Le o Yalur dt~, ou tot'uar i·Pudusus qtiaesquer provri1•dadt•s uu d irnil.os da compaulr ia:
i) 1nl'll1orar, admi11i:;tra1', dl'Sl'!l\'olvl'r, 1•xpl11rar e eonst•nar,
011 ta111l11·m ,.t•ndt•r, a1T1'1Hlar, Jt~·puLl11·1·ar, 1·1warrt'!-\<tt·-s1•,
dispor d1', ou do qualqut)J' oulro modo trai.ar· de e ,·alot·izar
l11da,
p;ll'I.<• da p1·01H·indadt', na oe1~asião p1!rlt!J1ce11lt) ú cumpa11l1ia, 011 dP prnpri1•dade t'lll qrw a compa11l1ia leulra i11f.crnss1),
f' ainda erigir, t•o11slr11il', aug111t·ut.a1-, 111odificar 1• eo11s1·1·var l'dilit'ios 11t•t•1•ssn1·ios ou en11v1•11i1•11t1•s aos n1·g1wi11~ da 1·.01upa11l1ia;
j) comprar, aneudar, alugar mt ad1111irir por 1111lro qualfJIJ••r· 111odo I' 1·.011sPrvar ou df1•duar l.r:msa1·1:1!1•s a l<!t'lllO :,;01J1·e
1.1•rr1)!JOS. 1~dificios, minas, mirwrans, 11md1iui.~111os, iuslalla1:Õt~s
1111•n·ad1ll'ia;,;, sfol'/is dt) 1rn•r1·adnria.~. p;ilPnt1•s. mr dirPilos, on
tiluln,; 1•111 j11izo, 11u Plll q11alq11Pr 111·g111·io 1111 1·111pr1·za, 1·111J1 ou
:-w1u 1·ompromi,;s0s ligados a is,.;o:
/,:J n!cl'lwr fk•positos d1) di11lr1~iros para .s•·r 1•111p1·l'gado 1'111
111'!-\0l'.iOs da l'fJlll(lanlJ ia, !Jelll COJllll l'llljll'esl.;1.r 1\ raz1•1· aii1\a11!allll'lllos quer eom, 111wr s1•m ga1·anl ia, nas 1·.1111di1;uPs 11111• .iulga1·1•111 l\Oll\if'Jti1•11fl'.S;
l) o!Jlct· a i11eorpora\;ã11, o 1·f'gislt·11 011 1•utrn 1·pco11IJ1•ci111"nlo ol'fil'ial da cornpa11hia f'lll qualq11t•1· E.slado t\sl.nmgc1ro,
eolonia, rnr prai;a P 1•slallPl1~rf'l' 1• organizar ag1·111·.ias para os
fins a 111w so d1•sf.ina: e 1amlH'Jll r1•1Jl!l'!'l'I'. si'1. 011 co11jw1cLa1111•11t1\, ao l'arla111e11lo ou n qualq11p1· 11111a auloridad1• 011 cor1111ra1:iio l1wal, 111u11ieipnl ou a qualq111•1· 11111:1 1111lr:1. IJll<'J' b~·i
la111Ji1·a, 11111•r l'.~f.rang1dra, 011 1·olonia: aelns 1011 [,.i.~) do Parla11Jl'11l.11. dP1·rPlos. eon1·1•ss1ÍPs, 111·d1•11s. t.lir1•il.11s 1111 p1·i,·il1•gios
q111• pa1·t•i;a111 \a11lajosos aos rins da 1·0111pa111!ia 011 a alguns
dt'll1•s, Jw111 :1ssim 1:omo op11111·-s1· a q1r:wsq11Pr ados ou solicita1:õ1•.s q111• pa1·1•i;am calculado;; a p1·t_•j11diear di1·1•da 011 inuireda111e1tL1• os i11{1•resses da companhia;
1n) 1H·o1·11rar o!JLer, co111pra1· ou adfjuirir p11r 11111.rn 11u:tllllWl' meio, e protnger, obter prorogai;ão n r1•1111var, q1H:1· no
l\l'i110 Unido qu1•r i>111 outra qnalq11l't' parti>, pafl'11f1·s. dir1·it11s de
pall'u{c, JHl[('Hft•s de ÍllYen1:ão, li1·.1•11ras, g-aranl ias 1• cone1•ssiies
qun pan•cerem \·autajosas ou 11l1•is ú 1·011111a111iia, llt•ru assim
11Li1izn1·-se, Y«llorizar e mau u facl11ra1· wli, 011 1:0111:1·de r l ireu1:as
ou privill•gios a 1·espeito da,; JJ1l's1J1as 1~ gasf:i1· di11ltl'im fazendo
('XJ.IPt'irnwias t' lll<'lhol'ando. 1111 p!'o1·111·a11do 1111•ll1111·a,. pafl'11f.es,
iHYl'llÇÕ1•s, ou din•ilus <Jlll' a 1·.0111pa111iia adq11irir rn1 s1~ propo11l1a ad111tirir ;
11) faz1·1· fusão 1·0111, ou asss1wial'-SI' a, 011 ""' rar c111 qualflllCI' anaujo para divisão de ltt1Tos, 1n1 ião d1• i11l.1•1·1•ss<'s. 1·oop1~
ra1:ão, ernprcza, ou ns1H·etlla1:ão Pnr 1·011j11111·lo, 1·11111:<'ss1il's 1·t•cipro1~as ou de outro q11alq1w1· rnodo. 1:0111 q11:wsq111·1· Jl"ssoas uu
c<11np:mhia, q1w f.ralPm, ou t•sl.pjam 1'lllJ1Pllliada.s <·111. 011 fll'l!sles

º"

a sP 1•nt·al'ri" ga1·111n ou a sf' p11yol\e1'~ 1 n1 Pln qt1af'~q1u·r n"g·ot•.ios
1

IJlll' a t·o111p:111lria psliYl'l' autorizada a •·rf,.1·111<11» 1111 1•111 lr:rns:w1:íies s11scl'pliYl'is dt• si:r1•n1 rl'alizadas dl' 11111<10 a dir1•da. 011
i11dí1·1•1·fa1n1·11l1• l11•nl'l'i1·iar a cn111p:u1lria; 1• 1•1npr1·slar dinl1uiro
a, ga1·autir' os 1·onlraLos de, ou de fJUalqner outrn ma111•ira auxiliai' q11alrp1er pessoa, ou companhia cungem·ri~ e tornar, ou
~dlJuirir 11or outro modo •qualquer, aci;õcs ou fundos pulJlicos o
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cauções ele qualquer companhia dessa natureza, bem c·omo
veuúer, ou de outro modo, negociar com as mesmas ;
o) conlrahir e111prcstimos o levantar dinhcirn. 1·1nil ti11tlo
deúenturcs, stocks de dcúent10·1•s (ou i/l'úe11l111·es t>xist!'11f.,s
1•m carleira), ou outras o]ll'igac;ões, ou p1n· tllPio d!' llypollti-1·.a,
ou onus solire todos, ou parte dos lwus que na oc1·asião p1·1·lenccrnm á cornpanliia, (110 presente ou 111J l'tdm·ol, i1wl11"inl
St\ll capital uão realizado. ou de qualqwlr ouLrn 1nmlo q111• pal'C\!a conveniente; e empregar, emprestar ou m•f!,o<' ia r dt· 011l1·0
qualq ucr modo com os dinheiros da companli ia, qu., não st>.i ;n11
immedialauwnte uccessarios, com essas f..(aianlia,.;, nu .~1·t11 garantia algrnna, segunde) mi., do tPmpos a t.cmpns, dPft•t·minado ;
11) vendet', permutar, alugar vor <llTtllldamt'nlo. privil1·gio
J't'al (1'01/llll!/), \IJ'll[lOL'C:iiO \tJll divisfítJ) dP ltll'J'(),;, Clll dl' 01tll'a
f1inna cont•.Ptlt•r ! it't'll\:ª"• hm1 i f'icac;ii1•,; (nu ~ro1·.ir,.1 a,;' " mi! 1" is
direitos de e soliru, u de outro qualt11ier modo Ll'ata1; ou di;;prn·
da cm[H'Cza ou de varle dei la, e de to dos ou de pa rt" cl1 ),.; l 1,.11s
que na occasii\11 1w1·Lc!l(.:am (1 companhia; lwm co1n11 a1·1·,.ilnl'
pagamento por qualquer 11rop1·i1!dndc ou dit'Pil.os Yt)11tfid11,.;, on
Jr oulro modo 1:1~did1is ou negodados iwla compa1tl1 in, q111·1· :'~
vista, por prustai;ões, ou p11r outro modo; ou t.amliPlll 1•111 rwçõe,,; de qua1<111er com1rnnhi l com 011 st>m di1·1Jitos dirl't>1·1~11l'iat>s
011 p1·pfp1·p111· ia"s rdalivan11•11t" aos d iv idP11dos m 1
1·,.p111h111.~tl
do enpilal ou do oulrn modo, e quer 11agos tola\ 011 pan·.i:tl11H•ll1t'. q111·1· \Hll' llll'io dtl h~·pntheca ou pol' 1ii'úl'1tl11r1•s. sl1w/; do
de/J1•11t11n·s. tit.ulo,; hypotlirca1·ios cJp qual11uPt' t'ompanhia. ou
parlt\ do nm modo, pade d!' onLrn e Plll geral uns 1·011tlit;iícs
lJllt) os di1·1)cftJL·es npprova1·e111 ;
11) pag·ai· 11ualq1w1· in·oprimlatlc m1 dit'Piills adcp1i1·idCi.s pP!a
comvanltia, Sl'.ia á Yista, seja em at·.<:iíes, com ott
tli1·pifos
diffc1·cnciaPs tJll 1irefl'n~1wial's, relat.iYat111~1lf,. ao ciivid1·11d11 ou
i·ccmllobo do 1·apital, 011 de outro modo, e q11PL' lolal, 011 pareialmentP pago, t[lll'I' por qua1•;;1111Pt' µ-arant ias q11P a t'l1111pa11!Iia
possa offcr1•1·1·t', 011 parle de 11111 modo t) pnl'f.t~ de 01111·., '" 1•m
geral, nas condi\:Õl·::; que os diredores ap11rnva1·1.•11t ;
1') P11(1·ar l'tll quaPS'{lll'l' ac1·11l'dos t'.11m 11ualq111·1· <l11Y1·1·110
011 autoridades quaesq1wr, sup1·1~rnas, mu11ic·i1mc~,;. lo1·:lt's ou
oulras, que 11are1:am aos rins da cnmpanhin, ou a :tlg1111.'< 1h~ll1·s,
" ohlct· tl1~ qualqu1·1· clP:-;sP~ .trovp1·nos ou auforid:ul" tlirPifCJs,
priYilqdos n eot1cc>,,sões lJllt' a l'O!Ilpanhia dc~scja1· olill't', i~ h\'l!\
asRitn rn11>',.:.n1ir tH'\1· Ptn ]'l'al il'a sP11wllta111t•s :u·1·t'\1·dt1~, ·. di1·pjf.os, privi)Pgios () CO!lC(~SStJCS ;
s) cslaliPlf'c'Pt' t• manfPr ron :t[loiar) 011 a1rxilin1· im !'.~la
lwleci11wnto 011 na rna1111i.f'1wão de :1s>'t1t•iaçiíc'..;, in,.;lit11i1:õ1•-;, Clll
arlapf.a<:ÜPs l'alt'11latla:-; (1111 p1·np1·ias·· a iil'111·ri1·ial' º" 111,.11tl1ri1s,
ou os PIH!Jl'<•µadns da <'0111panhia, 011 as atlht't'l•lllt•s. 1111 p:ir1·11(.p,; de taPS pt'SSO:l.S, ]l('lll ('l)ll\0 PO!ll'.Nlt'l' ]lt'IJStÍt'S t' ,'<1!11~idiCJ~,
faznr pr11..;a11wntos a l':tvo1· dP St'guro t' s1tl1s1·1·ev1·1· (111 g:1l'a11I ir
di11!1Pi1·0 parn fins 1·:11·it:1liYOS OI! tlP !lt'ndit'l'llt'i:t, ()(\ ]i:t!'a
q11alqt1Pl' t'X\1t1~i1;iio. 1111 la1nlwm pa!':t cp1alq111•r l'i111 pul1li1·0, µc)ral ou ulil ;
t) promoyer ou i11co1·p1wa1', ou n.iudar a prn11111\·c·1· 01t a
}nc.o.rporar uma outra companhia, ou companhias, llltc1· tu!Jl Q
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fi111 .Ji: adqnirir, explorar, ou de, po1· outro rno)io, occupal'-S(l
!IP f11d11~ nu ll" alguns dos bens, dirPilo,.; " c11inpi·n111i~so'! (\psla
•·•1111p:uil1ia, ou d1· quaL1u•·r prop1·i1·da1k. 1·111 quP a •·0111pa11hia
foi' i1tll'l'l'~sada. nn 1·11111 11111 outro filll qualquPr; lH)Jll como
auxiliai' \a1•,.; ••11111panltia,, 011 ro111pa11\Jia, 11aµa11do ou contriJ111i11dll para a,:; d1•.;p!•zas pl'PlintinarP~. 011 1'111·111•1·P11dn !.llilo, nn
pal't•• dn c·apital das 11J1•s:na;;., 011 tomaJtdo, mi sultso·1'l'\'o'lld•1 suas
a•·1:t11•s (prl'i'i>l'••111'ia1•.;, ordinarias nu rlil'fl'l'C'IH'ia1·<1, 011 1•111p1·p,.;_
t:111dll-li1P.; di11lH•iro so]i1·1· tle/1ent111·1•s. 1n1 d•• 111Jt1·0 q11alq111•1·
111111111. "aiuda pat::ar dns fundos da l'OlllJlanltia Ioda:; a.~ d••s111•:t:i,;
"" (' i1ilH·1·1•1ilPS :'1 i'Ol'llHH,':Íll, :w l'l'.!:!'ist1·0. a11.; :lllllll!H'io.; ·~ ao
1·slalll'li-1·iml'nl11 d1•sla, rn1 dl' qualq1wr 011lra 1·01npa11ilia e
!:1111111·111 todas as 1!Pspl•zas atli11P11IP~ i:í Pmissii() (nu 11i,tl'Íli11i1::fo)
d1: 1:i1·<l·ula1·ps 011 a\'isos, ou :í imp1·cssiío, sPlla;.!Plll l' 1:i1·1·111<11::\o
do• p1·nrura1:11Ps, ()\l rll' fú1•m11las a S<'l'í'lll Pill'l1ida.;; 111·l11s :11·1·io1Jisla" dPs!.a, 011 rp11~ tr·11liam liga1:iio 1·11111 Psla 1111 1·11111 qualq1H'l'
11111 rn 1·0111panhia;
111 1·pm11nPrar q11alq11p1· p<'ssc:a \)(•\os sr-n·i1:ns p1·1•slad11.;; ()ll
a s1•1·1•111 JH'l'sladns na fo1·ma1::io da 1·m1qrn111iia, 1111 !H•1· 111i!Pr
s11!1.'"l'ip1,;iiPs yiara, nu pot· garanli1· a s111Jsl'l'ipo::\n, rn1 p11t· l'ollo"ªI' 1111 n.i11dal' a 1:ollocar as aL:<:iii~s on os 1.it11lns d1•sla 1·ompanl1i:i, 1m dl' q11alqu1'1' 1·11111pa11hia 1n1 ass1ll'iar::í11. i11!'111·11111·aila
JHll' 1•sla 1·ompanilia, ou Plll q110 ella fnl' i11ti·1·p~sada, 11\l por
L't1i:tl11ilal', ou por de q11nlqt1PI' modo auxiliar, n11 p1·,.star R<'l'yir;11~ ú 1·mnpa11hia; rlcYl'IHIO SC'mPll1a11lc (011 tal 1 r1·11111111•1·ai;iio
,,.,. paµ·a total, 11u pa1·riahnPntP 1·111 di11ill'i1·11. 1111 P111 :11·1:1i1•s inIP:-:rnliza<lns, on nfw integrnlizndas, mi cr;1 t ilulos da 1·11111l1aril1ia 1111 ta111]:1•1n da 11ia11Pira q11r- a ('r1mpa-nltia d1•t1·1·mi11ar:
I') pagai· todas as d<'sp1•zns dP, 1~ i1l11PrP11!P.~ ú 1'111·1nal,'i'"rn e
;in 1· .. :-:i.~l.1"1 d:t eompanlti:1 n :'t 1•111is,fín do s1•11 1•apil:ll, i1wl11sivn
1·11111111i~-;(11•s, 111111ll1·a1·i11s dl' 1·01TPl11J'f•s <' d1·~111·1.as 1·111·1.,·laih·as
n 1·p11111n1•ra1· 011 fazer doa<:õcs a ( <'m d in h!'iro. 011 <'lll oul rns
y:\[111·1·.-;, 1111 jl(ll' l'llf]('l'ss:\o l)p a1·1:ii1•s int1·gral izada,;. 1111 11iío i11li•;.!rnl izadas. on de rmt.rn qnalq11rr matll'il'a, f<i•.ia d11 capilal,
SP.i:1 dos 1111""º" da 1·.mnpanhia sn .inll!ar r·rn1\·1·11i1•nl1·) q11alq11u1·
i11·s.,il:1. 01t pPs:<oas por serviços pr1;st.:u]o,.; 011 a ><1·r1·111 p1·1•.st.ados, :10 propor<'m qnall]lll'I' pr11priPdarll' 011 m•µn1'.io :'t rompa111tia, on pol' qualqup1· <mira rnz:\o a .i11izo tia tlil'l'L'loria da
crnupanhia ;
11·) distribuir drmfrc os !llP1nliros da <'.omp:rnhin, 011 1i1·0dudo dn v1•1J1la, crn rlc cPss:\o dn q1rnlqu1·r p1·op1·il'tladc da
eo1npa11l1ia, mas de modo que rn•11huma dislriln1i1:ão, q1w implique rerlmção do capital, sP.ia feita. PX1·Ppto com a sanci;ão
("i hnuvL't') que, nessa ocrasiãn, s<'.ia Pxiµ-ida 11nr lPi;
:l'Í sac·ar, fazPI\ :11·1·Pitar, l'tldn.s.sar, dl's1·011l:t1', 1•:x1·1·ula1· e
t'lllil l.it· nnU1s promissnrias, ]Piras(),. r·amliio. 1·n11l11•1·i11JP11ios dn
t':\l')-!a.;, 11·11·1·r1111ls. dl'/11'11/111·,.s 1• 1111f1·r1s i11sl1·111111·11i1h. 1111 til1il11s
Jlt·.'...!111·iaYPi~ " tr·nnsfPI'i\·Pi~:

1(' faZl'J' lndns n11 alg1111s dos 1w~rl!'i11.-; :11·i111a 1111•111·i1111:ido.s,
1111 .i:í l'l'frl'idnc;, l'JO qualqur-r pari•~ do rn111Hl11. ~··.i:i. 1·11111n p:1rlo
p1·i1ll'ipal, a:-: .. ;itr•;;, 1•111itralanf1•!':, dr•po.sif:u·i11·' (f1·11sf,.1•s1 on
seja dn outro morlo, e qnnr sú, quc•t· a8s<wiada a rntl r11.; ;
z) pffpcf.uar q11at>sl(11<'J' outros JJPpwins qur- s1·ja111 inhcrt>ntcs aos fins acima, ou que possam conlrilrnir ]Iara. alcan""
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çal-os, ou a alguns dellcs, ou que sejam calculados a dirccta
ou indireclamente IJ!Jucficia1· a companhia, ou a alguns 111P111l1l'os
de II a.
4. A rcsponsahilidaul' uos llll'lllUros 1\ limiLada.
5. U capital lia companhia •'· de l: 100.000, di\ idido P111
100.000 aq;Õl'S cfo .\.: 1 l'Uda lllllU, podl'tHIO o lll('Sll\0 Sl'I' aug111l'llLado ou 1·t>d11zido. (Jual'S!IU<'I' iw1;iks l'XislPnlPs ,. r111al'sqt1Pl'
acções novas, de tempos a tcmvos, a ;rnrem inslituidati, podedio
ser emittidas L:nm pr<'mio, ou (tanto quanto pp1·111it.ta111 as li•is,
11a 01·casiiio, 1'111 \' igol') 1·om d1•,w011to, 1n1 1·m1:-ml idadas, oll ~li ildivididas Ptn al'\;r11•s, d1• 111aior ou ll\1'1101· i111po1·ta-111·ia, 1111 1·1mvcrtidas em U•t'.\:·t)es dP diffrrentes dasst•s, com garantia, p1·efer·cncia -011 outrn priviJ,.gio especial, ou vantagem sobre aL:\;Ões
Ill'lwiam('Iltl', simultai11•a111Pt1!.t', ou a sP!'l'!ll rnnit 1idas p11sl1·ri01·11u•11il'. s1•1.rn111lo f(1r tll'!Pr111i11a.t111 1wla C"i11paul1ia. 1:0111ta11to
qu•~ ,.;i P quaudo o 1·apilal da 1·11111panhia for di\ idid11 1·111 a1·1;<11·s
d1) val'ias dassP,;, os di1·,.itrn; ,. pri\il,.:;io,.; d,. qualq111·1· d1•-;fas
dassus niio s1'.iam rn1111ifi1·ad1is •Ht nltPrados, "al\·11 da Sl'>Ulit1l1!
ma.n!'it·a: - 01ia11d11 q11alqt1Pt' dl'ssas 1111Hlifi1·a<;õPs 1111 all1·ra1;1í1·s
fn1· rfll'cl11ada 1lt•pois d,. ,.;a111't'ionatla po!' uma 1·psolu1::10 1·xt l':lordinaria do;; 1111ssu ido1·p:; d" aei:ões de tal t'lass!', to1nada 1·111
uma ass1:mhlút pan·ial, dos a1:1·ionislas lla 1·pfp1·ida 1·.1a-s1·. ;í.
qual develll ,.slar pl't's1·11t,.s 1wssoalm1·nl1'. ou rPprp,;,.11tados por
pro1:ura<;iio, 11.s po.~suidor•·s "" nunca 111P11os qu1· u111 lf'1·1;11 da;;
at'<;ifos P111itlidas d"""ª l'las,.;P. :\1'1,;, as di,·1·rsas p1·,;s11a,; 1·1d11s
l!O!JlP,;, PlldPl'Pt;os ,. qua-lidadl's yfíu abaixo dt's1·riplth 1· assiguO.:.dos, dl'Sl'.iamo,; formar uma tnlllpauhia d1• 1·nnro1·midat10
com PStPs Pstatutos, c11nH'IH·iouando tomar l'P:<pPetiva111,.nl1• o
numero de a1·1;t11•s do 1·apital da 1·11111panhia apposlo P111 fn·nl•)
a nossos J'l'S[ll•diYos 1111111 .. s.
Nomes, e11den·1:0.'-' e q11alidadPs

clo8 suhs('riptorP8--N11m<>10 dt·
por (.'ada f.iuhseriptor

n~·1J11·:--.

lom1uhs

Arlhur B01·1·1·-:!8ü, Lvntnu Road, S. E.. rs1·ri\fío (ou
official do Jlpgistrn 1 , uma.
W. B. Gould 1:!, Donvan AvemH', l\lu,;well Hill, N.,
contador, uma.
A. ll. Bcnnet.I. -- Emlymion Te!'l'act\ Finsl1urg Park,
N., secretario, 11 ma
Edward F. llollsou - Hll, gast. ~urrey t :rnve, p,.,. ld1am.
S. E., cm1n·egado no comnw1·cio (ou rlcrigo). uma.
D. H. C. Cnry - « '\kadowside », Tlw .\vl'nlll' Chi11gl'1ml.
secretario, uma.
W. Postlethwaite 1 Ili, l\likh,·ay Hoatl, '\lild\Ya;> Parle
N., emprl'gado 110 c·.ommcrcio (011 clerigo), 11 ma
H. G. Rushen - Crommwell Lodge, Ea,;l J•:ncl lload, !<:. Fin ..
cltley, N., empregado 110 cnn11n!'n:io (ou r,lprigo). 111n:i.
Dado a<H 3 <lias <li' julhn d<' UJI l. TPst1,n11111lta;; elas a;;~i-·
gnaluras al'irna: Fn1111·i,., \1. \'oulPs, n:i. Hisltops;.:al•'. J.1111dres, lE. C., soli1·iladrn· !011 p1·rn·111·atlor·. Esta d1pia •" ri,.J <a)
Gco J. Sargent. ajudante do t'StTi\'iin (ou do nffi('ial de HPgistro) da.s socirdades auonymaR. ;\cha-sP um sP!ln YPl'mclho, impresso no propl'io pa1H·l, tendo no cP11lro 111ll:i "' 11·1\t
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t'P1i~\"o hrarn~o, cm redor urna Lordadura t•rn rcl1.·vn b1·a111·0
e1i111 os .~eguiutes dizeres em releYo !Jraueo : :! l. H. K. +. Um
e l 11· 1 im.
1 l(j(\:.' l l '1. B. ~;stão eulladas ci11.1·1i ""la111pill1as i11gl1•zas do
\alo1· fofa! dL' l ±:, lü ,;. d1•yidarn1·111l• inutilizadas. A;' P~
q1wl'da al'11a-se urn l'<ll'i1nlJu oYuidL', 1•m tinta roxa, c·1H·imado
pol' llllla eunla, t' L'Ultl o~ diz1•f'l's: llt>pal'li<:ãu do H1•gi~f1·0 tl1~
Cu111panltias, :.'l de agosto du i!ll I. l\egislrado 1:~.H:.'3 - :3 de
julli1J d1• J\Jl I. Cmnpanliia limitada por a1·1;õPs. AI'ligo8 dos
1•stafu!os 111u n•gulanw11t.11s ('al'a o fUill'<'io11a11H·11to da" :,;111'i1•dadl's atl!111~·111as l't>gisf rn11<1" .-;1•!-!t111du o ado -- ott ]Pi~· da,;
'"'n1panhias) da « ~an l'aul11 La11d Oompau~-, Li1uikd ».

f!

l'llELI :\1 IN.\HES

1. U-; l'l'gulaw1•mos l'oHtitlo" na talwlla !llal'C;a A no J!t·illwiro a1111t.•xo ·-ou 11a prin1Pi1·a J!<lrl1• - da:< Lr>is , <:1111"'llidat.:ãn · das Cumpauh ias, l \)l)H, não :<PJ'âo app 1i1·a \'I' is a esla col!lp:i.Jli; 1;t.
:!. :\a iul1•1·p1·l'la\:ão 1ksf"s :11'figo,.; !'111 g('ral, a t111•110:-~

qno

sPja111 1·01ifrnrias ao 1·ontexfo :
,\s p:Jlayra;;. que ,.;iguil'i1·a111 apl'11as u nu1m·r·o singular, de\1'111 i11d11i1· o plural, I' 11 g.,11.,1·0 111:1 ..;1·ulin11 <li"-'1ia,.;, o geue1·0
frmin iuo t' vicP-\'el'sa.
A:; palayras, que i11di1·am PL•ssoas. de\'1•1n sig11if'i1·a1· eorprJtw;lit>s: e• a pala\'ra p,.;1·1".'\'t'I' í11u 1H11· 1•s1·ripfo1 tkn• sil-,)tif'il'al' : i111p1·t·ssão, lif l10g!'aphia " 011l 1·os ;.;111Jslifufu;; l'Ommuns
d1· « 1•s1·1· .. y1•1· ». Po1· l's1·1·ipfol'io ue\'P-SI' 1·omprph1•t1L!1•1· o l'S1:ripf o rio 1·1'.gi.;f rado ~-· 1111 a ''''"•"- tia 1·11111pa11 li ia. 1'111· « 1111•111J11·0.; » dt•\t'-·"' 1•11IP!1tl1•1· 11..; :11·1'i1111isfas l't').:isfratln~
1111 ÍIIS!'l'ipl11s ~, 11t·s~a 1'•po,.a, 11a 1·0111pa11liia.
() « '"'gisl rndo » qu1•1· dizl'I' o J'l'gistrn d11.-< JJl1•1111J1·0,;, l(llP
ri•'\'" .;1•1· lllaulido d1• 1·on1'01·1nidatl" <·0111 o ~ :!:J da.; L1•is !!:011"'dida1.:ão1 das Co111pa11hia ..; d1• IHOH . . \ « l'lta1l!ada » d•'v•· ro111 ..
p1·1•l1t·11dPr qualq111·!' [11'1'.'·dai;ão 11t1 i111porfa1wia a p:q.:a1" l'l'la1iYa1111·ul1• a qualLJlll'I' a1·1:ão, d1• 1·0111'or111idad1• 1·11111 "' f1•1·nws
1•111 tJlH' \1•11lia a spr t•111iftida tal a1·1·:10. « ~aldad11 » :1111itl 1111)
d•'\'t' l'IJJll(Jl't'l1t·11d1'1' « 1·1·Pditado 1·1111111 saldado». Os « psfalufos » ,;ignif'i!'a111 a~ l1·i.;-11u o ado-(C11nsolida(.'ã111 das
1:1J111panltia..; de• l\HlH e Iodasª" outras l1·i:<--ou ado,;-.a
,.11as int·.111·p111·atlas. « '111•1. » tl•·\·1· Bignif'in11· 11 1111·z 1·i\ il. Por
« sl'llu »·-ou 1·arirnbo - deve-se 1:om1H·cll('111]p1· o sell0 - ou
1·a1·i1nlrn~roninrn111 da 1•ompa111iia . .\,; palay1·a,.; a lJlll' ,.;1· afll'il1uhn uma siguifka<:ão 1•,.;pPeial 1111,; <•sfalutu ...; d1'\l'lll lt•r a
1nPsma ,;ignifil'a<;ão nestps.
:3 . .'\'ãn sPrãn 1•mp1·pgad11s n1·1il1u!l.-; fu11t!11s da eo111pa11hia
ua t11JJ1pra de, ou t'm empn•sliHws sn]Jre al'~õe,; da cu111panhia.
1!.\l'IT.\L

í, () 1·apilal inicial da 1'1lllll'a11l1ia 1'• tl1· l: 11111.1111f1. di\ididll •·111 lilil.llilll a1·1;(11"" d1· t'. 1 rada u111a . . \.-< dila ª"\1i1•.;
('lllJl'l'l'Íl'âll aos Sl'\!S [IOSt;IJidOl'('S os dii'l'ilo ...; ,. Jll'iYil•·:.r {)~ ;11]1•:llllt• d1·1•larndos. den•rnlo 1•:<ll's din·il11..; 1• pl'i\ il"µ-i11,; \' 1·:11· sitJ'.1dor
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,jeitos á variat;ão ou modificação da maneira estipulada na
dansula G. dos estatutos (Mcmorandwn of Association \, mas
não de outro modo.
5. nepois de terem sido offereeidas pela 1~ompanh ia suas
aet;ões á subseripção, os directores nã.o dcv<~rãn rateai-as, a
menos e até que sete acções, do valor nominal de !:: 1 eaila uma,
tenham sido subscriptas e as sommas, pagaveis por chamada
(não sendo inferiores a Íl' % do valor nominal da acção),
tenham sido pagas á e recebidas pela companhia, não sendo,
entretanto, mais applicavel esta disposição, depois de ter feito
o primeiro rateio das acções.
6. A companhia poderá pagar uma ci)mmissão á razão não
excedente de 80 % sobre quaesquer acções offcrccidas a
qualquer pessoa em consideração a subscrever, 011 a conVP!lcionar subscrcv!'r, qw~r absoluta quer condicionalmm1te
quaesquer acções da companhia, ou a arranjar, 011 convencionai· arranjar subscripções, qnnr absoluta, quer condicionalmente, de acções da companhia. Esta commis~ão podcrú s0r
paga á vista -- oa 1·m dinheiro -- , em acções, ou parle em dinheiro e parte em acções da companhia. A companhia l>Odel'<Í
tambcm pagar· corretagem. Os poderes conferidos pnr csto artigo poderão ser exercidos vela Directoria.
7. Si a companhia tiver de emittir acções com o Iim de
levantar dinheiro para custear as dcspezas da consll'U('t;fio d(!
quacsqucr obras ou odificios, ou de preparativos pua quaf'Hque.r installaçõPs que não possam tornar-se productivas durante nm longo período de tempo, a companhia poderá 1>agal'
ju1·os á taxa não supel'ÍOl' a ,í % ao anuo, ou a urna taxa
mais haixa, que sPja- ou qiu? l<'nha Rido~ nessa época p1·Psc1·i1>la 1101· Ol'dcm superior (IJ11 Ordcrn in Concil), sobrn tanto
do respectivo capital das acções quanto, nessa occasiiio, estiv1:1·
integraliza!lo, pelo período de tempo sujeito :ís condit;ões e
rcstricçõcs es111•l'ifi1·adas no § 9 l das leis (Corn;olidação 1 dn
companhia de 1908, podcmlo údütal' o mesmo ao 1·.apital. !'Olllll
parte do custo de construcção das obras, ou dos t•dificios, 011
dos preparativos das installações.
8. As acções, assim sujeitas, devem ficar snL a fisl'aliza1:fio
dos dircctot'CS, que reatarão, ou de outl'O modo, disporão dns
mesmas entro as pessoas e sob os termos e condiçõPs, e qut>t'
eom premio ou de ont1·0 modo, quanto os dil'cclores julgar<?!ll
conveniente.
9. A' !'Ompanhia assi~til'~\. o 1lil'cito de tratar a \Jl'Ssoa. !'.ujo
nonH' constai· cio !'Pgist-.·o rPlativamcnte a qualqucl' a!'\,'iio, collln
f\cndo o propl'ictario absoluto da mPsma, não ficandn dP ni(Hlo
algum obrigada a reconhecer compl'Omisso, ou cqu idad(', ou
reclamação justa a, nu inlcr0sse cm tal acçãn, q110r t0nlm 011
não uma declaração n:qilicita, ou oult·a notificação ncssP sulltido.
tJAUTELAS DE .\C~~ÕES

10. Os eerlificaclos dando dit'l'ilo ús aeçõl's serão nmiLLidns
com o sello da companhia e f\ssignados por um clirl•elor e
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l'uhricarlos pelo secretario, ou 1)01' qualqm•1· oult·a 1wssoa dcs ignada pelos directores.
H. Todos os membrns terão dil'l'ilo a uma cault~la gratís,
1·.11u1 n sello commum da companhia, de todas as acçõPs registradas em seus nomes.
12. Toda a cautela deverá especificar a acção, ou acções a
respeito das quaes se emittia, com os respectivos nu1111n·os e a
somrna paga.
13. Si qualquer cautela se entregar, ou se desfigurar,
pndPm os dil'er.tores, drpois de lhes ter sido aprcs1'ntada, nrnnda1· inutilizai-ar, emittirem uma nova cau!Pla 1•1n Sl'U Ioga!', e si
alguma cautela se extraviar, ou for destruida, depois de proYado isso á satisfação dos directores e após lt>r sido paga uma
indemnização, a .iuizo dos directores, será enl rPgue. :'1 pessoa
cnmpnl Pnf.e uma 11ova cautela.
11. Se.rá paga á companhia por cada cautela ernittida, de
ai·cô!'do com a clausula IH'Pcedentn, a importnncia de um schil i11g, ou uma impnrtancia menor, si assim o determinarem 011
dir1•1·lot'('S.
J ti. A cautela das acções registradas nos nomes de duas
011 mais pessoas será entregtw :í pPssoa no11H•ada Plll primeiro
Jogar no registro compelente.
PORSTTIDOfiER. f:OLLEC:TIV06

DE AC1..:ÕES

l li. Quando duas ou mais pessoas estiverem registradas
como possuidores de acções, devem ellas ser considerarias corno
possuindo as mesmas collectivamente com a vantagem de sup1·1·viven1·ia, sujeit.as ás disposições seguintes: (1) A c0111panl1ia uão se obriga a registrar mais que tres pessoas como poss11 idores de qualquer urna acção. 12) Por morte de qualquer
11m dos possuidores collectivos, o sobrevivente ou sobreYiventes
si>rãn a tmica nu as unicas pessoas reconhecidas pela comvanhia com direito á respecliYa atTão; podPr11lo. mtlretan!o, os
di1·1'dorPs exigir as provas de Jalle1·imrnlo qtw .iulgar1~m conVl'll ientes. Do que está aqui contido não se poderá deprehender
qun a morte de um possuidor collectiYn o isente de responsa!Ji 1idade alguma por e l le assumida .i untamen te com qualq11 Pr outra pr~soa, rulativamen!I) ás ac(,'Õf~s. (cn Qualquer um
d1 stns possuidores collectivos poderú passar rrcihos validos de
di\-idc•ndos, premios ibonus), ou r!e rPembolso de cnpilal pagavel
a f.aes vossuidores collrcLiYos. (4) S1ímente a pessoa, cu.ia nome
t:sliver escripto em primeiro logar no registro dos membros,
como um dos possuidores collectivos de ac~Grs. terá direito á
Pntrr•ga da cantela respectiva, ou a receber ayisos da companhia, nn a assistir a, ou Yntar nas assem!Jléas geraes da cnmpanltia, spndo f)nalquer ayiso feif.o a essa pessoa considerado
1·011m si o fo~se a todos o~ po~~uidon·s r11lll'1'i iYo~. p11dl'111lo,
P!li.rdanto, a qualquer um desses possnidort•s collectivos snr
passada procuração, pela pessoa com o direito a voto, em nome
dos ref Pridos possuidores collectivos e, na qualidade de pos;;11idor, tomar parte e votar nas assnmh!l;fü; goraes da companhia.
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1 i. Os dirl'elnrt•s fa1·ão dt• lt•mpos a tPmpos (e sujeila:;
ús eond i1,;1)Ps l'lll qw: as al'1,;11es leu liam "idn pm i tt.idas) a,.; I' hallHHias 1p11~ .i11lgarem l'.OllH'lli1•11les a todos os dinli<'i1·11s não
11agos das ae\;(11•s poss11idas 011 lo111auas -- pelo,.; llH'l11l1ro~,
deYl'tHlo eada u111 delll's pagar a impol'faneia de l'.ada eha11wda
ús pt•ssuas 1J !la ho!'a l' lugar inrli1:ados pelos direl'lores.
18. ,\chamada s1·1·ú 1·ousidp1·ada eomo tendo sido l'eila p111·
oeea,;ião da dirPdoria resolYer autorizai-a.
l!l. A eada drnmada d1•n•rü [H'l'CPder um ayiso de scll' diw;,
no minimo, cspt•t•il'il:amlo a hora, o logar e n 11ue111 de\c sei·
fpi[o o cu1npl'tl'nlP pagarnPnlo.
::o. l'\pnhu11rn chamada excede1·á a m!'fade do Yalur no111inal da tu·i.;ão, IIPlll fiet·ú eoln·ada dt•nlrn do 1111•z civil s11hs1·q11<'11le
ú dala marcada para o paga11v:nl.r1 da cha111ada pr1•1·pd1•1ite.
Aos dit·••t'lon·s t'• perrnittido, medianl1• aYisu 1>01· ""<'ripLo, l'CYogar"lll a C'lia1natln, rn1 prp1·11garPm o prazo para pagn1w·11I o.
:!I. () Pt1Lii1i p11s,.;11idor da a1·1:ão, nija clia1nada l.i\t'l' sitlu
fril:i., 011 1·11.ia pr1·sl:u.:ii11 sl'.ia <l1•yida, 11ão t•11tra11d1J 1·0111 a so1l1111a
a paµar, rl'lal jy;11111•nl1', a qual1111Pt' ehamatla ou Pl'l'"l:u;iíll, pagar:i ,j111·11..; 111•la "'""ma, ú taxa tiP 10 J:: vor eento. por a11no,
d"""" o dia 111a1·1·;1d11 para o l'l'sp1•eliYo pagarnPtil.tJ ali; a li11ra
do pa~.rn.111"1it11 1'1':11 izatlo; os di1·Peto1·ps podem, po1·1•1t1, 11u:111tl11
.i11ll-íar1·1n 1·111t\l'lli<'11f P, 1·elt\var toda, ou parle da i1t1ptJr!a1ll'ia
do." jurns a pairar, s1~gnmlo e,.;ta l'lausula.
'.!"!. N1•1Ji111m 11wmhro t1~1·á o dirPito d1~ recPIJet· di\'id1•1Hl11s
111•111 d1• tomt11· pal'le 1n1 \'alor nas assemblt;as gprat•s, qu1·r lll'·''s11alllll'lli1., q111·r por pro1·11ra1;ão, ou eomo proe111·atlrn· ti•· 11111
011tro lllüJ11lir11, 11m11 l'lll t•s1·.riplorio algum, rn•1n liio lllllll'IJ
1•xJ~1·<·1·1· pri\'ilegi11 algum inl11·1·e11le nos 11wmhros, S<'lll q111· l1~11i1tl111 pago. Lodas as l'!ia1nadas on outras qww,.,q111•1' i11tp111·l.a11l'ias, que na oe<~asifto este.ia deYendo e refo1·e11le a ea• la. ;11·1;ão
1101· ellc JJOssuida, q11e1· stí, quer conjuntamente, lwm 1·on10 os
compl'!entt•s juros (si houYerl .
23. A eompanhia 11odt•r;í e11l1·m· l'm combinai.;ão ~miH'1• a
1•missão de acçãt•s para a tliffen•111.:a entre os lomado1·t'"' d<J
1:1P:-< a1·<:1í1's. relaliYamcnte á import::meia das chamadas a S<'l'L'lll
11ngas e ús (•poeas do pagamento de suas respedivas chamadas;
e si pelas coudieões tle rateio de qualquer aci.;ão, toda, ou pal'le
tia importancia t!Plla deYer sei· paga em JH'esf.açÕPs, t'ada tuna
destas prestaçõe:; devPrá SPI' paga 1·omo si fosse uma t·.hamada
devidamente foita pelos diredorns P da qual tcuha sido datlo
o üevido aviso, devendo. o.utrosim, todas as disposições relali'><IS ao pagamento das chamadas, ou á perda (f1J1•fcit111·1·). ch1s
aei.;õ"s pelo 11ão paganw11lo das 1'11amada:", "'''!' appli1·aveis a
lat',.; prt'sta•;Õ<'s " ús aeções d1• quP ,.,(' trata.
Os di1·ectores vodPm, si .iulgai·em l'onveuit•nlt'. rPcl'lip1· du
qualquer 11wmlirn qul' queira 11aga!' adiantadamenlP, todo. ou
11arle do dinhl'Íl'li não pago ,;olH·1· qinw~qu1•1· das a1·1:f11•,; p111· 1•11"
tomadas, a l.Jem da;; mesmas requisitadas na occasião; pi' lo d itrhPiro a;;sim 1·Pc<'!Jid11 a L'Olll[lanhia pagarú juro;;, :í taxa 1·011d1iuada entre o rnem1Jr1J <1ue o adiantar e os diredore~, ou por
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tanto dessa quantia quanto de tempos a tempos exceder a importancia das chamadas então foil as soht'P as aer;iks, c:uj1J
adiautameulo tiYer sido feito.
f:.IITTD.\

E.\f

CO.\l.\llSSO

E f:ESS.\o

(OT' OESISTE'.\'CL\}

rrn ,\C(:1i1rn

:!ri. Ri q11alquer rnrrnllrn d1•ixar d1• Pllf rnr 1·n111 q11al1p1Pr
cli:uuada, 1111 11r1•sla1;iio 1w. 011 a11fp,.; d11 dia 1mu·1:ado para n paga111P11fo tias llll'Sll1HS, os dit'Pl'llll'l'S plldP1·ão l'lll q11all]ill'I' 1"po1·.:i,
JllJ.~l .. r·ior ao f.1•1npo L'lll q11P f:il 1'11a1nnda, 011 prP.sla1::l11, 11iio
f.i11·1· sido paga, mandar u111 aYisn n l'SSI' 1111•01!11·0 pl'di11tlo-ll11!
lf Ili' di'Pl'Li it' o !'Oll1ptd l!ltl t' pagalllt'll I u. .iunl a IJl••tlf '-' ('IJlll lf I l:ll'S··
q111·1· j111·us, q11p put'\'Pt1l11ra f Pnltam ne1·1·e:'l'itlo <' todas as d1•s111•zns t>lll 11111· a 1·0111pa11h ia 1i\'t'I' i11co1Tido ]'1'1:1 !':ili a tl11 1:11 pnµ:1.1111~Hfo.

~r». O :1\'iso imlicarú o din (11111iea nw110s "" 1 \ dias. a
1·rnil:1r da dala de sua 1•11f.rpga) e o.Jogar, 011 log:11·1•s, r·111 q111• tal
cl1a111nda. 011 prPstar:ão, lwm como os j111·os r· ns dt'sp1•z;is :wirna
r1·l'i•r·ida.~ dl'\'l'J'iio :"PJ' pagas. o m·iso t:111JIH•111 1n1•1ll'ir111r11·ú
q111•, 1·aso 11:10 s1'.ia l'ft'Pd11atl11 11n di:1, 1111 a11fl'.~, ''· 1111 l11g:1r
J11:t1Tatlo, as al'i;ões a qw• s1> l'l'i'l'J'•' a 1'11an1atla r;•ifa 11t1 a
i11·1•sfa1.:iio I'l'l'l:rn1ada, !'Sfariio su.it•ifas a 1·0111111isso.
~i. :-\i os pedidos d1• qualq111•1· dl'ss1•s nyi,..ns 11iiu fn1·1•m
sal isl'l'if11s, as lH't.:ões, a l'l'SJIPifo tias qual's f;il ayiso f P11l1a sido
1·\111·dido, potll'lll em q11al1p11•t' t"!J<H'a posf1.•1·inr P tlesrl<' lflll' 11iin
f1·11!1a sido ,.rr<·l·fuado o paga11w11fo d1• fodns as 1·lra1nada~ rnt
p1·,.st:11;ü1•s l'PSJll'l'.liYas, .iurns" d1•sp1•zas dl'Yidas, 1·ah il' 1•111 1·01n111i.sso, pol' ll<•libl'1·ai:f't0 rios di1·1•1·lol'l's, fo111atla p:11·n 1•,.;s1' l'f'f'pifo.
Tal 1·0111111isso f'Olllfll'l'l1t•11tlnr:'t lot!n,.; os diYid1•11dos a11111111Piatl11.s, l'Pinf i\·ns :'is :w1:•il's, 1·al1idas f'lll cn111nrisso, "11111• 11ii11 11•1111:1111 ai11rla sid11 pa1. rn.s. '.\.~ a1·1.:1il',; assim 1>al1idas 1•1n 1•11111111isso
s1·1·:111 l'1H1sidP1·adas propriPtlad1> da 1·0111pa11hia, p11d1•111/11 os tlit'l'd11r1•s '"'lldl'l-as. to1·11a1· a rnf,.al-as. 1111 disj1111· dl'!lns d11 11111d11
q11" .i11lga1·1•1Jt 1·11m p11ient1L
:.'8. Todo o meml1ro, rujn.~ aci.:õ1•s lt•11ham cal1id11 n pag:11·
r•1J1 1·11111rnis:'O, f'ii'al':Í 11iio ohslantP .s11.i1'ito a pagilt', f' dl'\·1·1·:·t
pagar i11111wdiala11w11f1• :í 1·0111pa11!1ia Indas as l'irarnada'<, pl'l',;ia1_·1-11•s, j111·11s " rJp,.;111•zas d1•vidos 1•111 11111• l1•11!1arn in1·nr1·ido
1,ss:1.s :11'('..ii1•s 11a i'•p1li'a dp 1'illlllllisso, )11•rr: 1·01nn tH .i111·os, 1·onf.ados d:i da ta do rr1m111 if•sn a t 1" o pagamPn to, ú razão dl' 1O .l.: por
('Pllfo, por a11110: os di1·edn1·1>s pod1•1·iin, 111itrc1si1n, :;i .i1lig:1rl'111
1·1111y,.11ir•11f•', 1·ohrnr tans rli11hPiros, 1111 pa!'IP dl'IJ,.s. s1•111, 1•11t 1·f'fa11t11, .s1•1· a is.sn ohl'igados.
;!(). A calrida mn ro111111issn d1' qualrJl!Pl' af'.(;iio in1pJi,.a1·:í a Pxt.i1w1.:iio, nPs~a l>p:nca, dr• todo o i11terPsS•'. f11das as
i·1·1·lama1.:ül's 1• dP111a111las c•n11l!'a a l'nmpa11!1ia, rr•laf iY:11n .. 11f1~
:í a1·1:iio, 1• rln todos o.~ dl'Jll:tis dirPit.ns 1• 1·0111pr11111iss1is i11l11·1·1•11{l's :'t :l!'c;iio, IJl'm 1'01110 r•ntrn o nwmhro. 1·11.ia :w1::i" 1·;i11i11 "Ili
l'11111rnisso 1• a 1·on1pn11hia, <'Xl'l'pfn :t.]J<'llns o.s r!i1•,.il11s 1· •'lllllp1·11111i.s.-;i" q11ro, (ll'i11 ]Jl'l'SPllft' Ili! Jllll' lllf'ill 1Ji•.;fl's 1·-l;1f 11f11s. sii11
pxp1·1•ssa1w•11fl' l'l'snln1dos, ou pp]o,:; 1•.sfatuf11,; <i11 1·11111'1•1·idns
011 i111pnstos 110 f'aso dos f'X-nwmhros.
:w. Todo n lll•~mhro 11r'1tl1• J'az1•1>, " a 1·nmp:111ltia p1ídP
acc:1~ilar, ressiio rlP swis
ílf'1;IJ1>.s nq <k nl!!umas rft•ll:is, em
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quaesquer condições, que forem estabelecidas mutuamente
entre esse membro e os direct.ores, e particularmente por mrio
dP accünlo sollrr' qualqur·r q11<'slão, quanto ao possuidor estar
drYidamenlr rl'gislTadn a J'PSIH'ito das mesmas: coml11d11 sernpre quf' o capital da companhia não seja rf'duzidu de outrn
modo a não ser de accürdo com as disposições dos estatutos.
Poderão dispor de toda a acção assim cedicta da mesma maneira que da acção cabida em commisso.
31. Dado o caso de procederem a novo rateio, ou á venda
de uma acção cahida cm commisso, ou cedida, ou á venda de
qualquer acção para executar uma penhora da companhia, uma
declaração, regulada por estatuto (statutory), por escripto,
estabelecendo qne o declarante e• um din~ctor da companhia e
que a acção cahiu devidamente em commisso, foi cedida ou
vPndida, de ac·cc11·do com n rP~ulamf'nto da companhia. dí'\·1· SPl'vir de prova conclusiva dos factos ahi mencionados, bem como
contra todas as pes:ooas que reclamem direito :í acção cahida
cm commisso; e tal declaração junlamnntc com um cettificado
de propriedade da acção, entregue ao comprador ou a quem
ella couber no rdeio, constituirá um bom tiLulo ou di!'eito--:'1
acção ficando o no\'o possuidor desobrigado de todas as chamadas de capital, ou de outro dinheiro, juro ou despezas devidas anteriormente a tal compra ou rateio e bem assim dos
pontos essencial'~ dn contracto (cnnsidemtivu) e de fiscalizar a applicação do dinheiro da compra; não deve tão pouco
seu direito a acç.ão ser affcctaclo por qualquer outra appl icação"da acção.
32. Os directores podem a qualquer tempo e antes que
qualquer uma acç.ão assim cahida em commisso ou cedida
tenha sido vendida, novamentf' rateada ou de outro modo alienada, annullar o commissn, 1111 1•pQsar ria mrsma, nas condic:íif'~
que julgarem conveniente.
PEN ITOfi SOBRE ACC)ÕES

33. A companhia terú o primeiro P principal penhor
sobre todas as acções não integralizadas, registradas no nonw
de qualquer m(•mlJ1·0, qw·1· imlividual, quer .iunlanwnlr 1'<i111
outros por seus clebitos, res11onsabilidades e compromissos.
individual ou juntamenll>, com qualquer outra pessoa, Plrmlmi
ou não, junto de ou com a companhia, quer o tempo do respectivo pagamento, cumprimento ou resgate tenha ou não chegado, devrndo pssn pf'nhm· f'slenrlnr-sn a todos os divirlenrlos
e bonus-ou divi<lPndos oxtraordinarios-qne venham a spr
annunciados, correspondentps a taes acções. Salvo convenção
em contrario, o registro de transferencia de acções dfwe pro. duzir o effeito da desistcncia, por parte da co'llpnnh ia, do
penhor sobre essas acções.
3-L Para n fim rk col1rat· -- 011 Pxecular·.- o pP11hnr, os
dirrctores por!Pm vP111!Pt' a~ ae1;1í1•s a PllP su.iPilas, da manf'i 1·n
que julgarem conveniente; mas nenhuma venda será effcctuada até a 1'poca marcacla para os competentes pagamentos
e até qne um pcclitlo e aviso por cscripto tenham sidrJ enl rn ·
gues ao respectivo membro, on á pessoa (si honvnr) com direito ·á transferencia das arç<ies mencionando a impor! a 11eia
devida e pedindo pagamento, bem como participando a inten-
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cão de vender por falta de pagamento, sendo considerado revelia, do sua parte, o não pagamento, cumprimento ou resgate
de Ums dividas, responsabilidades ou compromissos durante
;;eLfl dins aprís o referido aviso.
35. O prorludo liquido de qualquer dessas vendas ser:í
applicado cm, ou para a satisfacão das dividas, c.fl'mpromissos
ou n~sponsahilidades do respectivo membro. e o restante (si
IIonvPr) ser-lhe-ha pago, ou a seus exl•c11t11r·<'s, arlm in istradores-ou curadores-ou 11rocuradores.
:rn. Feita semelhante venda após cah ida em cornmis'm ou
r1ara nxecução do penhor, no exercício dos poderes acima confnridos, os din~ctores farão incluir no registro o norn1) do 1·omprndor, como possuidor das acções vendidas, não ficando o
tºOlllJlrador obrigado a fiscalizar a regulal'idadc ela transacção
ou a applicacão do dinheiro da compra; dr·pois de incluitlo
snu nome no I'egistro relativamente a taes accões, a vai idatfo
ua VPIHla não deve ser atacada relat.ivanrnnto a nlle, pnlo 1rnss11 idor· antnrior das act;õt's ou por ontra qualq1w1· fH•ssoa, 111as
si111 J'('lat iva111P11le :i companhia, c,ontra quPm rlt>vr·r:í t•xl'i11si\':tllll'llte recorrer, por indemnização sómnnf,., rp1:1 lq111!I' llll'IllJ11·n 011 p1~ssoa lesada rim· tal vtmda.
1'll,\NSFEHENCL\ E TH.\NSMIRSÃO DE ACÇÕgs

37. O instrumento de transferencia de qualquer aci_:,ão
da 1·ompanhia S<'l'Ú por p<,1\1·iplo (' f'Xl'r11tado lauto pPlo t'Pssin11a1·io 1\01110 pPln cPdenl<', e dnvi1la11wntn l<'~f Pm1111hailo. (~ c<'dt!llfn s111·;í, l\Onsitlerado ainda como possuidor tia ref Prida
a1~i:fío, afií que o nome do cession;uio 1•s1,P.Ífl i111\l1Iidn no J't),t! isl rn, I'l'iativarrrnntn á transacr:ão.
38. Os tlirectorns podem, som nxplicarcm dl' modo algnm a
razão, ('XC11sar-se de registrar a t ransfn~ m· ·ia dn qnaesqunr
:wt;ií11s sohrn que a companhia tenha penhor; e caso as aceõ1);;;
nfío este.iam integralizadas, podnrãn declinar de registrar a
Lransfer1\ncia a qualqner pessoa não approvada rior elles.
39. Todos os instrumnntos de transforencias devem sei·
deixados no escriptorio da companhia para sernm registrados, devidamente sellados, acompanhados ·pelo certificado das
ac1:ões a S<~rmn transferidas e qualquer outro documnnto que
os tlirecforns houverem por bem nxigir, pai:a provar o titulo
do cndente, ou seu direito a transferir as acções; taes despezas
nfin excnderão de 2 s. G d. por cada transferencia, segundo os
di1'P1',fore::; dn tnmpos a tnmpos determinarem.
li O. Todos os instrumentos dn transfnrnncia, que serão
rPgistrados, serão conservado::; mn podnr da companhia, mas
t111alqut•r instrumento de transforcncia, que os directores se
0x1'11sarPm de rPgistrar, será dP\'Olvirln ( Pxcnpto nn caso rfo
f'ra11d<'), a pPdido, ú prssoa compefPnfP. Os livro::; dn trnnsforeneia s1.,1·ão encerrados durante os 15, aliás l'i dias q•.1e p1·et"Ptle!'em immediatamenlc á assPmblr\a gPral ordinaria. r.m
t"ª' la anno.
H. Os testamrntniros ou crndores de um m<>ml>ro f'allnc ido sr~rfio as nnieas pessoas reconhecidas pela com pa nh ia
co1110 lrmdo direito Úf! acçõi:,s, salvo quando se trai.ar d1~ accões
possn idns l'm ronf.a commum, cm c11,jn cmw si'111wn'" os •so-
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breviventes serão reconhecidos pela companhia com dire.ito a
tam; acções. Do que está aqui contido não sfl poderá dcprelwndt>r que a morte de um posst1idor collectiYo o isente dP responsallil idade alguma por elle assumida, juntrmrnuf P ''ºm qualtltH'l'
011t r-a Jlf~ssoa, relati\·ame11te ús a1·ções.
4'.!. Os tutor,~s de lllfm11Jros mPnores ou os curador<'s d''
11wrnl1ros loucos e qualquer pessoa que fiqt1e invf'st ida do dil'<'ilo :'ts a1·çõp,q <'lll !'OllSf'fJU<'llcia á morte, bancarrota, ou lif[llidação dos haveres de qualquer dos mrmbrn,;, ou dP outro mrnlo
por for·ça de lei, aprís Jiayerem produzido pron1 rYidenlf'. a
juizo dos directores, que sustenf P o caractrr <'Ili qiw Piles SI'
propõem a operar dP accürdo com (•sta ('.lausula, rm rrlativa111e11tn a seus títulos, podl'!ll, r'.Olll o eon;<<'11time11to rios dirP!'lnres (que aliás não estão de modo algum obrigados a dar) Sl'I',
ellnt'i proprios, regi8tl'ados como 11wml11·0.s, n~ ln t iYal!IPll I" a
taes acçô,~s; 011 podem t.ransfPrir as referida;;; ª''CÕPs. desd" rpw
se sulm1ptfam ao rp.gulanwnln sn!i1·p t1·a11sfPl'n11cias, aq11i 1·,,11tido.
43. AtP. qiw q11alqiw1· pps;;oa i11Yn:<t ida, pol' transmissão,
no titt1lo :ís a1·çõ1•s, (Pilha sati.,.;fpifo a.~ 1·mHliç<"lr>s dos artigos
precedentPs, a r·ompa11h ia p<'1dP !'PI f'l' q11alq11r;1· rJ iY idf'nd11 rnt
lHH1us an1111nciado. ro1TP:<prnHIPnf.p a taes a!'çríPs, não sP11d11
obrigada a r1•cm1lip1·er· o tit.nln da pp,.;,;na r1•clama11tP, d!'
acci'irdo rom a rpfp1·ida fi·a11s111issão: " si a pPssna. assim i11vestida 110 t if 11 ln a q1 taPSfJlll't' acçãt•s não int.r,gra 1izadas, não
tivPr satisfeito as 1·011diçríPs dos dilos artigos d11rantP n 1wr·irnfo
dr> trrs mf'ws, a parti!' do dia 1•111 f]tll' f'1'1t· il!YP.sfida 110 rr>fPridQ;- titulo, os dirPcfnrps farão PXpPdir-lhP 11111 aviso, exigindo o cumpri11w11to das ditas c111Hliçõc" dentro dl' um praw
nunca inff'rior a um mPz, da dat.a do tal aYiso, n ''statuindo
qu11, caso Pile não ;;ali,.;faça as cxigr•m·ias do rifado aviso, ris
acçrím; df' q11<' sp fl'ata i1u•orT1•rfto 1•111 ('01111llissn; <' si a 111•ss1Ja
a qllf'lll Uw·1· sido r'XJH•dido o aYisn, não r:ump1·i1· rom ns 1•-,;igf'nl'ias 11PllP r·rnll ida.-; r1,·11t1·11 d" pl'azo lllf'J11•io11arln, as acr:õf's
sohrP fJUfl 'Pr,;ar o dito :l\·i,;o, i11cor1·pr:io <'111 1·m111nis.'n pnr
uma rf'solrn.:ão du; diJ'pl'fo1·ps tomada cm rpialq11Pr IPrnpo ri11tPrior ao cumpl'i111P1i!o {i,; r·xigPnr·ia.~ dP tal a\ i,;n.
!i!i. Os di1'f•cf•J1·r~s t.r~rão o lll<'~llHJ rli1·pifo d!' rn1·11sar l'!'gistrar a JJPssoa investida 110 titulo de qualquf'r acção po1· mo1ivo dP morf P, ha111·al'1'nta, i11solv1•1H·ia, lotH'lll'a ou 1llf'llo1·idad1•
dP qualqup1· 111P111bro, ou rk sl'u l'l'fll'f'Sf'nta11tf' l<'gal (11omi11h· ! ,
como si ellf' foss<~ o r:m;sionario nonwarlo <'rn uma I rrinsfrrl'ncia ordinaria, np1·PsP11fada a rl'gislro.

'13. A rompa11hia potl1•1-;í 1•111itfit· 11•111·1·1111ts (daqui por
df'rillfP l'hamados u·11;·1·1111ts d<' a1·t;ríPs) so)n·,.
a1·ç1ir•s i11tngn1lizadas, estafuindn que o pnrtadm· rlf'll1•,; f'sftí inn•st.ido 110 titulo ús acções alii esp1wificadas P pfÍde proYidenririr por nJf'io
df' ro11po11s ou df' nutro modo, para a pPrrf'f)('.Üo ri<' fntrn·ns
dividr>ndos da.' arçõf's inrluida., <'111 taes ll'arrants.
O seguinte regulamento, que ficar:í todavia sujr;ifo a expiração e \'ariação de tempos a trrnpos, determinada pf'los direcformi 8Cl'Ú appli~avf'I. ri snlier:
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ai não srrú rmittirlo nrnhmn

11•mT1111t

d<' a1•ç:ãn, a 11:10 s .. r

a pedido, por escripto, feito pnla pessoa qllr 11ri oc1•asiãn PSlf'.ia

ins"ripf.a no registrJ dos mPmlirns c·omo poss11idol' da :w~ãu
1·PlativnmP;1lP :í 11ual n 11·m>ra11f haja d" '"''' <'111itlido:
li 1 o 1wdiclo sp1·:í fpifn dP tal fol'ma " a11t !11•111 i1·adll p1i1·
lJ!tla clc•c•larar;ão estnhPlecida prlos Pslal.tilos " q11<' os cli1·1•redorl's d1wem de f.p111pos a l1•mpos rxigir 011 prn· 011lra
p1·11va 1pia11tn :í i1k11titladl' da pPssoa 1·1•q11p1·1•nl1', 111·111 crinw
ao s1·u dir1·itn ou titulo :í :i.1•1::lo, f]p1·!;11·a1;ã11 1•,;f~1 q111• d1•11· s1·1·
d1•1111~itada 110 p,;r•riptnrio da 1·ornpai1hia:
1~1 anfPs da Pmissão dn 11·rrn·o11t dl' a1·1::lo, n r•pl'filk;idn
(si lto11Yr>I') r~11fão passado a l'P!'pPilo dns a1•r:íít>.s q111• ~"
!.l'1ll'io11a iTH'llli1· rn·ll•', rlr'YI' Sf'I' Pllf!'l'g"tlf' aos di1·1•1•fo1·1·.-. a
JJ11•110~ 11w• Pllr•s dispr>11.~Pm Psla formalidad1•;
1/ 1 qunlquPJ' randidato a 11111 wo1'1'r111/ <'milf ido pa1-rn1·ú
OJ>JlO]'f\111:1lllt'llÍP aos di!'('l'fOl'I'' () ('lllll[ll'f1•11fl' dil'1·if11 dl' ~Pilo
n laml11•m nrna taxa, ni\o l':X<'<'tl•·11t.• n 11111 d1Plir11 11111· l':ida
11•111·1·onf. Sl'/.!l\lllio f1l1', dr• f1•111pn.' a f1•111pn-;, fi:-;ada 111·J11..; di1·1•f'llll'1•s :
e) os warrn11ts dt' ac~ão sP!'fio Pmilf idos 1·n1n n sl'llo,
as;;ignado;; pol' urn dil'ecfor " r1iliril'arl11s p1•ln ~"''l'l'lrJl'io O\l
po1· qunlqup1· oul1·n 1•mpr1•gado. 1w1111•ado. 1•111 lnµar do '''1·1·1·lnl'io, pPla dirP!'loria, pam 1•ss<' firo:
f 1 e· ada 11·111·1·011t dl' a1'c;:ão co11 l Pr(1 o 1111m1'!'0 d1• a<'c:1ii>s P
~f'I :í l'Prligidn na ling11ag1•111 <' l'i'1rn1a q11" "' di1·1·1·lfl!'r' .iulg~1·1•111
('()fl\'l'llÍl'llf P;
rt) 1·n11pn11s paga\·Pis ao pol'failnr', 1•111 f;I] lllllllf'ro q11P oq
rlir·,•dnl'I'~ j1ilgal'l'lll 1•r111\·P11i1•11!r'. s1·1·i"lo a11111•:-;ad11s all.-< ll'f/J'•
1·1111ts pri1·a a p1•r1·ep<;ão dos dil idP11d1J~ 011 juros f<flhl'e 1~ rclatiYa11w11l1• :'ts ac1;iips !lf'llPs i111·lllid:is. Os din•l'ior1•s pl'fl\'Pl'ão,
sl'g1111do j11lgarP111 de ti•1npns a ll'mpos l'Oll\'1•11ir•1Jf.1'. :í 1•111issão
dP 11111·os rn1t]JOllS aos Plltiio pol'!ado!'P-; cio ..; 11·111·1·1111/s, 1p1anilo
11.-; 1·011111J11s a 1•l1P a1111P:-:ados l'sli\'Pl'1•n1 Psg-ol:idos:
lt.,, 1·ada ru11pr111 Sf'l':Í di.-di11g11id11 11,.lil 11111111'1·0 dn 11•111·1'//.llf a q1rn JWI'f1•nc1· P JHlr' 11111 11111111•1·0, q111· i11diq111• o logar
q1H• """ n1·1·11pa na' .~1"r·i'"" dil-< 1·11111J1n1s 11••1·f1•111·1·11lf's ao 11·or1'r111f. (Is r•11111)1)11s ni"lo f1•1·i"ln <'X(ll'I'~'ª a 1"p111·a partinilar· f'nl quP
rl1•vpm Sf'l' pngos, 111•m tão po111·n co11t1•1·ão d1•rla!'a1:ãn algllma
quarlfo :'r impnrfa1wia a pag:u:
i) solJ1'P o cli\'idP11rlo on .iu!'o a1111u111'iad11 a s1•1· png-o souro
as a1'l;<il'.~ 1•sp1•cil'i1·adas Plll qw1!1p1<'1· 11•111·1·1111t. os rli1·1·rfo1'1's
f'ar:in i1hP1·i1· \Lili a1111u1ll'in 1'111 11111 j111·11al dial'io pulilir•arJn f'lll
Londres f' l'rn n11Lros jo!'11ars (~i lwm·pr) fJ\lf' Pllr>s julga1·Pm
cm1n~niP.nte, estatuindo a irnpol'ia1ll'ia pagai-PI, pn1· a1·r:iio ou
p111· Cf'!lf.n, a data do paganll'nlo ·~ o 1111111Pro ,;:t s1··1·i1• dil 1·01111011
a·"'!' ap1·Ps1•11fado: ou 1•11tã11 qualq111·1· ""~"ºª q11" apl'1•s1•nh11· "
f'll!J'Pgn1· 11rn ro11pn11 dP si'J'il', Jlil lnga1· nu l'lll lllll d11s log:i1·1'~
J11<'111•io11:idns nn 1·011po11. 011 no dilo a111111111'i11 l1•1·:í di1·,.it11 a
r1·1·1·lil't'. an rahn d1• f.nl llllll!Pl'n dn di:is 1não f'X1'"""11ilo a 1 '1
dias) dPpois d:i PIÜI'Pgn quf' ns di!'f'l'IO!'f'S dl' 1.1'/lljll!S a ll'!llJlOS
d!·f('l'l~~!narem, o diYidenrlil nu jm·o prigaY<'I solll·I' 1a1·s a1·1:1-1Ps
esprr!lwadas 110 11.'0l'Nlllf, a q11p n dilo 1·11111i1111 p1•r·l1·1w1•1'. ""
acci'1l'dn 1•11111 n nyi:;;n IJll<' fiy1•1· -idn l'i•ilo 1111 l'"f"rid11 :1111111111·i•J:
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j) a éompanhia será intiturada a reconhecer o direito absoluto do então portador de qualquer coupon, annunciado do
modo acima dito, a pagamento da importancia do dividendo
ou do juro sobre o warrant, a que o dito coupon perteuc!\ S!)gundo tiver sido, como acima foi dito, declarado pagavel
após apresentação e entrega do coupon, e sendo c011s1~g11 i11 IPmcnte a entrp.ga de tal coupon um bom recibo para a !'01111mnhia;
lc) si qualquer u·m·mnt de acção ou coupon fôr gasto pelo
uso, ou desfigurar-se, os directores emittirão um novo, em sn11
Jogar, após a entrega do mesmo para ser inutilizado;
l) extraviando-se ou sendo destruido qualquer warrant ou
coupon os directon's emitlirão um novo warrant ou cou.1w11
Pm Jogar· daquPllP, depois rio Pxtravio ou d!lsfl'lli!;ão firnr
provada, a .iuizo rios direclot'PS, e de ter sido pa!"o :í rompa11ltia
urna indemnização que julgarem sufficiente;
m) em cada caso previsto pelas duas disposii;.ões IH'Pcedentes, será pago :í companhia, 1wla 1wssoa q1w se ap1·ovl'i 1ai'
de taPs clisposiçõPs. uma taxa ele 2 s. G d., afúl'a todas as dP,.;pezas attinentes :í investigação da prova de desfiguramento
perda ou extravio 011 destruição r da indemnização á companhia;
n) nenhuma vcs8oa, na qualidade de portador ele nrn 11•n1·mnt de acção, trr·ú clirPito a tomar parte ou a votar, ou a escrever, a essr rrspeito, direito algum inherente aos memlJrog,
em qual11uer assemhl(;a grral da companhia, nrm assignar
reqfirrirrnmto co11\·ocando, ou ajudando a convocar assemlll1\a;.;
geraPs, a mm10s qun quatro dias. no minimo, antes do dia marcado vara a assemlJl!;a no prirrwiro caso, e a rnPrlOs qnr, anf Ps
do requerimento ser deixado no esc1·iptorio, no segundo caso,
clle tenha depositado o warrant no escriptorio, ou em outro
Jogar determinado pelo~ dirPr~lorcs, jnntamrmte com nma '11'1•,lara~~fto, por l'scripto, so!J1·e seu 11onw o endereço; o a 11w11os q1u:
o 11•a1'J'ant fiqnP alii d0positado, aUi dnpois da assemhléa gl'r·al
- ou qualquer adiamento da mesma - ter-se realizado. O
nome de mais de nm como possuidor collecf iYo dP nm 11·a1·1·w1t
de acção SPI'Ú I'<'CPhido (on accPito);
o) será mitrPgue ;í JH'ssoa qu1~ assim d!:positar um 1r•m·1·1111f
(fo acção, um cerl.ificado mencionando seu nome e ender(~ç.o u
o numero dP acçõ.~s rrpresenf adas pelo 11•m•rant depositado
den:mdo tal 1·e1·lificado inv!•slil-o 110 direito de tomar parl.n r.
votar cm uma ass!'mlll1;a in•f'al do mesmo modo como si f'lll'
fosse um T1JP1111lrn 1· .. gisfrado da companhia rr.Iativamr:nl.P :'1
acção especificada no dito certificado. Fflita a entrega do dito
certificado á companhia, scr;'1 r!'Sf ihlirlo o 11•111Tnnt a qw~ sn
referir o certificado passado.
O crrt.íficado SPJ'{t como se segue: «San Paulo Lanrl Gnmpany, Limited '>, n .... Pelo presente certificaimos que ...... .
de ...... depositou, .!]e conformidade com o regula11w11lo da
companhia, os warrants de acção abaixo mencionados, em virtude do (Jlll' !~li!~ pslá intif.ulado a tomar parte na asse111l11!;a
geral da companhia 'lllC sr venderá em ........ no dia ...... .
or ..... , daffldo aos ...... dias de .. , .. , secretario ........... .
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DETALHE SOBRE

OS

«WARRANTS» DEPOSITADOS

JJ) Nenhuma pessoa. na qualidarl!' rir porfador rln qnalqner
dos dirnitos de
mnmbro (.oalyn 110 caso ar>.ima f'Xfll'f'srnrnP1Jfr, declarado a respr-ito das ass!'mbléas gerars) sem rxhihir tal warrant e declarar Sf'U nomn r, endrrPÇO e (si () quando os dirf'r.torcs ()XÍgi r'P111 f' 1i0rmitlir·0rn qu0 sejam me11eio11arlos 110 YPl'W) o facto,
a data. o fim " a r.onsPquP11cia de sua cx~1iliiçft0:
q) si o portador de um warrant de ar.cão ent.n~ga\-a para
sPr r.anrellada P rlrposifar ao mesmo tempo. no Pscriptorio, uma
r!Pe laracão, por f'scripto. assignacla por el!f' e n11f.hrmf ir>.ada r1ola
llHt11Pirn quP os direrf.ores exigirem, prdimln prira Sf'J' rngistrndo como mrmbro relath·amenf.e ás acções esper>.ificadas
nos ditos 11·m·1·ants r; m1•ncionando em tal declaração scn nome,
f'Jl(ff'rPr,n (' Oi'l'llpa(,'Õl'S, f Pl'á o dirPiln rlf' f PI' () Sf'll llfllllf' i11s1·1·ipf.n 1•.omn llH'mli1·0 da Pnmpanhia, a l'PSJlPif11 da,: aí'r.:fíP~
P.'qwrifiradas no 11'1J1T11nf nnfrPguP;
1·) sujeito ao rPg11\amento precndente e ús demais disposi1·iõ1.'S rios t>:'lalufos da Pnrnpanhia r; do acto IGnnsolidação) rJr;
1 \lOR, o porf.ador do 11rn war1'mlf dn ar·ção snr:í lllf'llllirn ria 1·.0111panhia Pm toda a extensão.

11•m·1·ant SPrá intitulada a exPl'C!'l' algum

f:ONVEHSÃO

AO POH1'All0ll D.\R ACÇÕER
POH1'AllOH

NOl\llNA'l'lV \8

E~T

AO

\ô . . \ rlir01·toria pr\rlr'. rr1111 sancr:ãn pr1•\'Ia ria ass0mblf.a
;:!"f'rnl da cnmpanliia. rnnvf'1·fn!' quaPsqurr ar·c:õPs nnmi11alivas
inf Pgrnlizarlas PJll acçl11•s ao pol'!arlo1· f' rPco11v1•rfr;r ao; arçiies
ao por! arlor Prn 1H11n i 11af.i\·as r• i11 f f'gral izarlas dP rrualqur;r
srmprP quP a rli!'nrfnl'ia fix1', dP fl'JllfHlS a fP111pn.s, si .infgar conVf'rl idas Plll ar·r,.iiPs ao pnrfadol'. os diversos possHidn1·ps do
t.aPs arr:rif'S no porf.ador porlnm. r]psrJ1• r;ntãn. l,ransfr;ri1· sr!l!S
rr•s1w.rJ ivos inferPssns, 011 rnialrp1r;1· parf.P rlPJIPs, conforme ,~
su.inito ao rngnlamento estalrnlf'cido r•om l'Pi<flf'if.o :ís acr~iir;s nominaf.iyas, 01i .são approximado d1•1lf' quanlo possiv1•l. Gomfanto
s0111p1·P fllll' a Dil'r•f'foria fixn. tlP l1•111pos a f Prnpos, si julgar
cnnvPniPnff', a qna11fidarlr> rninima rir> ar·r:1iPS an pnrfar!or transfrrivPi:< P presrrnva qnr; frac1:fi1•s dl' uma lilll'a não sf'rãn negocian•is. mas rom por!Prns ;í. sua rlisrrP<;:fí11 para r0n11nriar
fnns nrr'CPifos em q1ralrp1Pr caso parf.ir>.11Jar.
'i7. i\s arr,'.iiPs ao porlarlm· conf1·1·irãn aos srn1s possuidnr11s,
r1•spnc'.f.i\·anw11fn, os lllf'SlllílS direitos ffllP fnriam sido confPriflos por ignal quant irfadr; rle ac\i'írs 1rnmi11a!iYa.s ria c.Jass1• ronYr1·f.ida no capital ria companl1ia, mas rl11 modo qu<' rwnlmm rle
fars direitos. Pxcepf.o a participação nos l11cros ria 1•ompanhia,
seja confrrirlo por qnalqur;r q11ant.irfarlr; dP ar·cõPs ao pnrfador
qnf' nãn t.ivf'ssr; sido ronfnrirlo si Sf' fl'ah1ss0 r!P ;H'c:iir•s nnmina!.ivas.
!iR. J\ rompanhia pórle mn assr•ml1li'ri gr;ral r>.nnsnlidar 011
s11hrlivirlir swis ri1·ciíl'8. 011 algumas dl'Jlas. P111 ar·r:1ii>s ili· maior·
011 11w11nr valor.
li!l. Após a fluhdivisão de qualq1wr accão r•m duai;; ou mais
rirr:õns rir mrnor valor ao possn irlnr rir> uma nu ma is aC('.Õf'A rc-
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snltanf1•s p1ídp sf'r dada prefnrencia ou prioridade sobre o
possuidor da on Lt·a on das ou Lras acções resu ltantrs, ri' la t.i Yanwn f 1• ao paganw11Lo de dividPrnlos ou da distriln1i1;fín dns 1·1)n1a11PS!'PlllPs (s111·1ilil's nssl'fs:1.
\
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no 1:.1 PIT.\f,

!íO . . \ rnmpanltia p1ídP, "m assPn1hli'a gPral, rl1• fr•mpns a
fPmpos, a11gnw11f:ir " 1·apifnl J•Ol' 11wio da P!llissiio "" 1rn1a'1
fl.('(°Ô(~Fi.

!í 1. R11bnrdinadas :ís disposi(:ilPs da
c·la11s11la !í dns
1•sl.afuf.ns da r·m11panltia f' :í,; rl1•lih1•1·a(:Õ1·.~ da cnmpanhin 1'111
asst>rnlil•'a i;n•ral, os dirc•dnrps 1rndP111 Pmiffi1· aer,õps 1w 1·apif:il
i11ic·ial da r·ompanhia (011 qu:wsrJtlf•r nutras nn nn1·ns a1·c:•-"''
q11" sPjarn, dP l.Plll!HlS, instituidm;) r•m tal 1>pnra 011 •"pnras. 1111
d1~ LPmpns a f.Pmpns, P Plll fal q11aiJf.irlarl1• nn qnanf irladPs, P
q111•1· inf Pgral izarlas flll niio I' fllll'l' 1·ollJ p1·f'111io ou dr• 111!11·11
q11:tlq11nr modo, " rn111 11ma 1·p1·fa garanl.ia 011 t'f'rfo di1· .. ilo ""
Jll'l•f1.·re11cia, sPja r1•lal iYanwnf P aos diYidPnclo,:; nu ao J'f'Plll]Jof,;o do eapifal, ou a ambn,;, snja a qualq11n1' onlro pl'i\-il1•gio
P.'111•1·ial CHI yanlagPm soh1·n qnapsquPr aC'c:t1r>s pl'«·1·ianw11f1'
1~111if.I idas, ntT p1·c·.~1 .. .., a S<'l'Clll-ll'll, rH1 mais lar·.Jp <'lllill.idas, 011
i:om fa1•s dirPilos pr·pff'l'<'JH'iaf's ou qualifir·ad11s 1·ompa!'al i\ ;1!lll'l~~P a quaPSCfl!Pt' outras a1~r:õ"" pr•"Yianwnl•' nrnitfid:n. llll
prest.f•s a sPrPm-11'0 011 rnai;;; farr!P Prniltirla.s, 011 s11jnitas a taes cnndir;iiPs nu disposiçiiPR, P com q11alq11n1· dil'Pilo ns1wrial 011 Sl'!ll dirPifn nlgnrn dP Ynfo, '" Plll g· .. 1·:ll. 1·111
1:1<• ...; IPl'lllllS q111· 11,.; di1·1•1'1rn· .. s .i11lg:11·1·111 r·onY1·11i1•11l1•s.
fí:!. A 1·0111pa1!11i:1 p"1dn d• ff•mtHis a f1,mpos po1· d1•lil11•1·ntiin (011 l'Ps11lt1t;fí11) 1•s111•1·ial l'<'d11Zi1' snu capilal rll' qm1lip1Pr
rnndn pnrmil.I ido nm ]Pi.

fí1. Ri n quando qun1· q11P n rapilal f1'ir dividido nm a1•r:i'íPs
r!f' 'al'ias rlassPs. m dirPilns P priYilngio.s dns pnssuidnl'f'S dP
a<'t;iins r!P eada c·lassí' pnrlf'm snr variados ntl mndif'ic,:idns p11r
q1rnl1p1r•1· rorn!Jina1;fín, qun sPrú smwr•ionada, dP um lado, JH11·
rnna 1·psoh1(:iio P:d raord i na ria rins po.ssu j.r]nrns rias arc;tH•s d1•
tal l'la;;sp, n dn outro lado, pnl' urna rnsnhi~·iio sf'nwlhanf P r]1H
1rnssuid01·ns rias dnmais acr:õn;; da rompanhia, rl1•vnndn eada
uma .,Jps1as rr·solrn•õps -.nr approvada nm urna assnmhli"a snpa1·:irla dos mcmh!'n!'l int il 11 larlns a votar n i!'lsn. ,\s assnmhli'•as dn;;
pos-;rlirlorn;;; dP uma 1·lassn rle nrç1)f's nslnrfín su.iPil.as, l.r11;tn
r111a11ln pn;;;siY<'I, rins lllí'SllJOS rf'gulanlf•nfos n r!1s1H1su:111•;;
das assnmhl<"as da ro111pa11hia, mas de modo ífl\P o nimwrn dP
nwmhrns r!I' ql!a lqnnr c· lass1', qunr pr!'snnl "" pnssna h1w11 I n,
ql!er por prnrm·açãn, nunca sn.ia in.fPrinr a 12m 1.P~c:i; (011
nllnf'a rPprcsPnf P 11wuns t]p um f Pr~n! ria-. acçoes em1tl 1das da
rnspr:ct iYfl class1>,
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Gí. Os din•don'>i pmlt•JJl l••\alllat· di11l1eirn 011 lo111;u· dinltl'it·u l'illfll'\'Siado para os fins a ljtll' st• d•·sl iita a ('011tpa11l1ia
P i1rnl••111 garaul il'
o l'l'<'llllmlso d11 11ws11w dl' lal 111odp e
t'lll lal's il'l'lllOS 1! l'lllllli~ÕPs, •'lll todos 11s l'"·'l"'iios, qttl' .illlga1'l'lll 1'C1l1Yt>11i1)11lcs, '' 1·111 pal'lintlal' pela i11slilui1;ão" 1_•111issão
dl: 1ieúl'11t111·1•s ao pol'ladlH' ou t·missão d" del11•11t111·1·s 011 ult1·ig:11.:1),.s da t·ompa11ltia, graYamJo f111lo 011 q11alq11l'I' pari(• da
t•n1p1·esa. da 111·opriPdad1• 1: do.-; dir1•ill's da 1·11111panltia (la11lo
Jll'•'·'"llll's eo1110 futurns). i1wlush·e o eapilal 11ão l't'al izado, ou
11ão grayamlo nada, u11 dando, ae1·l'ilandP 011 ••11tlos,.;a11do, l'llt
11011Je da eompanltia, quae,.;qul'I' 11olas i11·0111isw1·ias t>u letras
de cam!Jio.
G'í •. \s l'llllt;Õ••;;, <leb1•11t111·1•s, (/l'ú1•11f1u•1•s ao p•>1·latl111· Oll 011ll'lls 1 ilulos fi1:arão solt a fisl·alizac:ã1J cios din•c·lo1·1's q11u os
1111tf1•;11 Plt1iftir d1• tal fc'11'1lia qt1•' •Js dinlu•iJ'(I' 11 .. 11 .. ~ P111p1·pgad11.s
fiqtf(>.111 nhsolt1lamP11[0 is1•11tos d•• qua••sq11•·1· tluYidas P11l.r1• a
1·11111p:111l1ia " a Jl•!Ssoa " a ra,·or eh" q1u·111 f'o1'Plll os 111••s11ws
l'tt1illidos. o\l 1•111 fa••s Ll'1'111os" 1·011di1:õl's <' cll' !ai tnodo t' •·onw
1·11t1sitl••ra1"1>.111 s1_•r 1w.1·a o lH•11dkio da c·ompa11lt ia.
, Gti. (]uaesque1· d.?úcnl111·1•s. deb1·11t11res ao podad1i1· 011 ou(1·11~ (il.ulo,; podPnt sl't' l'lllitlidos l'Olll 11111 d1's1·1111lo 111· .. 111io Oll
cl1• oul 1·0 Hwdo e 1·0111 quaf'sl]\l('I' p1·i\·ilPgios q11a11lo :w l't•s;.:al". 1·1•ssão, aos sorlPios, rnluios 011 d•? 01d1·u 11wdo.
GI . . \ eo111p:utliia p"iclP, ap"1.s a 1·111is.sã1J d" 1pia1•s1Jll•'t' <"<lllrt11"'· de/!1'11t11/'l's. d,,IJ,,11I"1·1·s ao por( ado1· 11t1 gar:111I i:1.' dar aos
l'l'l'dll!'l'S da ('Ol!l(lalllt ia, ]JOC\Sll idoi'l'S d:ts lll('Slll:\S, Ull a f[ll:Il'SlJlll'l' cll'posilal'Íos nu a Ollf ras P•'.ssoas q1w os ''"l"'"s1•11l1•111 11111
'"'ºna g•'l'l'tll'ia da ('11111pa11itia, q111•1· da11tlo-lltl'S o tlin•ilo d1>.
assisli1· ús Oll dL'. n1la1· nas asst•11IiJl(•as !,!'••1·al's, q111·1· 1·0111'1•1·i11clnllll':; pod••r·t•s pa1·a nomt>a1· um Oll mais dit·••cltit·l's da t'(ltl!paultia
•llt 1IP out 1·0 rnnrlo qt1e ff1t• ('Olt\'1'111'in11ad".
S8. ::;i q11al11111·1· 1·apifal 11ão rc·alizarl11 da 1·11111pa11l1ia fi\1·
i1wlt1ido Plll ou ont·1·ailo pol' qualqlll'I' hyp11fl11•1·a 1n1 1111fra 1·aui:iio, podt•111 os dirudot·c·s da co111pa11hia, por 11H•ifl de i11slrt11111·1i111
l'l'\'•'st.ido do sl'llo da eompanhia, auloriza1· a p1·ssoa a fa\'Ol'
c/1· IJlll'lll fni frita (ai l1ypul1H~ca (lll l':tllt;iío, 011 q1mlq111•r oufsa
iwssua. na qllalidadt• d<' s<'ll JH't11·111wlor, a f:Jzi.r chamadas l'Plal i\arnc•nl1· a [ai c·apilal 111lo J'(':t]izado. podPndo <'S"t :ntlorizai:ão
,., .. ,. Px1·1·t·itla l!ll"'' 1·01Hli•·io11:tl q111·1· i111·n111lil·.i1111al1111'11!1~ <' s1·ja
111·0\·isoria seja casual1111•11i.1•. e· qtll'I' 1·111 ""''l't1~·ão do.-; pml•'l'l'S
dos rli1·1•1·lrn·l's, quer til' •Hil 1·11 rnod11 . . \s disp11si1:1i1•s ;ti•" aq11i
('011(ada., a !'l'SJll'ilo da,; clta11rndas appli!'a1·-s1.•-hfío. 11wtutis
11111lw11li, ús chamadas fpifa,.; d1~ a•·t·•'>!'do 1·0111 uma t.al aulorizat;ão, dnv1~mlo c.ssa aulol'izar;ão ""L' i l':tllsl'1•rin·I, si 11clla u.~I ivcr
assi1ll tleda!'ado.

5\l. ,\ ass•~llll11'"a
~'-'-Jia, ~t·gu11do l'xigc o

J't•glllallll'IW\I' da l'o111pa11!1 ia l'l«tlizat·§ üiY do ado (Co11.-;ulida1~ã11' tfa.; 1·1J111-
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panhias de 1908, dentro de um período nunca menor que um
mez nem maior que tres mezes, a contar da data em que a
companhia esteja autorizada a funccionar e no dia e logar que
os directores determinarem.
60. Realizar-se-hão outras assembléas geraes uma vez por
auno, conforme for delel'minado pela assembléa geral da cornpanhia, e não ficando então marcado o dia e Jogar, em dia e
Jogar que os directores determinarem.
61. As assembléas geraes mencionadas na ultima clausula
serão denominadas assembléas geraes ordinarias; todas as outras assembléas da companhia denominar-se-hão assernbléas
geraes extraordinarias.
62. Os directores podem, quando julgarem conveniente,
convocar uma assembka ger·al extraordinaria da companhia
e hem assim devem fazei-o quando a requererem membros representando nunca menos de um decimo do capital emittido da
companhia, cujas chamadas ou outras sommas, então devidas,
tenham sido pagas, devendo os directol'üs tratar de convocai-a
logo que receberem o requerimento ..
6:~. O requerimento deverá mencionar os assumptos a
serem tratados bem como estar assignado pelos requerentes e
ser depositado 110 escript 1wio da companhia, podendo compor-se
de diversos documentos de fórma srmelhante, assignado cada
qual por um ou mais requerentes.
61. Caso os directores não providenciem no sentido de conVOL'fll' a assemhl(•a dentro de 21 dias da data do requerimento
assim depositado, os proprios requerentes, ou a maioria dellcs
em valor, poderão convocar a assembléa, não devendo, porém,
assembléa alguma convocada nestas condições realizar-se depois de lrns mezes da data da entrega do requerimento. Si ern
uma tal assmnlJli"a Jfll' approyarla uma rPsolução qtw dPmaiulr~
confirma()ão ern uma ont.ra assemb \1;a, os directorcs convocarão immediatamentc outra asscmhlt;a geral extraordinaria para
o fim de examinar a resolução e, si julgar conveniente, ralifical-a como uma resolugão espeeial; si os directores niío eonvocarem a assembléa dentro de sete dias da data da approvação da primeira resolução, os proprios requerentes, ou a maioria delles em valor, poderão convocar a assembléa.
65. Toda a assembléa convocada segundo o artigo precedente, pelos requerentes, deve ser convocada, tanto quanto possível, do mesmo modo que as assembléas convocadas pelos directores.
66. Um aviso com, pelo menos, sele dias de antecedencia
de cada assembléa geral, ordinaria ou extraordinaria, especificando o Jogar, dia e hora da assembléa, e no caso de um
assumpto especial, a natureza geral de tal assumpto, será dado
aos membros, quer por meio de annuncio, quer remettido pelo
Correio, ou ser<'t distrihuido do modo adeantc ddPrminadn.
Havendo o cons0ntimento por escripto de todos os membros
então existentes, poderá ser convocada uma asseml.Jlóa geral,
com um aviso de menos de sete dias e do modo que elles julgarem conveniente. Havendo a intenção de apvrovar uma resolução especial, as duas assembléas podem ser convocadas por
um só aviso e não será motivo de objecção o facto do aviso
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convocar apenas a segunda assembléa, tendo sido a resolução
casualmente approvada pela maioria exigida na Ill'imeira assmnbléa.
G7. A omissão accidental na entrega de semelhante aviso
a, uu o não recebimento desse aviso por lJualquer membro,
uiio annullará resolução alguma approvada, nem tão J)QUCO os
acLos da respectiva assernbléa.
FINS DAS ASSEMBLÉAS GEl\AES

68. A on~em do dia das assembléas ordiuarias consistirá
receber e examinar o balanço, as contas e o relatorio dos
d irectores e verificadores de coutas, eleger os directol'Ps e preencher
outros cargos, declarar dividendos e
!.ratar de qualquer outro assumpto 4ue, de accúrdo com os
pl'esentes estatutos, deve ser tratado nas assembh~as ordinarias. Os demais assurnptos tratados em qualquer asscmbléa
ordiuaria e todos os assumptos tratados em as assembh'as extrno1·diuarias serão considerados especiaes.
G9. O presidente dos directores (si houver) será intitulado a assumir a prcsidcncia cm todas as assembléas geraes.
Si para esse cargo ninguem tiver sido designado, ou si o presilknte não estiver presente dentro dos 1G minutos subsequen1cs :'t hora marcada para a realização de tal assembléa, os diredorcs presentes, ou na sua falta os membros presentes, elegerão um director para }Jresidente, e nenhum director est.lndo
}Jresente ou si todos os directores presentes se recusarem a
presidir, então os membros presentes elegerão presidente a
um dentre si.
70. Tres membros prrsentes ou representados por proCLll':l\:·ão furão numero para a assemblcía geral, não devendo
urnilrnm assumpto ser tratado cm assembl1;a geral alguma som
q11e o 11u11wro indispensavel de mc•mbros esteja presente no
começo da sessão.
71. Si dentro de meia hora, a contar da li ora marcada para
a assmnhMa, não houver numero presento, a assembléa,
c1uaiHlo convoeada a rel}uerimcnto dos mc•mhros, scrú dissolvida; mas em qualquer outro caso será adiada para o dia da
proxima semana, á hora e em logar que o presidente marcar,
e si para a assembléa assim adiada ainda não houver numero
dentro dos Hí minutos_ contados da hora marcada para a realização da asscmbléa, os membros que se acharem presentes
farão quormn e poderão tratar do assumpto para que foi convocada a assembléa.
72. Todos os assumptos submettidos ;'is assembléas serão
decididos cm primeira instancia por um levante de mãos e,
c·asn llaja igualdade de votos, o presiuent.e dar:í o voto de Mi1101Ta, tanto por levante de mãos, como por escl'utinio, em
addi1;ão a qualquer voto ou votos, a que elk l.enlta direito corno
nie111hro.
i ::l. Elll iJ ualq ucr a.~scn11lilc~a g, ·ral \~ali u q ua11clo, pdo
llJellOS, Ires nwmbros presentes, ou representados por procuração e com direitv a voto, pedirem por escripto um est:rutinio), ou quando qualquer membro ou quaesquer membros possuam ao todo ou representem por procuração nunca
0111
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meno,.; d!• 11H1 deüi1110 do eapital L'Illitlido. da L'Olllpaultin, uma
d!'l'larn\;ão do pr!'side11l.e de !Pt' sido ou não appt·uyada 1111n
l'""'rd~1r,:ão 1111r uma ePl'ia maioria. !Jf•111 1·nmo a i1:,.;eripr,:ifo 11•,.;111·ett\·a no Jiy1·r1 dr· ada'-' da "11mpauilia. ,.;('J'<Í P\ idPtll'ia 1·r1nl'l11Hiva do fado, Sl'l!l {ll'O\'a do llllllWl'O ()\! lll'O/llll'\;flO do,.; \'OIO:i
coulados a favo!' ou contra tal resolu\;ão.
7 í. Si JIPÚin•m Hill Pse1·1itiuio, como aein1:t foi dilo. s1·1·:í.
elle feito de tal tnrnlo 1) l'lll la! dia 1• loga1· e if\ll'I' imn1ediat.arn1•11t.e ou ap1'1,.; 11111 inlPnallo on adiamento nãD exeedPut" a
sde dias, :·H.•gundo def Prmilun· o p1·p,.;idP11te antes de t'IH'tn'1·ados
o,; t l'a!Jalho~ da assPmli !1'•a, d1 ~Y1~u do o n•su Itadu do "snu t i 11 io
1-i<'I' 1·1_msidel'ado el111w a 1·'-'·"'ºlu\,'ão da as,.;P111bli"a 1·111 que foi 11•~
dido o es1·1·utinio.
7:1. O fll'PsidP1d1~ de uma assen1iilt'a g-eral p1'id1., l'lllll o
assentimento da as,;p111f1li"a, adiai' a me:~ma de IP111pu,; a f1•1upos
l' de logar a Jogai': 111a,.;, ,;alvo no ea,;n pl'í'\·i ...;fo p!'lo ~ (i:í do
ado !Consolida<:f111 • da,; t•11111pa111tias d1· :!!lOH, r1·laliva11w11l<' ;í.
ass1)111blf"a l'1,g11huw'ntat', não ...;e Lratal':'t, 1•111 111·11hu1rnt as,.;P1111Jl1"a adiada, dl' 1.ut1·1) as,;11mpfo a não s1·1· dll 11ue fil'o11 s1•111
snl\1\,'ão na as,.;p111l1!1"a, cujo aifi:111wuto foi prnpostu.
'ili. O 111•ditlo d1· l''-\('l'llli11i11 não imprdil'ú a 1·onli1111a<;fu1 ~la
nsst~rnlili"a qun11t11 a lrala1·-s1· d!' qualque1· assumplo dil'f1·1T11lll
daqnl'lll' que foi oh.i1·du do 1wdido d1) l•srnd inin.
77. Não s1· pl'dil'á l'Sel'utiniu pol' oüeasião da cli_,ii;iio do
Jll'l'Sich-11ti· l' ,.;i [ll'dil'Plll l'S('l'lllinio ~Obl'P qna]qUl'l' lj\ll'."'lã11 d11
,idiameuf.o, este esl'l'Uliuio SPl'<Í. feito i111mediala1111•11le, uãu podemlo ser adiado.
78. 1'1•11huma u!Jjee(,'ão :;1;1·ú ft>iht quanto (t validad1) dn
\·of1i, 1_•X('<'pLo na as,;i_•mhl(·a ou llll Psen1t.iuio Plll qur tal vnlo
fi'•I' dado e eada voto não 1· .. jritadn Plll tal assP11ilil1"a nu l'scrutinio, quei· Lindo pe~soal11mnft'. (jUPI' por \ll'on1rai;ã11, ser:í
considerado Yalido para t.odos os eff'eitos.
VU'l'US IJOS

ME.'\!Bl\OS

·;\1. :-iu.itrilu,; a qual'sLJUl'I' L'lllldi<:ó"·"' t·~p1•l'ia1·~ qua11l11 (1
\ola1;ão, ap1'•>0 a qual qww:;qu<'t' aL·i_:(ips pod1·~11
<'111itlidas.

cada mcm!J1·0 dará u111 \·oto por !1)\'anle de

""!'

e, ll<J 1·aso d1"
escrulinio, 1·ada llll'IIÜJl'O Jll'l'Seute, ou re1n·p::;entado po1· [ll'Ocuração, cla1·á 11m voto JHH' <"ada al'\:ão por elle JJO::lsuida.
80. Os \'Olos r1odPt1\ :;t'l' <lados pessoalmente ou JIOl' Pl'Ocuração.
·
81. O iusl n111wnto d1• pt'Oclll'a\,'ão dl'\'e Sl'l' pas::;ado pplo
p1oprio punlw do oulo1·g:autP, tlll si o uuturgault' mi· uma eol'IHH'ação, ('.0111 () ~l'IJO COIJl!ll1Jlll, O\l pelo Pl'O(ll'iO punho ·~ ('.0111 ()
Sf•llo d11 Sl'll pl'o1·uradm'. Não sn d1·vp consl.ifuir p1·01·111·adm· a
quem não sP,ja mrml1ro da companhia. ou a q11Pl!l 11ãu e."'Lf'.ia,
de outro mudo, inl.ilulado a votai'. Uma l'(•l'lll•1·a\,'ão :;;cnilo
memhro da compa11ltia p1íde, enll'l'lanlll, pot· i11,.;l l'\11111.•ulo d<~
seus di1·1~1·lorl'>', autorizar a algum du SP\l,., e111prl'gados, 11t1 a
qualquet' out.ra pes,.;oa, q1u•1· 1twm!Jro da <:ompanlt ia, IJUPt' não,
a !'Cpre,.;1:utal-a Plll q11alqu1:1· aS>i!'lllbll"a gL·ral da 1·.11111pa11h ia,
a>;,,;h;LinJo a estu rt•p1·e;.;1_•11lanlc o direito de l'X<'l'l'.l't' a~ 111<',.;nrns
funcções t'lll nome da referida üOrpuração, como si """ pr<~pí'ÍO
fosse aceiouü;la da companhia.
mao~

8:2. U inst.r·unH•rilo que constituc o p1·oc1uwlur ,. ;1 pl'ocurar.;ão publica (si houver) segundo a qual é cllc indicado
devi• ser depositado 110 domicilio social da companhia, pelo
llll'llOs 118 hol'as antes da hora mar1·ada para a asst'1tlld1;a ou
a~senlld•;a adiada, eonfor·1111• ftir o ea,.;u, ua •1ual a 1ws~oa norm•;Hla t'lll tal i1tslr1111wnlo su prnpõc a \'Olar.
8~!. (Jnarnlo l1011Yl'L' 1•oss11idon·,.; culkcli\os, 1·.-µislrados
du aq:i>L'S, q1wlquer 1rn1:1 d•~~,.;as pl'Ssoas pód·~ ,·ol;rr 1•111 qualq111•f' assP111lil"·a q11e1· pc•ssoal1111•nlt', q111·r por pr11e11r;u:iio. l'elaLivameuf.1• a faPs aei:íks. 1·01110 si ;;ú Pila tiv•!~S" direif11 a isso,
e si rnais d1• 11m dos lae,,; possuirlu1·1·s cull1•1·Li\11s '-""'Lin•f' prnSL'nf,, em qualqurl' asse111hl•"a ou Jõr· n•prl's•.•11larl!> po1· p1·01:.urnçiio, sómP1ll1' aquella das pessuas r11.io fl()llIL' esl i\ ''" 1·111 prilllPiro lut:ar 110 regi:-dl'U. rulaLiva11w1tle a la1•s a1:1.:lí1·s, fpr;í dirrilo de \'CJto, 111ia11to a l:ws ac1)ks. <Js diy1·1·s11..; l1•sla1111•1Jll'i!'OR
O\l i11v~nt.aria11tes Ue Ulll ltH'Illhl'O 1'aJJ1•1'id<>. 1•111 Cll.i" 11<>1111' l'Sf.i\'l'l'elll as ac<,'Õl'S, Sl'l'iio 1·011sid,.1·ados. pa1·;1 11s fins d1•,.:I :1 1·l:1\l~1i1:1. poss11ido1·1•s eollediYos.
8 í. O Yoto dado de a1:cL1rdo com os t.,1·111"..; d1· 11111 insl 1·u1111•1tlo pal'I i1:11lar 011 d" proe111·a\:f10 pullli1«1
\'a lido, 11iio
obstante a morte préYia do outorgante. ou a cassação fio in!ól 1'11111P11t11 parlic.ulal' 1111 publico. 011 a trnnsfr1·1·111:ia da :wção
J'l'ial iva1111•ui1' ;í qHal 1" dado o \Olu. 1·11mta11to qu1• rnmlrum
aviso por PSl'l'ipto a l'l'SJlPilo da 111nrl1'. r·ass:wiio nu trn11sfel'•,ll1·ia le111ra sido !'l't:l'hidu llll 1•s1·1·ipl111·io d:1 1·11111p:1111iia. antes
da :1ss1•mlrl1'a.
R:í. <Jualqur.r m(•mh1'<1 r0sitll'11il' l'1»rn do l\1·i11u-l 1 nido 1~íde
por· 1111'io d1• pror11ra1.:iio puldir·a 1:011slitui1· ..;,•11 pl'oc111«1dol' a
q11alq1wr J>l'Ssoa, pal'a o f'im dP yofar· 1'111 111ua df's~as a:'<s1.•111lii1•as. prnf,.111!0 tal p1·1.11:111·a\,'.ft0 ""'' 1•s111·1·ial. 1·0111 pod.-1·r·s l i1nif :1dos a q11:1lqup1· asst•millt'•a pal'l.i1·11la1" m1 s1•r gPral " Pxl1•11siYa a todas as asspmlJk•as f'lll q111: tal lll('fllill'IJ f.-11ha dit'Pito
dn ynf.o. Todas estas prn1·u1·aç.õl's iJ,.,·c·rn """ apf'1•..;p11fadas no
c,.;l'riplnrio da eompanilia P alri dpixada~ tl111'a11l1'. i"'lo 1111·11os,
íH lror;1,; anLP~ de pl'oduzir effPitn.
trn. Todo o instrmrwnlo qur• 1·11nsiil11il' p1·1w111·ad!l1'
1.anl.u qu:rnto a~ r·ireum>'lancia,; o pl'1·milt.ir1•111. "''" pa,.,sado na
f•'ll'ma nu r·om n !'onfr'údn srguinlP: «San Paulo l ,a11d Cn111pany,
T.i111il1•d ». Eu ....... dP ....... seJJdn nw11d11'n da «San Paulo
L:111.J r:nrnpan~" Limilllri ». 1wlo p1·rsP11f,. 1:011,;I iltw ,. nn1111•io
m1•11 haslantP prncuraflor a ....... dP ....... par·a Ynlar por
111im " P111 111P11 11on11• na ª"srmhlt'•:1 s-rral nl'diJJal'ia 1111 1•xtraOl'dinaria (r·onformP ftir o c.aso'1 rla 1·nmpa11lria a 1·,.alizal'-S!' no
dia .... dr ...... dl' 101 ..... ·~ 1•rn qualquf'I' adia111,.nf11 dPlla.
E dl' como foi frito pPlo mPu proprin punlrn as;;ignn aos ....
dia" dr'. ..... rle !!li .... '.'lumPrn dr acr,ÕPS ......
81. l\'r11l111m rnP111hro tPr:í clin•itn d1· p..;f:11· p1·,.s1·11L1'. 011
de yofar Pm qualquior nssnmpln. q111·r Jll'S-'''J:i111w11i<'. 1.pwr JHH'
p1·1~1·11r:11;iio, 011 1:omo in·ne11rador df' n1ilro lll<'lílhl'o. r~111 q11al(J\lf'I' as"<'mhl•'a
geral, ou escrnlinio. ou a s1•r cnJJlado no
r111n1·1n11•• emq11antn qualqurr <'!ramada 011 011fl'a snmnw fr1r <lPvida P raga\'Pl :í cnmpanhi;i. r0l;ifi,anw11f,. :1 q1i:1lq111•r il;is
ar·i:õr•." d0 la 1 rm~mhro.
88. ,\ procura\:fio para yotar· s1•1«í r·onsitlel'arb 1·111nn si incltr i"sP poderes para pedir cs::rntiniP. Os di1·1•1·inl'l'S IPr:in n
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liberdade, a 11:xpcnsa,; da companhia, de preparar e emit.lir instrumentos scllados para a nomeacão de procuradores, ,i1 de
mandar cnvcloppes impressos sellados aos membros da co111pauhia pa1·a sct·Pm devolvidos :i enmpnnhia a exp .. 11sas deHLa.
ASSf.1\1\lLths ll.\S CL.\SSES ll•JS

J\I

El\1111\0S

8\l. Os possnidores de qualquer classe de acçiks prnk111,
qucr antes quer depois de realizadas, por uma rcsolnção PXtrao1·di11aria approvada cm uma assembMa de lacs vossu idol'es de acções da respectiva classe, consentir cm nome do todnH
os poHsttidoros das mesmas na emissão ou instituição do qua1~s
quer acções da mesma classificação ou que lenham qualquer
prioridade sobre as outras, ou no abandono de qualquer prríPrcncia ou prioridade, ou direito especial, quer com respeito ao
capital, quer aos dividendos, qner a qualquer dividendo :rncrP~f'ido, ou {t l'l'ducçiío, durantr alg-m11 tempo, ou Ilt'l'!ll:llll'lll•·mente dos competentes dividendos; ou cm qualquer projeeto do
l'educção do capital da companhia que affecte prejudicialmente a classe de acções, comparal.ivamente a qnalquPr 011lrn
classe; ou no abandono ou na altrração de qualqurr din•ito
de \:oto que affecte esta classe de acções: ou ainda no caso tlt~
venda de empreza, ou de todo ou parte do activo da companhia,
em qualquer project.o especial de distribuição do produdo da
vef!cta, embora em desaccôrclo com os direitos legaes dos membros, devendo tal resolução ser obrigatoria para todos OP possuidores da classe, comtanlo que este artigo não seja lido como
implicando a necessidade para essP cniisentimrnto Pm qu:ilquer •caso, em que, sem este artigo, o ohjccto da rrsolur;ão pnc1e8sc te1· sido effcct.uado SP!ll Pile.
90. Qnalque1· assembléa l1ara o fim da clausula prPcedenf.e
será convocada e dirigida, em touos os rPspPitos. o mais approximadamcnte pos;;:ivl'I do modo JJOl' que li dirigida uma assembléa geral exfr:10nli11ada da co111p;mhia, coml.nnt.o q11c nm1h11111
mrmbro que não se.ia direc!or tenha direito a aviso a respPi(o
de ou para tomar parte nella, a menos quP seja JlOssnid. 1· de
acções da classe que a rrsolnção tPm de affrl\far; q1rn não sP.i a
dado Yoto algum sinão rnlativamente a acçõe;; desta classe e
que o quorum para essa assemtl(•a seja constituirlo ele ml'mbros que possuam, 011 que rcprel"Pnt.em por procuraçiw, no
minimo, um terço das acções cmittidas desta classl', e que
quaesqucr tres memhros presentes, ou rrp1·p;;enl.ados por procuração e com direito a yotar na assemhllla podem perlir po1·
escripto um escrutinio.
DOS DlllECTORES

9L O numrro dos dirC'rtores nunca se , salvo tldcl'Jllinação cm contrario, da assembh;a geral, inferior a tres n()rn
superior a cinco. Os primeiros directores da companhia !"eriio
designados pelos subscriptores do proj eclo, que podem func-
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cionar quer na assembléa para a c111al forem convocados f.odos
esti-s .~11hscriplores quor por inslrumenlo assignado Jif'los JH'oprius punhos da maioria de l.aos suhscriptores.
!l:'.. Súmonfe a possc1 1.ilnlar de mo acções da companhia
l1allililar;í para o ('ar1.m dP dircdor, salYu lralanilo-sc dos prillll'il'Cls dirpclorcs.
!l;L Cada direcl.or (qne não o ~lireclor gpi·entc) será pago
pplas « des1wzas geral's » da companhia, a titulo de renrnnPrar:ío do ~cus serviços á razão de f: 150 por anno, cab!}ndo ao
1>rP,;idonte urna somma addicional <le f: 50 por armo, devendo
tal l'<'llll!nera(:ão tender a augmentalr de dia para dia. A companlr ia peide, cm assembléa geral, augmenlar a imporLancia
d•'''ª remunera~'ão quer permanentemente, ciuer por mn anno,
on po1· um pe•riodo mais longo. Quando quer que os lucros de
i1111 anno, estimaveis parn os dividendos, forrm mais qun snffini••111••s para pagar um divirlrndo sobre as acc:•)cs cmif1.idas da
t·rnnpanlria, á razão do 10 % ao annn HobrP a imporl.a11cia in1c•.c:Talizacla elas ar,~·ííps rcspcctivamenle cmiLl.iclas, aos dir(•ctor1•s assis! iwú o dirPifo d" !'<'eebcrcm 1·.omo 1·u111un•·1·;11;ão ,;upplc111<·11iar dos s•!US servi<:os d11rante o anno 5 % dos lucros
PXt'"d"nlcs elo referido anuo. Qualquer ouf.ra rernuneração
s1111pl1•111Pnlat· de~sa 11:i1it!'í'za sc"l'Ú dividida entre os rlir0r,forrH
cln 111ndo que PllPs, do 1etHpos a !Pmpos det.crminarem, digo
cott1bi11arern e. cm falta de combinat:ão, cm WC\,'ÕCS iguae-'l. Por
rnorf1•. rdirada ou cessac;fw de mandato de qualquer direclor
a sua l'<'lllllllEWação, bf'Jll c~omo a l'ült1Ul!P1·a•:ão supplPmcn~r',
sp1·;'1 1,alnilada na parir IJll<' ern1lier an dito clirPcLor, ai<'· a data
da !'<'.~Jlt'C'f iva JllOI'( "· retiraria nu cc>ssa(;ão do mauclaln.
!l í. Alt'.·m da rnmunc·r·acão merwionada 110 arti;..:o Jl'!'rced1•11I". os dirc,rlot'PS sorãn l'<'Plllbolsados das dcspezas raznavc•i.;;
d•~ \ ia;.:1·111. !miei ou 011fras que fiwt'f'Hl afim 1h' fomai· pa!'f(!
11as 1·•·1111iíiPs da tli>l'••cloria ou elas cornmissões da dirf'cloria:,
Plt nas assembl(;as gerans. ou de outras despezas que elles fizerem quando lratarf'm dos negocios da companhia .
..'\T'l'HlntJIÇÚE8 Dtl8 DlllEC:'lDllES

\1:,. Os negocios da r,ornpanhia serão ad1ui11isf rados pelos

que\ pagarão todas as despczas de ou aeridnn!Ps :'t
cm1sl.iluição e ao registro da companhia e á emissão de seu
cap i fai; ou trosim, podem elles exercer todos os poderes oda
ro111panhia, afóra aquclles, que pelos estatutos ou por estes artigos, cabem á assembléa geral da compan'hia exercer; sujeitos
nl!P:-;, todavia, a quacsquer regulamentos desses' artigos, 15s
disposic:õPs dos estatutos e aos regulamentos qur não sejam
conlradictorios aos regulamrntos e disposições acima mencio11aclo~, segundo seja determinado pela companhia cm assemIJl1;a gc•r·al. Nenhum regulamento, porém, feito pela companhia l'Ill assembléa geral annullará acfo algum antcl'ior dos direct(n'es .que teria sido yalido si tal regulamento não tivesse
sido feito.
dir•·1·i•ll'<'~
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VG. O cargo rk di rectol' serú considerado vago:

a) si elle fallir ou ficar insolvavel, ou fizer conGrll'dala

rom seus eredores;

b) si elle 1fiea1· 11u•1lll•capto ou soffre1· de alienação ou pe1·l.urbação mental;
e) si fôl' conveneido de delicto passivei de pena;
d) si elle deixar· rk manll'1· a necrssaria qualificação de
acções (si houver);
e)· si, achando-se no Reino-Unido., ellc não compa1·ecPr eis
reuniões dos diredores durante um periodo dP ('f'PS lll•'ZI'"· Sl'lll
lil'<·nça esµoeial dos oulrns directores;
{) si elle partieipar· pOl' es<·ripto aos diI·L•ctorP,; r/lte rr•,;;ig11a
o seu cargo. Mas qualqrw1· ado prnticado Plll boa'\'•' pPlo dir·r·etor, cujo caq.~o vagar nas <·ondi<;õPs aeima 1111)11i:io11adas. ~P1'ú
valido, salvo r;i antes d•' p1·atical' tal caso f Pnlla sitio dado
aos dirnetores um aviso lllll' 1•,;cripto. ou ten·ha sido la11\;ada 11n
livro de prntocollos do,: dire!'tm·es uma d<'claração IIH'llcio11ando que o rPferido Llit'l'<'lor dPixnn d" Rl'J' din•efo1· da 1·0111panhia.
'· 97. U lll direetor lJôde oecuvar qualquel' ouf rn ea1·go 1rn
companhia Juntamente com o cargo de director nas condições quanto á remuneração e ao demais~ que os directores combi1ia1·Pm. 11ã1J devl'THlo SPr dnstituidn do seu <'.aq2;r1 pPlo f:wln d1•
P11Lra1· e111 co11!.rados, comhi11a1:f)(>S 011 11.-grH'in 1·0111 a <·ompanliia, rwm ;;1~r:í a1111ullado 1w11l111111 1·1mt 1·ado, 1•11111hi11a1::ío 1111
negocio com a companhia 11P111 tfw poueo Sl'l'Ú u111 di1·1·.1·fo1· olll'igado a lH'esta·1· contas :í eompauhia de q11alL1u1•r lu<·rn .q111•
advenha rle qualquer cont.l'acto, <'omhina\;ão ou nPg•H'.iu 1·0111
a companhia pPla razão dn SPI' p}}P part.ic.ipante 011 i11fpr1~:':
sado no, ou pol' tirar prnveito do lucro d<) qualt1111•1· 1·01tlntdo,
eombinação ou 11Pgoeio eonge11e1·<', sendo simnlta1wa111 .. 11l1· di1· .. _
ct01· da companhia, romtauto que PSHe di1·Pdo1· div11lg111· :í direi·.toria no, 011 antes do tP111po em q1w l'lle tivrn· intp1·1•s,.;I' "lll
tal cout.rnctn, a1Tanjo 011 1wgoc.io, ou si adquirir -s1•111PJl1a11te
interessl' post .. 1·i<i1·ntrmt.e, divulµ-ue ú dir·ndoria. na Fl'illll'il'a
occa~ião
pu,;sivel, 11 fado de ter adquirido tal i11fp1·1·s,.;1'.
Um dircctor forá o direito de votar na qnalldadu do
director em qualquer contracto. combinação ou 1wg1icio
em que fôr interessado, ou em quah1uer assumpto que com i.~so
se relacione, desde que Pile tenha divulgado ú direcfol'ia 11 s1•u
interesse.
98. Os dirPclores restantes podem, mão ohsta11tc, prPP.11clter
qualquer vaga em seu seio, mas de modo que si o 1111m .. 1·11 de
directo1·cs fôr inferior ao mininrn acima Pspccificado Plleii 11ão
Jll'aticarão 0111.ro acto sinão o da nomeação do dircctm· ou dos
directores, on a convoca<:.ão de uma assembl1;a geral da eom1ir1nhia, atr qne o numero de direetores tenha completado o dit.o
minimo.
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99. Um director desta companhia póde ser ou vir a ser
di!'ecLor d!l qualquer outra companhia incorporada por esta
companhia, ou em que ella fôr interessada como vendedora,
accionista, ou de outro modo, não sendo tal dircctor obrigado
a dar contas de quaesquer benefit;ios recebidos como director
rn1 lllt'J11l1ro dt> uma tal companhia.
COl\10

SE

ItE\'lêZAl\l

OS

Dll\lWTOl\ES

100. Na assembl('a. gpra.I ordina.ria do a11110 do 1013 o na

asst•1Hhl(~a geral ordinaria de cada mmo s11bsPqnmüe, um terço
dos dirt~cLores então AXistenlPs, ou caso o sPu numero não seja
oxad.amente divisivel flOI' tres os directores que rPprrsentarPm

o quociente mais approximado de um terço, dPverão dPixar os
respPe!.ivos cargos, obedrc·endo a ordem dr an f.iguidade. O dirr1·f01·-1.rnl'PIÜP Pmqnanto sn consm·yar· ne>;f.P 1·arg11 niio esfar:í
s11.iPifo :í. retirnda, segundo esta. dausul;1, 11P111 Ptil 1·ai·:í no
1·11111p11fo do numero de directorrs a retirar-st~.
1n1 . A ordmn, a qup devem oiJedrcer os d irnctores na rei iradn sPJ'Ú determinada por sortrio. salvo 1·omhinat;iio foita
P1tl 1·1• os prop!'ios di r·edm·es. E toda~ ns YPZPs qnn d ivPrsos d i,.,.,., Ol'('S t Pnham occ·upado o earg-n du I'an te igual •'spaço de
f1•111po, e nlgnns ou fH\rrwnf.:• um dPstes dit'Prtort'S fn11lrn que
1·1•f i1·:ir-~t'. os direc.torPs ou o din·rtor a 1·ntil'al'-S(' s1•1·ú.•P111
falia dP acclirdo, tirado ú sorte. Para os fins de rei.irada pelo
,.,.,,.z:1111P11io. o f.('mpn do cal'go do dirPrto1· sel'ú ('Onlado a par1.il' d1· s11a 111fi1na 1to111ra\:iio. O di1·prior a. rPfil'ar-;.;p pod1•1·:'1 snr
,.,.,.J,.ilo.
!O:.'. A c•on1pa11h ia. na. assf•mlJh\a geral em que q11ansq11er
di1·1·t'fm·ps sr rotirar·pm da maneira ac,ima dita. vrenrn·her:'t os
cargos vagos dA outros quaesquer qun na occasiiio ('S!l',jnm vagos, PlrgPntln o m1mPro neressario dA pPssoa.s, a 111P11os qno
a 1•.rnnpn11ltia 1·psolva rednzir o 1111111ero de di1·p1·tnrns.
JO:l. ~Í ('fll flllalqllP!' a,;sPm!J](•a, t'Jll qnP f ÍYl'l' flp l'Pal izar-Sü
a f'lt'i(;ão pm·n a~ vagas dP clirP<~im·ps, niin fo1·pm Psi.as vagas
pn•c•111·.h idns, os dir!lcf orps a s:.ilt irPrn, 011 011f1·os q11nPsq1wr,
l\11jo.~ c·al'gm; não t.ivPrrm sido prrerH'hidns, CTP\'t•m, sujf'itns a
q11alq111•1· J't'snllu:iio rPdnzindo o n111t11'l'O dP dirPcl.01·t·s. contillll::lr 110 PxP1·ri1·io dP 1rnas 1unr(:Õt'~ af P a n~;;;Pmblt'·a geral orrlinar·ia do annn sPgui11!.P, P assim pol' d(•antf' nf1; q11P SP11s ('a1·1.uis
Pslc'.iam pl'i1Pnchidos.
101. A assembl1'a gpral da companhia p(iflP.. dn tempm; a
1,(~mpos, augrnentar ou reduzir o nunrnro de dirPclorps, hmn
como dPim·minar Pm fllll' reveznmpnfo fal lllllllf'l'O n11gnwnlndo
011 1·Pd11zidn d('YP deixnr n cargo.
1O!>. Q11alq11p1· yaga quP pon·put,nr·a Yl'nlin a da1·-sp na
j11nta do,.; direcfores fJt\dP ser preenchida pPlos directo1·rs, mas
a p('ssoa nssim Plnita conspn•ar-sr-lta no car·g-o s1ímf'ntn aM
a 111·oxi111a. nss .. mlili'a gm·al ordinaria da rompnnlrin. q11:rndo
(•11fãn si' 1·,.fi1·a1·:'1. pndPndo, 1•nl1·pfanf1i. Sl't' l'l'l'lt~itn.
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f06. Aos direclores assistirá o direito de nomear 011fras
pessoas para os cargos de directores, comtanto, porém, que o
nnmero total de directores não exceda o maximo acima prPscripto. Qualquer pessoa assim nomeada apenas mantc1·-sp-\ia
no cargo até a proxima assembléa geral ordinaria da compa11hia, quando então se retirará, podendo, porém, ser reeleita.
107. A companhia em assembléa geral póde exo1wral'
qualquer direct.or antes da expiração do prazo de seu cargo
'l nomear outra pessoa para substituil-o.
108. A pessoa nomeada segundo este ultimo artigo conservar-se-ba no cargo apenas durante o tempo em que o director a quem e\la substituo. ter-se-hia conservado no r.an~o
si não tivesse sido exonerado; esta disposicf'w, poróm, 11:\0
Jlt·ohibirá a sua reeleição.
109. Qualquer membro que tencione propor qualquer outra pessoa, que não seja um director a retirar-se, para a elciriío
ao cargo de director, dará um aviso, por escripto, com a
prccedencia de tres dias á companhia, comtanto sempre qne,
>1i os membros I1I'esentes á assembléa geral consentirem por
unanimidade, o presidente de tal assembléa tenha a faculdade
do desistir de semelhante aviso e de submetter á :u;;s<'ml1l•;a
o nome de _qualquer pessoa devidamente qnalificada.
DIREC'l'OllES ALTERNADOS

110. Um dircctor THíde, por instrumílnt.o de scn p1'oprio
punho, nomear qnalqucr· pessoa, seja ou não mPmhro da •·0111parnhia, e que rnr approvar:la pela junta de directores, para
seu substituto, e caria um dc.~ses substitutos ficará infif1tlado,
emquanto na investidura elo cargo, a tomar parte e a Yofa1·
nas assembléas dos r:lirectores, bem como a ter de exercer
todos os poderes, r:lireitos. deveres e autoridade do r:lircclo1·
que o nomeia, com a conr:lição, porém, de nPnhuma destas nomeações tornar-se effectiva sem ou até a approvac:ãn da
junta de directores por maioria absoluta. devendo tal nomeação ser inscripta no livro de protoco\los da dirrcfr\l'i:t.
O director póde. a qualquer tempo, revogar a nomeaçfío do
substituto por elle nomeado e nomear uma outra ppssoa P!ll
!leu Jogar, sujeitando esta nomeação á approvaç.ão acima referida; caso, porém. o diredor falleça ou deixe o cargo, a nomeação do seu subl'tituto ficará desde então sem effeito.
111. Toda a pes~.oa qt!e agir como substituto de d irPf'lor
será funccionario da companhia e perante a companhia sPr:í
sl'imente responsavel por seus proprios netos e faltaR, não dPvcndo ser considerado como agente do director que o nonwia.
A remuneração desse sul1stitnto será paga da renrnrn•r:11;iio
pagavel ao director que o nomein. devendo consistir na pa1·f n
desta ultima remuneração que fôr convencionada Pnf n· o
substituto e o director que o norne)a,
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DlREC'l'ORES-GERENTES

112. Os directores podem, de tempos a tempos, nomear
mu ou mais de um dentre si, para direclor gerf'1ite ou diredores gerentes da companhia, quer por um tempo fixo,
fllH'r sem limitac.ão alguma quanto ao perioclo em 1pw elle
ou (' lles, tenha ou tenltam de conservar-Sl' no cargo ; e podem, respeitando qualquer contracto entre ellf' e a companhia,
rle tempos a tempos, exonerai-o ou demittil-o do cargo hrm
1'<11110 nomear outro ou outros, em suhstituü;:ão.
113. O rlirector genmto ficará sujeifo, rf'speif.adas as ('flUp11laçõf!s rle qualquPr contrndo entre olle o a companhia,
ás mesmas disposiçõP-s que os outros direcforPR da 1·ompanhia, quanto á perda do cargo o á exoineração; c:iso Pile por
qualquer n10tiYo, deixo o cargo de diroctor, iJJSO for:fn llllllll'd inf amf'nfe deixar:í tamhem de ser direcf.or gerente.
115. A rnmunr1·ai::fío do direclor gerPnfP. sf\rá fixaria res1wif.ando-se qualqunr rnntracto entre elle e a companhia,
JH'los directol'us, ou pela assemlll1\a geral da companhi:i, pod('rn]o SC'l-o por meio dP vPncirnenlos, commiRsões, JHH'<·en1.agPm, participação 11os lunos, 011 pol' q11alrp1P1' 11111, 1111 iiot·
1ndos cs!Ps modos.
11ii. Os dircdorcs pndP.m, dn t.P111pos a 1.cmpnR, <'nn~ar
e ronferir ao dirod.or gPrm1f.n ont.ãn mn r•xf'rr·.icio. rPrlns rios
podPt'es qun, cln acr1·\rrlo 1•om os p1·esPnli>s estatut.os, elevem
sf'r ('Xf'l'Cidos pelos dirnct01·ps n q1w csf1~s .iulgarf'm cn11\·t>nienf,n (r•x1~luindo a fnf'11ldarln rln faz<'r c1Ia111adas, d1•f'larar
a1·i:.1íos cm commisso, 1·011t.1·ahi1· Pmp1·1•sUmos 011 í'miflir dl'/J1•ut11rl's), pnclenrlo taP..~ 1rndnrP-s S<'l' ronfpridns d111·anl<'
o
ti:mpo e ser nxercidos 1mra f.ai>s olij ect.os e fins e c•m tars
formos e condições, e com taes restricções que julgarPm opport1mas, podendo de tempos a tnmpos revogar, rrr.irar, altrrar
ou Yariar todos ou alguns dos f:ws porln1·<'s.
OnIJEM DOS Tll.\TI.\T,trOS IJOR nrnEr:TOllES

i 17. Os rlirrctorPs f.rrão a fac11 ldadn rle rc·uu ir-sP para
trai.ar rio P-xpccliente, adiar 011 dP. outro modo. rPgnlar as suas
reuniões como julgarem ronvrnicntr r poilPm estauolPrPt' o
q1w1·um necessario para o P-xprdirnte; salni rlrf Prm inni::ão rm
f'nnt rario rlous dirrrtoros fari'ío q1101·um.
f 18. Qualqurr diroclor p61fo e o irncrotario. a pf'dido dP
.qualqurr dirPetor, ·do've em qualqur•r frmpo convocar 1111ia
rr·unifw da dirccforia. As quosfõrs .que SP snscitarPm f'lll
q11alquer rP-1mião dos directore.~ srrão decididas pela maioria
dP Yotos das rlirectorias prrsentos. ,A npnhum director a11sr>nfe
do neino-Unido scr~'i nrcrssario participar as reuniões dos direclores,
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U9. Os direclores terão a faculdadP de elegpt· o prPsidente de suas reuniões, bem romo de determinar o período
d1• tempo em que elle deve fnnccionar romo tal. Na ausenria
do presidente lf'Í houYPrl de uma reunião, os dirPrtores presentes designarão algum de Sf'llS mPml1rns para prPsid!'nl.l'
da rPferida reunião.
120. A rrmnião dos rlirectores, na qual l1011n•1· 1111m·11m
SPl'á competente para exe1·cpr t.odos ou. alguns dos pndl~J'es,
autoridades e atfrihniçõí's de que, Sl'gnndo os presí'nlps Pstatutos, PllPs PsliYPl'Plll o\l rpll'. em gPral. os rli1·Prtorps d!'\·am
f'XPJ'Cer.
1?1. Os dirl'rforPs porlPrfío clP!Pgar algn;1s dos :podPres
sPu;;. sa!Yo os flp contraliir Pmprest.imos e fawr 1·ha111adas, a
llma c·.ommissão c·nmposta dP tal mr•mhro, nn rln faPs mPmh 1·os dPntre ;:; i, qu P .i 11 lgarPm ·r·onvPnient e, hPm <:orno !'<'Yoga r
a mrnwaçfío rir> qua lqur>1· dPl"~a;:; romm issõPs. Qualq11Pr c•ommissão dessa na f ll f'r•za dpy1•r:í 1·on formar-sP, nn PXPrri1'io ri.ns
podPres d!'legadns, rom os rPgulamrmt.o;;; qup dP !Pmpos a fprn ..
pos lhr> fnrP111 impostos pPlns dirr>r.torPs.
12.?. ,\s I'Pt111iííP.s ,. a :11·dpfll dos frahalhos dP q1wlq11p;•
dPstas r.ommissííns. r•nmpnsta.s 'df' dnus ou mais mPmhros, ohPclPcr>1·ão :ís disp,isit:\•Ps arp1i contidas para o rrgulamr>ntn da~
1·1·1111iõPs P da ordr>m d11;:; tralmH1os dos rlin•rloms. tanto quant.c
a Pilas 1fo1·1•111 applic'aYPis P não são invali<larlas 1wlos fp1·1rnis
r·xpri'ssos da i10nwa1:ãn ria cnmmi><sfío. ou por quar•squr>r rlPssPs
l'Pg1ila111Pnfos Pomo acima ficou dito.
1?::l. Todos os artns pra! iradoo; bona fide por qualqnf'r
rP1111ião dos dil'PrtnrPs, ou por urna commissfío dP dirPdorr>o:.
c111 pn1· q11aiq111·r outra 1wssna qu,. PX't•r-c:a as fu111·çõ1·.~ dP rlir1•1•fo1· --- ainda mPs11w rp1P ,.,.nham mais tardr> a r!Pscnbri1· f PI'
l1avido q1ialip11·r dl'fPito 11a 110111,.ação ili' q11alq11PI' \1111 rlil'l't'I01', nu 111•ssoa 1'11111·C"io11a11rln na..; r·o1Hliçi\Ps acima ditas, 011 IJlW
Pllr>s. ou al~1111s r],.11,.s tP11ha111 pr>rdiclo o rargo. - sr>rão tão
Yalirlos como si rada uma dPssas JH'Rsoas tivr>ssP sírio rlPvirlanwntf' nomPada P f'ossP qualifir•arla eomo rlirr>rtor.
124. Os dirPr·.tm·r•s mandal'ãn rPdigir arta;:; parn SPrPm
irnw1·iptas Plll li\'ros dPsfinados a contPr todas as rPsol111:1i1•,.; "
1·,.s11ltarlos rlns t.rah:ilho,.; Plll. ,. df' 1•1da,.; as ass,.mbl1"as rla Pon1panhia P rio,; dirPc!nrr>s. rroda a arta nas Pondiçõr>s arima rlifas.
quando dPstinarla a sr>r assignarlá 'Jlf'io prf'sidPntr> ria assf'mhli'a
suhsPqUPnf P da r·o111pa11hia. ou pr>los dirf'r!orPs, Sf'l'tÍ PYirlPnria
111·ima f a ri e dos far·t os nrlla meucionados.
1 ?.5. Qua lq111~r rPsol11çãn por Ps(~.ript.o assignada por fodm·,
os rlil'Pl'torPs 11a Tnglaflorra. sPr:í t:1n Yalida f' pf1ficaz r·omn ""
fiyr>ssr~ ;;;ido fnrnarla f'l1l uma 1·P1111iiío dos dil'r>rforr>.s. flf'Yida11•Pntn conY1wada P r·onstit11i·rla.
12ô. Os ri i l'Pf'.[nrPs porlr>rão 1~011cr>dPr uma rPmunPração
PSJIP('ial, rlos funrlns da 1·nmpanhia. a qualq11Pr dirPrtor quf'
sahil' 011 rf'~idil' fr'il'a rln TIPinn-Unido no i11lr>1·pssr> da rnmpan lt ia, 011 qu" !'lllprebPn!ln q11a lquer f.rnha lho arld ic ion:i l no
que •" gf'ralnir•n!P Pxigirln rlns rlirPrtorPs rln uma r·ompnnhia
~1·111Plhmtle a Pstn.
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DIRECTORIA LOCAL E GERENCIA LOCAL

127. Os directores niidarão, dP l.i'mpos a l1•mpos. dP administrar os 1wgocios da companhia em qualquer parte ou partes
elo rmtudo, do modo ·f!lW julgarem convcnientr•, e especialllll'Tlf" Psi abelecrmlo juntas locaes, din·r·.torias ou commisRõcs adntinistrat.ivas, admi11istracão ou 1·onsclho, 1111 lambem
ag1•111·ia~ para gpr·ir· as nwsmas, p111lt~11d11 111111wa1· ·'lllal'Slflll'l'
pu:<~oas parn membros dr qualquer· dPssas .i untas Joc.acs ou
rornmissõe~. ou quarsquer gernnles ou agrntP.'i e fixar sua re11111111•ra1:ão. QualquPr drssas nomeações sel':Í frita nos termos
n 1J'icar:í sujeita ás condiçõfls qur a dirrctoria julgar· conveniettte, podendo a dirnctoria, 0111 qualqUL'l' tempo, Pxouerar
Ioda <' q11alqner pessoa assim nomeada.
128. Os directorrs terão a fan1ldadr d1~ d1•legar a qualqu1·1· junta local, a qrnwsquM' 1·0111111issõPs rn1 ag1•nll's, 011 a
um otr mais de SPll proprio seio, ou a qualtJttl•l' gl·r·enle ou
outro ru11C"rio11ario, aqunlles dos 11odpres fl al.trilrniçõPs aqui
cnn feridas :'t dirnef.oria, qu,r~ elles 1·.onsiderarc•m 1iecPssa1·ios
ao andamr•nto dos negocios da companhia, ou a 11al'f1) dos
nwsmos, podendo, ele temJHl~ a h'Tl!JIOS. revogar lodos, otr al.~·1111s dos porlerl's delegados.
IHlP0811'AlllllS

t2!l. Os dil'ectorrs podrrão, em qualrp1Pr trmpn r si .iulgal'em eo11\·f'11ic11te. no1111•ar dPposit.al'ios a qualqUl't' pessoa, ou
rpraP:<l!llPI' 1wssoa~ :(indusivn os di1·Pct.01·<•s (]a r-ompa11hial ou
1·111 pon1ção para q11al11um· dos fins a qtrr• SP prop1le a 1•omp:i11ltia t' ]laf'l.il'ulal'menle para a1'Cl'ifar· e g11arda1· l'rrt duposil.11. 1•1n nome da 'i'ompa11hia, qual11uer propJ'il•ilad1· prrfc11cPnt1~ :í companhia. 011 p,m qup Pila seja infp1·es~nda, p11di>ndo
f'Xl'l'·lllar P fazer todos os actos, mandados e eotr:<as 1p1e i'ot'l'lli
lll'l'Pssarios para investir na mesma a qualqtu~r .,1 .. ,;sas pPssoas
011 cor·por·nçõl's. Todo o 1fopositario as,;im 1101111•ado pod1•1·{t
s1•r exonrrado pelos dit-ectores n tf'r;í a rPm11nernçii11. os pod1·r1•s <' i11dmnnizaçõ1•s, bem como cxp1·ce1·(i as l'nn1·çõt•s d1• seu
i':11·go ficaní sujPito ao r·pgulnmP1t!o IJlll'
di1·1·1·lo1·1·'· ''ºIli
n 1·11m111•f l'Tl 1e sa11eção, c~tnlrnlrcPl'l'lll.
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130. ÜR rlirectorAs munir-so-hão rlc um sf'llo 1·1111111rnm
da r·ompnnhia n zelarão pela guarda do mesmo, não rlPYPlldo
1•111' Si'T' usado sinão com autorizacão préyia rios rliredm·ps e
Plll p1·PsPnca de um dirPctor r do secrdario, ou dP 1p1alrrur•:'
rni11·n 1wssoa :nornPada pPlos rlirPdorps e incurnhida rir• ª''ic:11a1·
f11d11,.; os dn<·u1111•11tns r•m lJlll' Plln f1lr· afl'ixailn.
A 1·111npa11l1ia podf'r:i l'XPl'l'PT' os pndl'T'l'S 1·0111'1•rid11s 111']1)
§ iD do a1•to (f:onsolidaçiio) rias companhias, dn 1!)(IH, P m:wrla;·
Jll'l'pnra1· sl'Jlos offici:ws pa1·a ., rt Sl'J't'lll usados 1•111 logn1·1)S
silnnrlos 1'1í1·n do ílPino-l.111id11. ]11•111 <'1111111 p1'1d1• :11il111·izn1· q1r;1I-
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quer agente, ou .quaesquer agentes especialmente nomeados
·para tal fim, e affixar e usar esses sellos officiars fle qualq11P1·
modo permittido pelo referido acto.
INDEMNIZAÇÃO ÁS COJ\TM!SSÕES, DEPOSITARIOS, ETC.

132. Todos os directores, gerentes, secretarios e demais
funccionarios ou empregados da companhia serão indrmnizados pela companhia ·do - e os directores terão o dever de
pagar dos fundos da companhia - todos os gastos, damnos e
dospezas que fizer qualquer desses funccionarios ou emprt>g::ido8 da companhia, on pelas quaes se torne responsavel poP
motivo de qualquer contracto feito, ou de acção on de acto
por elle praticado na qualidade do funccionario ou emprPgndo,
ou do qualquer modo no cumprimento de sous deveres, inclusiYc despezas de viagem.
133. Nenlmm director nem outro qualquer funcciona 1·io
da companhia será responsavel pelos netos, recebimentos, JH'gligencias ou faltas de qualquer outro director ou fum1~io
nal'io, ou por tomar parte em qualquer recebimento ou outro
ar.to rior conformidade, on por Qualquer prejuízo 011 dnspPza
que ndvenlrn ú companhia pela insufficiencia on deficir1wia
de t.itnlo a qualquer propriedade adquirida por ordem dos d il'C'el.ores para, ou em nome da companhia, ou pela insufficim1 cin ou deficiencia de qualquer garantia em, ou sobre C[Ue alg1111s
dos dinheiros da companhia estejam empregados, ou ainda por
q11alq11er prejuizo on damnos que provenha da fallencia, insolvencia, ou de acl.o fraudulento de qualquer pessoa com q11Pn1
estiverem depositados quaesquer dinheiros, cauções ou IHms,
011 finalmente por qualquer pre.iu izo occasionado por qualquf'r
f'11gano de julgamento ou descuido de 1ma parte, ou por qualq11Pr
011 trn pre.iuizo, damno ou in fortunio que porventura su1·1•.pda
110 cnmprimento rios deveres de seu cargo, 011 em relação co111
ollrs, salvo quando tal se rlr1· drwido a sua propria df'shmwsl idade.
DIVIDENDOS

134. Su.ieitos a quaesquer prioridades que se.iam conc~e
dida8 na emissão de quaesquer accões, os lucros liqnidos da
companhia disponiveis para dividendo em qualquer anuo. ou
em outro periodo de tempo, serão dividido8 pelos membros
proporcionalmente á imporfancia realizada sobre as acções respecth·amente tomadas por elles.
135. Não se pagará nenhum dividf'ndo a não ser dos lurl'os
proYenientes dos negocios da companhia.
136. Os directores apresentarão :l assembl1;a geral da companhia uma recommendação quanto ú importancia que elll's
.itil!rnm dever ser paga a titulo de dividendo, não podendo sf'r
declarado dividendo maior Que o recommendado pelos dirl'ctorf's.
137. Os directores podem, de tempos a tempos, pagar
membros, a titulo do dividendo provisorio, a 8omma, 011 as
i;ornmas de dinheiro que, a seu .iuizo, a posição da compan li iíl
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138. Os directores podem reter dividendos pagaveis por
qm1Psqucr acções sobre que a companhia tenha um onus e
JHJdnm empregar os mesmos na ou para a satisfação das dividas, responsabilidades ou comprqmissos provenientes desses
nrllls, inclusive todas as sommas de dinheiro que se.iam devidas
i\ pagaveis por conta das chamadas ou prestações não pagas.
1:30. Caso diversas pessoas estejam inscriptas como possuidores collectivos de qualquer acção, ou de qna<!squer ac<;ões
110111i11ativas ou au portador, qualquer uma dessas pessoas
JHídc passar recibos validos de todos os dividendos e paganwntos por conta dos dividendos relativos a tal ar·çfio, ntt a l:H•s
:1<'r:1iPs nominativas, ou ao portador.
140. A companhia não se responsabilizar:í pela 1ie1·da dn
11c111tum cheque, documento de dividendo, ordem ou valn postal
qrrn fornm enviados pelo Correio, relativamente aos d ivi<ll'ndo;-;,
qrri•r a remessa tenha sido feita a pedido, quer nfío.
1'11. Todos os dividendos não reclamados durantl' um
nrlllo após sua publicação, podem ser empregados, ou uf il iz:uloR
dP onft·o modo pelos <lircdorcs em beneficio da companlria, alé
s1·1·p111 p1·ocnrados.
FCNDO DE IlESF:BVA

1'12. Os diroctorcs terão a faculdade. antes de recommendal'<)lll ou declararem qualquer dividendo, para um per iodo
annual ou outro, de providenciar para ser reservada dos lncrnR, 011 retida e posta de lado, a somma que elles julgar~m
co11nmiente para formar um fundo de reserva afim de fazer
face iís contingencias ou á depreciação no valor das propricdarks da companhia; ou para igualar dividendos, ou para concertar. melhorar e conservar qualquer das propriedades da companhia, prover contra prejuízos ou fazer facp ás reclamaçõrs
011 :is rf'sp011sahil idades da companllia, ou para outros fins
q111) os directores, cm seu absoluto cnf.endcr, julgan'm Ynnf.ajnso aos interesses da companhia.
J 't3. Todos os dinheiros levados ao fundo de resena e
lnrJns os demais dinheiros da companhia, que não forem im11wdial amente collocados, ou neccssarios para qualquer pa~a
lll<'11fo a ser feito pela companhia podendo ser empregados,
011 IL<'~Ocios da companhia, on pelos directores cm taes tifnlos
( qirr. 11ão a compra de, ou emprestimo sobre acções da companhia) que os directorcs, de tempos a tempos, julgarem conY<'fl i<'nf.cs, ficando-lhes conferidos 110dcres para, de ternpos
a 1<'rnpos. negociar com, e variar taes empregos de capital e
d iRp111· de todos ou parte delles em beneficio da companlr ia,
h<'m eomo para dividir o fundo de rcsrrva em f.rcs fundos <'Rpr.cinPs qnc acharem conveniente.
r::oNTAS

11 L Os directores providenciarão para que se estal>Plc-

çarn eonl.as exacfas dos dinheiros recebidos e dispendidos iwla
eomprmhia e de todos os negocios que se relacionem com csRcs
l'Pcl'l1imentos e despezas, bem como das proprif1<lad<'s, do ndi1·0,
dos 1T1·difos e compromissos da companhia.
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l 1tí. Os livros rle contas serão guardados no domicilio soei ai da companhia 011 em outro logar, ou outros logarcs, a juízo
dos di1·pclores.
1 'ili. Os direcl.rn·es delPrminai·ão do tempos a tempos si
" 1•111 q11e extern;ão, 1.empo e Jogar e sob que coudições ou reg11la11wntos, as contas P livros da companhia, ou alguns dPlles,
l'.ifll'ãO franqueados aos llllltl11J!'OS para fiscalização, não tf~ndo
rwnhum di1·eito algum de examinar nenhuma conta, Jiyro 011
doc11111enlo da compau II ia, excepto do modo que lhe 1• facultado
pelo;; estatutos, ou sPgundo fôr determinado ou autorizarlo
p1>la 1·psol11ção de 1111rn asscmblt'a ge1·al da companhia.
l í7. Na assembl11 a gr~rnl ordinaria do anuo de tnt:l, e
cm !'ada anno subsPqupnle, os dirPdot'f'S apresentarão :í c.0111panhia um balanço, contendo o rpsumo do aclini e passini da
companhia e a conta rle lucros e perdas, cxtrahida aff' a data
a ser 1wlle meni:ionado e que será tão proxima rio dia da assf'lll·Jd(•a q11ant.o puder srH' fixada conven iPntementr~.
1'!8. Cada um dessps balarn:os e contas scr:í assiµnadn
por rlous dirPctores da companhia, 011 si sô houver um. pm·
esfn dirPctor. Reto dias antes de cada uma dessas assemhl1;as,
uma c1ípia de caria um desses balanços e contas será franqurada
ao Pxame de todos o,; mmnhros, na s1•de social da eompanll ia.
VEHIF!í!AÇÃO DE CONTAR

1 'i!). Uma ypz pelo menos em cada anuo, após o anuo Pm
que a companhia Pstiver incorporada, as contas da co111pa11h ia
Sf'l'iio Pxaminadas f' a PXa!'lidão do !Jalanço e da conta de lu1·1·os
e [Wl'das sPl':Í re(•on!Jp1·irla por 11111 ou mais rle um veriricadorns
de conta;; (a11dit01·s). cu.ia 110111f'a1;ão f' d!•Vf'I'PS Pslal'ii11 i1 ..
[l('f\Úl'do com oR estatutos.
150. A 1·em1111p1·a1;iio dos vel'il'i1·adrn·ps df' contns (r111dilon)
sPrú fixa1la pPla ass1•111hl(•a gemi dn co111pa11hia, f'X1~1·plo 110
caso de serP111 o,.; yp1·ificadores (lf' r·ontas nomeados anlf's da
prinrnira assembl1;a gPral, ou para pl'eenchcr q11alqup1· vriga
PvPnt.ual, quando então a rASJH'('t.iva 1'1'11111111'I':lf:iin p1'•dl' .~PI'
fixada pP!os dirpcf.ores.
l:íl. Todas as c·ontas 1los direr.torcs quan!lo Yf't'il'i1:adns e!
approvacla,; por uma assembl1;a gpral serão eoncluf'ivas, ex1·1•plo
110 que diz resp<>ito a q11alq11Pr eno 1wllas descoberlo dentro dos
t1·p,q nwzes si>gu in ff~s ú approvação das mesmas. Quando qum·
qtH' sPrnelhantP PITO •f(1r descoberto dentro daquelle pei·iodo,
de tempo, a c:01üa sPr:í immPcliafamenlf~ corrigida, e a parti1·
de p1lf.iio eonch1siYa.
AVISOS

15:?. QnalquPr aviso podm·ú spr dado l1Cla companhia a
q11alq11m· mArnlH·o quer em mão propria, f!twr· l'PlllPfiP11clo-o
rwlo Correio Pm !'arfa franquearia, pndcrPr,arla a tal 11w111liro
para sm1 endernço officia 1.
l:í3. O membro, cu.io enrlerec:o official não 1'!1r 1111 llPi11nU11ido pt'1cle, de t.Pmpos a t.empof;, indicar por esl'1·ipl11 ;\ 1·11111-
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panhia qualqm'r Jogar na Inglaterra uestinado a sei· seu endereço para fins de conespondencia, o qual será eonsiuerado
seu endereço oJfieial, podendo a eompan)lia enviay a esse
mPm!Jl'li qualquer aviso p!'io no1Teio, para o rd1~l'ido 1•11d1•reço
1•111 1'.a1·ta frnnqueada.
Jfí.'J. No qu .. eoncl'l'!W aos mc1t1Lros !JlW não kulia111 1•11dcrc1:0 ul l'ieial, o aviso posto no Corl'f~io s1·r:\ 1·onsid1!1·:11lo 1·omo
tct11lo-ll1t•s ::;ido devidanwnll• eutrcg1w, '..! í horas dl'pois de lan1..'ªdn no Correio.
1rírí. Qualquer aviso a ser dado p1da 1:0111p:11tl1 ia a11s 111,.111!Jrns, ou a alguns dl'Ilcs, e não expressanwn!P Pslipulado por
esll's estatutos, s<01·á dado satisfadoriameute si für dado por
annuncio, clcv1mdo qualquer a\·iso feito pela i111ur1•11sa st'r puhlieado uma vez cm um jornal diario de Londres, c em outros
jol'llacs (si houvr•r) que os di1·cct01·1!s julga1·,.111 co11y1•11il'llln.
15ü. Todos os avisos referentes ús acções nomiuat ivas. ou
ao porl.atlor, que estejam uos nomes do;:.; possuid01·1!s 1:oll1•1·.l.ivos,
;;1•1·ãi1 1•11t1·pgul's úquPila dPstas pessoas. 1:ujo 1101111' PstivPJ' in-.
scripto ,l'lll primPiro Jogar no registrn, dM'<'tH1o tal ayiso s:tt.i~
faz1•1· a lodns os possuido1·1·::; das n·s1wctivas a1·1JíPs llo!llinativa,; ou ao portador.
lrí7. Todo o aviso quaudo l'l'llll'ttido !Jdo Co1T1•io sp1·:\ 1·ousid1:rado como tendo sido eut1·1·g·t)(' 110 dia rnn qw• l'oi p11slo na
po:<la: n para IH'ovar-su tllW a remPssa foi foila, hasl.a provar
qw· a <;a!'la contendo o aviso eslava devidamnnl1• c11dun•i.;atJa u
foi rwsta no CotTt•io, ou mn qual111ie1· f'aixa postal sujeita ú fiscal iza1;ão dn ...; f11ncciouarios posta\'S. Todo o aviso l'Pil o p1ll'~lll11ul!1'.io sf'J'á 1·m1siderado corno tP11do siun 1•ntr1·gtH' 110 dia dP la!
a111111111·i11. J•;m rwnhum caeo o dia da 1'111.rega s(•1·:i i111'luid11 na
l'.Cllllag .. 111 do 11u1111~1·0 dP dias tio adso, 111as :-im 11 dia, parn o
qual o aviso 1'• dado. Todos os Px1_•eul1H'f',;, testanwntPit·us, 1·11m111issõt>s ou dPpositarios í'Jll fall('m'.ia (ou syndico~ tlP fallencial,
on 1iquidanl1•s sPrão absolut.ameut.n obrigados por 1111a lqunl'
a1·i~o dado nas condit;õns acima ditas, quaml11 l<'nlia sidn 1•11\ iad11 para o ultimo l'tttlcreço official dP tal llll'lllhro, 11ã11 obstante iPr a companhia co111munieat;ft0 dn ll!orl1•. p1•rl11rlrnção
me11lal, falll•tteüt ou iucapaeidad1! .iuriuiea de lal tlll'lllbt·o.

158. ;.;j a 1:0111panli ia ! Í\'l'I' de liq11 iu:ll', o a1·I iYo d ispo11in•l
para a disi riln1it;fw 1•11lrn os 111ernl1ros Sl'l'Ú appli1·ado 1:01no se
SPg\11': prinwirarnPnft! no I'f'Pm!Jolso rias importaneias pagas
pt~las (ou so)l!'P.) ac; acçÕPs tomadas J'l'Sp1•cl i\·:1111e11t1~
p1dm;
111P11il11·os. 1~ Plll sPgundo logal' o saldo 1.~i l1011v1•1·; s1~1·ú dislrihu ido 1•11 l r1~ os ltlt'tnbros na p1·opo1·çã11 da i 111prn·ta111· ia paga
snl•n' as aecões por ellcs respectiYatrnmln µossuidas. Co11tla11Lo
sl'111prn lJll<' f'slas disposiçlies fiq11c111 Slt.ieitas aos di1·l'it11s do
possuidor1•s d1• act;Õi'S (si lwtl\'1°1·1 p111illidas ·'º!> 1'1J11di1:1l1"' l'Sp1•1·i:\l'S.
lrí\J. Si .1' quandn qw•1· q111\ o eapilal da 1·0111pa111li:i 1'111· diYidi<lo 1•111 acçõe~. algumas das quae,.; intitul1:111 11., s1•1t.' 111)ssuido1·1•' :í pT'dl't'1•ncia quanto:\ dist1·iln1içfüi do acli10 da t'<lll!J1a11hia
e dl'Yf'11tlo o adiyo sf'r distribuido em rs1wcie, quPr ck ai·1·1)rdo
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com as <lisposiç.ões do § Hl2 do acto (Consolidação) das companhias, de Hl08, quer de outro modo, os direitos dos possuidores
<las ac·ções, que têm tal prefcrencia, consistirão cm se1·-H1es
distribuída a parte do dilo act.ivo, que fôr determinada 110r· 11111a
resolu\;ilO especial <la companhia, ratificada por uma resul111Jt0
extrnrn·dinaria dos possuidores de acções, que tê111 dirc~ilo a
essa prcfcrcncia, tomada por asscmbléa constiLuida sónwnle
de taes possuidores (ou accionistas), em que devem estar presentes, ou representados por procuração, os possuidon•s de
nunca menos de tres quartos das acções com direito a tal !H'efcrcneia, devendo o resto <:o activo assim diiltribuivcl em espccie S'~l' dividido entre os demais membros da companhia, de
aocõrdo com os seus direitos.
Hiü. Qualquer parte do activo da companhia, inclctsiYe
quaesqucr acções de úUtras companhias póde, com a sancc;:w
de uma resolução cxtraordinaria dos accionistas, ser dividida
cm cspecie pelos membros da companhia, ou pódc ser cnl t'<•g11e
a depositarias (ou symlicos) em beneficio de taes membros, e a
liquidação da companhia poderá ser concL1il'.a e a companli ia
dissolvida, mas de modo que nenhum membro seja obrigado a
acceitar· acções algumas sobre que pesem quacsquer onus.
ilil. Caso a companhia seja liquidada na Inglaterra, todo 0
membro da companhia ·que não esteja nessa occasião no Rei110Uniuo, será obrigado a dentro de 111 dias após a apvrovac;ão tln
uma resolução effectiva no sentido de liquidar-se a companli ia
voluntariamente, ou depois de autorizada a liquidação da eo111pan~tia, mandar um aviso por cscripto á companhia communicando a nomeação de alguma pPssoa domiciliada cm Lond1· .. ~,
a quem possam ser remettidas todas as notificações, aviso:;,
processos, ordens e julgamentos cm relação a, ou de accúnlo
com a liquidação da companhia, e na falta de tal nomeação, u
liquidante terá a liberdade de, em nome de tal membro, nonwat·
a alguma pessoa para esse fim, sendo as cornmunieaçõcs feitas
a qualquer desses nomeados, quer seja nomeado pelo accionisla,
quer pelo liquidante, 0onsideradas para todos os fins como se
fossem feitas a tal membro; e quando o liquidante fizer uma
nomeação dessa natureza levará a mesma ao conhecimento du
respectivo membro com toda a presteza possivel por meio do
annuncio no jornal The Tines, ou por carta registrada enviada
pelo Correio e dirigida ao respectivo membro para seu endere\;o
inscripto no registro dos membros da companhia, devendo semelhante aviso ser considerado como entregue no dia sultsnquente á publicação do annuncio, ou no dia em que a carta fúr
posta no Correio.
Alfandega de Santos - N. GG7. - Rs. 15$000. Pagou quinw
mil réis.
Alfandega de Santos, Hl de setembro de Hli 1.-0 escriplurario, J. Rittes.-0 thesoureiro, Araujo.
NOMES, ENDEREÇOS E QUALIDADES DOS SUBSCRIP'l'ORES

'.Arthur Porer, 286, Linton Roa:d, S. E., escrivão (ou official

de ·registro).
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\V. B. 1Gould, 12, Donovan ,.\venm•, l\luswell Hill. N., con-

tador.

,\. li. BPlllll'lt, ;J;J, Endyrniun Tl't'l'a1·1•, Tirr,,J,ur·y l'al"k, N.,
seerelariu.
Ed,varu F. llnbson, l!I\, J•;asL ~un·1•) Urfl\ 1·. l 1 1~1·l,l1ar11, ~. l•;.,
e111prPgad11 11n 1·11111111ercio (011 c!-·r·it!o).
J >. II. C. Cory, « l\Iead11wsidc », 'J'J11• ·.\n•1111l', CliigfoJ·tl, scel'elal'l'J.
\V. l'ostlclll\rnitc, 11!1, l\Iildemay lload -- l\lild111ay l'al'k,
N.. 1•rnp1·egado no {'Ommorcio (ou clerigo).
11. U.. llmh1•11, Crnmwell Lodgc\, F,ast 11•:a1d l\nad, K .Fi11clrl1·)· N., 1•111pregado 110 commercio (ou clerigo).
natado aos tres dias de jullio de 1011. T,.~11•111u11l1as das
assiguaturns acima: - .Francis l\I. Voulrs, (.i;;, Hi~hop~gat.e,
Lundr.es, K G., solicitador (ou procurador). li,;sta cli11ia é fiel.
<I1·0 . .1. Sament, ajudante do esc1·ivão (ou do offieial do n'gistro) da.~ socicdad1)S anonyrnas. Adia-se um sP!lo Ye1·mcll1n, im111·1·,;so no propl"io papl'I, tendo no cc11tro uma C"Ol'ua 1•111 'IC!1•\ o hrarwo e com os srgui11tes dizer,es cm I't\len> bra11co:
:! l, 8. K + um cilelim. Ca11eando os docume11tos acima tz·adu7. idos 1• presa aos nwsmos poe nm cadarço verde acha-se a certidão, cuja traclucção se sc\guc : ~aiham todos qna11tos csLes
vin•m que eu Nieasio llohert .Janraldc, da cidade de Londrrs,
nolario p11hlico, devidamentn aulo!'izado e jur:rnientado. pelo
IH'(•sente c1•1lifico que a assiguaturn « Geo. -J. Sargcnt. » appqsta
na dipia dn p1·o~p1'dn da «·~an Paulo Land Cnmpnn~-, Lirnilén »,
:111ui anrwxa, com a marca «A» e Qll•\ a mesma a.ssignatnra
«1C!r•o . . J. ~nl'genl», apposta na 1·ó1iia dos estatutos da dita
C'.Oltlpanhia a esta lambem annrxa, ,com a marcha «B »são vrrdadeiras e do pr·oprio punho tk George .John S.ar·gent, ajudant.1) do 1•serivilo (ou do official cio registro) das sociedades
anonynms, r qu1•. as r,cforiJa~ assignat.urns foram 1101· ellr firrnadas rm rninlrn pr1•sc11(;a, na mesma data dl·.~tn. Em fiS do
que assigno e s1•llo com o sello official. Datad(I em Londres
aos vi11f1• n 11m dias do agosto do armo de Nosso ~c11ho1· .J1~sus
Cl1risf.o d(> mil .nm·1·c011tos e 011zc. - .\'. li . ./rwml~le, 11111. 11nh. A'
1•squerda acl1a-se um sello do ra1wl \·ermelho, circular, dentado, collocado sobre duas pontas 1le c·adar1;0 vct·de, contendo
o,; sf'1.rni11tes dizez·rs: Nicasio Ho!Jcrt Jaura!Jc~. 11ota1·io puhlil'n - Londrns. 1.\' margem ,esquerda, ua parti! superiol' do
pap1·I, c·sl:í c·ollada uma nstampil11a i11gleza do valor de um
shillin_g, 1h-vida111entc inutilizada. Jlecouheco verdadeira a assig-naturn n•tro de N. ll. Jauralde, tab1.•l\ião publico desta capital, e pal'a constar onde co11vicr, a pedido do mesmo, passei
a pn•srnte, qur- assign0i, e fiz sellal' r11rn o snlln da,; al'mas
deste Consulado Geral da fü•publica dos Estados Unidos do
Bl'azil em Londres, aos 22 de agosto (sobre um snllo consular
{]C 3~) d0 !!)J 1. F. Alves l'iefra, consul geral. lti'CCIJi f: O,ü9.
Ruhrirnrlo. - Vidra. Está um carimbo circular, branco, em
rel<~\·o, do r.onsulado Geral do Brazil ,cm Londres.
AI fandeg8' dn Santos $ü00. Pngou seiscentos rc; is. Alfand~ga de f;antos, 19 de setemb_ro de 1911. O escriptmario, J.
lüttcs.--0 thesoure1ro, Arau;o. Heconltcco verdadeira a firma
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supra uo cidadão F. Alves Vieira, consul geral da Republica
elos Estados Unidos do Brazil em Londres. Alfandega de Santos
cm (sobre duas estampilhas federaes do valor total de s1iisccntos ri' is) HJ ue setembro de 1911. - O insµcctor interino,
Anto11iu J. Pimenta. Nada mais continha nos rnferidos pl'ospcctos e estatutos, nem tão vouco na certidão acima t' dou
f1'. Santos (sobre estampilhas federaes valendo cnmulat iYamente doze mil r(•isl, H> de outubro de HJl 1. -Alf1·1·do Tabum.
llecouhet.;o verdadeira a firma supra 3 dou 1'1'. Santos, 1 i
de outubro de 1911. Em testemunho (signal) da verdade.-Antunio Purnpilio de Mendonça, vrimeiro tabellião interino (estava o carimbo do dito tabellião).
A todos que esta escriptura virem a <~San Paulo Land
Company, ·Limited », com Pscriptorio registrado a ürí, BiRllOpsgate. na cidade dP LondrPs, e aqui em s1!guida ÜP11011ti11ada a
«companhia», envia saudações.
Attendendo que a companhia foi eonstituida sob as lPi,; da
1ngiaterra como uma companhia de responsabilidade limitada.
E visto que a eornpanhia deseja 1iffcduar a nonwai:iio aqui
em seguida contida, ora ,esta escriptura, testemunha e deelara qiw a companhia por nwio desta nomL~ia o Dr. PPl'sio de
~o·;.za Queiroz, dr Santos, Brazil, aqui em seguida dt>norninado
o «procurador», para ser procurador da companhia r rm ,;eu
nomP" ravor fazer todas e quaesquer cousas e ex<'1'.ula1· todo,; os
actm; P instrumento;; qiw na opinião do prrn·.urad111· SL·.ia111
nccPssa rios ou conYenit•n 11,s tiara PXPnt t ta r I' fazei· os lll'~OL' ins
da L'Olllpanhia, no Estado d(' 8. Paulo e na TI1~publica do>< Estados Pnido,; do Brazil, n 1• aqui expr·essamt>nte declarado qun o
prm·u rador tcl'{t podC'l' \'III nomP P PH1 favor da 1·nm1Hrnlt ia par·a
faz1•1· todas ou q1ialq1wr das scguintPs !'LH1sas:
1 . Fazer tudo qUC' fôr necessario para obter " 111ant er a
legaliwção P rnconlH•cinwnto official da eompanltia uo dito
Estado e Republica;
:? . Fazur tudo que, cm sua opinião, o procuradm· .i u lguc
llPCL.,.;sario ou 1·011vP11iPrtf P para lnvar a 1•.ít'Pito, [ll'ot "~"''" :l\·ancar os negocios e interesses da <"ompanltia no dito Eslado e
Republica;
3. Conwçar e proseguir, levar a effr.ito, defend1•r. fazer e
abandonar !orlas as acr,.ões judiciaes, reclamações e demandas
e prneessos que digam respeito aos negocios da companhia no
dilo Estado e \Republica;
4. Nomear. rmprrgar e irn;tiluir advogados, talwll iães e
outros para todo;:; e quaesqnf'r fins desta procura~ão e quaesrincr outros fins que o procurarlor achar de bem;
5. Votar em qnaesquer reuniões de qnacsquer aulol'idades,
eonios, companhias. corr>0raçõcs 011 associações. 011 ai:: ir r·omo
procurador ou suhstituto da companhia em respeilo de qualquer
negocio em que a companhia se possa interessar ou em respeito
a quaesquer acções ou outros empregos de capital agora cm
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possessão ou quaesquer outros que, cm qualquor tempo, possam ser adquiridos pela companhia, quer por si sô, ou conjunctamcntc com quaosquor ouf.ras partes, corpos, col'po!'ações,
cutupanhias, associaçõPs ou pcs:mas;
li. Negociar e fazer com qualque!' autoi·idade do governo
estadual, municipal, lo('.al ou outra antoridadf• ou corpo, corporaç.ão, associação ou pessoa, taes fõont.ractos, lWt'ôrdos, arranjos q110 o procurndor julgue expediente;
7. llP(]IWI'fü' o obter ou toma!' parti~ t'lll 1·1\1p1crnr " obtol'
q1racs11uet· dirnitos, leis, concnssiies, ordens m1 privilpgios tIUe
o 1n·o1m1·ador j ulguo necessario;
8. Approvar qualquer modificação ou res,~isãn du q11aosque1· accôrdos, contractos, arranjos, kis, dirPitos, concessões,
ordens ou privilcgios e entrar, 1·pq111•rpr ou assneiar-sc 1•rn
requerer q11aesfJUer novo::; co11t!'ados, al'ra11jus, l1•is, din:ifos,
ClHH:es.-;õcs, o!'deus ou prnvilegio;;;
\1. Vender, comJH'aJ', aluga!', por fõUJÜracto 011 adquÍI'it',
dt\ nut.rn maneira, ou tomar opções ou '<lispor rnlH·c lJUac:,;11u1•1·
tet·111os, terras, casas ou outra propriedade real e pessoal;
10. Entrar, fazer, executar, e cumprir t0dos taes contractos, accôrdos, recibos, pagamentos, instrumentos, aetos, autos
e quaesqul•r outras cousas e tamllem seguros, trausferencias o
trasrmsses para a companhia e outras causas c1ne pnssam ser
julgadas uteis para quaesquor fins cksta procuração, e outras
que o prncurador julgue necossarias;
J 1. ])p VPZ em quando empregat· c reBWVl'l' qualqnPr !-!àbslituto ou sulmt.itntos, ageut.e ou ag1u11lcs, rJplJaixo das s11as
Ol'tfoJI~, 1:0llV!'lli1:11tcs a t}Ualt!Ut:t· dos f'illS llt'iJlla Hli'ILt:i011ados,
f'lll 1111alq111•r !Pl'JIHJ tJlW n r1l'ot:LLl'adot· .iulgw: dP lil'lll. 1•~ a corn]lttllhia aqui co1tcorcla orn ratificar e 1·.011f'ir111al' tudo que o procurador ou qualquer sullstituto ou substitutos, agf•nte ou agenfps nomeados pelo procurador legalmente faça e collt·erm•11teme11t.e ao que acima se faz menção em virtude desta.
Em ff\ de fJUt\ a companhia« Bau Paulo Larnl Co111pa11y, Limited », J'er, rixa!' n Sl'llo of'f'it•ial aos vi11t1~ f\ f 1·1•s dias dt~ agosto
de 1911.
Estava o sello official da «San Paulo Land Company, Limite<!», affixado em pr()sença r],.: Er'1ca1'ri G1'1'ene. -Albert
Pam. di1·t'do1·t•s. --11. li. /Je1111ett. sPt·rdario. 'l'"·'l1•111u11has: A.
Horetl. - E. D. llobson.
·
Eu abaixo assignado, l\'ica~io füJ!Jet't .Jaurnhh:, falwllião
pul1lico da cidade ele Lnml1·(•s, devidamente l'neartado e juramentado, certifico. que eu o os Srs. Arthur BorPd e a~dward
I<'rederick Robsou, ambos moradores nesta cidade. testf•1uu11has
de mim pessoalmente conhecidas, fomos present.es nesta mesma
data ao outorgado da procuração que preceue, pela compauhia designada «San Paulo Land Company, Lirnilt>d », que perante mim tabellião e as referidas testemunhas o sello official
da dila companliJa foi estampado na mesma procuração na vresença dos Srs. Ed,,·al'cl Greene e Allwrt Parn, dous diredores
da t•itada ('Olllpanhia. Arthur nanrlst'Jl BPlllll'tl, ~('ll ·'('('l't'farin.
que Ili<' si'to Jll'SSO:t!11wnf<o t'Olii1t·C'id11s. (' 11.-; l]ll:ll'S t•11fãt1 >ililht'l'!~
.Vt·I'altl as .~11as rt•speef.iYas assigualuras na JJH'Sitrn pru1~111·;1~ão
Po<lcr Exccuf,-o -
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perante mim e as supra.mencionadas testemunhas. Certifico
mais que a dita procuracão é passada em virtude da deliberação correspondente tomada pela directoria da dita companhia.
J•: finalmente certifico que a precitada procuração e outorgud11 na fórma du lei. li~ para constar onde convier, don a
Lundrns, aos vinte e trcs dias d,e agosto de mil nuvccoutns e
onze. - N. ll. Jauraltlc, tallelliíio publico. Estava collado á esquerda, um sello de papel Ycrmelho no qual se lê: Nicasio llobert J auraldc - London - N otary Public - e á direita, uma
estampilha inglcza no valor de um shilling. •Reconheço verdadeira a assignatura ~upra de N. R. Jauraldc, tabellião publi1·0
desta capital, e para constar onde convier, a pedido do mesmo,
passei a presente, que ussignei e fiz sellar com o sello das
armas deste Consulado Geral da Hepublica dos Estados Unidos
do .Brazil cm Londres, aos 24 de agosto de 1911. (Assignado
sobre um sello consular do Ilrazil.) - F. Alves \''ieira, consul
geral.
Reconheço vcrdad3ira a firma supra do cidadão F.
Alves Vieira, consul geral da llcpubllca dos Estados Unidos do
l3razil em Londres. Alfandega de Santos (sobre duas ostarnpilhas federaes de 300 réis cada uma), Hl de setembro de i!lll.
- O inspector interino, Mitonio J. Pereira.
Alfandega de 'Santos - N. 669 -Hs. 1$000. Pagou um mil
réis. Alfandega de Santos, rn de setembro de 1911. - O escl'iIJtlfrario, J. llittes. - O t-hesoureiro, Araujo.
Apresentado no dia 20 para registro. Apontado sob o numero de ordem 2. 873 no protocollo 1, em 20 de setembro de
i91f. Em testemunho da verdade.-0 oficial de registro, Uittcncourt.
Registrado sob o n. 3. 092, do livro 5º do registro no dia 20
de setembro de 1911. Em testemunho da verdadc.-0 offieial
do registro especial, Bittencourt.
Alfredo Tal.Jyra, tracluctor juramentado por prov isào d•)
10 de outubro de 1901 do meritíssimo Sr. Dr. juiz do direito da 1• Vara desta cidade, certifica que a tradllci,:ão f'inl
de uma certidão em inglcz, que lhe foi apresentada, e• do

seguinte teôr: Cel'tidíio da incorporação de uma companhia.
!Acha-se um sello, côr de laranja, impresso no proprio papel,
de fórma circular, tendo no centro uma corôa com os dizeres:
Registro de Companhias. Cinro shillings. Veem-se, á dircih.
do sello de!lcrlpto, as ar.11a~ inglezas, em tinta preta. Mais á
direita võ-r,c um c:;.'.·irr;bo ovoide em tinta rosea encimado por
uma corôa e com os dizeres: Registro de companhihs, 21
1Ag. 19t 1. Pelo presente cert.ifioo que u « San Paulo Land Company, Limlted > foi incorporada de accôrdo com o acto das
companhias (Consolidação), de 1008, como uma companhia limitada, aos tres dias de julho de 1911. Passado por meu proprio punho aos 21 dias de agosto de 1911. - Geo. J. Sargcnt,
i.tjudante do escrivão do registro das sociedades anonymas. Actq
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das companhias (Consolidação) de 1!.l08 3cc. 243. Capeando o
documento acima traduzido e preso ao mesmo por um cadarço
rnrde, acha-se o certificado cuja traducção se segue: Saibam
todos quanto este Yirem que eu N icasio llobert Jaurnlde, da
cidade de Londres, uotario publico devidauH·nte autorizado e
j u t·utnc11tudo, velo 11rese11 te certifico êJUe a assiguatura •Geo.
J. l:\argent, ajudante tlo escrivão elo registro tlas sociedades
auonymas e que essa assignatura foi por ellc firmada cm
111i11lta J!l'CS1\w:a, na 1n1•>w1a data destP. Em t'(• do 11111• a~,;ig11ei
1• selle i eorn o sello offieial. Datado em Lo11d1·1·s aos 21 d ia.~ de
ngilslo do anno do Nosso Senhor Jesns Cl1rislo de 1!J11. - N.
li . .Jau1'aldc, uot. pulllieo. A' esquerda acl!a-~e um sello de papel
n·1·11H•llw, de f<'1rma cir1\ular, dcnteado, contendo os sq~uiutes
diwrcs: « Nicasio Hobert Jauralde, 1totario pulilic11, Loadres ».
A' margem esquerda, na parte snpnior do vavel, esl~t cullada uurn estampilha inglezu, do Yalo1· d" tilll ~l1i1li11g, d1•vidame11t.e inutilizada. lleeonheço verdadeira a assignalnra rdro
dr N. H. Jauraldc, talrnllião publico desta capital, e para
c.1111.,lat· ond() convier, a pedido do mesmo, passei o preseute,
q11t~ assignci e fiz sL•llar com o sello das arlllas d1)sle Cousulado
c:Pr:il da Jlepublica dos Estados lJuidos do llrazil t·11t Lowfros
a11s '.2;!, de agosto (sobrn um sello consular de 3~) de Hill.
- F .•1lvcs Vieira, consul gernl. •Ilecebi :L O. G!J (Ilubricallo). Vil'ira. Está o carimbo, .nrn rl'ir;vo branco, do Consulado llcrnl
do Hrazil em Londres. Alfandega de 1-lanlos, 11. üü8--WO .,réis.
Pagou seiscentos réis. Alfandega de Santos, 1!.l de setel'l'll.Jr"J
de 1!l11.--0 cscripturar io, J. llittcs.-0 thesou1·eiro, :lnwju.
l\Pconlwço verdadeira a firma supra do cidadão lF. ·Alves Vieira,
1'il11·ml gera! da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil
Lornlrrs. Alfa!lllega de Santos, em (sobre duas cstarnpilhas
tln :JOO l'l"is cada uma) 1\1 de setembro de HlU . - O inspector;
infp1·i110, ,111to11io J. l'imcnta. No verso da c1•l'lidiio a1~ima traduzida 11'-sc: 'Aifaullega de Bantos, n. tiG8 - üOO r~is. Pagou
sPisc<•nto-; réis. ~\li'andega dl' Bantos, 1!1 de sr:tcrnbro de 1U1Lo 1·.s1'I'ipturario. J. llittr?s. - O thesoul'Ciro, Jm/lju. Nada mais
SL'. c·oHLi11lla na referida n•rtid:ío n1m1 lfw pn1w1l no <wrt i!'icado
q111• a ea1H'ava, e dou fé. Santos, (soli1·e d11:1s 1•sLarnpil11as fndl'l'ac'.S de 300 r1;is 1'.ada uma) 1ü de oulullrn de 1!Jl i. -Al(n·tln 'l'o/Jyra. ll1:conlleço \'!')'(ladeira a firma supra e dou fé.
l'antos, 17 tln outulJro de 1!)11. Em tcstn111unl10 (signal) da vcrd:1d1'.-Anlu11iu l'umpilio de Mc11du11ça, talwllião i11leri110. EstaYa o carimbo do dito tabellião.

"'li

1\ l fredo 'tabyra, traducLor j11ra11H'I1[adn por p1·ov 1sao do
10 d1· m1!.11liro díl 1!11 l do Illí'l'ilis.-;i1110 81'. llr. juiz dl' direito
cl;t !" \':il'a desla comarca, cPrtif'i1~a qtw a t.1·adllq:ã11 l'il'l dn 11111
li<'1·111111·11fo n111 inJ.!J1•z, qiw lhe foi nprc'Sl'lliad11, t: do s1·;..:11i11f.n
k1'i1·: «
J'auln i.a11d C11111pa11~·. Li111ile ». Lista d·i~ rlit·cclo1·ps, Otlo HcrLerL Fucrllt., 20, llua Laf'l'iUe, l'al'is, Edward
(11·et>ne, 'G2 King \Villiam Stret, ·Londres, 1E. C. Francis Min~
.cliin Voules, 65 Pishopsgute. E. O,
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·Lista dos accionislas: 'Arthu1· Bohrer, ~8G, Lynton Road,
Loudon, H. J•;. \V. B. Gnuld, 1~. Do11ovr11 AYennP, MuswPll,
Londou !\!., :\, n. BPllPtt, ~n. Endymion TcrTal'l', Finsbury
l'a1·l;, Lo11dot1, I•:1hYa1·1!, F. llobson, l!H. East 8u1Tr G1·owc
.l't•ckltam, l.01111011. H. K N. n. II. C. Cory, «l\lcndnwidt•», Tl1c
Anrnur, Clliml'ord. \V. l'ostldll\nrntt', Hn, Mildmay lload,
l\l ildmoy Park, l ,01111011, N. H. · U. Rushen, Cromwell Lodgn,
Ea~L End lload, l~st J<'i11t·lil!'y, Lot1rlo11 N .. Pelo pr1.•twnlP 1·.prtifieo que a lista at~inrn, dos a1·1·io11isfas 1• dus di1·pdo1·1•s da «~an
Paulo l.and Company, LimitPtl », i'• \"Pl'dadPi1·a " Psl(t t'•ll'l'rda.
----A. /!. 1Jn111dl, s1·1·1· .. tario. •\' P.~qw·1·da lt~-sP: Alfandr~ga dP
~an[os, 1\J d!' llll\"l'llllJl'll dP l\lt 1.-0 !'Sl'l'ipllll'al'ill, .f. Jlitil'S.() 1i1Psou1·l'il'O, .tn111.Ju. - Cap .. a1Hlo os dncur111·utos al'i111a t raduzido 1• p1·pso :Hl nws1110 vo1· 1·ada1'1;1> n:rt11., :H'lta-sl' o 1·1·r1ifit·ado, cuja tradn1·i:ão sr sPµ111•: «Saibam todos -111rn1dll~ r·slc
virr'm quP !'ll Ni1·asio l\olu•rl .la11rald1', da 1·idad1~ d<' Lrll1tl!'l'1'
notal'io p11l1lico, d<'\·ida111,.n!P J>l'll\"isionarln ".i11!'a1111•11ladn. p1·lo
prPs1·11te <•1•1·l.ifil·11 q11p a :1~siµ11alt1!'a, opposla 110 do1·111111~11i1J a
l'sle .iunk, 1• Yt'I"lad1•i1·a 1• do proprio punho "'' ,\f'llt11r Halllsd1•11 Jll'illll'lt, s1·1·1·P!:trio d:t « Sa11 l'L:t1lo •Larn\ Company, LimitPd », t'•Hn -~ ·. .i,. nPsla 1·irlad1', Pishopsga!P 11. !i5, dr' lllim 1·011111•1,ido l' que a rl'f'l'rida assig11al11ra foi por Pll11 fir111ada. l•:rn
r.-, do q1w af<siglll'Í (' Sl'lil'i ('.()Ili () sdlo offit·ial. 1 lata ('li\ Llllltln~s aos '!'! dias dt' a)!osl.n do a11110 rlc· Nosso S1·11ho!' .fe~11.~
Clu·ijlo dP mil ll0\"1>1·1•!1tos P onw.-.Y. li. J11111·11li/1•, 11ota1·io
publ1l'o . . \' 1•sq111·1·da nr-ha-sf' um sello de pa1wl Y1•1·11wlho,
eirc.ular, rlenteado. 1·01\ncado sobre duas 11ontas de 1·:Hb\l'('.o
ye1·d1', 1·1>11l"ndo os sPf'Hi11[ps diZPl't'S: '.'licasio Hnhert .Jaurald1',
notario puldi110. J.r111r1r .. s. A' mar;.:·pm rsqur1!'da, na partr· snJH'rior· do p:tpl'I 1•sl:\ 1·ollada 11111 <·sl.ampillla i11µ-l1~za 110 Yali11· d11
um shi\ling, dl'Yitla1111·11t" inutilizada. J1l't'nnh"\'.º \ l'l'tladeirn
a assignatura l'l'lr1> d!' i\. H ..Jauraldt'. tahdlião publico dPsta
t'-apital, l' para 1'1H1star ondP convi _ PI', a pPdido dn lllP~mo passei
a '""'""nl•.• ífll" :1~si)!11Pi l' fiz ~•·llal' 1·11111 11 SPlln das ar111a~
dPstP Consulado ';p•·al da l\l'pul>lirn do.~ J•;stados Uni d"" do
Brazil, Plll Lonth'I',,, ao.~ '! '1 r.~o]J1·1' lllll Sl'llo ('OllS\lla1· d1• :J$~
d1· aµoslo dt· l\ll 1.-F. All'es \"i,.im. C1msnl <: .. ral. lll't'l'ili ll.(i\l.
-- í'ieim .. \ll'a11rl"g:1 d1• Santo". n. GG \. Pia,mu 1;011 t·1;is .. \lra111kga dt' Santos, 1!l dP 11ovrmJ>1·0 d1• 1!lt1. -- .1 }1 1·sniph1rario . ./.
llit/1•s. - () Ll1Pso11l'l'i1·n. A r1111.io. Jl1·1·011 h1•t;o Vl'l'1la1!Pi !'a a l'i r111a
supra rl11 <'it.ladã11 F ..\l\P' Vi,.ira. 1·011s11l gp1·a\ da H!'pulili1·a dm;
~~.stados l'uidos do Brazil em Lo11d1·Ps ..\JfandPga r!f' Santos, ·~rn
(,;obre duas 1•sla111pill1as dl' lrPsPnlos r<"i.~ cada u111a'1 1\J de
sd<~mbro d1• !!li 1.---0 i11s1wdo1· i11t<>ri110, Antonio .!. l'i111e11ta.
Nada mais <'•rnt inlia o dito tl1H·u11w1Jfo " dou f1". 8:111111;-; lsohrn
duas Pstampilhas t!P tr<'s1·11!11s r•"is l'arla uma, l li dl' outuhm
<IP 1\ll L.-A1.{r1•i/11 Toh111·11. flp1·011IH·1;0 Yl'l'dad"ira a firma supra
e 1lou fé. Santo~. li 11P outubro dr Hl\I. Em trstPmtmho (~i
gnal)\ da ve1·dadr, Antonio Po111)lilio ile Memloneo, primeiro
taliellião. (Esta'ª um eariml)() rio nwsmo tabellião.)
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DECRETO N. 9. 093 -

DE

8

1911

DE NOVE!llBllO DE

Abre ao :Ministerio da Fazenda o credito de 1. 4SO :000$,
verha. 1:1a - Imprensn Nal'i.cnal e « Dianio ()ffi(·ial
de 1911

d
exPrcicio

su1}pl~mentar

>) -

!lo

O Pr1•sidenfe da Jlep11Llica dos Eslados Unidos do Brazil,
nsm1do da autoriu11:ão co11sta11f P do dPcreto leg-islal ivo 11. :!. íi!l,
dP~fa data. resolve abrir ao !\!inisf Prio dri Fazpnrla n <'l'Nlito
dP 1. HíO :000*, supplementar ú VPrha l~P - l111prPw•n Nai:innril
e /Jim·io Offii:ial - do art. 81 da i<'Í n. '.?. :liíu, d1• :n d1· d!~w111h1·0 de l\Jto, sendo 1.150 :000~ 11ara occ11rl'l'I' ao augmeulo
d1; dcspcza cio JH'ssoal amovivP! e :wo :OOO!li para 1we01Ter ao
augrnenfo de desprza <ln materiril da lmp1·1·11~a Na1·innnl e
Diario Official.
llio de Janeiro, 8 de novP1i1J11'0 clr~ 1!li1, !l()n da fndqwnt)prn·ia e '.?:l" da JlPpuhlie:t.
Hmnrns ll. IJ.\ FnN:-<Er:.\.
P1·mu·igen ,111to11io, 1/1.' 811llPs.
DECRETO N. !) . 0!) í ()01H'C(lf'

;\

socif'c1at1P

anonyma

para WitalwlPcrr 11111:t

nE 8 I•E NOYE.\lllllO 1m 1 !)

« B:111<p1P Hr(•<.,iLif'1111(· Tt:tlo H1'k+:> ')

íl.!:!;<'ll('i:i.,

11:1

<'i1l:1rh•

110

tl
;111f~·izaçüo

F'-:l:ulo (Jp

(~:niiJ'inrt",

fti.o

l'anlo

O Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Rrazil,

ª''"il.'

f P11do "'11 vi.<la n fJ\I<' l'l'!Jlll'l'l'll a s1wi1·drid"
rna <( Ha'11q11e
Hr•'si!il'n!lf; Jfalo-Hf'!gp ». 1·rnn ~<'·•k 1•111 .\11l1!l'rpia. d1·1·ida111Pnfc

l'Ppre5cnlada:
Tlcsolvc conceder autorização :í mesma sor.iNl;irlc n11onymri
para PsfahPl•'t'.('f' uma agrrwia na f'irladl' dP <:a111pi11a<. E;;fado
de S. Pa11lo, pelo prrizo da ro11ccssfin fril;1 p0lo rl<'ert•fo n. 8.740,
de ?:í 1fo maio r!n rmTí'nfc rinno. P merlinnlc as r·rmrlir;Üf'S alli
pr·pscriplas.
Hin rh; Jnneiro, 8 de nov1'rnhl'<l ri1• l!lll. \)(i'' da lndepcnrlPrH'ia t' ::::l" da Repuhlica.
HEilllfES

n.

li.\ FoNSEC,\.

Prmu·iscn .!\11/rmin rle Sallcs.

DF.í'.ílETO
All1•r:1

o :1rl.

~.

\). fl!)ij --

1.í <lo rP!!lllnrnrntn

('O:t<li11y;ini1·~

o

rr~oln•,

llF

ptLl':I o

th

8

11F '.'mT \lnl\IJ llE

f 1 nl11~gin
Pn~inn

Mili1:1r

.i·:i

p 1rt1•

1!) t 1
r<·l:t1iq1

nos

llll'nri{o

l'r0,idP11IP da ll1·p11Jili1:1 1(11-. F>l:id11, 1·11id11~ d11 Brazii
do :t('eúrdo cum () di~p11sf11 1111 ar·t. !HI\ <111 n•µ11lanwnfo

A.aros

DO PODER EXECUTIVO '

para o Collegio Militar, a que se refere o decreto n. 6.465,
de 29 de abril de 1907, alterar o art. 45 do dito regulamento,
na parte relativa aos coadjuvantes do ensino theorico, os quaPs
serão providos por cornmissão, da qual poderão S('r di;:;pP11sados sempre que o Governo assim o entender.
llio de Janeiro, 8 de non1mbro de 1911, !lOº da Indopcndencia e 23º da Ropuhlica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Antonio Adolpho da F. Menna Barreto.
DECRETO N. \). O!líl -

DE

8 DE NOVEMBRO DE 1!H l

'Abre ao Minhiteria cb. ~Tusti1_:a o NPgocios ln<t.criores o credito cgpP<'t'll dí"
4 :380$193 para pagamento no profpssor ordinario ela Es<>ofa Polytc·
rhníca, J)r, .?osP .\nt011io :!'\t11rfi11l10, (la 11iff(•rf'nf::t dP
cimentos

!l('('l'('~cimo

dr. v1•11·

O Prcsiclcntíl ria Rcpuulic.a dos Estados Unidos do Hl'nzil,
fondo ouvido o Trihum!l de f:m1t.ns, nos ter·mos do arL 70. ri",
do regulamento apvrov".c!o pelo rlr•crcto 11. 2.liO!J, rlP '.'::! d1~ d1•:r.rm1hro dn 18!lG, resolve, ;í visfn do disposto nn n. VIII do al't. ::!º
ria Jd 11. ?.3:íô, dn :li de drw111hro de J!)JO, nhrir ao ?llinisfprin
<la .Tmtiça r NPgocios Tnferim·(•s o rredilo rspecial rlc ·'i :380$HJ:l
pnra pagamrnt.o ao prof,,ssor orrlirrnrio da Escola Polytechnica nr. José Antonio l\lurlinhn, ria diffnrern;a de arcrcscimo
de Yr1Hlimm1fos 110 pPrirnlo dP 1 de janeiro de 1!J08 a :ll d·~
dPzernlJro de HJiO.
Rio dn Janeiro, 8 de llO\i('Jlllll'O de 1!H1, !JOº da Indn1wnclP1iria e '.!3" da fü·rrnhlica.

*

HERMES

R.

DA FONSECA.

Rivadavia da Cunha Corrêa.
DECRETO N.
.Abr~

!) . 007

-

DE

8

DE NOYEMORO DE 1!ll1

ao Mlni~terio dn. Justiça e Negocios Interiores o credito extrn.ordina.rio de.
12 :757$839 pnrn. nugmf'nto fle d<'gprza com n reorganizn~ão dn. Fa<'uldtHle
~ Direito cfo S. Prrnlo

O Presidnnfo da fü•puhlica elos Estados Unidos cio Brazil,
fnndo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos rio ar!.. 70, ~ 5",
elo rngulamenlo approvado pelo der>reto n. 2. 4íl!l. de 23 rlc dezcrnhro de i89ô, rnsolvc, á vista do disposto no art.. 3º ela lei
n. 2.:~5ô, de 31 dn •ileznmhro rln HJJO, ahrir ao l\linisfer·io da
Jusf.iça e Negocios Tntcl'iorns o C!'()dito cxtraordinario dP n;is
'.12 : 757$839 para augmenlo de despeza com a rco1·ga11 izar:ão
da Faculdad~ de Direito de S. Paulo, dada pelo decreto nu-
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mero 8.662, de 5 de abril ultimo, de accõrdo com n domonstraçãv
junta.
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1\J t l, !lO" da JndPpe11,Jcncia o 23º da Republica.

HERMES

R.

DA FONSECA.

Rivadavia da Cunha Corrêa.

DECRETO N.

!) • J98

-

DE 8 DE NOVEMBHO DE 1!H1

}, hn: no :Ministerio <ln Justiça e Negocios Interiores o rretlifo Pxtraonlinn.rio
dn G :H31 $ J94 vnrn. augm{'1nto de df"i'.11rzn com a n'nr~a11izrH_::"°io 1la ]!1a·
1·1ildrulc de ])irêilo do Recife
1

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Draz il,
f Pndo ouvido o Tribunal rte Contas, nos termos do art. 70, § 5".
dP !'l'g-ulamento approvado pelo decreto n. 2.'109, de :23 de dez.,111l1rn de 18!Hi, rrso!Ye, á vista do disposto no art. :1° ela !ri
11. :!.:l:Jli, do :H de dezcnll1ro de 1!110, abrir ao l\linist~rio da
.l11sLic:a e N1)gocios Interiores o credito extraordinario do
li :fi:.' 1*'i!li11 para augmento df\ desprza com a reorganização da
F:1rnlclade rln Direito do llecife. clacla pelo decreto n. 8.66:.'.,
"" :. d1~ abril ullimn, d1) accôrdo com a rtemonstra(;.i"to junta.
llio de .Janeiro, 8 de novembro ele 1911, 90º da lnd()pencl<'Jlf'ia " :?:l" da llcpubliM.
e

n.

HERMES

D.\ FoNSEC.\.

Jlivadavia da Cunha Cnrrêa.

DF.CHE'J'O N. 9.0fHl-DE 8

DE NOVEJ\llll\O llE

i!ltt

•I

J\ hn~ ~'lo ~finistf'rio dn. Justiç.'1. ie Negocios I,ntcrior('S o rrr11ito rxtraor1Jinn.rio de
'
:1 :2!'i8$fHfJ l).'lrn. pagar a DPlfim dn. C;:nnar:i,, profrc;sor de flP<.:r·nho da F.~rola.
Polylc•(·linirn, n. tliffcrença cll~ ar1•r1~sci1110 clc Vf nri111('11tos
1

O PresidPnt() da Rr~puhlica !los F.sfadns lT11irlos dn Hl'azil.
11sa11rln 1la autorização concedirla pelo rlerrelfl legislativo n111111•1·n 2. 'l75. rh~ 3 de novembro corrente, rrsolvfl abrit• ao l\linio;krio ela .Tnst.iça r Nrgor.ios Jntrriorrs o crrrlito rxfrao1·dinario de 3 :258$9'19 para pagar a Delfim da Camara, professor de rlesrnho da Escola Polytrrhnica, a rliffrrença do accrf'scimo de wncimentos de 5 %, 10 .% e 20 %, a que fez j ús;
r1~l1~vada a prcscripção cm que incorreu.
Hio de· .Janf'iro, 8 de noverriJ.iro rle 1911, 90º ela Jndf'pcnrl1•1wia e 23º ela nr~puhlica.
'

HERl\íES

R.

DA FONSECA.

Rivadavia da Cunha C01'1'<11r

760

ACTOfl DO PODER EXECUTIVO

DEGHETO ~. !J. 100 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1!)1 f.

Abre ao llfiniaterio da .Tustõça e Negocios Interiores o credito especial de
~5 :000$ prura pagament-0 das subvenções de 5 :000$ á Escola do Commerc
f'io do Ceará, 15:000$ no IIospital de Tuberculosos ele Itnjubá e 1:1:000$
ao Lyceu Agronomico de Pelok1s

O P1·psidP1ltP da llepublica dos Estado.o; Unidos do Brazil,
l<'rtdo ouvido o Tl'ilmnal d" Contas, nos tr>1·mos do arL 70,
fí". do rPgula1111•1ito appl'o\'ado pelo decrr>to n. :! . !10B, de :::1
de dPZl'lllbl'O ifp 18\)(i, e :Í \ i~ta dn disposto IlO arl. 3", 11. Xlff,
lettras i n e. da !Pi 11. :! . :lfíti, dn :H r~ dPzemhrn d1~ 1!J10,
!'Psolw~ abrir ao Mi11i~t .. rio da .Ju~tiça P l'legocios Interiores o
crpditn especial de 35: 000~ para pagamento de subvenções,
s1~11do 5 :000$ :í 1.;scola do Comrnercio do Ceará, mantida pela
Phenix Caixeiral; 15 :000$ ao Hospital de Tuberculosos de Itajubú, no Estado de l\li11as. P l'í :000$ ao L~·ceu Ag1·ouomico de
PP lotas.

s

Hio de .Janeiro. 8 d<' 110\·Prnhrn dr• IH! 1, !lO" da lrninpPndPrlf'ia " :i:l" da JlPpuhli1·a.

R.

lIEHMES

IH FONSEC.\.

Ri1•111lm•ia da Cunha

DEf:Hl<:TO N. !l. 101 -

DE

8

r:ol'l'l~a.

DE NOVEMBRO DE

Hl 11

Autoriza a rewisfío dos <'Ol!fl'a<'t-Os d.e 15 <fo m nrç.o clf' 1898 e 19 de junho de
1905, r,elehr:iao~ t·om n. « Cn111png-niP Auxiliai~ eles Chomins tle FPr :iu
Rrt~~dl »
1

O PrPsiclr>nl<' da íll'(•llh!i1·a dos Estados Uuidos do Brazil,
da a11t.ol'izai:iio qu1• !!JP roi {'flllrl'rlida 110 II. LXll 1 da
!1.•i 11. ':!. ;J;)f;, d1• ;J t d<' d<'Zl'llli>l'O dl' I!) lO, dt'Cl'l'Ía:
Ai'tigo 1111if'n. tf<'i1·a anfnrizada, dP ronf'o1·rnidadn com as
c!a11s11las q111• 1·0111 <'SIP haixarn. assig11ada~ J>P\o ministm tle
Esfado da Viai:iío " Ulwa ..; 1'111Jli1·as, a rl'visiio dl)s contractos
ri" 1;; d1~ rnarr;o d<' 18\18 1· l!J dP junho d" 1\105. cPld1rados com
a« Compag11iP ,\uxiliail'P dPs ChPmins de Fer au Brésil », te11do
Plll vist.a a unif'il•a(;iio " a rrdnf't;ão das tarifa~ em vigor na
l'<'dc de i•strada~ d('. f Prro a1T1'1Hlada (t nrnsrna f'.ompanhia e
ainda a <'x1•1•111:iío "" div<'r~os :111PJl1oramPnfos n acqnisiçiio d11
111afPriaPs.
Hio dP .Tanl'iro. 8 dP novPmhro rlP Hl 11, !lll" tia Jnr!PpPndeneia e ':!3º da TlPpublica.
I11mMEfl R. D.\ FoNsEC/\,
11 ..;ando

J, J. Seabra.

11\CTOS DO PODER EXECU'r!VO

761

Clausulas a que se refere o ·decreto n. 9.:10:1, desta data
I

O <'Ollf l'al'lo rlc rnvisão tem poi· objActo:
1." .\ uni.J'ii·ação e rcducc:ão das tarifas;
:! . º A l'XP<'t1<:ão de clivP1·-.ns mP!ltoramenfos e a1·11uisição
de d iY<'I'sos ma tcriacs;
3. º A alteração cio prf'ço e do prazo do aITcrnlanwnlo.
II

A f'lausula JV do contral'fn d•• l!l rlt> .i1111!10 rlP l\lOri fica
suhsfifuirla pela spgui11tc:
.\ n~de da Yiação fn1Tf'a de que trata111 as dansulas II e
Til. inr.luindn as PR!ações, ol'fi1•ina,.;. dcpnsilos e mais Pdificios,
dr·pPnrl1•rwia;;, lwmfrilorias, linha 1P]f'gra1ll1ica 1• t.ndo o ml\f.p1·ial fixo P rodante, assim 1·omo o rnatrr·ial •~lll s1q.' do almoxa1·i fado, 1ie1~rs~a1·ios aos ri i l'l'p1·c11 tcs m isf.fr,•s do f.ra !'ego ria
J'(•df' e rlPYUilllo eo1Tespn11di>r :ís J11'1'1•,.;sidarlP.-; d1\ u1n fl'imrsf.rA,
1·Pv1•1'1.Prão para o domiuio ·da llnião 1'111 !ri iJ,. 111ar1:0 rle UHi8,
s1·111 inr!Pn111iza1.:i10 de 1•sprriP alg11111a.

m
A clausula JX 1!0 l'itarlo r·onfr:irto fo·a 'uh,.;I itu iria pPla
sr·g11infe:
O prrço do arrendamm1to da r1~de total, quP pe!'f.r•nr,r>r:í á
raixa d" r1•sgalr>, nos fr>rmos da lr'tlra a do art. '.?\J. 11. 2rí, ria
]Pi 11. GHi, dP 2\J rio dr>zr>mhro dn J !lOO. constar:í dr•:
ai uma quota fixa a111111al ipral :í srmnna da,; q1wtas a, b,
r, ti ,. 1\ dPsig11ad:is 1ta r·.I:iwml:i T.\ tln 1·111if l'ado rir· 1H de
j11111Io dP l!lO:J. q111' 1'1)r apu1wla 1•111 :11 d•· tl1•w111hm do r·o1·1·1•11ln an110;
fil q11i11w por· 1·1•1Ilo ( f :í '1<·) tia rp1111a hrnfa a1111mil de
Ioda.~ as linh:is rp11• <•x1·Ptll't' ri•· :'O .000 :OOO~OPO;
r1 vinfl' pol' t'f'lllo (:.'O '/e 1 da part" da r1•111Ja liquida :innual
q111• 1•x1•Pd1·r dP doZI' pol' r·P1Ilo ( f '..' % ) rio capit:il fixado pda
/'1'11"111a i11tli1·arl:i 11a 1·Ia11,;11la \'Ili tio 1·onfl'al'fo d1• J!I dl' j1111'10
ri•• J!lOri.

TV

.

:\ 1·l:i11,.;11la XIV do 1·1111iral'f11 d1• 1:-1 .i .. n1:in:11 d" IH!lR fir·a
s11Ji,.;f if11 ida pPla ;wg11i11fl':
1." As farif'aR adu:iPs c1i111 a:.: rnnrlifirnl'i11·,; 1111•11('io11adas
nPsfa !']ausula. bPm corno as r·rnuli(;õns 1·r•gula1111•11fa~·p~ PITT
vigor, são mantidas sP111 alteração: todavia o a1·1·p111lalario terá
o direito de proceder., opporlunamcnle, :í t'Pvi-;ãn do:< pn·ços
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de unidade das differentes e,;pecies de transportes, podendo
applirar ás tarifa<> taxas variaveis com o cambio e estabelecer
novos li ora rios, tudn de accôrrlo com o Governo.
O arrendatario terá desde jú a faculdade de fazer um
augmi'nlo de dous por rPnto (2 % ) corresponclente a cada
dinheiro de depressão do ca!llbio abaixo de 12 dinheiros por
1$000.
Não haverá nas linhas arrendadas transporte gratuito sinão
para o pessoal da C''3lrada em srrviço e para objr1·Lo ele serviço, para o material nrcrssario aos serviços da conservação
e trafego da rst.rada, malas do Correio e seus conductores.
A companhia "" oLriga a adoplar carros para o scrvit.;o
exclusivo cio Correio, no'3 t rccl1os quP o Governo drsignar. Jw111
como a annPxar· aos lrr·ns um 1~arro rio arlministrai:ão, quando
a fiscalização o exigir.
2. • Vigornrão 11a1·a todas as linhas da r0de arrenclarla :í.
companhia as actuar~ tarifas da Estrada rle Ferro dP Porto
Alegre a U1·uguaya11a. rxcPpr,ão f0ila daqucllas que nas 011t ra~
J.inha>1 forem inff'rior0s, a-; quars per:manecerão.
Excepl.uam-st\ 1amhem as acl.uacs tarifas provisorias, que
permaJHWPrão 1al qual Psliio, sempre que forem mais ]Jaixa~
qu•~ afl tia Porto AlPgTr a TJruguayana.
Os ahatinwnfns c·.oncl'.tiido>i no tr0cho Pntn~ Porto AIPt.ff"
o Cachoeira f'eriio contado~ sP1.rnndo a procPdcncia da rn1•t·1·adn1·ia P ro~pecf.iva differenciação.
i:o 3. • Fica concedido aos demais passageiros o transpor! o
grafuito ele 30 kilos de bagagens, continuando em vigor os 1;,
kilos conrPclidos pelo regulamento.
·L • A aniage111 passará para a 5• clas~e. a gazolina para
a 3". a cerveja para a 1,• e a herva mate para a 5•.
5. • O gado em P•'. c1uando transportado por· t r·em romyileto, ]lagar;í 18 r1\is por cah0ça P por kilomf'tro atr 500 kilomof.ros e 15 réis dP 500 cm <]pan!P, r0spcitada a tarifa da linha
dn llio Grande a Bagé.
H. º Fica~n supprirnidas as classes A, D, C, D, E e F. niín
podendo, porém, resultar pa1·a a;;; mPrcadorias fretes rnai111·1·~
<JUC os nella>1 consignflflos, nt'm rnaio1·ps que os vrov1~n iPJ! l 1•s
das actnaes modificações.
7. º Ficam creadas a.~ seguintes tarifag especiaes, para
vagão completo do uma mesma mercadoria, respeitadas as
tarifas da linha -Oe Rio Grande a Bagé:
Classe XIII, para xarquP, couro~ salgados, couros sccc·os,
lã e crina:
De O a 100 kilogrammas,
» 100 » 200
»
» 200 » 300
»
» 300 > 400
»
» 400 » 500
»
» 500 em deante

por tonclada-kilometro, $054
»
$0G'i
»
»
»
»
»
$045
»
»
»
$045
»
»
$036
>
.»
»
$0'.?7
»

Classe XIJV, para cereaes leguminosos, trigo, cinzas, ossos,
patas, bexigas, unhas, garras, adu!Jos, ficando mantidos os aba·
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timentos em vigor nos trechos enti·e Porto Alegre e Cachoeira,
Porto Alegre e l\lonte Negro e Rio Pardo '~ l'll1'!0 Alr•grP:
De
o a 100 kilometros, por lonelada-k ilomctro,
))
))
))
))
» 100 )) 200
))
))
))
» 200 )) 300
))
» 300 » 400
»
>
»
))
).'
»
» 400 » 500
»
))
)) ;)O() em dP\\ll(C
1·
»

$0'15

$03G
$027
$018
$009
$00!1

O sal por vagão completo gosará do al1atimc11t.o de dez
por cPuto (10 %) sobre a tarifa mais baixa drsln artigo. Pm
todas as linhas da rêde. ü sal para a~ xm·quP;uJas ela linha
H i11 C:l'ande a Bag,\ pagará o frete actual.
8. As mercadorias das seis primniras l'lasscs d"'d,i11adas
:ís r~t;wões da fronteira e l\!arc•ellino llamos gnsarão do abatimPn!r;· de tl'inla por cPnto (30 % ) , quando o pe1·r1ll'so n.
1_·1·rí'cl11a1· f,)e superior a 500 kilr•metros, rontados nas li11\1;u;
a 1·arg11 da companhia.
O trnn>qlol'11~ dos irnmif!I'a11les, suas bagagH1s, 11IP11silios,
fr1Ta1111•11ta~ e instrunwntm arato1'ios se1·(t feif11 1·01n eiur·r11•nla
p111· c·P11!0 (50 % ) de abatimento.
D.º .\s presentes modifit·açõ(•s de tarifas entrarfío í'·lll vigor
no d ia P111 f]lle Pxpirar o prazo cio 1res rnezes, r'.nn 1ado.s da dai a
da as~ig1ialura rlo presente contracto.
r,.
1o. Fica rcsPnada ao novp1·110 a raculdade dt\ c·m q11alq1w1· t1•1up1i, al!Prar pa1·a 11wnos as tarifas l'f'fcrenlc.~ a q11allfl!PJ' g1•11c1·11, l'PSponsaiJilizandu-sr~ pelo prcjuizo !'PS11llartle cxel11,iY:ll!H'llf1~ da rPducr;ilo por cll1! nl'donada. Nas tornadas de
corrias s1•.1·;í a11uualmcntn apurada a l'P~prm~allilidade do '10\<'1·1111, qw• Sf! tornará effrct.iva nn fi111 d" r·ada lri1·1111in, na
1·1111 l'n1·111idad1\ das disposi1.;ões seguinte,;:
n) pela reducção da rnnda provPnif'nfe da diminuirão do
tn1wla.l!1~m, rclati\·arnenfe ú tl'ansporlarla pP\a :11'1'1•1Hlalnri:i. anl1·1·i1n·1111·11!" an ;11·!0, llf'!lli11n1a !'PSJHl!l~al1ilir1:1d1\ 1':1lH·1·:'1 ao C:oy1•rJ10·
li) !la !1ypothese cio permanecer constante a tonelagem
fl':rn'JH•l'fada no anno em que foi ordenada a reoluci;:ilo da tari ra, o pn•juizo será a diffcrf'nr,a da ronda p;'ovcnipnf.c da
appl ir·ar:fío da rmPsma tarifa. VPri ficando-se augmenlo de tonl'!ag1·rn, o prejuízo SPl'Ú calculado de accôrdo com a diffrl'enca
Pntrn a fal'ifa q11n vigoram, della abatidos vinte e cincu pen'
r·l'1Jf o ( ·25 % ) , e a tarifa mandada acloptar pelo Gm·crno;
e) si 'houver excesso de renrla sohre"ta percc~hida pela arreurlnlaria no anno Pm que foi foita a rnduecfío de trinta por
cenl1J (30 %), deste excesso serão atlrihuidos ao Governo no
''111·11111 rn dP c·onl as at1; contrabalançar a sua responsabilidade;
ili clesd() f]IW o frete rerl11zido prnduza rc•nrla igu::il á arrer·ad:1da 1wla a1T1'1Hlatm·ia, no anno da l'PLl11cr:rt0 e mais setenta
1)(11· 1'.<'11to (10 %l, e~tando o Governo indf'mnizaclo das quantias
1111n"1!111ra paga~, a tarifa l'l'd11zit!a ~1·r;í 1:1H1verl iria l'!ll lal'ifa
dclinitirn;
0
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l') findo o primeiro triennio ou antrs, o Governo resolverá si deve continuar para os genel'Os favorecidos o regimen
de excPpção, si eom a mesma ou menor reducção, conforme
lhe parecer conveniente. Do nwsrno modo se procederá rindo
o sPgundo trirrrnio e assim por (Irante.

V
A 1·ornpa11hia sr obriga, por ronta fio seu capital, a
adquil'ir o matrrial r a PXP('llfar
melhora:mentos, tudo alJaixo
espl'ci fiearlo:

º'

1. º A subslituir os trilhos de 20 kilos por outros de 30
kilos, na l'xtensãn de 050 kilomctros de lin1ha:
A augmentar Plll 2. 000 kilometros de linha o numero de
dormrntes, rlPvando a 1. 600 por kilometro;
A crrcar as linhas r:'Cisll•ntes:
A adquirir, além do matrrial .iú autorizado:

17 locomotivas typo l\lallrt;
8 dilas 1·om 10 rodas riara 11as~ageiros;
20 1·a1To ...; para passaf;f'irn.,, 1·0111 illm11i11a1.:iin P]f'r•lri1·a:
li dilos r1•staul'a11t.es;
(i rlil.os do1·mitorios:
f 00 vag-1iPs i'Pf'.iiados pa l':l 111f>rr·arlorias, dP ?R ffmf'larlas rl1'
r,rpar·irla1ln;
·
100 ditos jlara ani111aes:
100 ditos ('0111 a citada capaddadf', ahcrto5;
A r.onstrn ü· a nova Pstaç.ão de passageiro8 !' cargas Plll
Pol'lo Alng1·p: a Pstar;iio df' t.riagem cm flravat.ahy, 1·11111 os
n·srwdivos dPp11sif11s, e a 1111\·a f'slaçiio dr passagei!'o~ na PSI.ação l\lal'i Uma:
A ampliai' a (•stai:ão d1~ !:'anta l\lal'ia. bem (:omo divP!'sas
PstaçõPs da n'd•) qu<' o nncessitar!'m:
'.\ ronsf.ruir noyas officinas 1•m Santa '.\faria. c1111\·P11if'11ff'mf'11le appa1'l•lhada..; com mad!Ínas P fl'rTam1•11ta ...;, lwlll 1·11mo
um 1111y11 armaz1•111 na :nws1na 1•stação;
.\ adquirir m:whi11as " 1'1•1Ta11J1•11fas parn as ol'l'i1·i11a:' do
Jlio C:rn11dP;
A 1·r111sf 1·11 i I' no\' os r!Ps\'io.,; em Porto Al(•gl'e, Jlin lirnnc!P,
Santa ~laria, r Psta1:Õf'S in!P1'ml'diarias rnfm PP!nfas n Pinhal;
A assp11fa1· 11111 rio ld1:graphi1•0 n11frf' MrircPl!ino lla11ios 1:
Porf.n Alegr·p;
A imtallar freios automatiros Pm 101 locomotivas, 150
carros P. !HO vagõAs;
A a11g111P11tar ns r!Ppositos 1'111 Bag1\ Ga1'í'ífll.Y n !Passo
F1111do;
A consl1·ui1· um dPsvi11 Plll Un1gua~·a11a, com as insfallaçiíf's llPl'Pssarias pam 11 S('L'Yi~o dl' trafego fluvial:
,\ lllPlho1·a1· as <·m1dic:1i!'" teclmicas dm; linhas df' Hio
Cirandn a Bag•; 1· dl' Pinhal a l'a~so F11ntlu, Pquiparnntln-a~ :\s
dP Porto c\l('gn: a lJruguayana.
·
2." Si a r·ommissãn não ti\·pr l'f'alizado o:; 1111'lhoraHwntos
aeiina refl'ridos, dentro do prazo imprnrogavPI <IP 11·,:, a11nos,
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contados da data da assignatura do presente 1·.onfrado do revisão, pa~saní a pagar o preço do arrendamento, csti1mlado no
contraelo de 1\J de junho de f!)05.

VI
A 1·.ompanhia olJriga-sP:
11) a 1•xllilJir, sPntpl'l' qu1· Jiltl' f.Jr 1·xigido, "~ liYros tia l'l'CPifa 1: d1•s111•za tlo 1·usf.l'in da l'slrnda " o do '''ll 111nvi1111•11ln, a
pr1•cda1· lodos os 1•s1·.I:u·1·1·i1111•11l11s (' i11for111a1:õ1•s ljlll' 1111• r111·1·111
r1:clarnad11s 111•!0 (lov1•1·110, l'lll l'l'la1.:iio ao ll'ar1•go da 111l's11m
1•,IJ':itla, pl'l:t ltnpartii:ão Ft•dpral dP Fiscaliza\:iio tias l•~slrwlas
dn !<'1'1'!'11 rn1 quaps11uPt' l'tm1·cio11al'i11s dl'lla 1•01111wl1·11!Pn11•nle
a11Lorizad11s: "· ]11'111 assim. a 1•11tr1•ga1· s1•rn1·sl1·al111"1d•· :'1q111•lla
ll<'[l:tl'I il:iin o J'l'lafo!'i11 1·i1·1>.ulflsla1ll'iad11 d11s lrnlialhns ""l 1·n11sl1'111·1:iks, ..;1•pa1wla1111·11l!' para eada u111a das li11lias: !'orlo :\l1•gr1~
a lJr·ug1ra~·ana, llio l<rand1• a 1:a1·1•quy I' ~a11ta .\lal'ia a Passo
F1111tln; 1• qual'SIJlll'I' out 1·0~ 1·a1n:ws IJlll' si• l'llf ro111·a l'l'lll ""ssas
li11lias 1: 1·u.io trafrgo convl'nlla ao novi:r·no di.·i!'l'ÍJl1ina!' 11as
J'l'sp1•1·t.ivas Pst:it.isf.i1·as, abra11g1•ntlo, para 1·ada uma, as dt>s11ezas para eusl1•io coll\'('IliP11tr•11w11IC' l'Sf1P1:il'i1·adas, i1u111l'l'll,
p1•so, volt1111<', natureza <' q11alidade das !JagagP11..;, Pllco111mr•11das,
a11 i mal's l' Till'l'l'adorias qn<' t l'ansporl.al', 1·0111 d1•darai:iio dos
J'l's1w1·t iYos pp1·1·111'~r1s tota1•s 1• 111•'dios. tia J'l'l'l'it.a d1· 1·ada 1rio1a
da.-< ps(.:11:õ1•s I' da Psi atist il'a dos passagPiros, s1·11do l'sl1•s dr~vi
da11t1·ntl' 1·lassil'ir·ados. Sl'gl1tHlo os ::nndl'los tia ltt>pal'tit;iio F1•tl1·ral d1• Fis1·,alizat;iio das I•:stradas d<' Fl'l'l'fl 1• oull'lls qul' o

<:o, 1·1·110

.it1l/!:tl' 1·011\'Pll!PtltPs pal'a as iPl'll1·1nn(:íifh: quP a 1·1Hn-

pa11lii:1 !1•111 d1• lh1• pl'l'Sl.l11· 1· .. g11la1·1111•11tr i111·lusi\'<' !ioldins
1111•11sal's, 1'111 duas Yias para l'ada psfl'ada, !"''"' 11111dl'!o., IJll"
fot'f'lll OJ'ga11iza<!11s ]ll'la l'ifada Jlr~pal'f içãn;
/il a :u>.1'l'ita1', 1:01no dl'fi11itiva e sr111 1·e1:u1·,sos, a d••l'isiio
do 1:nv1•1·no ;;olH'<~ qul'sli)p~ qw• s•• s11s1'itar· .. 111 ,. .. 1ati\:1111"11'1• ao
llSll l'l't:ipl'IWO das l'Stradas dl' r1•t'l'O 1)111' ]]ip jll'l'f"lll'l'l'l'lll Ili! a
out.ra •·111p1·psa. ficando <•11t1•11dido qu1· qualrp11•r a1·1•1\1·do 1ptn
l'l'll'!Jrnr·l'IH não prpjudicarú o dirPito d11 OO\'t•rno ao 1•xarnl' das
resp!!rlivas nstipulaçÕPS e :í modificação d1·slas. si <'lltl'uder
quq são offensivas aoo intere~s<•s da União.

VII
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Não pnd<'l'Ü a cn!llpanliia a1-r1•1rdata1·ia, pn1· si. ag1•1dl'~. PmPl'<•garlos <HI inl.r_•i·poslas iwssoas. t~X<'l't'.<·r l'.OJH'll•'l'Cln 011 t'azer
C'xpl11rn1:ão indust1·inl dP quaPsquPr prrnluclo,.; t 1·a11spnl'!ados
p<•la,.; f'~tradas a1Tendadas, nPm lllf'~rn11 a prl'!Pxl.11 d1• simpl<'s
f111·11p1•i1111•nto an pPssoal, soh pPna dn cad111·idad!• do,.; rnntl'aclo,.; til' l\l dt'. .iuBho de 1\105 (' Hí de março dr 18\18.
Fica marcado o prazo de snis mczf's para liuuidar·iio dos
armazcns existentes.
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VIII
A companhia obriga-se:
a ter a estrada apparelhada com carrns frignri ri1~11.s,
1•at'l'O':i rPstaurantPs e carros dormitorios, dos !ypo.,; 111ais modernos;
b) a constrnir dl'posilos frigoríficos nos JIOlltos i11i1·ia1~s
das estradas de forro, nos pontos do cruzamento com outras
estradas de ferro ou ele rodagem e em outros pontos rnais
convenientes ao movimento de importação das gramll's rPgiõc·s
vrotluctoras;
e) a promover a povoaç.ão das terras mai·giuacs, ou pr·oximas ás estradas, como ficou estabelecido no decreto n. G.0.:13,
de 20 de junho de 1!J07, clausula VJII e snus paragraplws. r1•fcrent.cs ás linhas de concessão da Companhia Estrada de l<'('l'l'O
~- Paulo ao nio Grarnde do Sul;
d) a fazer o repovoamento florestal das margens de suas
linhas.
a)

IX

O prPsrrnlP c!PCl'Plo fica de nenhum cffeifo si n res1H•cl.1vo
confsacf.o lliÍO fol' a;;,;ignar!o dcnlro do 1n·azo dn ao dia~, 1·1111tados da data da sua pu!Jlicac;ão 110 Dial'io O{{icial.
llio do Janeiro, 8 de novembro de Hli 1. - J. J. Sca/Jrn •·
(
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prolongiamento cln. ERtrn<ln. de F<'rro do Norto n!ó

no Porto dns Cn.ixai·..:., feita pelo dcer('tO n. !J.986, de 18 ele julho

d(~

JR8H

O Presidente da Ilepublica dos Estados Unidos do Brazil,
considerando que a «Leopoldina Ilailway Company, Limitctl »,
cé8sionaria do prolongamento da linha do Norte a Porfo das
Caixas pelo decreto n. \J. D8G, d() 18 ele .iulho 'UI'. 18.38, deixou
rio dar execução até o presente ás differentes clausulas do
mesmo decreto, apezar dos prazos fixados na clausula IV;
Considerando que a dita companhia, julgando ella propria
i'llcursa cm caducidade a concessão, requereu em 1894 e obteve
do governo do Estado do nio de Janeiro especial autorização
para construir a linha de que se trata;
Considerando, firialmPnfe, ·que o Poder Legislativo, julgando sem mais effeito as concessões de 1883 e 1888, referentes á ligação das estradas Norte e Cantagallo, conferiu ao
Governo as autorizações constantes dó n. XXXII, art.. 35, da
lei n. 1.Gl7, de 30 de dezembro de 1906, e 111. XLVII, art. 10,
da lei. do orçamento n. 2.221, de 30 de dezembro de 1907;
Decreta:
Artigo unico. Fica declarada caduca a concessão feita
pelo decreto n. 9.986, de 18 de julho .do t.888, para o pro ...
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lougamento da linha do Norte até ao Porto das Caixas, lJenz
como a uovação do contracto celebrado· a 28 daquelle mez e
armo enLrn o 1Governo e a «Rio de Janeiro and Northern
llai l\rny », da qual é successora a «Leopoldina llailway Com11a11y, Limited ».
llio de Janeiro, 8 de novemlJrn ue 1!H1, \JO" ua lmlevenÚl"llcia e 23º úa lle1m1Jlica,
HEll\MEs

n.

D-\ FuNsEc.~.

J. J. Seabm.

at1~ 30 de novcmhro co1TPnte o prazo a que !"e rí'ft•rc a damrnJa
:XlJIJ.I do <'ontrado approY:11lo pvlo dt•('re!u 11. 8.!)1\-\, di~ :tt d1' rn~n-.;o

l'roro~:1

tlo l Dll

O P1·csidn11!n ua Tlqrnltlka d11s 1l•~s!ados ll11id·1~ do J:1·azil.
all1•11d1·11d11 ao q111) r1•1]111'1·1•11 a C11n111a111tia Vin1;fío < :1•J'al da
J\al1in. dcc~rnla:
AI'I il-!o u11i1·0. Fiea IJl'1H·ogado, ali; :Jo d1) 110\'1'nil11.·11 1·111·1·1·11tn,
o pl':lzr.1 a qtw se I'l'ferc a clausula XLll! elo cor1l!'aclo apprnvad()
pl'lo d1'C'l'P!o li. 8.ô·'t8, dt) :ll de março de 1!l11, parn apt•cs1mlat;ã1J rias 11Hivas tarifas da 1C:ompa11li ia Y i:wfío <:e1·at da Bahia.
lti1J riu .Ta11Pit·o, 8 de Hovem!Jro de i!Hl, !IU" da JHd1•pendc11eia e :!3" da Rcpu}Jlica.
HEill\rns

n.

DA FüNHEC.\.

J. J. Seabm.
]lJ 1;C1tETO

N.

!l.!Oí-UE

8

]lJ•: j\'()\'E.\lllHO ])J: ]!Ili

l>uhlica a ConH'n<:ãu ele Arbit.ramPnto entre 01'. Esl:ulo<; l'nidos c1u H1·:1zil e a
Austria-Ilnngria, :'·Ssignada no Rio ele .Tanciro a UJ tle 0111ubro <lc l!.:110

() l'r1'~idf'nlL' da fiPIJH!Jlil'a do~ J~~tado-; Unidos do Hl'azil:
T1·11dn ~arn·1· irniadn 1wlo dí'cTPf o ll. '..'.. :Hl\l, do él l do {fez,.11il1r11 do a1111n prnxi!llo findo, a re~oltH'.fio do f:on~1·cssn Na1-.i1111al. da Jlll'Sllla data, l(UP app!'()Y()ll a r:om·1·rn:ão d!' AI'IJitrallli~ltilJ P1tf1·e 11s Estados Uuiclos d11 Brazil 1) a Austria-ll1111gTia,
a.-;signada no llio tln .fannil'o ans d1·zP11oyr~ dia-; rio TllW'. dn 011t11))J'f1 de mil IH1\"0CP11tos " rlPz, o hav<·r11fn sirln !I'•wadas as
!'l'Sp1•cliYas ratifira\ÍÍPS na rf'f'Pl'ida 1·idadP do Hio d" .Ja111•iJ'O
ª"·' vinte " oito dias do mez de Sf'I rmhl'n 1111 in111,
llorI'l·la q1w a m<'~ma Conv1'n\;fío s1>.ja 1•x1•n1tada ,. 1·1111111rida ffí11 i11tc'irar11Pn[P c·on111 ndla SI' 1"111ll1''lt.
llin df' .Taiwi1·n, H d<' 11ov1·111lirn d1• l\JJ 1, !Ili" da J11d1·1H'ntk11l'ia (' '..'3" da nc·publiea.
HEílJ\IES

n.

j}.\

FoNSEC;\.

Rio-Branco •.

ÁQT()S DO POotn EX&CUT!Vô
O l\IAREUIHL lI!lmtME-4 l101HllGUES IH
J'llE:-ll LJJ<:NTE JJ.\ !lEPUUL!t:.\ lllJ:-l

l~HT. \IJOH

FON~:ECA

U N IDO:-l

IJO Btl.\íll L

Fa<:o .~alwl' aos 1Jul' a p1·1·sP11k Cada dP 1·at.ifil':u:iin Yi1·1·111
()\IP Pllll'" os Estados Unidos do Bl'llzil l' a Ausll'ia-II1111gl'ia,
11elos n•spPl'I ivos Pli•11ipote1ll'ial'ios, foi 1\011d11ida I' assignada
:lia cillad" do llio d1~ .lanPi1·0, aos dPZP1H1v1• dias dn mez de
outub1·0 dP lllil 11ovPr'1·11t11.~ 1~ d1•z, a Cc111y1•11r·r10 d1• . \1·liilnt1Hl'11lo
do llll'\1· sPguin!e:
º
Convention d'arbitrage entre les Etats-Unis du Brésil ct l' Autriche-Hongrie.
LP Pr1"sid1•1ll. "" la ll1'\puhliquP dl's 1 1 :tah-l!ni~ d11 Br1;sil
P Sa Majpsl/\ l',l•:1n11<'l'l'\ll' rl'.\11!rii'h1'. Jloi d" Hoh1;1111· 1•11·., PI.
Hiii ,;\posloliqi:" 11" l1011gri1'. d1"~ira11L 1·0111·lu1·1• 11111· Co11v1·11I inn
d'Al'iiitrng1: P!I appli1:a!iu11 dPs pri1wipPs 1'•non1·1'•s da11s !Ps a1·ticles 37 à 'i? df' la r:nm·l'nl i1m Jllllll' le n\gll'Tll('!ll. pacifique rir~.;
confl i ts inti·rnaf i1111aux. sigui'•n il la H ayp lf' 18 Oeto!il'f' t !líl7,
ont. nnmm1' it l'PI 0ffPI pnur· !Pttrs PlénipoLP11!iairPs, sayoir·:
LI' Pr1;sirl1•nt. d1' la ll1"p11liliquP rlPs Etats-Uni,; dn Hri".sil.
l\fonsiPUI' .José \ta1·ia ria Kilva l'arnnhns do llio-lli-a1l1'0,
Son :\linislrt: rl':Elat. d1•s Jll'lations F,xt.i"1·i1•urs: <'!
~a Ma.ksli" l'Elll!'('l'Plll' d'.\ul ril'lw, Hoi d1· T:ohi'·1nl' 1'11·.,
f'I llni .\post.oliq1ll' dl' Jlong1·il',
l\lonsim1t· 11• Ba1·11n Frn111:ois llil'dl d1• Hi1•il1•11a11. ~1111 :K\1\11v1"
J<:xl.rarn·tli11ai1· .... 1 ~lini,;!1·1· l'li"11ipol1·11liai1·1· p1·i·s 11• 1:1111\1•1·l!l'JllPnt dl's E!a!s-ll11is du Br1;sil;
Lrsqupls, apr1"s R·t·t r1• r·o1111111rniq111" lPur·s pli·i11s pnuYoir,;.
trouvés «n hn11111• .. t. du1• l'or1111., snnt cnm·pnus r!Ps arl idl's
suivants:
All1'lf:Lfi: l.

LPs diffr"l'Pllds d'nrd1·p .iuridiqiw llll 1·1·lal il's il l'i11l1•1·p1·1;tatio11 1Jps Traili's f'xistant. Pnt.rc !l's HautPs Parli1•,; t:1111tractantps qni viPndraif'nt h SI' 1n·o1!11irP Pnlrc El!Ps PI. qui n·auraif'11t pll MrP ri"~lr"s par la voi1• diplnmatiquP. s1~1·ont Rmrniis i1
la Com· PPrman0n!P rl':\rhitragP i"tablil; par la Conwnt.ion i\11
'.?\J Juillnt. 18\Jn h la JlayP l'f rnainlPlllH' pai' la Con,·1·111.irrn i\11
18 Oclolll'P l!H17. i1 la r11111lit.inn lou!Pfois qu'ils Ili' mdtl'll! P!l
cau;;n Hi \1.•s inl1;rt-!.>< vilaux. ni l'incll"1ll'tllla1H·I'. nu l'l1nn111·11r
dPs Hau!P;; l'artil's CnntradantPs Pt. qu'ib llf' !11nl'.hP1i! pa~ aux
inli"rM.s rfa11t1·ps ·Puis~an1· .. s. i'tant, Pn 011l1'!', PllfPlldu q111" ;;i
!Ps Haules Pal'ti<'s li' p1·1•fi\rpnf., !Ps fonctions arliitra!Ps pounnnt.
Nrn confit'rs à un nu it 1>lnsiPurs aufr·ps :írhitrf's !'linisis Pll
dehol's dcs li~tPs clP la Cou1· PPt·manen!P.
,\ll'l'lCLE li.

Dan;; chaquc cas particulier, lcs Hantes Pal'l ins Gnnt ra-

CJlantes, avant de s'adresser à. la Cour Permanente ele la Hayc
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ou à uu ou it plusieurs autrns arbitres, signeront un eo111pl'omis
rJ1•t. .. 1·mi11ant 11etteme11t l'objd du litig1', i'l't<"11du dl's
pnuH1i1·s rJ..• l'arhitrc ou dPs arbiln•R, l1•s déla1s it 0J1sen·t·1· pou1·
la <'•Jllslitution du Tribunal Pt pou1· 11•,; p·hases diff•'reutl's de
la i11·n1·1"du1·1', ainsi quP Jps ri•glcs dP la IJI'Ol'•"durP it suivrc.
Ct•s r·o11qH·o111is sprl'iaux :<r!'n11L so111nis da11s l••s Etah dcs
llaul1·s l'nl'liPs Co11tradanll's aux fol'lnalilf'" n•quis1.•s pai' k~
spfrial,

lui.'-' eur1stit11tinnul'lles respedives.
Ils ne serout obligatoires qu'apres avoiz· Né confinrn"s par
1111 frhauge de notes entre l1•s Uou,·ernPmPnfs des Hautes .Parti•·-; Lontradantcs.
,\JlTlCLE lll.

La pr•"s"u[I' CunvPution ""t co11clw· i1uu !' une dur·•"" de
1·inq ann•"Ps it parti!' du qui11zii•nw jo111· ap1·1·s 1't"elrang1· dt>5
rn I i fil'al in11s. :'\i dle n'est pas dt"uo11eé1) six rnois a\·ant l'expiral iou tJ,. ,.,. l<'l'llll', ellP coutinuel'a il I'l'StPI' en Yigueut· pendant
u 111• Jiouv,.IJP p<'•riode de 1·im1 anw"es t'l il l'll sl'r·a de meme
~ 1t c1 · l' ssi \·emcn t.
Al\Tlt:LE l\'.

La pr•"sm1tc Cu11vr11tion srrn rnl ifi1'•1• d [,.s rnt.ifieat.ioJJs
sl'1·011I •"1·ha11gr"''s il llio <],. .JanPirn aussiti'1t qu1• fai1·r· sn pom·ra.
Rn foi d1• quoi lrs PIP11ipote11tiai1·ps 1·rsp1•ct.if's ont signé
la pr·•"sPnt<· Cn11ycntion Pt l'ont I'P\ et111• dP lru1·s sf'Paux.
Faik ü Rio de .Taiwi1·0. l'll douli!P rx,.mplaire, !e 1U
ÜdoJ lt'I' I\> 1().
(J,. ~.) H10-13H.\NCO.

(L. S.)

RIEDL.

E f Pudo sido a mesma C011v,.11~ão. ni.i11 L<·úr fil·a aeima
t rnnscripto. apprnvada prln Congr·Ps80 ~acional. a confirmo e
rat i fi1·11 <'. pt>la p!'esentP, a don P"'' fi 1·111P " Yal insa parn prnduz ir
H•'ns dPvidos effeitos, p1·rn11Pltendo qur dia serú cumpr·ida in\·iolavrlnwnl<'.
:Elll firnwza do rJU<', IJJa·rHlt•i 1iassar 1•sta Cal'ta que;issig110
r• •" ,,,.JJada 1·nm o s<'llo das al'rnas da llrpuldi1·a ,. s11bscl'ipta
)lf'lo ministt·o d1• Estado das Rrlaç1jps ExlPl'iOl'PS.
Dada no Pala<'io da Prrsidl'111·ia. nn Rio d1• .Jarn•iJ'o. ao~
sPis dias do mez de fl>vereit·o dP t !l 11. 90" ria JndPP<'ndcncil\
,. '!3º da RPpulJlira.

º'

(L. S.) HF:fl.\llES H.

IH FO'.'l'SEC.:\.

RIO-BRANCO.
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DECllE'l10 N. fJ .105 -

HE

8 Dl~
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Abre so Ministerio da Guerra o credito especial de 1: 116$120 para pagamento de differenf;a. de gratifira<:õC's de Íllll('('iio a dous ('apitii.cs ~ 8t'is
1" 5 tenentes do quadro de dentistas do Corpo dt.> Sau<l.o elo I~Jxcreito.

O P1·csidenlP da fü•pulJlka dus E~tados Unido,; do Brnzil
usando da autorizac;ão contida 110 dPcreto legblati\ u 11. :! . !i80:
dPsta data, resolvt> ahrir ao MinistPI'io da Uw•1Ta o <'!'edito
especial de 1 : 1 Hi$1 :!ll pai-a pagamento d<' diffPrern;a de gralific;ac;ões dt> i'Ulll'Ção a dous 1,apitãPs e spi;; i '" IPnl'llLPs do
lJUadl'O tk dP11fistas do •Co1·po d1) ~audu do ExP1·cilo, <lurant'~
dl• 1 íl dP .ia1wi1·11 a 18 d,. dPZ('1t11lro dP 1!110: t'L'.\ogada.)
as disposi«;ões l'lll eoulrnrio.
Hio de Ja11l'irn, 8 d" 1111\1•1u!J1·0 d" l\ll I, !lll" da Jll(kpi•1t-

n pp1·iodo

de11eia

P

:!3" da ll('11u1Jlirn.

HERi\I Es

l\.

D.\ FoN;;Ec.\.

A11to11io .lr/olvho 1/11 Pu11to111·a J/1·111rn Ban·r·fo.

rn~cn~;T()
Hcor~auiza

a

N. !l_I OG -- DE 1G DE NOVKNI'BRO DE 1911

llire<-·t.(tri'1a-

<leral

~1~~

E.~tatistfrn,

Uan<lo-lhc

non1.

dPnomin:~iin

O Presidente da IlepulJlica dos Estados Unidos do Brnzil,
da autorizat;fío ·1·1H1stan!P elo al'1. (i 1 tia l1•i 11. ;! . :i;11i. d•·
:li de dezembro de 1910, decreta:
u.~;111d11

Art. Lº Fica i·em·ganizada a Dircctoria Geral de Estatística, wm a dimominação de Directoria do Scrvi<;o de Esta1.ist iea, de a1·c·1)rdo com o regulamento que com este baixa,

assiguadu

p1•!11

lllilli"drn da

.\~1·i1·11lt111·a.

l11d11stl'ia

1· 1:11111-

mcreio.
Art. 2." llcvogam-sc as disposições cm eonfrario.
nio de Jancü·o, 1G de novembro de 1911, 90" da Indt>pcnd,.111· ia P 23" Lia !ll'publii'a.
HERMES R. DA FONSECA.
Pedro de Toiedo.

Regulamento a que se refere o decreto n. 9.106, da presente
data
.Art. 1.º A Directoria do Serviço de Estatistica 1\ a repartição central incumbida de receber, de elaborar, de coordenar
e de publfoar toda a sorte de informações estatísticas •que se
relacionem com o estado physico, politico, administrativo,
economico, inlellcctual e moral da Republica.
Art. 2.º A Directoria do Serviço de Estatística terá a
seu cargo:
§ 1.º Formular os planos necessarios á exacta apreciação,
sob o ponto de vista estatístico, das condições do Brazil e
dos factos nelle occorridos, quer destes conheça dircctamente,
quer indirectamente.
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§ i." Exeeutar vo1· si mesma todos -os ti·abalhos estatísticos de interesse geral do paiz, desde que se não achem delles
irwumbidos outros orgãos da administração publica, federal,
estadual ou municipal.
§ 3." llecollll'l' e e.Ool'denar os tt·alJall1u.s jll'CIJal'aUOS por
csLas repartições administrativas.
§ 4." Promover pelos meios a seu aleauce a uniformização
dos referidos trabalhos de aceurdo com os modelos que tenha
urganizadu, e:i1 tendernlo-:;e, na 11arte relativa á estatística agrovceuaria, com os cl1efe·; dos respectivos serviços.
s S." Prn1·1•d"l'. d1·1·1·1111aln11•11l1". au n·1·1•11-;1·a1n1·11ln ;,;1·ral do
paiz.
§ G.º Analysar e grupar scientificamente os dados que
outiver, representai-os graphicameute e comparai-os com os
de outras uações.
§ 7." Publicar em armuarios e 1Joldi11-<, u11 antlsumente,
os trabalhos que tiver executado.
•§ 8." Prestar a~ informações lJUe lhe exigir u Governo
1) fazer o,; ser·vir;u,.s lllW forem por elle detenni11a1los, relativaJJJl'IÜe <'ts rnal<!rias de sua attribuição.
§ !J." Satisfazer, sempre que possa, os pedidos {fUe receber
de reparliçõe$ fcderae.,;, de adnünistrações esladuaes, e munici pae.,; e mesmo de corporações -ou de particulares, nacionaes
e estra11geiros, desde que isso não desconvenha ao interesse
publico uem prejudique o andamento dos SL'tTiç.os que ~ repartição tenha a seu cargo.
§ 10. Proawn•r o concurw da inieiatirn indi\·iJual para
11tellwr r!1•sempenl10 dos encargos que lhe cmnpelcrn.
~ 11. Propaga1· 11or tudos os meios ao i:iCU alcance as vantagm1s e necessidades ela estatistica, promovrndo o concurso
da iniciativa 11articula1· 1rnra u l'ornecimc11lo de iufonna('õos
rl'lativas ao assumpto .
.\ri. :\." lfa\e/'Ú t//11 1·uttsP!IJ1J s11pnrio1· d1• 1--;tafisli1·a, i111·1·sl.ido d1• l'tllll'(;Íi1·s 1111·1'a111,.11f1• 1·1111-<JJll i1 ª·'· " q11:1J 1!i-Y1·rú
1•mittir parecer sobre:
1º, a escolha das fontes de informações, metlwdos de serYiço, plauos, quadro,;, qucstiornnios, i11.~I l'rn·cões nu vrogrammas que a administração subrnetter a seu exame, liem como
sobre as disposições e medidas a adoplar para que as publicações officiaes da União e cios Estados a1Jresentem certa uniformidade;
~
2º, a composição e redacção do Annuario Estatístico, destinado a cuuter o resumo das estatísticas officiaes;
:l'', IJUl1Ji.('a1:õr»; de 110Yas Pstali.-dil'as ;itili,!ada,; 111·1·l's~a1·ia'i;
íº, relações a c ..,tabelee1•r 1·om as rep;1rticf1p;;: d1• l',;latisliea
11acionaes e estrangeiras;
5º, a organizar a l1ibliotlwea de pslatisti1:a intcnrncional;
li", a publicidade qun devem l<·r os tralJ:ilhos do l'.flllSf·lho;
T, quest.õi~s relativas ao ensino e aos int.rr'r>S>'l'S gel'!les
da estatística .
.\l'f. l." U (\111sl'!IJ1J ~11111·1·io1· d•· l~'·"latisl i,-a ,,,.,.;i 1·111JJ!Jo.~to
dos chl'fcs das rPpartieõcs ou see.ções de p,-tatistitas existentes
no paiz, dos directores geraes de Industria, Commercio e Agri-
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cultura, dos direclores do 8crvi.c.o de lnsperção e Defesa Agricolas, dP Povoamento, de Vetcrinaria, de Astronomia e l\leteorol•ogia, e de Pmtecção aos lndios e Localização de TrabaJlrndorcs Nacionae:,; •' de pl'ssoas at•' o nunrnro de cinco, que
se tenham dedkado a estudos Pconomicos ou estatistiros.
§ 1.º O conselho supPrior de estatística será c>0nvocado,
semprn que fõ1· conn•uientl', pelo ministro da Agrirullura, Industria !' rComrrH'reio, que wesitli1·á ás reuniões.
§ '..'." O ministro tia Agricultura, Industria e Comnwrcio
podPI'lÍ co11vor'.ar PXCPp1·io11alnll'11l1>. i1a1·a tomar parle nas SPSs1)(~" do r·onsPll10 supPrir · f!p Pslatistica, outr·os funccionario.~
puhlieos, ali'm dos PxprPs;;amPI!lP designados rn•st.p artigo. ·
Art. 5." A Dü·ectoria do Se!'Yiço de Estati.~tiea tPrá seis
ser·çiies, com os Sl'guintes encargos:
1' serção -Topographia, orographia, hydrographia P climatologia do Brazil; rcpresentaçf~o politica, defesa nacional,
finanças r administração;
2• sec<;ão -Dcmogra1füia (estado e movimento da população);
3ª secção - Estatísticas p1·ono111icas (producção, circular;ão, distribuição e ronsumo) ;
.í• S<'('t;iío - Jnstr·ucção puhlica l' partirmlar; hibliotheras,
rnusru~, hellas al'!1.•s. eultos rl'!igiosos, instittüções dP assistenc ia, dr hendirmwia r de prcvideneia;
5' srcç.ão -Justiça civil, comruercial e criminal, policia,
na!~idade illegitima e suicídios;
u• secção - Corrrspondencia, contabilidade e eseriptura1;.ão
da Directoria, expedição da corrrspondencia preparada p<'la~
outras secções, liermutas internacionaes e distribuição dos traliall10~ publicauos.
1Art. ü." A Dirrctoria do Serviço de Estatistica terá o seguinte pessoal:
1 director;
ti chefps de secção;
J8 1"' offir·iars;
28 2"" officiaPs;
11:! 3'" offil'iaPs:
25 auxiliares;
20 üpuradores;
1? d:l!'f.ylographos;
1 hibliolhccario;
1 archivista;
1 cartographo;
1 porteiro;
1 ajudanlr> lle porteíro;
ô contínuos;
ô serventes.
'Art. 7.º Ao direclor compete. além da~ attrihuições a que
se refere o ar!. 12 7 do rlecreto n. 8.809, dl' 11 de agosto de
1!lli, o seguinte:
~ 1 º Despachar os requerimentos que lhe forem diTigidos.
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§ 2.° Informar e encaminhar á Secretaria de Estado os pa11eis ruja solução depender do· ministro.
§ 3.º Procurar alargar a esphcra das investiga1:ões estatisticas, requisitar os dados e esclarccimrntos de que carecer
a 1·,.pal'fit;ão " rlil'i!'il'-sl' para PSSP rim, dirP1·fa1nP11!1', :'1s a11lol'idades e corporações publicas do paiz.
,\ri. 8." .\ c·.ada um dos c·hdPs cfp spc·c:ão 1·01n1wf P, all;m da::i
a!f.ribuições a que se refere o citado art. 1:21 do drereto nut11Pro 8.899, o seguinte:
~ J ." Requisitar todos os utrnsilio~, obras <' «iementos de
q1u· carecerem para o desempenho fios serviços da secção.
~ :.'.º Provideuciar sobre a r1,Yisiio dos trahnlhos ria s1~cç1ío,
(}tlf' tiyerem de srr publicados.
Art. 9.º Ao bibliothecario compete:
§ 1.º Classificar, catalogar n conservar 1·111 JWl'ÍPita on!P!ll
todos os livros existentes na biblioll1eca.
~ :2.º l'romov1!r vernute o dircdor a rr~taurac:iill dos volnn11•s damnifieados e a Pncadcrnação das olJl'US L'lll brnehura.
~ :l." l'ropor a arquisic:ãn de 11l11·as 1111\<1s 1111 a11I igas q1w
llíln fig11n•m na ]lilJliothcea e que sejam 111•1'Pssal'ias ús SC'-

('t'f1Ps.

, ~ -1.º Satisfazer', mrcliante rreiho, os iwrlidos q111• lilr fo1'1'111 dirigidos p1•los chet'1•s de sl'r<;iin. J"r•lat iYam1·11t" üs 11liras
" p11hlira.çõC's exist.rntrs.
~ :i." PrPslat· ao dircctor e {ts secç<iPs as i11forma1:õ~ hihliogl'aphicas l)\IC lhe forem reclamadas, ('0ll1 l'PÍPI'f'ílí'Hl GS
11li1·a-; p:-;i,.;lt·n(PS, por assm11p(os 011 por a11(11r1•s.
:\rt. 10. ~\.n at'<"l1ivista compete:
~ l.º HPgistmr, classificar, conservar <' manter Plll boa
111'd1·1t1 l1Jd11s os livl'os, 11arwis e• qu;:11·sq111•r oul1·11.-; d1H·11nwnt11~
qur~ fot·Pm re1·olhirJ.os ao archivo.
~ 2.º Organizar o catalogo systl'matiro e o.s indicr·~ ri<'
todos os documcnt.os archivarlos.
§ :3:' l'a,;sa1· as 1~p1·fidi"ies <' r•xtrahir ª·' !'«>pias. q11r• 1111~
f1H'Pfl1 requisitada~ nwdianll' dPspacl10 do di1·,.l'f11r.
§ -1." Satisfazpr os pedido" assignndos pt>]o di1·r1·lor ou
rwlos chefes de secção r·om r<"i°E>r<•uf'ia ans drn·11111t>11los entregue-; ú sua rewonsa!Jilidade.
§ 5. º Dar recibo dr todos o.s documPn tn" renwU idos ao archiYo, rxigindo resalva dos qm• frn·pm rP1J11i,;i ta dos.
~ n." Propor annua!rn(•JltP ao dirPdot· a i11uf iliznçiin de
todos ns documentos srm valor ou ;;u111•rJlnos.
1ArL. 11. Ao cartograplio compf'fe rx1·r·utar todos n;; frahallro;; graphieos de que for encarl'rgado pPlo dil'ector.
AI't. 12. Aos auxiliarpq rnmprtP f'XPr·uta1·
l rnlialhos que
lhe f"orrm determinados pf'!n diredor ou 1wlns chPfrs da,; s01'1;líP.q onde servil'em.
Art.. 13. Aos dactylographns e apurador<';; P11mpdl' Pxrrular
o;; trabalhos dP sua especialidadP, dr accl1rdo 1·om as instru''CÕPs e ordens do dircrtor r• ehef<'s das st•c~·iiPs 011d1• ;;Prvirrm.
Ar·f.. 14. Ao porteiro compete, al1"m dri-; attril111i1;õPs a
q111• SP rrf'crP o citado ar!. 127, o seguintP:
~ 1. º Cuidar da spgnranr:a e a,;sPin do Pdifit·io.
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§ 2. º Dirigir o~ seniços do seu àju'.dànte e dos serventes.
§ 3. º Receber (', encttminhar para a secção do expediente
a ·correspondencia, impressos e volumes dirigidos á repartição.
§ li.º rFazer, por ordem do dircctor e mediante o comJH'tm1te pedido, as despezas miudas e de protnpto pagamento.
Art. 15. Ao ajudantn de porteiro co~petc:
§ 1. º Coadjuvai-o rm todos os serviços de sua compctencia.
§ 2. º Substitui!- o cm suas faltas e impedimentos.
Art. 16. !Aos continuos compete receber e transmittir o;;
papeis, livros e recados, lienfro ou fóra da repartição, em
cumprimento das nrdPns do director, dos chefes de secção 011
elo porteiro.
Art. 17. !Ao concurso aos cargos de :l"' officiacs s1í
poderão inscrever-se os auxiliares.
~ 1. º Não ha\'cndo nenhum candidato, scrú n coneurs"
aberto para as pessoas estranhas á rcparf.ição.
~ 2.º rO auxiliar íflll' f<'•r inl1ahilitado Plll dous ·1·0111·11r ..;u~
ficará ipso fado Pliminado do quadro da rnpa1·tição.
Art. 18. Os cargos de Mihliothecario, archiYista e cal'togrnpho serão fatnl11•rn p1·Pern·hirlos nwdianfr ronri11·sn, na
fórtna do art. lt3 do drcreto n. 8. 8()\J, no íftW I sô 11odrrã11
inscrever-se os of'iiciar>s, nbs1•rvando-s<\ o ~ 1° do artigo anterie·? no caso de não hav!'l' nenhum candidato habilitado.
Art. i9. Os cargos de dactylographos e apuradores poderão ser exercido~. segundo as convfmiencias do srrYiço, por
moças ou senhora' rle rPconh1•cida idon!'idade.
Art. 20. Em s11as faltas. nos imprilim1'nfn.s on lir~P111:ao,
serão subst.ituidos:
§ 1. º O hihliothc!'a1·io. o ar1·liiYisfa ,. n cartograplJO, velo
offieial que o director d1'signar.
§ 2.º O porteiro. pelo q•n ajurlautr r, 11a falta d"'''" pnr
um dos continuos designado pelo director.
Art. 21. A Dirrctoria do Serviço de Estatistic:i terá na
capital de cada Estado r~ no Tcrritorin do Acre um dr•!egado
designado cm cornmissão pelo ministro, sob proposta do director, dentre os funcr.ionarios da repartição, para rrunir,
1·oorrlcnar e enviar á Dircdoria todos os d:vlos qu1' po.ssam i1tf Prcssar (t esta! ist ira grral ria Republica.
Lt\..rt. 22. Estas delegacias funr.cionarão nas rscolas de
aprendizes artifices ~" c1uando não fôr possivl'l, em qualquer
outra repartição do !\I inisterio.
·.A do '!'Prritorio rio ·A!'rP fm1r·1·.io11ar:í na dPl1•gacia do !\linisterio.
Art. 23. A colice ta dP dados será feita:
a) directamente por meio ele lmsras e consultas em 11vros.
papeis e quaeSífuer documl'ntos ífl!C sP.jam postos á disposiç~o
da delrgacia pelas repartições !federaes, estaduars ou m11111cipaes ou por estabe!Pcimentos publicos ou particularrs. inclnsl.riaes, commPrriar.s ou de ífllalquer outra natnrez:i;
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b) indirectamente, por meio de questionarios distribuidos
iwlo f:orreio ou por .qualquer outra meio adequado.
§ 1 . º A collecta, a que se refere a letra a, será feita na séde
das delegacias pelo delegado com a collaboração do director da
Escola de Aprendizes Artifices na parte relativa á industria e
dos inspcctores agrícolas, vetcrinarios de povoamPnto, de protecçãio aoR indios na parte referentP aos rnRprctivos serviço~.
e 1·.om o concurso de quaesc1uer outrns funceionarios publicas
que, eRpnnt::mrarnente ou por ordem das administrações a quc
Pstf'.iam su,iritos, Re prestem a coadjuvar o drlr•gado no dPscmpc1i!IJ;o dr 1mas funcções.
~ 2.º Fóra das st'des das delegacias será feito pelo pessoal
dPpendrnte do Ministerio da :Agricultura, Jndnstria 1~ (:om111<>rc.io e tamlrnrn pelos cios demais ministcrios P das admitli8trações locaPs, cujo concurso possa ser ohtido.
~ 3.º Os 8PITiç,os a que se refrrPm 108 parag!'aphos antr·río1·ps não darão dircilo a rjualquer remuneração.
Art. 21. Quando fôr necessario, serão designadoR pelo minüd.ro, sob proposta do dirl'ctor, um ou mais funccionarios do
qnadrn da rq1art.ir.ão para auxiliarem os frnhalhos das delPgacias.
Paragrapho uníco. O delegado, quando julgar couveniente,
poderá incnrnhir um auxiliar fln fazer a collrcfa de dados no
ínt ('rior do Estado.
Ar!. :?fí. O delegado " os chrfes de serviço do Ministp1·io
nos Estados, ou srus rrprcsentontes, formarão um conselho de
eslati.~t.ica para o fim de combinarem quae~quer providPnr.fas
q111• ~".in111 111·,·p,;sa1·ia~ a 111·111 da 1·pg11lariclad" dn sp1·,·ir:n.
Parai:raplio unirn. O eonsPlho sPrá Ill't'Sirlirlo pelo drlPgarln. qrn• o r·onYrH"ará todas as vezrs qu" julgar conYPll iPnf.e.
Art.. ?G. O;; delegados corresponder-"e-liãn rlircefamentP
1'.•Hn u direcfor do Servir.o de Estafistica, ao qual remetterã11
afl: o dia Hí de ear!a mcz os rladoR i:olhidos uo mcz uulerior.
Ar!. 27. Quando se procerkr ao rrrPnsnarnPnto geral da
Republico, será esse snrviço dirigido na r.apital FPdPrnl 1wlo
dirPctor e nos Estados rrnlos delegados.
Paragrapiho unico. No decurso do anno que preceder ao
fixado pam a l'Palização do sPrviço rlP re1·P11sPamP11to, dPVl'rã11
ser executados os respectivos traball1os prep::iralorio".
Ar!. 28. Drntrn do prazo de GO dias fia puhlicàção deste
ri>gulamrnf o, o dircctor r.lo Serviço dn Estai istica iillhmetletá
{t approvação do ministro as rcspcctiYas instrrn·çõr•s flll" dl'YPlll
l'Pgul::ir o sPrviço das delegacias nos Estados.
Art. :2fl. A rlisl.ribniçiío do pessoal pdas ~Prt,:ÕPs e 1wlac;
dt>legacias será feita de rnorlo que nunea fíqur~ uma SPcr:iio Sl'lll
f l'l' pelo rnr>nos um 1º e dous 2º' officiacs.
§ 1. º 08 auxiliarPs e 3º' officiacs não poderão j)erma""'''·1· TllilÍS di• dous llllllll~ ~l'gtJidOS 1111 S('l'\'Íl.:O das r!l•Jpçnl!'Íf\S. ()~
I"' 1• :!"' off'ir·iaPs prn!Pl'fto pr>rmanPCl'l' afr\ ft'I'.~ anuo~. no 111axi11111
§ 2. º Uma vrl. ai.tingidos os periodos maximo~ a que se
rnforc o poragrapho anterior, os funcr.ionarioH cm ~erviço na~
rie!Pgaci.ns serão ehamoados á [)ireclorin, e della s(1 poderifo
sahir novamPnlP para as dnlPgacias após um anno !IP Pffurtivo
serviço.
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Art. 30. O Governo .Frderal, d1mtro dos recursos orçamental'ios; t'Ofll'Pder·ú annualmente tres premias aos Estados
ou municípios quP tiverem pÍlblicado os nwlhores traballws
dP Pstatist.ica, a juizo do comPlho SUJH'l'ior dP Pstatistica .
.\l'I. 31. :\rn11•xa ú ·llir·pdor·ia do ~t'l'Vit;o d<· l<:stalislit'a
haverá uma typograplria, df1stinada a exeeuta1· os trnhalhm;
t.ypographicos P aecessorios da mesma J>i1·1,rforia p quaPsqur·r·
outros ·rrfe1·entrs ao i\.linist.Prio e !'Uja puhlica<:ão 011 <'XP1"11<;i\o
seja convenientP, a juizo do mirli~f.ro, bem como os q111• SP J'PfPrirem ao PxpediPntP ~Jrtli11al'io das demais l'Ppart.i<;f>P.' P
forem roquisitados pPlos rPsp(•clin1s !'llf'fPs ou dir•pef.orrs.
§ 1. º Para os pffeitos da pal'l•' final cl1•sf P artigo, o~
rhefPs ou directores das t'Pparli~·Õl'S podPJ'iio P11U•1tdPJ'-~" rlirectarnrnte com o su1wrinlt•nd1'nlP da typograplria.
§ 2. º Para rxocuçüo dos tl'aballros c•stranhos {1 1>ir·pl'foria
do Serviço dP Estatística, podt'r·ú s1•1· afl111iltido pPssoal Pxf1·a-ordinario, cujo pagameuto eorrr·r:í por ennla da \'PI'ba do ~1·1·
vir:o ou repartii:ão a rptl' pp1·te111·1•1·1·m os mPslllos 11·ahalhos.
§ 3. º A de~1wza do rnalerial Pll!pregado Ul's.~"s fl'ahallros
eo1·1·erá tarnbPm pm· 1·011ta das rl'f Prida.~ Yl'J'bas.
~ 'i. º ner·ehidns os n!'ig-i1ia,•s, o supPriuf P11tlr11fP manrlaf'á
organizar', para os l'fft>ilns dos ~~ '.!º " 3", o r1•sp1•cl ivo or1:amento e del11• dará 1:nufa ú l'rparlição 1·om1wf P11IP, a tJtrnl, Yr1·ificando dispor d1· 1·r·1·.11t·sos su l'l'it'it>nl1•.s t'lll sua v1•rfla. :mi 1 lrizarú definitivamente a PXr'cueiío do trabalho.
§ 5. º No ori:aml'nto previsto no paragrapho art!Prior. ~pr·:í
di~r·imina<la a parti• d1• pl'.'<soal da rfo mat1•!'ial.
~ G. º A repa1tii:ão qw~ autorizar 11ualquPr fra1Jall10 1rnR
condições acima indieadas 1·om111uuica1·ú na nws111a nceasião ü
Dirnctoria UPral dr 1ContaJJilidade a drsprza corrf'spondPnfe,
discriminando lambem a parff' df' possoal da dP matPrial.
~ 7." 1.\s dispo.-<it;Õ<'S dos paragTaphos a11fp1·iorl's sPriio PXtensiva,; aos f.1·;il1al ""·' 1~· p11~1·a pli i1·11s tflosl i11ad11s ª' 1 s1•1·v i1:11 1k
recc•n5eamenl.o.
Art. 3'2. 1,xí!'ulrum t.rallal110 dl' naturpza IPcl111i1'a 011 de
propaganda podPl'Ú ~PI' imprf's,;o 11a fypograpl1ia anf Ps de parecer fayorayf'I d1\ um 011 111ai.< lt•clrnit·os dP;;ig-nar!os p1'111 mini~tro.

Art. 33. A typograpllia f Pr;í as :-;eguint1•s officinas: de
composi(.'ão; dP i111prPssfío " JJa1Jfai.;iio: d•• desenho, grnYura f'
photograpl!ia: "" lithogrnphia 1• d1• PnradP1·11a(:iio •' -;pr·yi<:M
accrssnrios.
Art. :n ..\s atf1·i!Juiçõ1·s d•· cada \lllla d1•stas ol'fieinas e
do respectivo 1w,;soal, !JPtn romo as do supPriritP!ll:lenLe, Sf'U
a,judantP I' almoxarife, .<l't'iio rldi11idas 11a~ inst1·urt:iiPs fJIIP
'forem mandada~ adopfar pt'lo rnirristrn. soh pt·oposta do <lirector.
Paragrapho 1111kn. F,ssa proposta será apresPnfada a·o
ministrn drntrn dl' :rn dia~ d:i puhli1·ação do presrntP l'Pgulamcnto.
Art. 35. A typograph ia terú o seguinte pessoal:
Um superintendente, um ajudante do super!nlendf'nte, ~1111
almoxarife, um chPfP da offif'ina df' rornpos1çiin. 11m a 111-
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dante, um guarda typos fiscal, quatro linolypistas, riu1·0 .rr1mriosilorPs rle f" rlassf', d1wo 1··rJ>1li'PºsitorPs dP :!" ·1·lass1', ci11eo
en1111m.-;ilOJ'l'S dP 3" l'lasS•', 11111 1·hde da o'l'l'i1·ina "" Ílll(ll'PSsão
1· pauta\,'fto, um ajudante, dous i111Jll'1•ss1J1·1·,; d1• I' l'lass ... qua!l'O
imprPssn1·1•s dl' :!" elas""· u111 ol'J'i1·ial d1• paula1;fw, um ster·1•otypi><la impresso!', um d11'f'P d:1 offi1·i11a dl' dP1!PlllHi, gl'aYu1"1 " pliotographia, um gnnado1·-plwlograp/Jo, um 1·1lef,. da
ol'l'i1·i11a d•• litlwgl'apliia. u111 ol'fi1·ial para " prf'ln. 11111 po11~
sador, um 1'11Pi'P da 0Hi1·i11a dP l'llcad1•r11a\,'iío ,. sPr'Yi(,'n,; a1·1·1•-;sorio.-;, 11m a.iudault., dous offit'ia1·s Jy I" 1·Ja,.;s1', do11s orfi,. ia1•s dP :e• 1·lassl' <' sPtP sPI'\'f'!l!c•s .
. \l'l. ;rn. o pr1iyi1111•11lo do loi,.:ar· d•· al111"xar·if1· l'a1·-,-,.-l1a
1w·dianll' f'iaur;a uo valor dl' G :OOO*OOO.
Paragrapho unieo. Em sf'us in1pl'dirnP11tns rn1 falia~. Rf'l'á
o alm•oxal'Íl'P suhstituido p1•lo ft1lll'i'io11:11·ii1 1101· .. 11 .. p1·1;\ iamPn!r\
prnprJsf o r• pl'lo qual SPrú rl'sponsaYl'l.
;\ri.. :11. Os trahalh1H da 1~·11111,:Taphia durariío normalllll'll!•· oilfl hnms. 1·al1P11rl11 ao 111ir1i,lr·n fixar 11 i1ii1·i11, pn1· pro1111-da dn din•ctor.
~ 1." :-;Priío c·m1sidl'!Wlos 1•xtraor·dinari11 ..; os qrn· l'x1·Pde1'<'lll
1•slt' li111il1• 011 1'11r1·111 1·x1•1·ulado.s 1111.s d11111i11g11s Oll frriados.
~ :! . " O sl'J'YÍ\,'ll pr11r11gad11 ,,·, 1•111 l'fl."'1' "'Jl1•r·ia1·s pod••r;í
i1· ali'•111 da' !I horns da nojfP.
~ :1-:" Os SPl'YPll[f's saliiriío meia hora rnai ..; tard" para se
111•1·11pa1·1•m da li111p<'za das 111ad1i11a.' " nl'ficina:o;.
'.\t·!. :JH. 0.-;; OJll'l';\J'ÍO.'i f'Xil'alll'dÍll:tl'Í11s ad111itliiJ11 ..; d1• ro11f11rn1idadl' f'Olll o ~ :!" d11 al'f. :i 1 ti·1·ii11 11,; 1·1•111·i1111·11tos qw• fn1·,.111 arllitrad11s Jll'ln ministro. ~olJ prnposl;1 do di1·Peto1· e ou,·ido 11 'llJll'rin!l'nd1•11l1', não podP11do, pnr1;111, os ll!CSlllOS l'X('f•df'I' aos do ppssoal do qnadro d1.• l'all'goria 1·01T1•sp11nd1•11t1•.
Ad. :l!l. Pod1•rfto ""'' ar·m•itos na l~·pogTaphia ro1110 apr1•ndiz1•.s n11•n11rl's dn sl'XO mas<'ulino d1· !:! a 18 anuo.' d" idad1',
('Jll 1111111Pl'P limitado, s1•gu11d11
c·n11\·l'11i1•11cias d1• '''I'\ it:n. Jll'I'f'PhPndo as diarias 11111• fon•m 'i'ixada.~ ]'Pio mini;;trn, mli prn]lusta do dirrdor.
Art. 10. São rx!Pnsi\'as ú Jli1·p1·[11ria cio ~t'T'Yi1;0 r]p Esf.at.ist it'a as disposi(,'õ1>.;; do I'l'/.rnla1111'11fn a11Iwxo ao rkerf'lo nulllf'r'o R. 8!lH, 1Ji> J 1 dP ag•J ...;fn dl' l !J 11, q1H· llH~ forPm applic·a\·t>i.;. na f1írma do ai'!. l êi dn nwsmn 1·pgulamf'nln.
,\r'I. L'. (),.; f11111·1·i1111a1·ins da /lir1·t'lnria do ~en·i1:11 dr F,sfatislÍl'a Jl"l'l'dlf'rii11 11s y1•111·im1·11i11 ..; 1·1111 ...;fa1il1•-; da ta!J1•lla
anrn·xa.
;\ri. !i3. ?\'as prirnrira ...; nomPa(,'•il's que Sf' fiz1•rr•m •'lll \'Íl'tl1lfP do p1·rsPntP J'Pgulanwnto, s1•1·iío apron•itados, al1;m dos
fun1•cionarios da n•parti('iío qu« Pslin•rf'lll 1111 ...; 1·as11s dP sf'r
promoyidos, º·" candidatos lialiilitadns rw 1·nn1·ur·,.;11 al11·1·to para
a :-;p1•1·rtaria de Estado.
l'arngrapho u11i1·11. O ad11al a11xilia1· j111·idi1·11 p111!1•r:í sPr
apro\'l'ilado 1·nmo fº nffkial. 1H aclna(• ..; p1·aticanfPs como
:1"' off'if'ial's ,. ns ar·fu:ws auxiliarPs dP J" l' '." í'lass1•s c·omo
auxilian•s.
Art. 43. Esfp regulanwnt11 só ••ntrará Plll Yig:or a 1 de
jarl!'iro dP 191?.
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Art. 44. Ficam revogadas as digposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 16 dfl novrmhro de Hll 1.- Pedro de ToTabella a que se refere o art. 41 deste regulamento
Cntrgor·int"

Ordanado

Director ............ .
Uhefe de secção ..... .
1" ol'ficial .. , ........ .
2" offir,ial ........... .
:I" 1offieial. .......... .
A11xiliar ............ .
Apurador ........... .
Dactylogra1)ho ...... .
Billliothecario ....... .
Anfüivista .......... .
Carlogi':1pho ........ .
Po1·t1dro ............ .
L\.iuda11tc do pmf1·iro.
Continuo ........... .
Servente (salario mensal de 150$000 i .. .
Sup,Grintcndentc ..... .
Ajnlfante do superintendente ........ .
Almoxarife ......... .
Chefe dé officina
A.iudànfc de offif'irrn ..

12:000$000
8:000$000
rí :GOO:j;OOO
í :OOO:P,000
3:200$000
2 :400.$000
2:000$000
2:000$000
5:G00$000
5:G00$000
ri:G00$000
3 :200.$000
2:000$000
1 :G00$000

pi si a ......... .
Compositor de 1" classe.
Compositor de 2" classe.
Compositor de 3" classe.
Impressor de 1" clàssc.
Impressor de 2" classe,
Official de paulação •.
Strreotypista - imprcs- ·
sor ............ .
Gravador rihotographo.
Official para o prrlo ..
Ponsador ........... .
Offidal
encademador
de 1" classe .. , ...
Official
encadernador
de 2• classe ..... .
Rprvente (salario mPnsal de Hí0$000) ...

:! : \00:311110

<:winla

fyp11.~

li~r·al

1.i1111t~

Observação -

.. .

Gratifâcação

6:000$000
4:000$000
2:800$000
2:000$000
1:600$000
1:200$000
1:000$000
1:000$000
2:800$000
2:800$000
2:800$000
l :G00$000
1:000$000
800$000

Total

18:000$000
12:000$000
8 :·íOOi!iOOO

6:000$001)
1:800$000
5':600$000
:J :000$000
3:000$000
8 :400.$000
8: í00$000
8:100$000
4:000$000
3:000$000
2 :liOO!f\0011

8:000$000

·l :000$00'.J

1:800$000
12:000$0011

4:000$000
5:600$000
3:600$000
2:800$000

2:000$000
2:800$000
1:800$000
1 :400$000

6:000$000
8 ;.í0'.J$000
5:400$000
4 :200Jf;(J()(I

2:400:j;000
1:820$000
1 :H0$000
2:400$000
l :920$000
1 :ll20$000

1:200$000
960$000
720$000
1:200$000

;{ :600$000
2 :88WjHHlO
2:160$000
3:600$000

\JG0$000

2:880$000

1:920$000
2:880$000
2:400$000
1 :\120$000

!1G0$000
1 :410$000
1:200$000
%0$000

2:880$000
4:320$000
3 :60'.1$000
2:880$00()

2 >100$000

1:200$000

3 :600$011()

1:\120$000

flfi0$000

2:880$0011

:': í00$11110

I : :!Oll~HIOO
f :·!Oll:j;OOll

n6o$ooo

:J;()(IO;i;Ollll

:!

:lillW~llllll

2 :881:)$0011

1 : 800$0flfl

Os funccionarios q1w exPrcf'rem oR

dr: delegndos P- auxiliarps JlPrrr>herão, aJ1>111 dos

mcntos, as sPguin!Ps gratifirai:iiPs nwn5aes:

i'l'lls

rn,.g-11.~
Yr •1lf'

i-
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No Territorio do Acre:
Dr!r,gado ..................................... .

Auxiliar ...................................... .

.100$000
200$000

Nn;; Estados do Amazonas, Pará Prrnamlmco, Babia Rfio
l'a11I". l\linas n"rars, Rio Grando do Sul, rtnyaz r l\latfn Grosso:

llolrgado .............•.•...•..................
.\11xiíiar .............•••...•.........•.........

200$000
100$001)

>l"s demais Estados:
1lu!Pgado ................................... · ..
.\ uxiliar ...................................... .

100$000
G0$000

nio rir .Tanf'irn, IG df! noYrmhrn dr Hll 1 . - Pr1fro r/I' To-

[,.ifo.

l>J·:cnETO N. \l.101--llE
Cnneniln

antorizaç:1n

:"t.

(1

anto.;;

l(i llE NO\'E\lBllO

Syndicate,

na l\epuhlica

Lirnitnd

»,

DE 1\lll
prl.l'a

fnr11;dona1·

O Prf'sirlrnlf' ria llrpublif•a dos J<~stados Unidn,.; rio lfrazil,
at.tPndrnrln ao que rrr111rrm1 a <«Santos Synrliratc, LimilNl »,
~•H'i<'rlarl" :innnyrn:1. 1·nrn s•;rl" na Tngl;ifpr•r·a. P rJryirJ:i111Pr\iP
1·1·p1·1•s1·1ilada. rl<'r'T'Pfa:
:\l'li,:n 11ni1·"· K 1·orn·Pl\ida autnrizacfin á "Santos S~-1Hli
f'af1', Lirnit1·d ». para fun1·ciona1· na llepuhlira com o:; r~ta
fnlos ífllP aprPsPntou, l11Pdi:int.r n-; f'lnus11las flUP rstr nrompanlia111 as-;igiindas pPln 111inislro dP Eslarlo da .\1<ri1'1illurn.
J11d11~1 l'ia ,. C11rt1l!lPl'1'ifl, 1i1·ando a mP<rna companhia o!ir·i!:mda
:1 1·11111pr·it· as formalirladPs rxigirlas pPlrt lr,!!'i~laçã'n Prn vigor.
Ilio du .Taiwi1·0, !(i tfp 1111vl'mhro d" !!li!. \li)" d:i lnd1>pl'lld1·1wi:1 I' '.':.1" rlr1 HPJHthlica.
HEit:\IER

ll.

n 1 Fo:"IRl·:r: 1.

T'Nfrr, d1• Tnlf'do.

Clausulas que acompanham o decreto n. 9.107, desta data
\\ « Ranfos Ryndiraf P. Limit.rd ». 1; nl1rigada a t0r 11111 rr111'1•-;i•rd :1111 P no nrazil rom ]llrnnR P illimitados pndP1'1·~ para
t ra 1fl r· " dPl'in il.iyamrntr ·rPsolvrr as qurstõPs ·'lUP sP su8df a 1·,.n1. quPt' rnrn o Gnvrrnn. quer rnrn pa1·fir:11lar08. pn1!r•11d11
sr·1· tlr·111a1Hladn P rPrf'hPT' Pifar;ãn inirial rwla r·nrnpanhia.

TT

Trnlos 08 ados '1111' praf icar nn llr·azil fi1°al'flll 811.il'ifns 1111i1·:1111,.11!1• :í-; 1·1•.sp1•1·! i\·a-; J,.j~ " 1·pg1!la1111·nf11-; r• :·1 .i111·i~tJi,.r::í" tia
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spus trihmrnps judil'iarios ou administrativos, sem qnp, cm
tempo algum, possa a rf'fArida companhia reclamar qualf!UPr
exci;pção fundada em srus estatutos, cujas disposiç<iPS não podf'1·ão servir dP haRn para qualq11or reclamação r·o11cPm1•11tn
ú px1•1·ução das ohrns 011 :'<<'l'Yiços a íJUC elles RI' I'Pff'l'f'lll.
Ili

Fira d1•pt'11tlt>1tff' de auf.nrização do ClovPrnô cprnlq1wr alfoniç.ãn q11tJ a 1~0111pa11liia f1rnlia dP fazer nos r1•spP1·.tivos psfafufos. Rer·-lhP-lra r·:issada a autorização para f11111·1·in11ar· 11:1
ílPpuhlka si i11fl'i11gil' 1•sfa 1·lausula.
IV

Fif'a rmfP11dido q111~ a auforizaçãn ,·, dada s1•m pr,..i11iw do
principio d1~ acha1·-s .. a 1·ornpa11liia sti.it>ifa :'ts disposir;ii1•..; d1~
dirnito 1pr" 1·"g"lll a.s s1wiPdadPs a11011~·111as.
V

A infra:·.r;ão ti!' q11alquP1' das 1•lausulas pam a qual 11ão ,.,_
troja r·n111111i11atla p1•11:1 '"'P''•·i:1l .s .. 1·;í p1111itla r·om a 111111fa d1• 11111
conto tl1• r•'•is r 1 :000*) a 1·i111·0 1·011ios "" 1·1'•is r:-, ;Ollll;;;, ''· 1111
r·.aso d1• l'l'i1tc·.idf'111·i:1, 1•11111 a t~a.~ ...;açãn tia ;111f.oriza1:ão 1·1n11•,.diila
p1.Jo rlf't't'f'lo t'lll Yil'lt1tlf' do qual 1Jaixa111 as p1·us1•11f1•s 1:la11s11las.
n Rio tlt> .J.111 .. iro. rn ,J,. llO\'Plllllr:J de !Dl 1.- p,.if,·11 ili•
'J'oll't/U.
A lodn.~ fl1H' rsfa l'scripfnra virem, a « Sanfns R~·ndkat .. ,
Li1ni11·d », 1·11.m 1•s1·1·ipfnl'in l'Pf!istrndn f't11 (j:J Hi.,if 0 11p~.!.:·nft'. 11:1
l'itlad" tlf' I.1111rl1·1•.-;, " aq11i .. 111 s1·::11ida dP11omi11:1da :i eo1upa111i ia, <'II Via sautla<:íiPs:
·
Afll•Jlf!Pndo a qu .. a 1·0111pa11hia foi consf.ituitla snli as IPis
tia l11glal1•1Ta r·omo u111:i 1·nrnp:11Jltia dr t'f'Spo11sahilid:11J,. limitada. t', visto qu .. a 1·rn11pa11ltia deseja dfr~cfuai· a 1101111:ar:i"10
:lqui <'Ili st.•guirla c·o11t ida, orn esl.a <•sc1·ipt11ra, tesff'n11111lta t' .J,._
clal'a qtH' a 1:ot11panh in. por nwio di•sta, nomeia o Dt'. Pt•f'sio d1:
~ouza Q11Pirnz, tia 1·idadP dt~ ~antns, Hrazil, a1111i e111 st'g11 ida d1~11omi11ado pro1·urador· da 1·.01npa11hia e Pm SPll 1wnH'" f':nor
fazpr todas <' oua<'SllUPI' cousas e l'Xnrutar todos os actos ,. dot:llllH'llfos qu1• 11a opinião do pro1·.11rador SP.iam rw1·rssa1·ios n11
r1rnvl'ni1•nf Ps p:il'a 1·x••<·utar (' fazrr os negocios da cnmpanl1ia
110 I•:sfado de ~. Paulo e 11a Republica tios Estados Unidos do
Hrnzil, 1• (•aqui l'Xp1·pssa111P11tc declarado q11r o pl'Or11r:11lor· 1.. 1·:'1
JHHlPr Plll 11011w e Ja\·01· da 1·011111a11liia pa1·a f'aw1· l1Jdns •lll
tJttalq11Pr das sPgu inlPs c.nnsas:
L" Fazl'r ludo 11ur for !lPCl'Ssario para <obter e manfi•r a
Jpgalização e l'f't'o11l11·1·i1111•11lo of'fi1·ial da r·o111pa11hia 110 dito
Esl ado r 1ll'p11hl iea.
2." Fawt· L11d,1 o t]lll', 1•m sim opinião, o 1n·ocm·adnr .i1il!!·1w
llPf'.pssario ou t'.tlll\'t'IliP11t.<: pa1·a lt'var a nfl't~ilo. prol1'.g1•1· n
avançar os 1wgueios " i11l•~l'f'SS<'s da eompanltia 110 dif" E-l:1d1J
P lll'publica.
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3." Co11wç.i1r 1) proseguir, levar a effeito e ddemler, fazer
e abandona!' todai; as acções judiciarias, reela111ações, d<'mandas e pl'OC!\Ssos que digam respeito aos uegol'ius da eompanhia
110 dilo J•;stado e Republica.
1." .l\onwa1-. ('lll!ll·egal' e imd.rui1· adYogado.s, tah(•lliiies e
rnil ros Jlal'a lodos (' q1rae~quer fi11s dPsta proeurnr:ã11 " quaes<Jtll'l' oul1·os fins (jl!H o pl'O!'\ll'adm· aelrar de ])1·111.
fJ." \'ola!' 1'111 quaPsqu1•r l'l'Ulli<lf's d" qu:H'S!Jltl'l' aulol'idadt ·s. ('Ol'I Hls, c.onipanh ias, l\Ol'(HJl'a(;Õi's. ou agir corno fl rncurador
rnt sul1slit1tto da ('Olllflanltia L'lll J't'SflPilo a qualqtH'l' nego1\iO
e111 q11" a 1·omvanhia sP possa i11L('!"Ps,..a1· 011 <'lll 1·1•sp,.ilo a
q11:1 .. sq1w1· a1·1:iil's 011 01111'os 1·11ipn•gos d1· t11iln1 eapilal ag·ora
1'111 !lllSSl'SSiiO (Ili IJltaPSQ\!Pl' O\lll'OS ljlll', 1'111 q11alql!L'l' olltro
t(•111po. possam S(\I' adquiridos pPla c111npaHlria. q1w1· pol' si sü
ou e·u11ju11damente com ouln1s p1;ss1rns. ''º''JHIS. n1rporac,:ões,
1·rn11p:111hias, a,;soeiai;.ões ou Jlt'Ssoas.
li." J\'pg·u1\iar e f'azl:t· com q11aPsq1wr a11lol'idad"s do Go\L'l'l111, l'.~fad11al, I01·al ou 0111 ras a11tori1la•ll's. 011 1:111·110. 1·01·por:11_:ã11. :lSSt)(' iat:ãfl 011 l •l'SSfl:I t :ll'S l'Olll rart OS, a1Tt1nl1 IS, a n·anj 11s q111· o p1·01·111"<1<lot· ,iulg11P t)Xp1•di1•11f.L·.
/." lleqtll'n't', oblt'r 011 fumar parlP 1•111 r1·q111•n·1· 1• olJlPI'
CJll:ll'SIJlll'l' dil'Pilus, IPis, eotll'Pi'SÕl's,
ol'dP11s 011 priYil,.gios
lJlll' o pnwurador julgtH' lll't.:essal'ios.
t-l." .\ppro\ a1· qualquer rnod i l'iea\:ii41 011 1·1•s1· is;lo tl1• 1pr;wsq1w1· at"l\Úrdos. 1:ontl'ados, a1·1·a11jos. lPis. di1·pi[os, 1:11111·essÜ<'s,
onl1·11s 011 priyilegios.
D.º YPndr~r, <'Ompral', ou alugar por conl carlo, ou adqui.-ir
d1• 0111 ra 11ta11Pi1·a, tomai' op1;i'í1:s 1111 dispo!' s11ii1·,. q11aPsq11er
t. .. r11111s d1· 1·asas 011 011ll'a lj11alqu1•r 11r11111·i1.,Jad" l'Pal e pessoal.
111. J.:11lt·at', J'nz1•1· 1•x1·tulal'" 1·u111pri1· todos os l:ws 1:onlr:wlos. :1rT•'il'llos, n•1:il1os, paganw11los, inslr11111Pnlos, ad.os,
nulos,. qttal'Sl]lll'l' 011tras 1·011sas IJllt' pos.sa111 SI'!' .itilµarlas 11ll•is
Jl:tl'a IJll:\l'SIJIWl' rins dosta Pl'Ol'Ul'a\,'ão " out !'OS lJ\11\ () [ll'O('\l l':ld111· .i11lgu" 11eeessarins.
J 1. ll1\ Y1:z l'lll quando 1•111pl'P!!a1· ou 1"•111m PI' q11:ilq1w1·
sullst ituto 011 s1tlistitutos, agP1tll' ou agPl!ll's d..J1aixo •las suas
onl1•11s, 1·1;11\'l'llÍPlllP a qu:tlq11p1· tios f'ins :11·i111a 1tw111•io11ados
1·111 q11aPsq1w1· t .. 1·mos qw· o pr111·111·:trl111· .iult!ll•' d1· l11·m. E a
1·11mpa11lria aqui c·oncorda Plll ralif'i1·a1· " ,,,,.,1f'i1·111a1· tudo que
o pm1·11rador ou rp1alq11PJ' s11l1sl il.1!10 1111 s11J1st it11fos, aµ1•1IIP 011
ag1•1il1•s 1ro11wados pPlo prn1·111·ador lq.:-;tltll<'lll" f'ar:a 1• 1·on1'1'1'111·11f(' ao de q11P acima SI' f'az ll!l'JH::io "111 \·irl11d1• riPsfa.
E111 11'(• do qw' a companhia fr•z nffixar o sPu sPlln ofl'irial,
aos oito dias do llll'Z tln .iunlro ri" l!ll l.-- () s1•ll11 of'l'il'ial da
« ~antns Syndica[.I', Limitl'd », foi ariui afíixado na pt'l'SPnra de
Edward <:rPt'lle, T. l\l. e. ;.;fl'll:tl'I. di!'l'dOl'l'S: ,\. H. i:l'l!llCl.t,
;;l'CJ'l'f.:trin. TPstemunlrns. 1V. n. J1u111•s. - 1F. Bcll.
F.u. ahnixo ns;.iiµ1HHl0, .John \Villi:m1 Pl'IPI' .Ja11l'aldP, fohr•llião p11Jdico da cidade dl' Londres. dcYirlanwnfe Pnr:nf:iufo
e .i11ramenlado, certifieo que i'll l' os 1"1·s. \V~·rn•ss Bnillie
GanNI r~ \Villiam Bcll, ambos moradm·1)S rn·~ta Pidadi', lPstcmun!Jas, de mim pessoalmente conhceirlas, fomos presentei
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nc:sta mesma data ao outorgamento Ja procuráção 4ue precedt', pela companhia designada «Santos Syndicate, Limited :..
Que perante mim tabellião e as referidas testemunhas, o
Sl'llo offieial da dila eompanhia foi estampado na mesma pro<"11ração 11,a presença dos Srs. J~d\Yard Greene e Thornas Mar1il! <;(Jalnwrs Stpna1·t, dous J i 1·1~1~lon•" da dtada co111pa11h ia
e do i'r. Arlhur llamsde11 lk1111dt, sm1 secretario, qu<> llH' ~üo
pessoalmente conheeidu,;, e os quaes então sul.1ser1~Y('l'alll as
suas respectivai:; assig11aturas 11a mesma procuração, peraule
mim e as suvra11w11eionadas testemuulias. Cert.i fico mais q11e
a dita procuraç.ão é passada em ,·irtude da deliberação correspondente, tomada vela direetoria da dita rompanhia. E, finalm1·11Le, eel'lifico qu(' a dila prrn~m·ação é precitada 11a f1írma
da lei. I~, para constar, onde conYier, clou a JH'e,.;eule, que assigno e séllo com 'º snllo de meu officio em Londres, aos oito
dias ele junho de mil novecentos e onze. -J. 1V. Jaul'aldc, ta!Jellião publico. (l•:starn o sello do 11wsmo tahdlião.)
Ilecouheço verdadeira a assiguatul'a ,.;uvra do J. \V. P.
Jaul'alde, tabellião publirn dPsl.a capital, e, para constai', onde
convier, a pedido do mesmo, passei a presente, que assignei e
fiz :;ollal' com o scllo das a1'111as dcstP Consulado Hl'l'al da llclllllllit·a tios J•~!:;fados Unidos do Braztl em LoudrP~. aos 110\'l' ele
junho dt• llll l r.solm· uma est.ampilha 1·011,,;ular hrnzil1•ira 110
y;:.101· de tn~s 111il rüis.-F. Alves Hcira.
lleconlteço Yl'l'dadeil'a a firma :-;upra do cidadão .1. ,\!\"~
\'ü•ira, 1·onsul da Hcpulilica dos Estados Cnidos d11 Brazil 1•111
L"1td1·es ..Alfandega de Santos, :!G de julho dl' l!Ht.-~O i11spect01· (assignatlo sollre duas estamr,ilhas fcdt"rae,,;, Yalcndo
1·11111ulati\·a11ll'lllL· St~isl'l'lllos 1·1•is\, Crcscc11ti1w n. "'' Ct1/'1•alho.
'llegistrada sob n. :!.!)~(j 110 livro 5º do llegistro, no dia :!6
de julho de i!Jl l. Em tPstemuuho da Yl'rdadt', o offi~ial do
n•gistro especial, Bitlcucourt.
A!.f.redo Tabyra. t.raductor juramentado por rwonswJ de 111
d1• f)\ltullrn de 1!)01 df) nwl"itissimo ·~r. lll'. juiz d(' tlil'Pilo da I'
Val'a dest.a comarca, cnrt.i fica que a traduc\ão fiel du um
doeuuH•ufo t'lll i11gl1•z, que lhe foi a1>l'cscntaclt1, 1'• du s1•g11i11lc
11•1)1·:
« Sa11tos Syod i1·alP Limiled ». 1Jirect01·c,.;: ;~dwanl G1·1·1~11c,
G:!, King William Stn~et, London, E. G. Dr. Persio de Rn11Za
(ltwirnz, .Santos, ilfrazil. 1'ffoJ111az :\lal'tilll Chalml'l'S Slenal'l, <i:í,
Bishopsgate, London, E. C.

Accionistas
Pauling & r:., Ltd., :!6, Victoria Stl'cet, S. \V. Olto IIPl"lll!I'!
Ttwith, 210, ru11 Laffitc. •Parb. Frederic Nortltcotc Chappll', 110,
Bishopsgate, E. C. Eclwarcl 1Greeue, 62 King William Sll'ed, E.
C. Olrarles Caryd Back•~r, 1. (:reshau Buildings. !E. C. Clrarll's
Evulyu J olmstou, 6, Gt. \SI. Hehens, E. C. Thomas .Mal'! in
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Cltalmcrs Stenart, ü5 1 Bishopsgate, E. C. Albert l'am, dilo.
Fra11('is l\iirwlliu Voules, dito. «Ethl'ilrnrga Sy11rlit·al1', LLd. »,
dilo. « Brnsiliau Hailway Construelion C." Ltd. », dilo, j.rthur
lla111SdPJ1 'Bnmll'tl, 33, Emlymion Tenace, Tinlmry i'al'k, N.
\\'.' JL1•ss Baillie Uauld 1<?, Donoyan AYl'lllll', :Vlmm d Hill,
.\. Do11glas Howard ,f;rawford Covy, ..\l1~ado\\·~id1·, Tlle AvellUI!,
Cliinl'urd. Willinm Posl!l'tll\\aiLL•, 11!1, i\lild111ay lluad, '\lildlllay Park, N.
Certifico 1111e a li:;ta IH'ecede11te dlls dire1·l111·1•s 1· accionL;las da «Santos Syudicate, Limited », 1; Yerdadeim nesta
dai a.·- ,t, ll. 1Jn111ctt, sl'ct·1d a rio. ·A' e~11w~rda l1~-s1~: AI l'atH!i'.ga
d1~ S<iuto;;, 11 ..l8(i. l'g. üüü. Pagou seiscentos n·~i~. Alfandega de
Santos, .\. de agosto de 1\J11. - O thesoureiro, Araujo. - O escripf Ul'ario, J.
Capeando o docuuwnto Ol'a traduzido, e vrnso ao mesmo por um cauari:.o venle, a1·.Ita-se o
l'l'l'tificado, cuja traducção se segue: «Saibam todos quantos
<'Si" Yil'em que (~li John \Villiam Pcter JauraldC', da t'.idade ue
Lo!lllt·1•s, uolariu vu!Jlicu, de\ida111enL<· aulurizado ,ull !Jl'O\isi1111adu_1 "jurammit.ado, velo vrest·nt1: c1·1'lilfro 111w a a,·.sigual 11ra A. ll. Bctml'Lt, apposf.a !lo doeuuwuto a este .iuuto, 1': ,-erdad•:ira e do JJI'O!H'io punho tfo Arthur Hamslll'll Bt•nneLL, setTt:fario da« Santos •;:;yndica!L', Liimoited », com s1\de nesta cidade,
llis!J1Jpsgatc 11. tifí, de mim couhecido e que a rd<~1·ida as;;ignaf.ura Joi por elle firmada cm minha [J!'CSL'llÇ·a na rn1•,,;ma data
d1·~I'" Em 1'1'1 do que assiguei e SP!ll'i 1·1nn o ,.;ello official. Vaf:ido 1~u1 Lo11ur1•.-;, aos dPzesnis dias cfo ju11l111 uo arnw do u:is1:i1111•1ito de Nosso i:lenhor Jesus CltrisLo dn mil nov<~cent0s e
11111,1•. -- J. H'. .fanmldc, notario pulJI it·o. A' i:squerda adia-se
11111 .'il'llo d1• papel v11rrncll10, f1'1r11ta 1·-ircular, d1·11ta1.h1, collado so]Jre duas )JOIJLa,; ue cadarço YC!'dt•, COlllmtdu OS ;;egui11tcs
di1.1•1·p,; en1 latim: «João Uuillwrrne Peuro Jauralue, notario
pullli1·0, Lo11dr11s ». A' margem esqut•r·da, na varte superior do
pap1·l, 1•;;f;i collada tl!lla e.ôtampilha i11g)pza, do valor de uut
::;l1ill iug u11Yiuament.c; inutilizada. rHecouheç.o vet·dadeira a as,;iµual urn rdrn de .J. \\'. l' ..Jaurald1•, la!Jdlião publico desta
1·a pi tal. '" para co1tsLar, •Hlllii eonYi<' 1', a p1·d ido dll mesmo,
p;1ss(•i a pr1·s1~1tt.e, qtte assiguei e fiz sl'lbr cu1t1 o scllo das
arnws dPste Consulado G1~ral da ll1;p11JJ1ic-a d11s f<;stados Unidos
do Brazil 1•m Londres aos :.rn ele junho \soLn· uni selJo eo1tsular
de :l*J de 1\111. -P. Alves Vieira, comul geral. A' es1p11·1·da l1~-s1•: « llec·t'lJi J; O.li.H. HuLrkado \'iPirn. A' esquenla
<~sl:'l u111 cat·imlio (ou sl'llo) cirn1tlat', branco ern rel1•vo, tendo
no n•11/l'o as at•mas da lll'pulilica dos J<;:-;f.ados Unidos do Hrazil
1• 1·11111 "" s1.·1-rni11t1•s dizen•:o: C1rnsttlado 1;eral da Ill'pitl!lii:a dos
J•;sfadus Unidos do Hrazil l.'lll Lo11d1·1•s. lle('ut1!11•ço \'(•rdadeira
:1 l'ir111a supl'a do cidadão J<. AIYe:o \'i1!i1·n, 1·011sul da H1•JJLtlili1·a dos Estados U1tiuos do Brazil 1•11t Lo11d1· .. s . . \Jfaudq;a
d1• ~a11tlls <'Ili (sobre duas Pstampilha,.; di: :iOO t•i'•is l'ada 11111aJ
~> d1• a,;ost·o de 1\Jll.- O i!lSJJL'ctor, Cl'esccntinu JJ. de Con·allw.
Jll'1'-ia1·11 Plll l1·mpu ljlll' u t'.Olls11I 11" Lo11dn's11'• F. AIY1•s \'if~ira
1· L1ií11 o q111• al'illla fúra PSl'ripto. El'a supm. - Cn·s1;,;11ti110 JJ. de
Cw·callw. Nada ma is s1• 1,;ontiulia no referidu docu11wnto e
dou fé.

n. nitt.
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r:-lnbrr duas estampilhas fedt>raes de trezrntos !'t: is 1·a1h
u11ia. 8a11tos. !I d1• agosto dr l!ILJ.-,llfrcdu Tabum.
l\"a qualidadP dt• lr;1d111•l1H" puldi1·0 jura11w11ladll, 1·1·rlil'i!"o
IJUP me foi apn·sP11I ada, t~lll i 11gh•z, uma n•1·tidiio da i 1t1·111·poração dr uma compa11hia - « Thf' Sanlos 8y11'clicatP. Lirni!Pd » -, at·ompauharla dP l1•galizar;ãn, " cuja traduc1.:fiu ·para
u 1 Prnal'ulo .,; a spgu iulP:
l;Prtirlão da incorpnraçiío til' uma eomvanh ia - '. Esf amArmas l'Pa!'s ing]Pzas - Rl•llo drt nf'pal'!i~·ii11 dP Colllpa11h ias - :J l th' maio dP J !l l I .)
:Ppla prPSf'lll.t' n•rtifi1·0 qui' a « Sauto,; Syndicalt'. LimilPd »
foi, Jl() dia llOVI' df' maio dt' mil llOYt'l'(•JllOs (' OllZf', ÍllCOl'pOl'3Cht
1·01110 companhia d .. I't's111111sal1ilidade limitada, 11a f•"r111a da
ki (Consolidat:iio) dP 1H08, S·11]11·p 1·om11anhias.
Dada 1•111 Lo11drf's, sob 1ni11lta assig11r1t.urr., lto.it' t ri1ila e
um dP maio dr mil 11n\"t'1'Pntn,.; t' onze. - ncu . .T. Sa1·ue11t, assistente dn al'ehil-ist.a.. dP 1·01Hprtnli ia~.
L"i (Cn11solida1.:fill ><0111··· 1·on1p:rnliias, d1! l!lOH, ~•'<'.. :! í:J.

pil'lias -

8eg11ia111-><I' as ,,1•g11i11tl'>< lt·galiza1;1't•s:
«l~u, abaixll ª""ig11ado. ~it'asin HnbPl't .Jaurnldl'. talwlliiío
puhlieo. dcYida11wnl<' Pncartado n juranwntado, 1'111 Pxrr1·i1·i11
lll'Sf.a 1'.idadP "" L011tln·"· t•PI'! if'it'll qul' a assigual.m·ri <: .. o. ,J.
l:-\a1'gPHL posta an l'illl da t'.l'l'f idfío da illl'·tll'porat::fo da l'OlllpaJ1l1ia d1·nomiuada <«S'anlns R~·ndi1·atc Li111it.ed », qnP Yat' aqui
arn\~xa e marrnda 1'.om a lf'ffra « .\ », ·0 a assignatura p1·opria e
Yf'nladeira do 8l'. C:!'11rgt' .J uli 11 S:u·gl'nl, ajuda11I 1• do ardi iY is ta
das compa111iias annn~·nrns, " qun foi por ('llf' suh;;;cripta pcranf.n mim tal1Pllifío. c .. rt il'i1·n lllais quP o do1·11111P1lfn aq11i
ta1Hbcm an111•xo 1• 111ar1·adll 1·0111 a IPtlra «ll» •" trad111·i:fi·" f'id
1• 1·1111f'ol'rn1· do pr1•1·itad11 d1w111111·11lo ll'!trn « .\».E. parn 1·011><tn1"
onde eonYicr, dou a p1·1''"'lll1', quP as;;;igno P si"llo co111 -c1 s1~llo
do lllf'll nf'fkin 1•111 Lond1'l's, aos Yinf.e e llit1• dias d!' .iu11lio de
mil nove.crntos " onze. - N. R . .Taumldc, talwllião publico.
(EslaYfllll o s<'Jlo do dif.o tahf'Jliiin pnblico 1• 11111:1 1•starnpillla d(' um shilling inul ilizada 1·0111 o 1·a1·imho do m1•smo laJwllião.)
.;
ncl:o11l11•\:o Yl't·dad1·ira a assignalura rPt rn de N. ll. .JaurrildP, falwlli:in puhli1·0 d!'stri capital, e para 1·011sta1', ondP cnnviPI', a iwdido do nw~nw, passf'i a pl'f'RP11tc. q111• nssig11Pi 1• fiz
Sí'llar rom fl St']lll drts :11·11ws dPsft• Cn11s11lntlo nf'ral da Hr>p\1lllica dos Esl:idn.~ Unidos do B1·azil 1•m Londr1•s, at•S '..'!) de
junho dt' l!ll l (assig1wtlo so)11·1• 11111r1 Pslrtmpillia J1razileira de
trt>z mil r1;is, . - V Al1·es \'i•·i1·a. 1·011snl l,!Pral.

R<'t'f'hi l.'. O.li.!I. -- \'i1•i1·a.
« Alfanrlí'ga dP Santos - N. 18 í - ns. 9ílfl. Pagou JlOVl'rrntos r1\is. Alfaiu!Pg-a "" Santos, í de a1rnst o dP 1!H1. - O ~c
Cl'l'tario, .T. Ilitf.- O f]ip,;ou1·1·i1·0, ,\l·aujo.
Rcconlrnço verdadeira a firma suvra do cidadão F. A!Yes
Vieira, consul da Rcpul.Jlica dos Estados Unidos do Drazil em
J:eoudres.
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Alfandega du l:\autu ...:, 5 du WJ\'(~Jltill'U d<· 1\111 ,,assignado
solirc clu:1,.; (';-;talllpilhas fedp1·a1•s 1k :rno r•'i:-:.1. - O i11 ...:1Jl'l'lo1',
Cn·.11·1·;1fi1111 11. dr• Cal'l'lllltu.
J>u1· L:ú11ia do original eo111'un11e.
lliu dn .fan<'i1·11, 'i d" 1101·1·111l1rn d1• 1!111.- l~'tl11al'!lo Fn:-

dcl'i1·u Al1>.rw11/1•1'.

L<ÍPL\

:\a 1pi;llidad1• de t1wl11t'tur [>1tldi1·11 .i111«llllPtifadn. c1·r·!if'i1'.0
r11t' 1'11rn111 apn•,;1•11t.ados a 1•srriplu1·a social" o~ t•statufos da
« ~anfn.'i l"~ 11di1·al1', Li111it!'d », n111111a11llia d1• r1•spo11saLilidadr·
li111itada p11r at:t_:õPs, i11c11rp1n·ada no dia !l de maio d1\ 1Hl1, estando os dilos estatutos e <~sc.riptura ,.;1wial 1•seriptos 1•111 ingli•z
<' ~r·ndo a sPg11ir!f.e a sua t 1·aduc1;iío:
115.i:!8f:l-111').:i,trnilo r-1:l.\Hi\ - \I d1• 111ai11 >11· l\IJJ.
(J1~ ...:faya" s<'llo da ltPp;u·li~:iín ,J,. 1:11111p:111l1ia ...:. 1·n111 a d:tla
d1• :; 1 d1• 11::1io d1· 1\1 J r.)
l.1•i ·.1:1111,11lidar:ií•o, · 1i<' l\lllH . .-;11JJ1·1· r11111pa11l1ia ...:. t:ompanliia rl•· 1'l' ...:prrnsahilidad1• limitada por at'.(,'Õt•s. Ji;scriptura social
e 1'slatuto" da « l";rntns ;.<yndii·alP. Lilllif1•d ». l111·11rpnra.da 110 dia
!J rfp 111ai1_1 ili' 1!I1 1.
([IH'

Lei (Consolidação) de 1908, sobre companhias

ESl'.HlPTl'IL\ Slll'.111.

ll\

~)

«TllE S\:\TllS SYr\llll:\TI·:. 1.1,\llTEIJ»

J ." O 1w1111' da 1·111npa1l'l1ia 1" « ~anllls ~~·11rJi1·al1'. Lirnif1•d » .
.'.'." () 1'...:r1·iploriu da s1;r!1• soda! st•r:'1 .sil1iarlo 11a J11glat1•1Ta.
:i." ()s f'in,; para q111• s1• 1•sfal11•l1·1·1· ;1 c1l1J1fla1d1i:t silo lndm;
011 q11<1t•::;q111·1· dos S<·;.rniull's (•• 11a 11rga11iz:u:flo da;; sPg11inles
f'nili-.s1•1·r:õl's o ali'arn·e tll' qualq111'!' 11n1a tias lll<'s111as suJ,-,w1:~ões,
a 11fio ha1·r·1· r1~.-;;lri1·1:flll l'Xfll'l'ss:i. 11;10 .s1•r:í 1'<111-;i1h•rarlo r·omo
Ji111ila11iJ11 1111 !'ff'l'1'ill:ll!iJ11 li :tff':llll'I' d1• q11:iJqlll'I' 111ifr:1 rJas dita::<
Sli1J-Sl'l'~Õ1•,;) '.
"' adquiri1· po1· t•o111p1·a. an1·11da1111·11t11, Jl"rmuta ou dt•
0111 r11 q11alq11!'r' modo P l'l'\'l'llrl1·1· I' lll'g1wiar '"ºln tPtTl'llOS. ediJ'i<'io ...: 1• uufros IH•ns rl1• q11al1p11•r prnzo d1• pnssi'. 1; q11:1I1111f'r
i11li'.l'PSH'. 1111.~ lll<'SllJOS, n ri'l'l'al', \'l'l!dl'l' (' t'Olllllll'l'l'ia1· l'IJlll fô1·ns
d1· l.PITl'Jrns dt• domi11io j)l\l'pl't.110 t' 1!1• l'll1ph~·f1•11s1" 1• IH•m assim
f:Jwr adea11ta11w11tos 1• l'lllprl'sf imns Jlll'di:ttill' a µa.1·:1111 ia ili' prl'·dios 1·usliL'OS 011 urbanos, 0~1 flllaesq111·1· 1111froc; hl'llS ou qualquer
i11lr~1·1·~.sl' 11ns m1•s1110~. t' <'lll gp1·al 11Pg1wiar e11111 l'''l'<lios l'ltstit•os
I' 11rh:i11os I' q11:JP.sq111•1· rnifrns 111•11". s1•.i:1111 11111\Pis 011 im1no,-11is:
/JI d"'"'ll\'nly1•1· r· tirai· 1·:111tag1•11s dP q1tal's,q111•1· Í•'l'I'<'l!O';
adq11il'idrrn 1111 l'llt que Psti\·1·1· inli•ressada a t'o111p:rnl1ir1. 1• 1~s
]11 cialm1•11tP planeat11lo-os e preparando-os para cdif'i1·~u:õ1•,;,
e0us tn1i11 do, a II.Pra ndo, d;• tTttlJand o, de1~orando, 11tante111 ](1, moIJ i Jia ndo, Jll'O\'t!lldo do !ll'Cl'ssario e 11wllwra11rln l'dif'i1·i11-;, 1• !'l:lll-
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tando, calçando, esgotando, lavrando, cultivando, dando de arrendamento mediante emphyteuse para edificações ou cunf.rncto vara edificar, e facilitando dinheiro e celebrando cont.ractos e accôrdos de todas as especies com constructores, in11uilinos e outros;
e) construir, manter, melhorar, desenvolver, explorar, dil'igir e administrar quacsque1· oln·as hydraulicas, de gazomelros, reservatorios, estradas, carris urbanos, obras para o fu1·1wcimento de força, calor e luz electrica, telephones para fóra
do lleino Unido tia Grã-Bretanha e Irlanda, boteis, clubs, r1~11taurantes, banhos, Jogares para culto publico, logares para din'rtimentos, jardins de recreio, jardins publicos, parques, gabinetes de leitura, annazens, lojas, queijeiras e outras obras
e couveniencias que a companhia considere como dirccta ou
iudirnctamcnte conducentes a estes fins e contribuir ou de out.ro modo auxiliar ou ter parte ua construcção, manutcw;ão,
d ir1,1·,ção, desenvolvimento, explorn()ão e administração dell<'";
ll) emprehench,1· '' Jazer qualquer negocio, transacção ou
011era~.ão geralmenle emprehendidos ou feitos por financcirns,
organizadores de companhias, banqueiros, seguradores, conccssionarios, contradautcs do obras publicas o outros cavitalistas
1111 11Pg,wia11les, (', l'az1~r 1· l'Xt~1·utar tortas as P~pocies do 1wgo(~ios
(k ag;encias e commissões, o em particular garantir o capital,
omittir e collocar acções, títulos, obrigações, llcl1cntn;·cs, rundos hypothecarios ou valores;
,e. e)
requer, comprar ou de outra fórma adquirir quaesquPr
cu11lrnctos, concessões, licenças, favores, decretos, direitos ou
1!1·ivilegios de qualquer classe, que á companhia pareçam capazes de utilizar-se, e explorai-os, closonvolvel-os, executai-os,
exure!d-os o utilizai-os;
/) illVC'Stigar e obter rtdalorÍOS sobre C111IJl'l'Sas U IJeus
iudusLriaes e colllltll'l'l'Í:\Ps, em qualquer parte do mundo, adq11Írir qualque1· iiitPn•sS() e auxiliar o tlosenvol\imenLu de la1·s
(•1111n·czas e lmns;
11) adquiI·ir, vossuir, rn·gociar, !Hllprestar Llinlwit·o solt gara11Lia e dispo1· dos títulos, l'unclos, acçõos, obrigações, dl'lwn111,.es, cavitaes inscri11los, deúcntures hypothecarios e valorPs
Plltitt.idos 1101· qual,quor goYerno, Estado, municipalidade>, compa11ltia ou cm·pol'açií.o, sejam llrilannicos, coloniaes ou Psl1·ant;Piros, ou !Jens e aclivo dP qnalq1wr especic;
h) adquirir e l'mprehcndor a totalidade -0u qualquer parle
do:-; negocios, activo e passivo ele qualquer pessoa ou companhia
que façam qualquer 11cgocio que esta companhia esteja a11toJ'izada a fazer, ou que possuam bens convenienl.es para os fins
defifa companhia;
i1 fazc'r q11alqu1•1· outrn !ll'g()(:io (rnanul'adur·a ou oul rn
qualquer) que pareça á companhia capaz de effectum·-se co11YPllientcmento de combinaç,ão com os supramencionados, ou
tllte se calcule augm1mtar dirPetamontc ou indircctamente ovalor, ou tornar riroveit osos qual'squer dos bens ou direitos da
companhia;
j) melhorar, administrar, desenvolver, explorar o manter-,
ou vender, arrendar, hypothecar, onerar, dispor ou dar qualquer applicação e tirar proveito de todos ou de qualquer parte
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dos bens sociaes existentes em qualquer época, ou bens em que
a companhia tiver algum interesse;
k) erigir, construir. alugar, alterar e manter quaesquer
t•dificios da companhia e effectuar (Jtrnlquer negocio ou em[Jl'Csa adquirida pela companhia 'ºu cm que ella estiver in11,ressaua;
l) comprar, fmnar de arrendamento, Lic alguel uu de outra
~nrti) adquirir e {'OSsuir uu obter opções sohro quaesquer terrenos, edi l'icios, machiuas, material fixo, generus, sortimentos,
pale11t1•s 011 outros bens moveis e irnmoveis, ou dil'cilos, ou
1·1111~as adquiriveis, com ou sem ouus a elles ligados;
m) receber depositos de dinheiro para ser empregado nus
1lt'go1.,iu~ da companhia e fazer emprestimos e adeautamentos,
'"ou1 rn1 SPJll garantia, 1ias euudi<;fü·s q1ie se .iulµ:arf'rn a proposito;
n) effeduar a iucuqiora(,'ão, regislrn ou uufr,u re,conhl•ei1111't1to da companhia e:m qualquer Estadri estraugeini, colouia
011 logar, e esLall1deeer e rngula1· pa1·a os fins dos 1wgoeios
da 1·01upa1ll1ia, l\ I'l'fJ1wrcr uu ligar-se a outros para rcq1iercr
an l'arlamcuto, ou a qual11uer autoridaue ou corpo local, municipal 011 outro, Lritannico, estrangeiro ou colonial, quaesq1wr l1ds varlamentares, lcgisla(;ão, uecrctos, concessões, mandados, direitos 011 privilcgios, qun pan•(,'am (',{mducentes aos
fins da companhia ou a qualquer delles, e oppor-se a quaesquer
1·1•cu1·sos 011 requeri meu tos qu1J parei:a111 visar directa ou indir1~cl a111cnte Jl!'P,iudicar os intere,.;scs da cornp:tnllia;
-.
o) comprar ou vor qualquer nutro meio adqu iril' e defe1L
dl'L f!r'(llongar f~ l'<HlU\ ar, qu(~1· wi llr•ino Unido, quer cm q11alq1w1· 011L1'fi paü, qua1•,sq1rnr 1i:1tmlf Ps, dirt'ilus privilrgiados, pai<'llL"s du i 11 \ crn.:ão, 1ic(~Jl(;,as, prot•)C\:,•Jl~S !' ('l)JlC(~SSÕl)S, IJllO par1•1;a111 poder s1•.r dn nmtagcm 011 ut ilidadc ú companhia, e ns:n·,
/,irar proYcito n mmmfncturar tHedianfe licenças ou privilegios
a ~1·11 repPitu. ou 1·oncedel-os, e d is pender dinheiro, exverimcnf ando, rcnov.:mdu, mclhoraud1J nu pro1~u ra 11rln nwl !torar
q1Ja1)S(JllL'I' patPntcs, invenções on di1·1"ilus 11111) a •·11rn1•anhia
ad11uirir ou se propuzer adquirir;
JJ) fundir-se ou celebrar socicdud1: ou qualquer aecôrdo
para partilha d1: li1e['OS, llnifío d1: i11t<)1·1~ss1•s ou cooperação
cnrn q11alqw)r ontra pc,~soa oi companhia quu faça ou se pro111rnl1a fazl•t· q11alqu<'r 11Pgoci11 dn11Ll'o du' fins desLa 1·.ompanhia,
() adquirir e possuir acçõec;, Lit11lns 1111 valore,s d1: quacsquer
du t aes companhias;
q) tomar emprestado e angariar dinheiro, mediante emissfío d•) dcúcnturr:s, valores insr,riptos ou outras obrigações, ou
lll<~rl iante hypoU1eca ou 011us Robre a t.otal idade ou qualquer
part() dos bens, presentes ou futuros, da cumpanliia, comprchendendo o seu capital não colJrndo, 011 por outra fürma, segundo
! 1;11"'"cr ·~ouveniente;
r) vPnder, permutar, alugar, conceder licenças, servidõe-:
n 011!1·11s direitos a e lias 1iga.dos ou relativus, e de- qua lq1w1·
ou 1ro modo negociar e dispor da emrH·csa, 011 rk qual11up1· parl<)
rl;1 !11')Sl!W, e dn todos ou quaesq11er dos Jw11s da companhia,
uxistentes em qualquer época, e acceitar o pagamento de
quaesquer bens ou direitos vendidos, ou dispuslos de qualquer
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outra ma1rnira, ott uegol'iados pela companhia, jú a diuheiro
tle l'Onlado, por vresbçües ou de outra m::mcira, jú l'Ill '<w,:ü"s
do 11u:tlr1uct· i;ompanh ia, com ou sen: direitos differidos ou pt·r·frn•1wiaes com rt•spc ito a div id•·adoi", ou l'Pt'mbolso dt) r·api 1a1,
ou de outra fônna, e f'P.ia1n salisl''i'.os tot.alrnenle ou em pari.<',
011 por meio d<' hypol.her·a, nu 1·nn1 dt'/1e11t111·cs. i11st·1·iprJ)p,; 011
va!Pres hypotlweat·ios dn qualqur•r l'Olll[lanhia, ou t•111 pari" d1)
w11 modo e em parte !11) 0111 ro;
s) pagar por quat)tHJui·r lHHlH ou dirnitos adquiri dos p••l:l
co111pauhia, qw~r l'lll di11hniro, q1w1· !)Ili at'.çiies, com r111 Sl'llt dil'Pilos dil'forn111·ial's u11 dif'l'l'1·idos, l)Ofll respeito a dividr)11dn.
ou l'N'IIlliolso de r·apital, 01t de outra maneira, t) S1'.iarn snlisfoilos inl.PgTalHll'llle 011 em parir', ou !\Olll !]Wll'SIJlH'l' Ululo,;
qur: a ('0111pa11hia ll'11lia 11 pod"r d<' f'miUir, ou f'ltl parir•. d1~ 11111a
Jt'1r11HL r•. l'lll parf.1· df' rnil ra, " r•111 1,!f'l':\I nas co11dii;i)t'.S IJIH' PS
dit·1•1.,f.ores apprnYat'l'lll:
t) organizai· qua!.11uL'l' ('Ompanhia ou emnpanhias !'OJ11 11
fim d(~ adquirir lodo,.; ou l(ttaPsq11r)J' dos Jwns '-' passivo dt'sla
companhia, ou parn q11alq111)1' 0111.rn filll q1w fl<ll'PC<t 1•111 1·rn1dii;1~·,.s Ili' di1·1~efa ou irnli1·nefa111l'11f.o lip11el'icia1· rsta co111pa11l1i:1:
11) pagai· todos os gast•os rrlativos e inl'idPnlPs :í l'orin:t(_;fto r) registro da 1·ompa111Iia, (' ú r•mi,.,são dP Sl'lt capilal. r111t1]JJ'l'lf(~11d<•11do qua,.sq11t'I' 1"0111111 i,.;sü,.s, lton11rarios d1) c11r1·i·I or1•,;
n dl'Spl'zas rPf'r:t·(•11f1'.s :1 is.s11, (' l'!'lllltlll'ral' ou fazPr dadiva,; r.J,,
di11h1•i rn ou ou 1ro al'f ivo) 011 1rn•d i :mi" ad.i 11dir·açfw d1• a1·rlws
s:i,1,isf,.ifa.s fofal 11u Jl<t1·1·ial1111•nl•', 011 dP qualq11r•r outra 11ia11,.ir:1,
jü' co1J1 o napif.al da r·ompanltia, j:í 1·um os ,.;m1s lueros, ou d•'.
q11alq1 li' r out.l'a l'r'Jrma, segundo Pllf!'11dl'n'1ll os ri i1·pr:f.01'1),.; da
r;ornpa11hia a qualt11Lt•1· pl'ssoa 011 111•ssoas, JHH' servi(;.os pl'l·slados
ou q1H• i"t)llha111 l:u11Jw111 rln s1•1· pl'1~st.ados para a orga11izar;ii11
d:J '"ompanl1ia ou para a olil.!'11~ão d!' assig11al.uras, 011 gar:111f.i11do-s" a assig11al11ra, 011 (:oll1wa11do-se ou auxilia11d11-s1· a
collona\:ão das aq;il"s rn1 \HIOl'f'S d1•sfa r•.ornpanhia, 1111 de q11alq11l'l' c111111i:11ll1ia 011 :is.-.;11ria•:iio on~:ll'izada por t•sfa r•11111pa111ii:1,
011 c111 fJ\11' r•lla t•sl i\·r·r· i11l1•r1•s.-.;ad:1. <111 po1· ap1·1•s1•11la1· q11;1"·'q11l'I' propril'.darl1•o'! •111 111•g()(:ios :í 1·11mpa11liin 011 '""' q11alq111•1·
outro motivo qu1· Plllr•nd<•J'l'lll os dircdm·1.·s da 1·011111a11l1i:1:
1·) estahPll'e1•r ('. 11ia11(1•1· ou auxiliai· o Pslalwl•"1·it111·1Jf11 "
1nan1tf.1•11\:.ãO "" asso1:ia1:iíes, insl if.ul11s, fu11d11s. l'id<·i-1·.111111J1is."h
n r.1111v(•lfil'11r·ias qu!'. se p1·opo11h:un lle11l'l'i1"iar o,; r\111pn~g;1d1h
011 :111f igns ('IJIPl'"g<idos da 1·111J1pa11l1 ia, 1111 sr·11,; pl'l'd,.1·1·ss111·•'-'
1111.S 111•grl('io,;, 11\1 11.S d1·111~1llicllll'S Oll parP11[1'.S d1) fa1•s Jll'S-.;fJ:l.S,
n outorgar pP11siíl's 1•. r·onl'.t'Ss1"íl's, J'azer paga111e11fo;.; 1.11H' ronf a
dt) seus s1)gu1·os I' suh:,;crnn)r 011 garanLil' dinheil'n para fins
caridosos 011 1!1'11dieienf 1•s, ou para q11alq11Pt' oh.i('1~I o p11J!l iro,
g1)ral ou ulil;
11·, di ...;(rilJ\IÍI' 1·1t11·1· 11.s a1·1·i1111i:-das, l'lll Psp1•1:il', q11a1•s11111~1·
IJmts da 1·omp:rnhia, ou qual11111~r p1·od11clo da vPnda ou rlispo:-;ição dn qwu•sq11ot· IJ1ms soei:ws: porr"m, de modo que 11ã11 ~"
faça 1u•huma distri!Juição quP irnporf.1~ na rrdu!'ção do !'apitai, oxcept11 l'Olll a .~;rnl'i:ão (si ltonv1•1·) q11e a Psse lPrnp1)
Pxigir a lei;
:r) fazei·, a1·1·('ila1', 1•111lo~sar 1· assignar nulas p1·,1mi~_,,,,·ia',
lclras de cambio e outros valores commerciaes;
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y) fazer iodo ou quaesqucr daR cousas acima em qualquer
parLP do mundo. o como chefrs, ag-e11IP;;, c'.ontractadores, depo.~ital'ios ott de outr·a soJ'tc, e l'Ulll 011 i•nr inl.l'l'lllf'dio cll' depo~it.al'ios, agP111.!•s llll eh~ onll'a 111'\lll'il'a, " .i:'1 I'º" :;i .iá con-

.i1111da11wn(P com O\ltl'as i1t•ssoas:
-~) raz1·1· 111t1.11 n mais quP fi\r incid1•11!P mt 1·1111d111·f'n[!' :vi;;
l'i11s ;1ci111a, 1n1 ;í olJl.P11~·i'io "" qua1·~q11<·1· d1~l\1•s, ou q11c plllll'I'
di1·1•f'l:1m1•1ile ou i11dil'l't"l.amP11l1• 1il'n1·1'i1·iar· :1 1·ur11p:111liia 011
q11:ilq11<·r· d1· ~1~u~ a!'cioni.~l.a.~.
,\,"E' lir11il.:1da a !'l'S(lnnsallilid:1dl' dos a1'l'innislas.
~.... o 1·apilal da 1'1Jlllpanhi:i ,·. th• \: i.f'100, ili\ idido 1•111 :LGOD
:1!'1:1-11•s pr·d!'l'l'lleiaes de uma 1il>rn 1·ada \lllla. 1• 11. O()(_l acçiírs
ur·dir1al'ias dt'. uma lih1·a n1da uma. podendo-si· augnwuLal-o
Ull di111ir11ril-o. (Jllaf'Sq\lrr· ;\l'.\:ÍÍl'S l'Xistr·11IPS I' l_(l!al'S(!llPI' novas
a1·•JÍl'S 'llll', dn [P!Tl'flO" a [l'lllpOS, f'OJ'l'll\ 1·r·f'ada.q. j)Ol]l'l'iÍ(l SPJ'
1·r11ill idas a pr·P11iill. 011 (c•m ta111,n q\la11to p1·rr11ill ir· a l"i 1111<'
1•1tlií11 Yig111·ar·) t'lllll dl'S('Oll[ll, (l\l Sl'r' 1'<11\Slllidad:i~ mr sulidi\'id idas +•111 a1·t:õ1~s d1~ maio1· ll\l llll'illll' Yalor. 011 1·111\\'l'l'l.idas l'lll
:11·1:+-11·s ti+• di1'1'1•1·1·111Ps 1·lass1•s. !'.Olll q11:ilq1rPI' gar:111tia, p1·1•í+•r·1·11"ia 111r n11Lrn pr·i\il1•g:i11 011 Ya1liaf','l'lll t'sp1•1·i:il s11iir·p as :11·1:1-11's
1·111ill itlas :11rt.·rior ou si11111ll:11u_•ar111·1il•·. 111t 1'111 ,:p1wa posle1·ior-,
1·11111'11r·r111-. d1·li:r·111i1iat• a eomp:11il1ia. Fi1-.:1r1tlo, p11r1··11I, "nl1-.ndido
1pll', q11:111d11 q1H•1· quf' sP.ia o 1"api1:1l srn·ial di\·idido 1•111 al'r,ÕP.s
d1'. \'al'i:ts !'lasses, OS Uir·eitos (' pr·ivi\l').!i1lS dt'. IJii:tlq\11'r' d+• 1.at•S
!'las~+·s r1iío s1•rãu modil'i1:ados 111·1n aJl .. r·atlo.s, t''.:t'.l'pl11 q11a11do
l+\1· is.sn .sa111·1·io11:11lo JIOI' d1•lilH'rw:ão p·dr·a11rdir1:nia dos pnrla+l111· .. s d:1s a1·1:õ"s 1fo 1al 1-.lassn, yolatln l'rll :1ss1•r11ld"·a 1•r11 sttipnr;1tl11 d11.~ a1'l'io11islas d1-. Lal 1-.lassl', 11a q11al si• :1t·lw1· .. 111 pl'1'.s .. ril1•s. p+•s•.0:1\r11••11I" 111r 1·1•1n·1•s1•11lados por· p1·11l'l!l'ado1-.·s. os
p1•1·l:1d11r·1-.s d1• 11ií11 r1w110.s d•• 11r11a l1•1·1:a p:1rl•· da,- a1'l:•l•·s l'lllill.i+l:1s tl1• la\ 1·lass1'.
~\,',:-;,

a~

diYt'J»...;as

111

1

...;0~1 ...:;

,...; .

('\1,jn:--;

1101nP~.

f•nclPl't•ro~

P dP-

.-i!.!11a1:1-11·s \:Ío al1ai\1l i11di1.,ad11.~, d1•s1•jarnos lllls orµanizar· 1'111
t'i111111anliia. 11:1 1·0111'11nnitlad1• d1·~la 1•,wf'ipl11ra .~01·ial, 1• 1·1111lrad:i11111s assigr1:11' r·<'spe!'.I i\·a111Prill' o 11111111•r'l1 tl1• :1c1;f'11'.s do
1·:ipil;1I ;:iwi:il. q1r1• s+• \1; :111 l:id11 d11s 1r<1s,;11~ r·+"'Jl"''I i\11' r111111"':
'-:11\l l·:c;. F'.\llFl\J·:<,:lls 1rns1(i:'l.1çi'ír·:s nos _\SSlf~:".\'\TEs -.11:1..:r1r·:s '1'11.\1.\ll.\S i'IJrl ,\SSlli'.\i,\NTE

:'ll1_~11'11n

nE

:\. ll. H"r1111•I. :l:l l•:111h111i1111 T"r'i':11·1>, J."insl111r·y, Pal'k N.,
s1·1·r· .. Jariu. \llll:I or·di11a1·ia. ·
·
\\'.li. <1:111\d. \:? ll11r111ya111\\'t'llllt', i\l11i<\Y1·ll l!ill N .. 1"111Lad111-, 11r11a or·dinal'ia.
ll. A. Crawf'ord Cm-y, l\l1~ntlllwsid1•. Tlw AYPllJJP Clii11:-:ror·ll,
Si'l'l'•·lal'io, uma nr·rlinnrifl.
\\'. 1'11sl 1.. 11i,\·a il.•', 11\l, i\l iltlllla~- lto:id. l\l ildr11a~· P:i1·k. '.'!.,
t·:1 j\~p!['O.

llal.ada dP llll,k, \l de maio dn 1011.
1•:r11 l<'S1Pr111rnl111 dns assig11a1.11ras S\l]II'a.-\1'. n. S1111fh1•rr;•rl,
r,:; l\islinpsga!P, ~- e .. Lnllfli'f'S. snli1·itatl·rll',
I•:' 1·11pi:i 1'l111f'111·1111'.-f:l'11 ./. Slll'!J•'///, assisl1·rill' d11 :11·1•lii\isla d" 1·.11rnp:inliias.
l \:1. ;·»li\. \l1_•gi,;lr·:1d11 :,:l.\lli:-i --\l dr' 111:1i11 d+• 1\111.
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(Estava o sello da Repartição das Companhias com a data
,J.o :Jl de maio dP l!Hi). Lei (Consolidação) ele 1!){)8, sollro
companhias. Companhia de responsabilidade limitada por
acções.

Estat,utos da «Santos Syndicate, Limited,,
PHEf,Jl\JJNAH

1. Os regulamentos contidos na fabella marcada «A » •lo
primeiro appenso ela Lei (Consolidação), de 1908, sobre enrnpanhias não sBrão applicnseis a esta companhia.
2. Nostes estatntos, sal\'o oxii:rindo n cnntPxl.n 011 a8s1rn1pt.n uma significação eliffArcnte:
« Al'! Leis~ signiricaciio a Lri (Cnnsolidação), do l\lOR. Sll··
]H'!l companhias, f1 toda outra lei a ella incorporada.
« iO registro» significará o rf'gistro dos accionistas. Cflll'
dover:í tol'-HO como o exige a secr,fto ri•~ '.?ti da Lei (Comolid:1''.iin), de 19.08, sobre oompanhias.
« J\Iez » significará moz civil.
«Chamada» incluirá qunlquf'r presf.aç.ão 011 somma pngnvol com respeito a qnalqner acção, de cnnforrnid:ide rn111 :1~
1\fJ11dições sob que fn i mniif.tidn t.al acr,iio.
, , «Integralizado» ·cnmprehenelerá «credito comn iul•·gr:dizado ».
«Secretario» incluirá qun loncr pessoa nornenrla p:1 ra dP'1•mrHmhar tempomr·iamente as fnncr,ões de secretario.
As palavrns que tivernm uma significa~ão esper in l dnda
a ellas pelas leis 11•rão :1 nws1n:1 signifirnr,-iin nos JH'•~s1>11IPs ,.,.
t.aLutos.
As palavras q11" s•í drmofa;pm o nnmcro Ringulnr nli1·:rng('rão o r1lnral. <' o contrario taml-ir-111 ,; :1ppli1~:ivel.
As expressões qup, r!Psig1rnrnm lwm•)TJS r•nmpl'1•fi,.11d!'riít1
lnmhcm as mul11P1·es.
Os ·vocabulos qnc indicarem individuos serão exln11sivo'
üs corporações.
3. A companhia não empregará os Ren.~ fundos, nem p:1 rl1•
nlguma delles, em compra, 11Prn para emprest.imos snl1rP :1s
ac1;ões da companhia.
CAPITAL

1. O capital inicinl da compnnhin f' dn :e 7.!íOO, dividido
Plll ~l.!100 acções prp,fp1·cncians rle nma lihra cndn nma 1• 1.0011
:tc{'.ões orrlinarins rir. uma lihra cada urna. As ditas nc1;lí•""
co11 fprirãn nos ;;P11s pnrf ndores os rlirPit os 1\ priY ilPgiw; :1 lii1 Í:'\11
i!Pclaradm; e os nws1110s di1·1•itos e privilngios fir·.nriio s11.iPiln"
a qnnlquer va1·i:11:iio rn1 rnndifi•·a1:ãn, na f•írma pr•·scripla p1•l:1
1•.l:ws11l:i !í da PBl'1·ipl111·n soei:il. 111:i~ niin d•! 11n11l111111n niilr:1.
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ri. Não se fará convite ao publico para CJll•) assign() acc.õcs
O\l !lclw11tu1·~s alguns da companhi::i. n u 11umPt'n dos accionis1.as da companhia (exclusivamrml" rias pPssoas
SPI'viço da
r~r1111p:rnltia) s .. r:í. limitado a :>O; C11i.Pnrlcnrlo-sP. porém. que
para. os l'i11s d1•sla disposic.ão, nos caso,; Prn 11rn~ duas •OU mais
JH)ss11as formn conjuncfanlf'llf.e propriPf.arias rlc nma 011 mais
:11·r:1íe.-; da cnrnpanhia, ellas sPrfio c011sir1Prarfas r'.mno s\'rnlo nm
1111 ir·n acci·nnist::i.
(i. Os directores da companhia poderão em q11alq111)t' ''JHlCa
rxnrcrr os podrres conforidos ú companhia P<'la s1)cr:ão 8\l da
J.Pi (Consolidação), de 1908, solJl'e cn11111nnhias, r~ a commissfio
pagav1•l poderú srn· em dinheiro 011 Plll ::ict;õf'~, mas <ln modo
d1) HO por cento rio valor nominal d:1s a1'.<'.ÕPs. 1•111 cada caso.
o!'f' .. rnrid:rn, gnr:rnt.idas 011 r·ollocadns, a p:1:.:ar-s1• f'lll rlinlieil'o
011 com :wr:õcs satisfeitns iI1fegral 011 parcialmnnLl', ou 1rn1·
q11alq11pr 011 por ambos f'Stes nrntl1nrlos. O pag:mwnf.n ou conf ral'i u pa1·a pagamento df' commissão será a jnizo tlns dit'(•r·fo,... , 1:111 1101110 da companhia, dentro de f.al 1imite.
'/. f' i Jormn emit t.idas quansqunr ncc;õcs ria r·omp:rn h ia com
o Jim cl<' lrwantar numrrario parn sal isfaZPr n.s gaslos da consfrucr:fio de quncsquer obrns on Pdificios, 011 para o fornecirnrrn f.o do q11ar'sq11cr mach in ismos dr que S(~ não possam tirar
l1w.l'os pnr um pPriodo prolongado, por!Pr:í. a companhia pagar
,i11r.o.~ a qualqui>r t.ypo nft~ f'x.1:.e1!Pnf1: dP q11nt!'º Jllll' ccnf.q. _ao
a11no, 011 a qualquer t.ypn mff\rlOr que a essa "por:a tenha'-l'ndo
11rl's1~1·iplo por alYar:í. r1\gio rio cons,.1110 privndo, sohre a im11111·la1ll'ia do r•.apifal rias act;iíPs q1w :i essa npoca ho11\·1~r Rido
s;!ij,l"•ila. d111·a11l1• o fll'<\ZI) " "'li ª" r·1milii:ií1•.;; " !'l'.-<i.1·i1'1:l1P.'
q11r• sr: 111encinnam na sr,cç.fio !ll ria Lrü '(Gonsolidaç.fio). de
1!lil8, snl1rc rnmpanhins, n porlr,r{t lnYar isso nn dchifo do f'.aJiilnl. 1~01110 parte do custo n c.onstrt11't;ão rins ohras nu f'difi1·i11s 011 do fornccimcnt,o rio machinismos.
H. A 1·rnissão das aci;:õf's ficará sob a dircrr,.fín d11s di1·cclores, qnr podrrão adjudicai-as e dnllas dispor cm favor rias
111)ssoas, !las condições P pela fórnrn qnn entenderem.
As arr:õrs poderão sei:- cmitt.idas ao par 011 a prmnio.
!l. i\ companhia podl'r:í. fnwr a.i11stcs ao mnif.t.ir acções,
pal'a q11n lrn.ia difforrnça <'nf.rn ns l111rtadorcs de tnrs aci;õcs
q11:mln :í impnl'lancia das ch:11nail:1>; q1w lio11vr!rcm rir, srr
11:1µ:1~ 1• :í •"prw.a rio paganwnt.o rins llll'SHWS 1·h:unadas. Si, SPµ1rndn ns crmdiç.ões da nd.iudicaç.ão de qunlr1m~r ncçfto, fôr
paga\'<'! 1111r j)l'estar:.õcs a t.ntalidadP nu parte de seu valor 011
Jll'P<:n dP Pllli>'sfio, rlPYer:'t ser pn:.:r :í 1·omp:mhin. no s1•u Vf'll1·i111<'1li.11, 111•ln porlado1· inscripfo d:1 :1cr,fin. ca1L1 rnna d<' f:ws
pr'l·.sl.aciíP.s.
10. A l'Olllpanhia f.pr;í n rlil'Pilo dn traia!' a pussoa cujo
11111111· a ppa 1'1'1'1'1' nn rPgisf !'O 1'0111 l'Psp1~il n :1 q1w lq11<'1' ac1:fi11
1·111111> s11:1 p1·opl'iPfal'in alisol11la. " 11ii" IPl':·1 111'11h11111a nh1·iga1:ii11 "" r1•1·11111r«1'1•1· 111•11'111111:1 1·11111'ia1w:1. 011 «q11idatl1<, n11 l'l'l'.la111:u:iio 1•q11il.;il i1 :1 1111 i11i1'1· .. ~sr• Plll 1:11 a1«:ií11. l«ril1:1 n11 11fio
1·lla :1Yis11 dis~11 «:'\l'l'l'SSll Ili! 11111.l'll IJl!:il•pil'I'.
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11. Cada ac1·,ioni~ta fp1·:í, smu pagamrnf.o, o dirnilo de
rPcrbPr, dentro dr dous nwzPs dr•pois da artjurlil'açfüi, ou do
l'<'gistrn ria t.r:111sfen•uria (saho si as rnndiçõrs da Plllissão
disptírm um inlPrvallo maio!'), uma crl'lidão authentieada
1·0111 o s .. 110 ,.;cwial por todas as a1·çiies dP cada dass1~, a\·1·rbad:i;;
1·111 s1~11 Honw. J11•m cnnH> os 111111H·1·os dr of'dp1n das :11·eô1·s a
1·1r.jo rrspPito 1'• Piia 1'111iltidn. 1• a i111porl.:iiwia sal isl'Pil;1 por·
sria 1'.onla; Pllf1•11d,.111Jo-'~1., pnr1··111. q1H• 110 1·aso d1• cO-Jll'llf'l'i1•ta1·ios a co111panliia 11iio 11·1·:"! a olil'i:~:u:ão d1• 1•111il.f.i!· rnnis "" 11111a
1•rrtidão para Lodos 11s 1·fl-p1·op1·i1·larifls 1'fllll r·esp,.il" a 1·ada
1·Ja~sl' dt> nci,:ã.o, ,. a t'.11t.rP1-rn ri" lal 1·1•1·tidão a 1110 dos rt'f1·1·idos cn-prnpridar·ios Sl'l'Ú 1•1J/ r!'ga suf!'i1•ip11f1'. par:1 trnhs.
I:! . .'io caso dP dpte1·ipr;1r-s1•, prrdl'!'-s1• ou dPslr11ir-s1•
alguma cel'LidãCl, pod,.ní 1·pn1l\.a!·-s1• a 111Ps111a rnPd ianl 1• " paga11u•11Lo dP lllll ,.;/iilli11µ-, 011 q11nlq111•r quatrl in i1tl'l'1·io1· q111• 11s
dirl'rf.ores pn•st:l'PH'r1•m. 1'. 1":1z1•111lo a l'11Lr1•ga da ('i'l'i idiln d1·f.p1·inrada ;í p1~ssoa qu1• 1i\ l'I' :t !lo\ a 1·P1'i idiio, 011 dando :1~
p1·oyas de sua 1wrda ou d1~sf!'l1i1;iio, n as garanl ias (t 1·01np:1lllria, 1·01J1 fi:rnr:a 011 sP111 Pila. q111• sal isl":i<;:nn aos di1·1•1·l111·1·-;.
í:O-l'l\lll'Hll;'l',\HIOS lllê

ACfJiÍES

·J:L Quando d11as 011 rnais JlPSsnas Sf> acharPill i11s1·1·iplas
!ll"lJll'it'fa!'ins d1• q1i:wsq111•1· acl;i"ll'S. Pilas sr>1·:1n 1·1111sid1•1·adas 1·onw iws.s11i11d11-as l'lll 1·011111111m, 1·0111 l11·1t<'l'i1·io 1J,o so1>1·pyj,·1·1tl'ia, su.kilo ;"1s dispw;iç(1,.s o-wgui11l1•s:
I .' A 1·nmpa11ltia não sPl':Í olirigada a rrg-istra1· mais d,.
f 1·rs pPssnao; r·omo p1·op1·i,.[arias d,. qualq111•r acção:
:!." O~ co-pr1op1·il'lal'ios d,. qualqUPl' acção s<'1·:1n solitl3ria1tw11ll' !'i'sponsa\·pi;; por lodo,.; os paµ-:1m<'1tl.os f]llP d .. \.<'l'Plll ~"1'
fritos r·.nm rPspPifo a tal a1·<:f10;
:l," l'·or fa[]p1•i111P11[0 dP q11alq111•1· lllll dos f:ws 1·0-p1·np!'icf,a1·ios o sn]l1·1•yi\·1·1Jt,. 011 sol11·1·Yi1·1·11f Ps s••J';io <l 1111i1·a 111.•ssoa
ou p"ssoas n•r·onl11•1:idas p1•la 1·0111p:11tl1ia l'(l!llO fP11do alg11111
direito ;í tal ac1;iín; 111a.s os dil'1·1·l111·1·,.; p11d1•f':io 1•xigi1· ª·" p1·01:1s
qu1• PJ1Lnndet·P111 dn faJl,.1·i1111·11l11 ..\:1d:1 d11 q11" nq11 i "" 1·01111'·111
SP!'Ú in!.1•rp1·pt,ado 1·01110 dPsoh!'igando a s111'n1'ssi\o d,. 11111 1·0Jl!'Oprintal'io l'al!Pcido 1h• qualq11p1· 1·Pspo11.,ahilidad1• .soJ11·p ns
acçiít>s pnl' l'i]!' pllss11 idas d" 1·0-p1·op1·i1•d:•dl' 1·11111 q11:1 lq111•1·
nu t !'a p1~ssoa;
·'i.' Qualqul'J' 11111 d,. f:11•s 1:n-pr·op1·i1•fi11·ills po1k1·;í i':l"S:tl'
1·1•1·ihos ro111111•l1•1J/,.s d1• q11alq11PI' diYidP11do, hrn1il'i1·a1:iíll 011
l'P('lllholso dn {'apitai paga\·,.] a faes co-1irn1H'iPlarios:
fí.' SríuH·utr a pesoa 1'u.io HOlllP ft1r pl'i mt>iro insm·ipto no
l'Pgisfro dos a1Tio11islas. 1·01110 urna das 1·0-p1'(lp1·id:irias dP
qualqUPI' :wção, tPr·ú di1·1•ilo ;'1 "flf,1'<•ga da 1·,.1·1 id:io l'l'ial iYa :'t
tal acção, 1111 d1• l'Pl'l'hl'I' a\·i.so:-< da 1"1111pa111lia, 011 dl' a:;;sislit•
ou Yolar nas ass1'1nlll1;as g",.ª''" da r·ornpaulr ia. 1• qualq1wr
aviso dadll a la! 111•ss1Ja, '"'1':"1 1·1111si1!Pl'ad11 i1ili111;1t;:-111 a lodns
os 1·0-prop1·iPtal'io.'-'; pot'1··111. q11a lq1H·r um dl' f al's r'1l-[ll'P[!!'Í1•f.arins podp1·;í S<'I' 1101w•ado 111a1t1lala!'io da pPssna qu1• ti\ 1·1· o
dirrifn de votar f'lll 1101111~ dos llll'llCÍOt1ados 1·0-p1·npri,.fa1·i11s,
"· 11a qualidad1• d" rnandafar·i". assis! il' " Ylll:11' na.'-' :1'""111hl1;a~ geraos da companhia.

r·.01110

ACTOS DO PODER EXECUTl\'O

793

1 í. l'odl'J'ito os tli!'t\dorl's dt' IP11tpus a 1.. 111pns, s11.i1~itan
do-:"1\ •t q11:wsq111·r 1·011dic;õt>s 1•111 1Jllt' 1Í\1•1·1•111 sido 1·111ittidns
qua .. s1p11•1· aci;i"1t•s, l'az•'l' qu:1Psq111·r 1·l1a111:1d;1.-; -;1iJ11·1· os :11·1·i1111isl.:1., a J'l'SJH'ilo d1• 1.odos "·' di11/J1•i1fls 11:111 1•:1;:11:; ,;fll1r1• n~
s11a.-.; :11•c;1)1•s, .s1•g1111d11 1'111•.-.; 1•11ll'11d1•111, 1·1111tla1il" q111· SI' d1\
:1\ i.-;n 1•11111 a11l1•r1·d1•111·ia dt'. pt'lo 1111•111h, s1•l1• di:1,; d:: 1·flii1·:1111.:a
d1• 1·:1d:1 1·1ia111:1d:1, 1lt·1·la1·a11d11-s1• :1 1'·p1w:1 •' l11gar d11 p:1v:11111•1tlo,
1• lfldfls 11.-.; ;11•1•io11i.-.;las l'it':tl'iÍo s11,j1•ilo-; :1 pa.'!;tl' :1 itllj"ll'l;1111·i:t
tl:is 1'11:1111adas 1·01Jradas assi111 ;'i,-.; p1•s.-;i1:1s 1· 11as dal:1s 1• l11g:11·1•s
d1•sig·11:1d11s !lf'los dir1•1·t111·1•s.
IS. 1'11d1•r:i SI'!' r1·\·og:1da 1JJ11:1 1·li:1111:1d:t 1>11 :1diado pt•l:t
tli1·1'<·l11ria o fl'111po 11ia1·1·ad11 pal':1 " si·11 p:11.:a11Jl'11l11.
Ili. ~:onsid1•1-:11·-sn-J1a 1'1•ila 11111:1 1'11:!·11ad:1 :111 1.. 111110 •'Ili
11111• 'l.111· yolada a dt·lihP1·a1;ií11 dos di1·r•1·f111·1·s a11l"1·iza11do tal
1·./J:1111:1da. N1•11l11111in chan1ada s111i1·p 11111<1 :tt·1::-111 1p1alq111·1· ,. ;i·1•d1•1·:í :í 11wl:11J,. d11 Yaln1· n11111i11:1I d1• 1:11 a1·1;i"111, 111·111 ·"'l'Ú pagay1•I
d1•iJl l'fl d1• 11111 llll'Z d1•pt1iS d1• ,Si'I' p:q..:;1\ 1•1 a 1·IJ:1tli:Jd:1 Jll'l'l't'd1•1Jl1•.
11. Os di1·1•1·l.01·1·s p111l1•r:"io, si ;1.,,;i111 1•11l1·11d1·r1•111, 1·1•1'1'1ll'r
d,. 1111:ilq111•1· :l1·1·i·1lllisla tJllf' SI' p1·01111itifiq111• a a1Jioa11tal-a '.l
l11lali<hd1• 011 quaL11rn·1· padl' do diultei1·11 d•·\·ido sol11·p a;;;
a1·1;iil's 11111· P!lf' possuitlas, ali'•m da i111porfa11cia f'!'l' .. 1·1 i\a11w11t1'
1·l1:1111ada, " sol11·1• o di11l11•i1·0 assi1J1 pago :1dP:111lad:11111•11l1', 1111
,.,fll11·1• a q11a11tia quP, dn f Pmpo.-.; a lt·111pn", <''>t'f'd1•r :'1 in111'l1·l:1111·i:1 das 1·l1a111adas 1·11ii1·:11las 1•111~" s1il11·" "" :11·rl11•:< pPI' 1·111ila
das q11a1•s si· !Jo11Yl'L' fril" o pag:11111•11l.o a:l1•:llll:id11, JH.1d1:1·ú a
1·111np:111l1ia pagai· .i111·os, a qnalq111•1· t~·1J.11, q111• :i1·1·111·da1·1•111 11
:1.1·1·i1111isfa q111• l'iz1•1· lal paga1111:1Jio :tt!P:11Jiadn 1• 11;; dir1•1:lflrr·s.
'J'ILINSl'EllE:\l:J.\

Ili·:

.\t:1.:1ll•:S

IH. ~11j1•ita11d1l-SI' ;ís 1·1•slri1·1:ií"s tlf'sf1•s
1·~lrtf11l11s,
fl'<
a1·1:ii1•s sr•riío transl'PriYf'is, mas o iw;l 1·111111'11111 1J,. l rn11-.;1'1•1·1·111"ia
dt\ q11alqw•1· arç-i'to d;1 1·n11111a111li:1 s1•r:'1 por 1•.si·1·iptn ,. S<'l'Ú
.siµ11:idn 1.:111to ]Ji•lo 1·1,tlt'JJl1• co11111 1wl11 1·1• ...;si"11;1ri11, t' :1' 11.•sl.atlo
11:1 df'\·id:i l'1í1·11ta, st•ndo 1·1111sid1·1·ado 11 1·Pdl'11l1· 1·11111n 1·0111 i1111:111d11 a s1•1· " pol'lad111· dt•.ssa :11·1:~11 :111·· q111• a s1·11 l'Psp1•ilo
;;1•.i:i i11.s1·1·ipl11 1111 r1•g·isl 1·11 11 1101111• do 1·1•-.;sio11:11·111.
l!I. l 1 od1:1·iío os tli1·1•1·to1· .. s a si·11 j11izo alisol11l11, 1• s1•111 disso
d:11· rnziío alguma, rf'1•11sa r-:w a 1·1•gisl r:11· a Lra11s1'1•r1•1w ia d1~
q11alq11 .. 1· a1·1;ão satisfl'ifa inl.rgt·al 1n1 p:1rcial1111•nfe.
~!O . . \s a1·ç-1"\ps da <'Olllpa11 li ia pod1•1·:'\1i sl'J' l ra 11s 1'1•r idas sPµ1111d" a ft'1rma 1'0111m11m ril' 1·osl1n111>, qtll'I' .~111i assiµnaf111·as,
q111·r :11Jfl11•11ticada 1·0111 sPllns. 1'11dl'r:'1 1·t11l1·ar-.~1· p<'lo 1·1•.::risfl'n
d1• eada fra11,f,.r1•111·ia 11111:1 laxa niín s111J1•1·io1· n dnus .~!Ji!linµ-s

ª'-
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·! 1. Cada rn11 dos i11st1·11111Pnl 11.s d•· t r:rnsl'1•J'f'J11•ia. d1·\·idn1111•1il1• 1·.~l.:1111pill1ado, deY1·1·:í Sl'J' 1•nt 1·1·g111• 1111 <'s1·1·ipf111·i11 da
1•.11111p:1111iia para l'l'I' J'l'f!islrado. i11dn a1·0111p:i1tl1:1dn d:1 1·1·1·1 id:í11 das :11·1:111"' 11111• dl'1'i:11·a1· Sl'J'1•111 fr:111sfp1·i•l:1s C'i " i11sl1·111111•11'n d1• f1'<111.sr .. 1·1•111·ia 1'1'11· :q1p1·11y;1d11 111•11"' di1·1·1·l111·1·s, si·1·1í.
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conservado pc la companhia. Os livros de transferencia poderão
ficar fechados durante os .<>etc dias que precederein imrncrliatarn1mt.c á assemhlóa geral ordinaria de cada anno.
TllANSMISSÃO DE ACÇÕES

22. Pelo fallccimento de qualquer accionista, qirn niio
fôr um de varios co-propriel.arios de acç.ões, os testamcntario'
ou inventariantes desso accionist a scrão as unicas pessnris n·conheciflas pela companhia como tendo algum dirnito ús nr.r,ií1•,;
averhadas cm nome tlo fnllecido accionista.
23. Qualquel' pessoa que vier a ter direito a uma acçfiu
cm conscquencia do fallecimr~nto, fallencia ou insolvrihilidad1~
dn qualquer accinnisla (aqui indicada como a pessGa com d ireito por transmissiio) deverá, dentro de tres mezes da dat:t
cm r111n vier a ter essn direito, apresentar á r,ompanh ia as provas que razoavelmente exigirem os directores para evidenciar
o seu titulo, comprehendendo no caso de morte a homologar;iio
testamentaria ingleza, ou cartas de administração, ou con rirmação escosseza, ou homologação testamentaria irlamli;za, 011
cartas de admini.st ra<;iio, registradas na Inglaterra, e dcclar:ll'
p01· nscripto qw· f'scolhe 011 a si propria para inscrever-se~
como accion ista 011 f[trn <h~se.ia fazer inscrever alguma outra
pcRsoa por clla nomf'nda como cessionaria de tal ac<:iio. Cohrnrse-ha por essu !'Pgisl rn a taxa qun melhor entem!Pt' a 1li1·1·1·loriri. não sendo st1pf'ri01' a dons Rhillings e meio.
ir ~li. Ri alguma pessoa f[ne Yier a ter rlircito a quaosq1w1·
aeçõ"s uor transmissão ad<luzir as urovas exigidac; quanto a11
seu titulo, e c\cclarar quo opta em fazer-se registrar co11111
accionista da companhia, os directores poderão immerlialament.e assPntar o sP1t no1110 no rf'gisl.ro com rcspeit.o ús 111f'Rrnas
acções; e, Ri lal 111)ssoa. corno fi1"a dito. apresentar as proYas
exigidas e indir·ar alg11111a 1J1ii r:i pessoa para scr registrada, a
pessoa que assim nomeai-a e a pessoa que fôr rlesig11nrla 1101·
cssa forma d1•y1•1·iin, r1·.~p;•1·tiYatn»11t•', na q11alidadP df' 1'nd1~1ll1•
e de r,cssionarin, passar um instrumento do trausfrffPIH'.ia. 1~
rmtão se poderá immcdiatamcntf' assE'ntar no registro o 1101111'
da ccssionaria com I'f'R[lP,it.o :'1s acçõeR indicadas.
25. Rmquant.o a iwssoa que vier a ter direito a q11ac:sq11"1·
acções por trnnsmissão niio munprir as condições dos P.stat utos
precedentes, a companhia poderú conservar a posse de qualqrn•t·
divida 011 bonus an111111cinrlos .~obro taes acções, e não terá ohrigação de rcr,onhcccr o titulo ria peRsoa quc redamal-as em virtude de tal transmissão;(', si essa pessoa que vier a ter <lirl'ilo
a quaesquor acr:i'i!'s par·cin lnwntc sal.is feitas niio cumprir :1;;
condições doR 1\it.os Pstalntns rlnrante o praz11 dn ti·es ITlPZI'~, a
contar da dai.a Plll q1w Yi1~r a te1· Ps»e dir'P.ito, os dirertores po<irirão fazer intimai-a 1rnr aviso, exigindo que sat.isfar:a as r·o11(Ji.çõcs m1mc.innarlas. rlr•nlTn rio 1>1·azo nfío inferiot· n 11m 1111•1..
a partir da data do mesmio aviso, e declarando que, no ca8o rll'lla
faltar ao cumpri111Pnl.o dris Pxigpnr,ias do mesmo aviso, pod1•1·ii1,
Ror r,onfiscrirlas as :wçiíPs a f!lW RI' referir o dito aviso: P, si a
pessoa que fôr intimada por cssP, aviso não safü•fizf'r as s11a,:•
Pxigencias dentro do fll'azo marcado no mesmo, as ac<'.ÍÍ•·s :;
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cujo respeito tiver sido expedido o dito aviso podel'ão ser rl1~-·
claradaR cm commisso pm· delihPr::v:ão dos diredores. votada
cm qualquer 1;pora antPs q1w sn IPnltam sal isfcif.o ns !~xig1'ncias
do aviso citado.
2(). Os tu lol'<)S de um accion is ta 111c11ur e os 1mradorcs de
11rn acciouisfa intP!'dido, rlandn ans dircf'lo1 es as provas de
sua qualidade, que possam ser razoavclmentp, pedidas. podí'rão
s1•1· Jarn::idos 110 rPgisl.rn com 1·pJ:u:ão :ís ar:r;1)p~ 11o~s11idn:-; pl'lo
1111·smo accionist.a menor ou interdicto, conforme fõr o caso.
:!i'. Os direclores lerão o 1111,s1110 dindl1J d" rcc11sar-s() a
n•gisl.r:11· a 111•ssna que tiH·1· direilo a q11alq1wr aci:ão por mo1i\·o de morte, fallencia, insolvabilidade, lmrnura on menorid:Hie dn acci1111isl.n, 011 o se11 preposlo, r·orno si fossP o ccssimrnl'ÍI) nomeado f'tl1 uma l!·ar1sfp1·p11cia <H'<li11nl'i:1, apr0sP11fada. para
sPr registrada.

co:-.rFJSC.\C,\n E lllllEITO DE l\l·:Tl'"GÂO SllBl\E ,\S ACf)ÍÍES

:?R. Ri algum ar1'.io11isla deixar d1• pagar qualq11Pr 1"hamada
dia marcado. pal'a o 1wu pa::;-nrrn~nto, us directorcs poderão
Plll rpinlqrn•r ,;poca s11rcPssiYa. d11rantc o fnmpo Pm que cont.i11w11· ~f'Tll pagn11w11f.n a chamada, infimal-o por a\·iso. cxigindo!IH) que pa::;-trn a 1·ltarnarla .innt.anwnfc com 11s juros vencidos
pol' conta della, a qualquer f.ypo não superior a Hl' por cento
ao :mno, qm• indirarcm os di1·Pdn1·1•s, ai/• :'t dnf a do pagamento,
" q1rncsq11PI' gastos incursos ""' c1111sPqt1r•1wh rlc t:il falta do
p:1ganw11lo. O aviso indirar:í 11111 milrn dia. 11iio sf'JHlo menos do
·1 í dia" a 1·1111tar da i11tima1·ãn d11 aYis11. :ili'· m1 antPs do
q11al r!PY1•riio iw.gar-sp a cl1a.111ada n lodos 11s juros Ymwido:=;
(\ os gastos i11r111·sos ]lOl' lllOfiyo d1\SS:l rali a dP paga11wnt.o. Dcsignal':Í ta111J1em 11 lognr Plll q111: s<' rlP\'Prú fawr o pagamm1fo
(~1;11do o lo::;-ar assim !ll<'ncionado 011 o 1•s1·1·ipf.orin ria s1;d'" so1·ia I 011 11m n11tro 101.rnr Plll qur forPm geral11H•nf.r• pag-aYPis as
1\l1:11narlas da 1'.ompanl~a). l)c('.]arar:í rnai" o r1siso IJllP. no easn
dr falta dP pagamento ai<; 011 anfPs da rlafa 1• no lng:1r marcados.
pnrl1;rão ser r·onfis1·adas ns ar.r;ÕP~ a 1·11.in 1·p~pPi11i sr cobrou a
1:lrnmnda.
'.?!l. No caso de não sPrrm salisfPitas as exigP11cias dr
q1ialq1wr aviso, r·omo fi1'a dito. rp1aP~q11er acçõés a cujo
J'< •spPi i o t iv1· r sido Pxpcd ido ln 1 aviso IH•rli:rão, por rlel iberação
dos d i1·pcf.orm1, SPr r•onfiseadas Pm qnalquer r1poca posterior,
antrs rio pagamPnlo dn todas
1\liamadas . .inros n os gasf.ns
d1•virlos a si:n respeito.
30. Todas ns acções assim confiscarias sprão considoradas dn ·1•J'O]lriPdar!P da companhia, f' podPrão sPr consPrvadas,
rPar!,inrlirarlns. YPnrlidas 011 ter ·qualqurr ontra appl icação, 011
sn.icifns ou d1~sohr·igar!as rlP todas
1\l1amnrlas foilas anf.Ps
d:i con fisração, confnrmP PJÜPllrlPr•'m os d ir••dorps; P no caso
d1• 1·pad.i11dicar:.ão, cri:difando-sP-ihPs n11 11ã1i como sati>1foito
11111· s11n ('onfa qnalqtwr dinheiro r~1go sol1l'<' cllns JlP]o nnti::;-o
pnrl ador: 011 podPrão os rlirrctores, i:m qualqnrr <'poca, auf.r·s
q1in P~s:is aci:.õPs fnnham sido 1·pad.i11dirarlas. YPIHlidas n11 rrcflhida q11alquPr outra applicaçiio, anrrnllar :i ;·011fis1-.al'fío em
q11aPsq1tl'I' ('.onr!ir;ões q11P PIIPR P1itPnderm11.
Jli)
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31. Todo o arcion ist.a cujas acçõPs lmuverr,m sido confiscadas rontinuarú, não ohstauto isso, a tm· a ohrigar;iio rlc
11agar :í companhia Iodas as chamadas cobradas por co11f.a dn
L:tf's :w<,;i'ins ao tempo da cnnf'isc.ar:ii", .i11utamP1tln c.om os jurns,
a qu:dqUPI' typo não supPriol' a 1O po1· c·Pnto ao annn, sP1.rnrrdo
11w1·1·arPrn os dirt'.d.01·,.s, af,; ;í d:ila dn pag:1111<'1ilo: 111:1s "~
1l'in•do1·r•s p1Jdp1·fi11. si :1s><irn 1•11IP11d1•rPrn, (IP!'dnnr o p:iga1111•11l11
1i1•
j111·0;-; 011 dr~ q11al1p11·1· p:1rfn dos H1Pf'11111s.
:l:!. (ju:rndo t i\·pr1~111 sido 1·011fisl'adas quai'S'ill"I' :ll'<:iif's,
far-sP-ha im111l'diatarnP1J!P um assf'1llo nn 1·Pgisl 1·0 dos a1·1'.io11i.sl.:1.s da r·ornpaulria, 1lf'1·la1·amlo a L'.011fi,.;1·a<,;fin na s11:t •laia;
1• loµ o quP as a1·1;1it's 1·1111 f'isr·adas i Pll hnm sido l'<':ítl.i 11d i1·:11las,
\1•11did:is 011 1ido q11alq111•1· m1t.1·a appli1"at;fio, J'a1·-s1•-lra 1:1111)11·111 11111 assP11f.o q11a11f.11 ao .~Pll 111odo p dafa.
:1:1 . . \ co11f'is1·a1.:fio dt> 11rna :w1:fío irnporfal':Í :1 ••xi i111·1:fi11,
no f1•1111H1 da 1·011f'is1·açfio. "" 1ndos os infl'l't• ...;s,.s ,. dt> l11das :1,.;
1·p1·l:1111aç1iPs " dil'Pilos r•orrf.rn a 1·0111pa11i1i;1 1·11111 1·,.[a('.ii11 :í
:wc;fío, 110 ·fllll' disSPI' l'f'S(lí'ifo [lll a!'l'illlli.sfa l'II,ia :w1:ii11 f1'11· d1•1·.ial'ari:t Plll cornrnis,;o, ":'! 1·0111pa111iia, t'Xl'<'Jllo sc'1nw11f P aq11,.llP,;
di1·l'ifos 1• r1•s111>11s:1iiilid:ult>s q1w 1•sfr·s l'sfaf11f11s PXJll'1•ssa11lf'J1il'
J'( ,•;:1h·nn1. IHl IJllP n...: l1 i.. .: d;!(J 11\I i11q11l1•111 llOS ~·a~t),...: d1
l~!d iµo~..:

'ª""

1

1

1

:11·1·io11i:·da ...;.
:lí. .\ 1·111up:1111iia 11•1-;í 11111 1>1·i111,.iro n pl'i1wipal dir1•if11 d"

1·1•f.1·rn:fio por iodas as ili\ irias, nl1riµ:n:1il's 1· 1·11111p1·11111i.s ...:11s d1•
1(11:ilq111•1· a!'r:iorri•da da 1·0111pa11lri:1, s11l1r1: 1111l;1s :1s :11·1:1it'.s 1. 11:ifl
i1Ji.11g1·:ilizad:1s) pnss11irlas por tal :11·1·io11isla, .iú p111· si ""'· .i<'l
,., 111,j<'l 1wf n 1111·11tl' 1:0111 011 t rns l 11•s,.nas, r• s11]11·1· Lodos os d Í\ idl'111J.H
e IJ111111s 1p11: SI' possa1u :lllllllllt'i:11· l'<'lafi,·a11wnl1: a f:11•s :11·i:1-11·s.
Fir·a11d11, '""'1"111, 1•11l<'111lido ()li<', si a co111panlii:1 1·1•gi><fr·al' 1111
1•11111·111"da1· <'Ili rt>gisl l':II' alg11111a f l'ansfrt'<'11cia dr• q11:ll'sq111·r
:ll'1.:1i1•s, s11lr1·1• as qu:u•s t iY<'I' 1J rlir<'ifo dn L'l'f<'llt;fío :wi11rn irrdi,.ado, S''lll dar ao 1·1•...:.·-:io11ari11 aYi~n d1 s11a 1·p1·\;un:1~:ão. :i..; r1 1'n1·1da.~ :11·1·1!1•s f'i1·:1l'ii11 li11·1·..: •· d1·..:i•111l1:11·:11•:id:is d11 di1·1·il11 1ii' !'1'I, ·111.·i'i1l rl;1 1·0111 p:lll l ri :i .
..
:J:J. (J~ dirPl'fOl'f'S [lfllft'!'i'ÍO f'll\'i:ll' :t l(ll:ifq11t•J' :t1·1·io11i ...:fa,
flllP f'1\1• lkYl'clfll' d:i !'lll!lp:llllri:t, 11\l ( iYl'l' f'!lllljl!'llllli.'<SOS p:u·a l'!l/ll
t•lla, um a\·iso 1·xigindo-llw q111•. pag·up a irnp01·t:uwia dt•\ id:1
:'1 r·on111a11lria, nu s:il.isr:wa os 1·0111pro111issos rn1·111·io11ad11s. 1• 1l1·!'iar·:.i111lo fJlll', si 11ii11 ,f'r'1r fpifn o paganwnfo 011 si 11fio 1'01·1·111
safisl'dlns ns ditn:; r·nrnp1·011tissos, d1•nfl'n do prazo qu1• 1'1'11·
111a1·cado (11fin SP!ldo PSI" i111't>1·ior :l 1.J dins), as aL·<:•)Ps JHlSs11idns por· PSsP. ac1~io11i.qfa pnderiio sPr Yl'llflidas; <',si f:il
a1•cio11isfa não 1·.11111p1·ir o dilo asiso, dP11t.ro rio p1·azo lllf'll1· i nnado, pod<'!':Ío o.s d i 1·p1·f nl'<'S, s1·111 :n:1 is :tY iso, v1·11d1·1· :1,;
1111•s111as :t<'r·fü~s.
3G. Ao, f'awrmn os d i l'ect.n1·ps alguma Ym1da dn q11a1•sq11"r
a1·r;(H~s para l'af isf'azer o dirf>ito dP rPl.Puçfw da 1:0111pa11lria
s<il1l'P r•llas, applica1·-se-lra o SPll producto: pl'imPiro, ao paganwnto rir~ todos os gastns da \'f'J!f]a; sPgunrln, :i s::if.isfacc;iio d:.i~
diYidas 011 1·0111p1·01nissos por parfn do accinrrista para 1·0111 a
c11111pa11!1ia; i. o saldo, si lto11\·1•1" S<'l'Ú pago :tlJ I!ll'SIIll> a1·1·i1111isf a, 011 1'.011f'nrmn 1dlP indir·ar 1•01· 1•s1·.ri11fo.
31. Um lanr;a111l'11!.11 no lin·o das adas da 1·m11panl1ia
q11:111f.o ú co11l'isca<,;ii11 dn q11:11•sq111·1· :wr;i'ins, 011 q11" q11a .. sq11,.1·
:w•:•iPs f'ornm vondid:i,; p:11·11 1':1z1·1· vali:!' 11 dil'•·it.n ri•: n·l··1wfi11
1

1
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1><11· pat'i" da non1pa11liia, consLituirú prova su l'l'ic,i•:1tl.1• ''ºIli ra
tod:is as prn;soa:,; eom dirnilo a essas aec:üPs, d•) que as 111••s11ias
ai·c·.üc:s J111·am devicJauwnte dl'C'.·larndas <'Ili 1'.u1111uissu oll vendiilas. O 1w11w do eo111p1·ado1· ou do adjudit-alnrio de Ltws
a•T•-11•s sl'J'<'l la11,•:atlo uo rngist1·0 n•1110 :11~1·i1lnis!<t tia 1·0111pa11'1 i:i. o qual l.•·1·ú dir<'ito a 1u11a C'Pl'I id:lo ili• 1il11!0 ele aecJius,
não l1•11•lo 1•!11• J1••11lt1ll1Ja ul1rigac;ãu d" Y<'J' t]llt' <l!>itl ic·;11:i"to H1:
clú :llJ p1·1•c:11 da c·o11~pra Cllt cousickra<;:lo. " '' S•'ll 1il11!0 ús
w·tJll'S ni'ío sol'l'r1•r;'t 1'111 t'.OJ1Se111ie11c·i<t d•· q11alq11••1· i1'!'1'gtila-.
1·idad1: 11a c·11111'i:;c•ac.:ão, n·11111u:i:i ou vunda. O rc·nwdio do por1<1il1lf' aul1•rio1: dessas ac·~iit•s Oll tk qualq11e1· pu:;so:i t]llt) l'l)rla11ia1· diruil.o, por part .. ou em noml' dellt', s1•1·ú i:uul.ra a c;umJ•<llthia t' lüo súmeulc• po1· JH't'das.
JU.:NUNCL\ DE .\t:t,:ÍlES

:rn. IJ11al1J111•r a1:1·i1i11i~la p11d1·1·ú l'a1.1·r. e· a 1·111111•:rnl1ia po·tl1·1 ;i :11·1· .. ilal', a 1·1·11111ll'ia ti•• s11as a1·<:•i<'s ou ti•· 1p1:lt's1Jlli'I' d1·llas,
('Ili 'ill:l"SIJlll'I' ··1111dit:íl1'.' qtJI• l'OJ'l'lll Jllltfttallll'lll•· a,i11sl.:id;1-; 1•,11lrn
o 11i<'.-<111n :11·1·.i1111isl.a " os dir<'c·fo1·us, <' rn11 1·s11tT.i:1I por via d•:
l 1·a11-<;11·c:i"10 d" quall[\l<'I' 1p1PsLüo qu:l!ll.o a ac:l1a1·-s1• p1·opria1111•1tlu i11s1·riplo 1~0111 l'<'SJlt~ilo a ull:is o p11rl.:1dor. Co111!.anto
tJll•~ n:lo fiq11u 1·c•1lt1zido u 1·apital social, t•xcuplo dn :i1·t1'11·do co111
as dispos i<;•ic•s das i<' is. ()ua lq11er ae\:iio assim n•11u1w ia da IJOclc· rú s1•1· disposta do n11•s1110 rnodu q111] urna ac·1;[10 1:.u11fi:;eada.
~~

.ll'lil\lEN'l'O DO c:Al'IT.\L

;J\1 . . \ •·0111p:i1tliia podPrÚ u111 ass1·11ilil1;;1 g1•1-;1l a11;..:111<•11!;11· o
s1•11 l':q1il:tl d1• IP111pos a l1•1i11111s, 11wdi:i11l1• a 1·111iss:ío d1: 11111as
~11'('(-H ':-) ,

· 'JU. ~\:--: 1111\·a:-:- a1·(_,'Üt1s ;-.;p1·i"ío 1·111il 1ida~ no ...; 11·1·11111."' 1• 1'{)fldii;1)1•-;, <' 1·11111 q11:w.squ1•1· dir1•i(ns, l''"'ia<;•l••s 011 p1·ivil1'.l!i11.-< lJlli]
tlispt1Zl'I' a 1·ompanltia, rnas t'SIL' arl igo Jit'ar;'1 s1tj•·il11 :'1s d1•l1·1·111i11:11.:•-""' da claus11la '.í" da ·~s1:ripl111·a s111:ial.
í 1. Os di1'1•1·.lrn·1'.-< p1it!1·1·ão d1••·idi1·
q111• Ioda-< :1-; 1111va.'i
a1·~:1-11·:-;
:--:(•,in1n
nl'fl'recidas ao .. .; ili'í'in11i:...;la;-.; 11c1 pro11un.:ão das
ill'l.'IJI'.'< (':\isl••1i11•-; JIPSSUirlas ]HJI' cdlt'.S. 1·:1crn l'lll ljll<' s1·1·ú friln
" 111'1'1·1·1•1·i1111·11l11 111<·tlia11l1• a\ i~o q111· d1·1·!;1r1· " 111111w!'o <ln
a1·c;1-"'' a qw• li1·1·1· dir<'ilo 11 :l1'1·ini1isla ,. li1llil•· i1111 pl'azo
d•·11l rn do qual, si H:lo 1'1\1· a1·1:Piill o of'l't•J'l'CilllPJtl(I, SPl':Í eonsidc•rado !'l't'tlsadu; Ilias, s11j1-.ila ús l'l'i'PJ'idas d1·fl'.r111i11ac:•ll's, os
di1·P!'I01'<'s p11dc•1·ão dispor dellas. ela 111a11l'il':t q111• 1·1il•·11dP1'<'Jll
!llai.-< Y:llll.a.iusa para a 1'.n111panhia.
\!. Q11alqup1· capital Jnyaut.adn JJ1Pdia11fi-. a t'l'<':tt;ão de
11111<1s a1·1;fín; St_•rú. sal\o ltaYl'nrln 011l1·as disposi•:íl1•s 11nlas
1·1111d ic.:11"·' ela t'lll is~üo, r.011.-dde1·ado Clllllll pa!'l 1• eln c·api f.al in ic· ial, ,. J'ic.a!'ú s11.i•·il.o aos Jlll'SlllOS r1•g11la1111-.1Jtos. t'.Clltl 1·r•l"•r1~1H'ia
ao pagai111•11l.n d1-. 1·hamada.s ,. •·m1l'is1·ac:lo dp <wt;õ•·s por l'alta
d1' pagamc•nl.o cln ehamadas, fl'ansfrr1•11ria <' fra11s111issi'ío do
a1·t;õ1•s, din~it.o !fo rd<'nr:üo, "ll •rn!.t·ps qu:wsq1wr •·omo si 1iYL"''"''' sido pariu do capital inicial.
0
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REUUCÇÃO DO CAPITAL

1:L A companhia poderá, de tempos a tempos, µor dclibcra1;ãu especial, reduzir o seu capital de qualquer modo cm
di l'Ci to permittidu.
CUNSOLIDAÇ1\o E SUB-DIVISÃO DE ACÇÕES
!14. Poderá a companhia cm assembléa geral consolidar
ou :'iulJ-dividir as suas acções ou qualquer dellas.
'1:í. 1>ada uma suli-rlivisfiu 1k qualqtH't' ac~ão <•111 <lua~ 111t
mais aeç0es de menor valor, poder-sc-ha dar ao portador dn
qualquer uma ou mais dessas ac1;ões resultantes prcfereneia uu
prelaç.ão sobre o portador da outra on outras de taes resultantes relativamente ao pagamento de dividendos ou á distrilmição do excedente du activo.

PODEllES PAIL\ CONTllAlllR EMPRESTIMO
!16. Os directores poderão levantar ou tomar dinheirn empr1:sLado. para os fins dos negocios da companhia e poderf10
gal'~~1tir o seu reembolso mediante hypotheca ou onus solJrn a
totalidade ou qualquer parte do aetivo e bens da compauli ia
(presentes e futuros), incluindo o seu capital não cobrado ou
não cmittido, e poderão emittir obrigações, debentures ou vaiures hypotheearios, onel'ados ou não onerados, sobre a total itlatlo ou qualquer parte dos bens P activo da companhia.
47. Quaesq1wr o!Jt·igtu;ões, dch1•Jlf1ucs, valur('s hyputlwca·ip,; ou outrns ti tu los de garanLia, 1•rn itt.idos uu que tiv<)J'ern
1le sp1· emittidos plila companhia, ficarão sob a direcção dus
directures, os quaes poderão emittil-os nos termos e condições,
pela fórma e considerações qtrn entendercm a bem da comp;mliia.
/18. A companhia, ao emitlir quaesquer obrigações, dcúcnt11rcs, valores llypoth!'earios ou titulos, poderá dar aos credo1·cs
da companhia que us obtiverem, ou a quaesquer curadores ou
m1fras vessoas que os representem, voi na administração da
enmpanhia, seja eoncedendo-lhes o direito de assistir e vutar
nas assembléas geraes, seja autul'izaudo-os a nomear um ou
nais dos directores d;i eompanhia, ou de qualquer outro modo
que fôr accordado.
49. Si os directores ou quaesquer delles, ou qual11uer out.ra
pessoa, se tornarem pessoalmente responsaveis velo pagamento
de qualquer somma devida primariamente pela companhia, os
directores poderão passar ou mandar passar qualquer hyt10theca, onus ou garantia sobre ou al'fectamlo a totalidade ou
qualquer parte do activo social, por via de resalva para a garantia dos directores IQu pessoas que assumirem tal responsabilidade, como fica dito, contra qualquer perda oriunda dessa
responsabilidade.
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ASSEMBLÉAB GERAES

r.o. Herã11 1~elelJradas as assembléas gera()S uma \"OZ cm
1•ada a11uo, donlro do prazo em direito Jlermitlido, e na data o
Ioga 1· q 1w du tempos cm tempos os dircctores determinarem.
G1. As assemlJkas geracs rneneionadas na clausula prel.'.ell1•nL1) :-;1•rão desiguadas assernb!l\as onlinarias. Todas as demais assemliléas gerucs chamar-se-hão ;issemhkas exLraordinarias.
[);!. Os direclo1·es JlOdel'ão, quando assim et1kmlerern, e
dm 1•l'i'"w, a pNlido por escripto feito pelos accion is las, na forma
da s1·c(.'.ão GG da Lei (Consolidação), do 1.\108, solffe companhias
ou na de quallJuer modificação legislaliYa sua, c1mvu1.,ar uma
ass1•1ullll;a geral extraordinaria da companhia.
Si cm qualquer tempo não se acharem p1·1:s1•ules na In~Li1c·na e capazes do seryir, directo1·cs suffici,.1!1 <)S 11am c11n,;l.i I uit· lllll!lero, u direetor ou direcLon·s que 1·11tã11 1·onl i11uarnm
ua l11;.:lal1·tTa, sondo capazes de agir, 011 HÜo ha\t•ud11 tacs di1·1• .. l1•n·s, Plll la! caso, ciueo accionistas quaesquer voderão
l'<>ll\'lH~ar a assernhl(:a geral cxtraordinaria da companhia.
G:>. No caso de unrn assemliléa gural exlraordinaria, eonYocada 1.•m v irt.ucle de pedido, salvo sendo couvocaua i1elos
tli1·1·cl.urns tal assemliléa, não se tratar:'t de outros ne~ocios
1wlla siniio os que forem dcclnrarlos na refJuisição como
obj1~cLivo da assembléa.

fí'i. Com a antecipação llc, pelo menos, s..to ilias. dat·-se11:1 ª"" arcioni~las pela fórrna abaixo indicada, 011 de q11altprn1·
mil 1·a 111an1•ira, si houver, .que rnr p1·ps1·.r·ipt.a pr.la companhia
1•111 a-.;s1:111bll;a geral, aYiso dedaraHdo o log:ir, dia e ho1·a da
rc1111 irto, e no caso de negocios espeeÜt(•s, a naturnza geral do
l.a1·s negocios ; mas a omissão accidental em dar-se esse aviso
a qualquer accionist.a não invalidará os trauallws de fJualquer
ass1 ·mhl<;a gpra 1. Com n consentimento de todos os :weiou ista8,
por <'s1·1·ipLo, a assemhl1;a poder:í set· con\ rwarla com rnai8 curto
ª' isn 1: do qualquer maneira quP p\les eILtr•ncli•rcm. Quando
1ill11\'1'l' intenção rle vot.ar-se urna deliher:.u:ão es[lccial, as duas
a-;s1·.mbl1'as podl'm ser convocadas por e o mesmo aviso, e não
lia\ 1•1·ú uh.kcr.:ão em que o aviso só conYoque a snguILda reunião
1111 1·af'o !la deliberação ser approvada pela precisa maioria da
pri1neira asssemhléa.
GG. Os trabalhos da assemhlr1a ordinaria 1·0Jtsislir:ín om
1·1mt'irmar :tfl netas da asscmbléa anterior, rncclJcr e discutir
as 1:0111.as n balancetes, e os relatorios dos diredoros e do consr . 1110 l'i><1·al, eleger directorps 1~m lo~·ar dos ((llf\ LiWlrem de J'()lirn1·-s1•., preencher yagas, d1•ge1· o consnlho fiscal, fixar-lho
a n•rut11wração o sanccionar o dividendo. Todos os demais trahallios effecluados por urna asscrnbl1;a ordinaria e todos os
trnbalhos feitos por uma assemhl0a extraOL'dinaria serão
considerados especiaes.
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!JG. Ncnlrnm Lraua lho se1·ú effecLuado l'lll qualquer ai's .. 111J1l1'•a, px1·ppf,o o a111H111l'.io do diYidendo e P adiameulo da l'et111iiiu, si não S!'- aehat· pt·esL•nte tlllllH'l'O sufl'il'iente de aei:iu-·
ui.si as ao tnn11m L'lll <Ili"' a assl'I!!llh'a proc1•dP1' nos s1•11s t l'aJiallt0s, e Pss1~ nutneru sl't';i ttiio l111'ltol' d"' Ln·" ;11~eiottislas iwssoalm1•11Le ou l'l'[Jl'l'~;l't1l.ados por 1narnlat.o.
:J/. Ri d1•t1ll'LJ dl' Jlll'ia hol'a a 1·ottl.a1· da 111a1·1·atla parn a
r1•uttiiio, uão J1m1Y1'J' ltlltlll'l'fl p1·!':-;l'ttln, dissni1-!'1'-s1•-l1a a nss1•rnhl•"a, si t Í\1•1· sitl11 1·1111Yrn·ada a pPdid11 dos al'1·iot1islas. 1•:111
qualqW'-1' oul.ro l'asu. f'i1-;11·;\ adiada para o dia da sPtt1:ttla s1·g11i1tlP '" para o log:11' q11c• 11 p1·psidP11t1• tlesigttaJ', ,. si na 1·1·11uifi.o adiada itão 1!1111\-l'J' it111111•ru pl'l'SPttl1•, os a1'1·iottislas quP 1'Sf.iYen•111 p1'L'-S<:ti11•s rot1st.ituil'iio 11111ttl'l'O 1• pod!'rão t':tzl'r todos
os fralJalltus q1t1: podl't'ia l'aZl'I' o 11111111'1·0 s1tl't'it·ip11f" 1'1Ht1plelo.
fí8. U [H'l'sidl'nl1• (si houVl'l') da di1· .. dol'i:t s1•ryirú d1•
Ill'l'sidenfP l'lll Iodas as ;1.~sPtt1hl"·:ts geraes da C()llt[l:tllltia. Ri
uiio ltott\Pl' presidl'-ltf.1', 011 si P111 quall}UPI' ass('lttlil(·a !'.lll' nfw
se• achar 111TSl'ttl 1', 1lt-nl11·0 dP J 5 mi nu tos depois da ltol'a
111an·ada vara a n•11uiiio da a,;sp111hl1"a, os di1·1•1·!01·i·s pl'l'Sl'llfios
es1·ollH·1·iiu u111 d1• sL'll gr1·111io 1·nlão [H'1•spnfe para s••rYir di:
fJl'l'.Sid1•1tll', (Ili, nfio Sl'IJllO l'Sl'Olltidn di1·pefo1· alg11ttt 11111' SI'.
JH'1m1plifiq11p a pru;;idir, os :11·1·io11islas pn•s1•11IPs 1:s1·11ll11·1·ii11
uttt de smt pt'()[ll'io 111111w1·0 para agi1· c·pmo presid .. 1!11'.
r-íf!. l'od1•r;i 1J p1·esid1_•1t11., 1·o:n o consl'ttli1ttl'ttf11 da :tSl'Ittlil!~il, adiar qualqu1•r assrmbka du t••mpos 1•t11 f.1·u11ws, t' 1Jio uni
Jogar para oufrn; rnns, salni o LJUL' dis110" a sPc(;iio 65 da Ll'i
(Co11solida1;ão). rlP 1\lll8, solJl'I' companhias, relativanwntc ú ass,.ml1l•;a eonsl iluida, 11ão "" tratará dn 1wnlmm nego1·.io 1·111
qualqu1•r rPn11iiil1 sinão 11 1wg11ci:11 que tiVl'I' ficado lHJJ' a1·al1al'
na assl'1ttlili"a Plll q1w si' dl'l' o arlia11t1•nto.
GO. Em 1pialq111•1· ass1•n1hl1;a gPrnl, todas as llllt'StôPs s1•rã11
d1·1·.ididas symlJOli1·a1111•11l1• 1·111 p1·i111ei1·0 Jogar"' salYo st>11do pm·
t>s1·.ript.o p1:dido 11 1•si·1·11l.i11i11, p1·lo !lll'llOS pnr l1·1•s :1(·1·i011islas,
ou pol' qual.qul.'1' :w1·io11ista mt :wcionistas l[llP <'Ili c1111.iu111~ln
pos,.;uatn ou l'l'[ll'PSPilf Pm por 111andato ttiio IttPnos da d1•ri1tt:t
pari.e do 1·apital social P111if!.ido, a dcclal'a<:ãu do prPsi1h~1tlP diz1·11do lJlll'. foi apprnYada 011 1]111' não foi apJit'OYada uma dl'liJ1,.ra1;iio por 11111a nrnioria pari ienlar, n 11111 lançaml'tllo l'1'.il11
n<'sse seulido no liv1,o dP actas da companhia. fariío Jlt'O\':t
J p1·mina11f f'. do l'ad.11, s1•1n 1·11u1p1·oya1;iío do 11unw1·0 nu ]lt'11llOl'\;iío d<1s \'llfos :qn1rados prr'.i 11t1 1·out.ra f.al delihnrw;fio.
GI. l'\o rnso de Sí'I' pt-dido o Pserutinio na f1'n·ma :tl'-Íttt:t
indicnda. 1'.lln sr Y1·rificar:í, 011 im11wdiat.:nncnl1', 011 1•111 q11alqw•r data dP11tr11 dl' 11rn Jtll'Z a parti1· d"' 1•1tlã11, 1•. do modo 1(11"o p1·psidetttn designar, anf Ps do l'llce1Ta11w11lo da asspmlJl1;a, 1• o
r1•sttllndo do csc.rutinin SPI':Í 1·nnsiderarlo :í clr•lilrPra1:fio da eompanltia 1'111 assPmlil<"a i.reral. Nu caso de <'mpate de Yotos 1•111
qualquer ass,.rnlrl•"n, q11Pr na Yolaçfio s~·mlJolica, q11Pr 1111 l'SCI'Ut.inio, terá o pt'P.•<idPnlí' dirPito a um sPgundo nu voto Jll'f'pnnderanle.
G2. Poderá ser iwditlo o Pscruti11io sohre quall[UPt' oul ra
qumitão que não a da elekão do presidente e de adia11wnlo da
assembléa.
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63. O pedido do esel'uliuio uão impedil'ú a eontinuaç.ão
da asse1uhléa para a expediçfto do qualque1· outro tl'ahallw
que uão a quesLão sobre a qual fôl' pedido o eserutinio.
VOTOS DOS ,\CC!ON 1S'l'.\S

!i-í. Na n1la\,'.ãu sya1!Julit·.a eada aeciouü;l:t le!'Ú din:ito :;0-

111•·111.I' a

11111

n>lo.

C1'í. No t•scr1ili11i11, <'ada an:iouista sujeiLo a qu;wsq1w1· 1·u1i-

di1.:1-,.•s <·sp1•ci;ws, quauLo ús vol.af.:Ül'S sob as q11a1·s 1'11r1:111
1•111illidas IJllal'Slflll'r al'('.Ül's, Ll'J':Í u111 \'J(o por a1·1;iio por 1'111\
poss11 ida 1: miai iYatlll'llle ú qual uão huuYel' i_;ltallladas algu11 ias c111 a traz o.
lili. Sl•Hdo iute!'dido ou llll'llLl'capl o q11alqup1· ;wi:iouista,
pod<•t·ú yolal' por iuten11Pdio de sim n1rador, eutwl•JI' arl bo1w,
011 ouLro 1·u1·ador legal.
li'/. :\'m1h1u11 accionista terú o dil'eito d1• assisl.it'. 1w111
votar, pessoalmeul.e 011 po1· Hill l'l'l'l'l'seula.ut.., ••111 qualq111•r
a.~s1•111ltl1"a geral ou 110 1•s1·.ri1ti11iu, sal\'o teudo sido saLi:-;['1:iLas
1odas as <.ha1nadas por l'lln devidas.
li8. Os votos pod1•1n S<'l' dados p1•ssoaluw11f.1• ou JIOI' pl'oL-ll!'ador.
!HI. () iustrunwuto 1'111 quo s1~ c1rnstituir 111a11dal.ario :-wr·;i
JH•t· l'St"l'ipto, assiguado pelo 111a11dauln, ou si e:,;fp f•>r 1·11rp11ra1:ãu. aut.111•11tieado com o sollo privatiYo, 011 assiµ;uad11 1• sPllado
po!' seu proc111·ador. '.\"onh1111rn pl•ssoa po1kl':í SL'Iº n11rn1•ada
ma111ia[af'ia, ,.;i 11ão aeciouisla da 1:01npa11hia u L1:11d11 por oulrn
1'1í1"111a o dirnit.o do yot.ar. 1•xT.epto s1•1tdo a1·1·ionisla da eo111]1a11liia, u111a eorpora(;ão, podel'<Í por ado d1• s1•t1s dii·1·l·lur1•s autorizai· qw1lqupr· d<' seus .officiarn; ou qualqw•1· outra pPssoa, s1·,ia
ou 11:10 esta ac·.l'iouista da coH1pa11hia a agi!' ua qualidade d1: rnl'l'l'>'l'IJl.aul.e della 1~1n qualquPt' a;.;semlJl!"a g1•ral da eo1npa11l1ia,
1• lal r1•pr1•s1•11f.aufl' L1H'Ú o dir·t:ilo dl' C!Wt'c1•r· as 111nsrnas 1'1111l'1;üPs po1· pari" da dita rorpora(;ão, 1·m110 si i111Jiyidual1n1•11l.u
l'ossl' n1·1· ionista da 1'.ompanhia.
70. O iw;t.1·1u1ie11t.u d1) 110111l'a1;ão de 111awlatario Sl't·:'1 d1'.posilado 110 1•sel'iptorio da s1;de soda!. 1111111'.:t nw1ws de \8 horas
r111IPs d11 i<:111po 11rn1·cado para a l'Pt111ião da ass1•111hl1"a l'fll q110
s1• p1·111H-H' \'oi.ar a pe,.;soa 110uwada 1111 dito i11sll't11rw11l.o.
71. Uualqut'l' iust!'un1ento l'lll qu1• i°t•I' 11011wado rnaudalal'io ifp1·1•1·ú sl't' o mai:-< approxim;1dar111•11(1~ IJIH' as ,;i1·c11111sla111·ia:-; 111·rmiltire.111 pela fl>n11a sf•.guiute:
0

S1111l111; S1111dir·alr•. J,imifl'd

Eu, . . . . . . . . . . . . . . . lllOt'ador 1'111 ............... , sP11do
ai·1·io11isla da « 1-'anl·os ~yudkall', Li111ill'd », ,. 1·11111 dir1·ilo d1~
Yolar, pdo prl'S<'lll<' nomeio a .......... n·sidenll' 1•111. ....... ,
<•t1fl'll a1·ci·o11ista da 1·0111pa11hia, nu 1•m sua falia, a ........ ,
la111IH•111 a1·1· io11 isl a da cumpanh ia, 11w1·adtll' 1•u1. ........ ., por
1111'11 ma11dal.al'io para vol.a1· por 111i111 1• 1•m 1111•11 1101111:, na :i,;~··11lld1;a f!P!'al 01·di11ar·ia (ou <'xlrno1·di11aria, 1·.011for11w ftlf' o
<'aso1 da r11111pa11hia, a 1·.elt>llra1·-,.,p 110 dia .... dP ........... .
dl' l\>I .... ., " l'fll 11ualqt1P1· :idia111P11lo da Jlll'Sllla, r:111 ri1·1111·za
d11 q111', assig110 o pr1•sp11f1', lwjl' ..... do .......... dn l!H ... .
,l\íUilll'i"O dl' al'.(;·ÕUS: ........ , .... .
l'uucr J<;x,ecu!ivo -
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72. O mandato para votação será considerado como comprehendendo poderes para requerer o escrutínio.
73. Os dírectores ficam autorizados para, á custa da companhia, preparar e emíttir instrumentos estampilhados para a
nomeação de mandatarios e para mandar enveloppes estampi!hados e endereçados aos accionistas da companhia, para serolll
devolvidos á companhia, ú custa da mesma.
ASSEl\lBLJ'.:.\ DE CLASSES ll!C ACCIONISTAS

7 4. Os portadores de qualquer classe de acções poderão,
do tempos em tempos, e em qualquer época, quer untes quer
durante u liquidação, por deliberação ext.raordínaría dn: assembMa de taes portadores, consentir em nome de todos os portadores de acções dessa classe na emissão ou creação de quaesquer acções classificadas iguaes a ellas, ou tendo prelação
sob1·p ellas, ou rm dPsislit• d1_• qualquer vrefcrencía ou prdação, ou de qualquer dividendo Yencido, ou na reducção por
qualquer tempo OU ]le!'ma11en!.o•mente dos uividendos pagaveis por sua conta, ou em qualquer alteração nestes estatutos,
variando ou privando-os de quaesquer direitos ou privilcgios
inherentes ás acções lia classe, ou em qualquer projecto para
a reducção do capital da companhia que affecte essa classe
de acções de uma fórrna que não fôr de outro modo autorizada
por estes estatutos, ou em qualquer proje0to para a distrihuição (si bem que não de accôrdo com os direitos legaes) do
ac#ivo em dinheiro ou em especie durante ou antes da liquidação, ou em qualquer contracto para a venda da totalidade ou
de qualquer parte dos bens ou negocios da companhia, determinando a maneira pela qual se deva distribuir o preço do
compra pelo que respeitar ús varias classes de accionistas; e
cm geral consentir cm, qualc1uer alteração, contracto, transacção ou accôrdo em q1w potleriam cons(•Jltir ou celebrar a~
vessoas que parn isso votarem, si agissem por seu proprio direito e possuissem todas as acções dessa classe; e tal deliberação Se<'á obrigatoria para todos os portadores das acções r\e
tal classe, entendendo-se que uma deliberação por escripto
assignada pelos portadores de tres quartos das acções da classe
attingida será tão valida e effectiva corno si tivesse sitio votada cm assemhl~a dos accionistas de tal classe, devidamente
convocada e celebrada.
7G. Uualquel' assernbl0a pal'a os fins da clausula 11l'ec,·deHte deverá ser convocada e dirigida cm todos os sentidos o
mai:; apprnximadameute vossivcl da mesma fórma q110 uma
assembl<'·a gPl'al extrnordinal'ia da companhia, ficaudo enleudido que nenhum accionista, não sendo director, ter;i direito
a aviso della, nem do assistir a ella, salvo sendo iiortador ele
acções da classe que se propuzer affectar pela deliberação, e
que não se omittirá voto algum, si não a rospe ito de urna acção
dessa classe. o que o unmero sufficiente cm qualquer de tars
assembMas (sujeito á disposic:fw acima contida quanto a urna
reunião adiada 1 consistirii em accioniRtas que possuam
ou representem por manrlato um terço das açcões mnittidas
de tal classe, e que em qualquer de taes assernbléas poder(t ser
pedido por escripto o escrut.inio por quaesquer tres accionistas
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presentes pessoalmente ou por representantes, e com direito a
votai' nessa assembléa.
DlllECTOllES

/ü. O numero de directorcs não será inferior a tres nem
superior a cinco. Os primcirns dircct(H'PS da coutpanltia s1,rão
11oweados pelos signatarios da escri11tura social, os quaes poderão agir, ou em secção i1ara a qual fol'e!ll chamados esses
signatai·ios, ou po1· escripto assignado i1cla maioria de Laes sig11alat·ios.
1 i. Os direcLores, outros que não um dÍ!'(\Ctor g!'l'l'Hte,
surão fJEtgos em remuneração de sew; sp1·vi<;os colll a so11uua ou
sornnrns que, de vez em qrn:mdo, ddPt'miuar a companhia em
as~c•J11!Jléa ge1·al.
18. Em additamento ú rernunPração mencionada na
clausula anterior, serão pagos aos dit'f'i'lPl'es os !'astos de
viagum, hotel e outros razuaveis f'lll
1J\ll' dks JIH'UtTerem
para assislir ús sect_:ões da dit'cdoria ou. de i;ununissões da dired(J1·ia, ou a que ellcs incorram de qualquer outra maneira
parn uu i:om relação aos negocios da companhia.
PODERES DOS DIHECTORES

10. Os urgocios ria companhia serão adminisLrn.dos p1dos
dil'(•1·lm·1•:-i, os quaps poderão vagat· lodoH us gastos rulati~os
ou irH'idnntns ú organização e rPgisft·o da 1·on1pa11hin e á
Plll issão de seu capital, e podnrão 1•.x,•rcer todos os poderes da
companhia, que nem as leis ou est.1•s estatuto' exi.iam que S!)jarn cxet·cidos pela eornpanhia em assem!Jl!"a geral ; com su~
jeic;ão, porém, a qunes11uer regulamentos destes estatutos,
ús dis11osiç.ões das leis e a quacsquer regulamentos não incompati veis com os supramene.ionados regulamentos nu disvosiõos, que forem prcscriptos pela companhia em ass1•mbl(,a
geral, porém nenhum regulamento feito pela companhia cm
asscmbléa geral invalidará acto anterior algum dos directorrs,
que teria sido valido si não se tivesse feito tal regulamento.
80. Qualqut>r director poderá, e a pcd i<lo 11e urn diretor, o
sec~rdario dnv1~1·á cnnvncar cm qualquPr •"pol'a
uma sessão
dos dil'eclo!'es, mediante aviso exvedido aos varios membros
lll1 conselho .
.8l. O dircetor que se não achar no lleino Unido não terá
di1·eito a aviso de sessão da directoria.
JNHA.BILITAÇÃO DOS CfiEDORES

82. Vagara o ear·go de directnr :
a) si e!le fallir, ou tornar-se insolvavnl, ou fizer c01npo~i1::í11 1·11n1 os seus cr<~dores ;
,,., si lH't·drr o juizo ou fü1· declarado i11ferdi1·lo ;
e J ::li fôr pronunciado por offensa-c.1·iJne ;
ti) si deixar de possuir a neccssaria ha!Jilitação em aci;õcs
(~i houver) ;
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e) si se ausentar das sessões da directoria, dura111e o
vrazo de trns mezes, sem licença es]Jecial dos outros dil'ecLoru:;
1nu·a ausentar-se ;
{) si der aos dirnctores aviso (Jor escri(Jto exo11e1·a11do-::;1\
do eargo.
:\ht8 qualquer aetu feito de lJoa fo voi· um direelol', 1·uj11
1·a1·gu vague, eouw J'ica dilo, ;;erá valido, salvo 8i, anl1•s de
pratiear-se o ado, se lwuvct' dado aos dil·eeton~s aviso 1101· <'Scripto, ou si se tiver feito no livro das actas dos directores um
assentamento dcelat'amlu que esse din·clut· havia i;cssmlP d1·
::wt· direetor da i;ompauhia.
83. Um dirnctm· vú1k l':'•J'l'l\Pt' qualquer ou Lro cargo na
1;0111panhia de comlJinai;iio 1;om as funcções de direct01·, e uas
t:owliçõPs, quauto á r1mmnPração e outras, segundo accordar1·111 os dirPdon·s, t) 11iío l'ical'ú por seu cargo iuhabilil.adu pal'a
rnzer contt·actos, njusl.1•s ou uegueios com a companhü1, 111•111
se aunullará quah111"r eontracto, ajuste ou negoeio com a uoll1panhia, 11em t1•r:'t direclor algum de dar co11Las á co111panli ia
rlt . 11ualque1· luern O!'iundu de qual11uer eontraülo, ajuste ou 11eg1w.io eom a 1·11mpa11h ia por motivo de tal direetor :-;1H' pari.e
ot t aeha!'-se inl.ernssadu, ou au l'1•r ir l ueros de quaesquel' dess<'s
eonLractos, ajustes mt w•goi_:ios, u de ser ao mesmo u~mpo direetor da 1\olllpanhia; eo111tanl.o que o dito direet.or re\·ele ao
1·011sel110, af.1) uu antPs du l.l'mpo em que se deter·mina1· tal 1·unt rat . lo, ajuste uu llu~ocio, o i11LP1'!'-SSl' que elle tiver 1w ml's11111:
O!(> si fuI' adquirido llepois o seu intere;.;se, comtanlo tjlll' l'llc
llll JH'Íllleira oppo1·tu11idade possivel revde ao conselho o l'aelo
d1) que élle adquiriu tal interesse. Um direetor tel'Ü o dü·cito
de votar como dieeelor uom relação a qualquer conLracto, ajuste
ou 11egoeio em que elle estiver interessado, ou so!Jre qualquC'r
maLeria que do mesmo se derive, depois que tiver declnrarlo o
seu into1·esso ao conselho.
H í. l'ud1•rãu agir os di1·pdo1·es ou direetor, que reslanm1,
uiio ulistante qualquL'l' vaga 1•111 S•'.ll gr1•111io, ma;; de fü1·n111 qiw
Hi o numero dos dil'ectores for inferior ao numel'o mínimo
adma prescripto, elles não pra(.iquem nenhum uutrn aelo sinão
o de numeat· um diredor ou dil'eetores, ou eonvoca1· uma assP111IJli'·a ge1·al da companhia, ati\ que se prceneha o nu1ne1·0 dos
ili 1·c1:Lures 11ara eu111pletar o l'l\J'erido mini mo. Llm dir1·"l 11r
d1•sla 1·11111panllia pudi..r;i S!!t' uu vir a J'unccio1ia1· como tlir1•1·l11r
dP qnalq111•r con1pa111Jia organizada por esta companhia, 011 1•111
que l'lla t•sLivet· intei·essada como vendedora, aceionista un 1k
oulra sorte, e 1wuhum tal dirnetor terá de dar co11t.a;; do qw11:;;IJlll'.t' lrnudirios recelJidu,.; como directo1· uu accionist.a d1: Lal
1·u111panhia.
IHIT.\1..:,\.u DU8 Dll\ECTOIIE;\

8G. Jlía assemblüa g1·ral ordiuaria Do am10 de 1\l I ~; t: 11~
nssu11J1Jlo·:a i;cral 01·di1w1·ia de i_:ada auno slwcessivo, deixa"ª
os <·a1·gos u111 kl'l.:o dos din•dorns então cm 1•xernici11. 011 si o
seu lllllllt'l'O ufto f<it· multiplo de 1.res, então o nunwr11 lllai,;
approximado a um let·t,;o, sumiu os dircctores que houverem dr:
vagar em cada anuo aquelles que tiverem funccionado pelo
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mais largo tempo. Um director gemnte, emquanto continuar
a ocm1par esse cargo, não ficará ohrii:rndo n retirar-se na f6rma
d1·sla clnmmla, nr•m sAr;í \Pvnclo em eonta pa1·n VPI'ificnr-se o
1111111p1·n df' dirr•ct.m·ps q111• ti\·prpm df' yngai-.
8(}. En1 tndns as rn•t·asiõPs !'Ili lflll' Yarins d i rnetnri•s tiverem
PX1•r1•.ido o 1·nrgo pol' um pr·azn ig1ull e ho11\·1·1"'m dP vagar alg1111s ()li 11111 S!Í dP taf'S d i l'f'CI Ol't'S, a snrt1• d .. ,. ignal'Ú quaps os
dirP1•.f01·1·s 011 o dil'Pl°l.or a vagar, na falta d" accfll'do. Para oR
fins df' relirar-sf' mn on\pm de rol.ação, 1·0111p11lar-se-ha o
prnzo dt'. l'XP1'1·.icio dn um dirpcf,or da data dP sua 110111na1:ão
!llais 1·1•1°Pnl1•. Pnd .. 1·;'1 SPI' l'Pf'IPil.n o dirf'clnr flllP f.iyer de
yagar.
Ri. A c·omvanhia, na assemlll•"a geral em que se retirarem
í[llal'Síf\11'1' diJ'PcfOl'üS pPJa f1Í!'llla ac·ima incJirada. j)l'f'OlldH'rtl
os c·ai·gos Yagos, n\Pgm1dn o numnro prPc\isn dP pPssnas. sa\Yn
1· .. snln•11r\o a c·ompanhia 1·ed11zir o Tllllllf'ro dM dirPdnrPs.
88. Ri Pll1 q11alrp1pr assPmlil1•a, 1'111 que· dPYa rPalizar-sP a
1)]nir:ãn flp dirnrf.01·Ps, nãn fnn•111 pf'Pf'lH'.h idos os logarPs dos di1·1•1•fn1·p:;; a \·a1:rnr, os dir .. do1·ps rPssanlPs 011 aq11PllPs 1·.n.ins ln·~ª''''" 11ãn lin•rnm sido pl'Pl'fll'i1idns, .snJyo qnal1111Pr clf'lilwr:l!;fio
1·1•d11zi11do o 1111rnp1·n dns dirPrl.orPs, 1·011t.in11arão a funccionar
ali'• a assPmbli"a nrdinaria rio anno sPgninf.1\ P ns!'\illl 1k 1.nmpos
a l.1~mpos. at.1• sPrPm prePncl1 idos os sPns Jogares.
89. PodPrá a companhin Pm assPrnhl<"a g!'ral a11g111Pnt.n1· nn
rliminnir, df' tempos a tempos, n u11mnro de rlirf'rl.orn.s.
90. Q11alq11nr vaga r.asual qnf' ncr.orrPr no rnnsP\hn,., dr
:vlminisl.raçãn podp1·:í sPr prf'Pnehida pP\ns clirPf'f.01·ps, mas a
pPssoa assim .. s1·ol11 iria s1í PXPl'l'PT':Í o rar~·o nti• :í sPg11inlP assPmhl1"a gpral or<linaria d~ 1·.ompa11hia. rp1:111dn rll'YPI':Í yagar,
pndcrndn. porr'm, ser ref'leita.
01. .\ r.ompanh ia por dPlihernr,ão f'xlraord inaria p(l(\pr:í
dPmil.tir 111ia\q1wr dirPrlnr antf's de expirar o prazo rln S<'ll
l'argn, P po1for:í por dPlihernr,ãn nrdinaria nnnwar 0111.ra 1wsso:1 nm SP\l lngar.
92. :\ pesRoa. nomParla nm virtndP ria disposif:ão anl.Prim\
s1ímPnlP f1mcr·ionar;í d11rant.P o f.pmpo Plll flllP haYPria Sf'l'Yido
o dirf'r.l.nr para rujo rargo foi nomeado, si Pslf' não tivPRSP sido
rlPm i ti idn. m:1.s rsla d isposi<:i'io não n i lll':l p:if' il.a d rll' sPr T'PP\Pifo.
\l:1. Com ant.Prf'flencia de t.rPs dias. d:ir-sn-ha :í rnmpanhia
aviso por Psr.riptn pnr parf.P dP rpiall]11Pr nf'r.ionisla. rl:i sua
int.nnc:.ãn de propor quaJ,q11Pr pPssoa. nntra f!Uf' não nm dirPrtnr
a vagar, para spr PlPil.a para o r.argo dP dirf'rtnr: 1•oml:rnlo
111in si os ar.cionist.as presPnfps :'i assPmhl1•a geral unanimP!llPlltP
ronsentirnm nisso, n presidpnf.e da mesma nssernhli'n pod1•rá
dispf'nsar n dito aviso f' podrrá apresPntar á nsspmhlr'n o nome
rln 1111alqm•r pPssoa dPvil.!amPnfP hahilitadn.
nmEr,TORER

RTTppr;r:NTER

94. TTm rlirPrtor poder:í por eRrripto. por PllP ª"signado,
110mPnr 1111alq11Pr pesRna, Re.ia 011 não arrionista da 1•ompanhia. rJprwndPndo rle apprnync:ão da rlirPclnria. para !'Pl'Yir rlP
s11pplPnl.P "e11: " rada 11m dP t.ars s11pplPnl.eR. PmfltnlTJJo agir
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nessa qualidade, terá o direito de assistir e votar nas sessões
dos directores, e terá e exercerá todos os poderes, direitos,
' obrigações e attibuições do director que o nomear; ficando,
11nr·•~m, entendido que não terá força nenhuma desla 11omPacão ató que tenha !'lido dada e lançada no livro das actas dos
dos directores a approvação da d ircctoria, por maioria do tudo
o eonselho. Poderá um director em qualquer época reno\'a t'
a nomeação do supplente por elle nomeado e, dada a appl'ovação acima indicada, nomear cm seu Jogar uma outra pessoa;
n no r,aso de fallecer ou de deixar de preencher um dircctor
o SP-11 cargo dt> dircctor, cessará n tnrminará ao mesmo tompo
a nomeação de seu supplente.
!15. Toda pessoa que snrvir de snpplcnte de nm din•cln1·
serlÍ ofJicial da companhia e só elln, pessoa, sc1·ú t·•·s1H111sa 1 ,,r
pernnte a companhia pelos seus proprios aclos e f:J li as " 11iio
scr:i considerada agente do clircclor ou parto do lJll<' a 11011war.
A remuneraçfío de qualquer supplente será pagavt>l 1:0111 a ,.,._
lllllIHll'ação a pagar ao direetor rJtW o nomear,· e eonsisl.id na
parte dessa ultima remunm'al.,'ão qne fôr a.instada 1:1!1.1·0 o élllpplcntc o o director que o llOrllf'<l!'.
DIHJCCTORES GERENTES

96. Os directores poderão, de tempos a tempo~. nomear
mn 011 mais dos diroctores pnra diroctor gerenLe ou d irectorcs
goi';~ntos da companhia e poderão fixar-lhes a rem1111era(:.ão,
j:í por mnio do honorarios ou comrnissões, .i1í. dnnclo-llH•s o
dirnil.o dp, part.icipar nos lucros da companhia, OI\ ainda 10,.tliante combinação de dois ou mais· deste modo. Qualquer dir1•dor gerente ficarú sujeito a snr domil.tido 011 rrmo\ id" 1•,.la
di1·,.doria, Rornlo 0111.ra pPsson nomeada nm c;n11 log;11·.
!17. A <'ompanhia 0111 a~c;ornlili\a g1•r:1l p ld1:1·ú fawr· 1:011traeto eom qualquer JH\Ssoa que fôr ou estiver pnra S•:r d irrdor gerente, com relaçiio no JH'<JZO o condiçõos de seu ,.111pre~o; mas ele sorte que o remedio ele qualquer dessas pcs~o;is,
por inf.raccão do mesmo oontracto, consistirá sómente cm indnmn iza<:ão por pre.i11izos. não tnndo ella o dirnifn ""111 p1···l.n11(;,iio de continuar a Pxerr.rr o cargo em cnnt.rnrio d01 \'r)JJl;id•~
da 1·íJmpanhia em misemhléa gorai.
08. O directnr gerenle, emq1rnnt.o cont.imrnr n, c•xercPr o
cargo, niío ficará 1mj1~it.o a retirnr-se por ordem de vol.;u:fío,
e 11iío Al)J'Ú Invado ()111 ()Onfn pnra apurar-se a rol.ação rm q11n
do\'nriío vagar os ouf.rm1 diI'füJl.ores; mas f;starií. s11hordinado :ís
1111)Rrnns rlispoRiç.ões, qu;rnt.o 1í demissão e inhaliilitaçãn r.01110
O!! 011!.ros dire_rtores, r Ri <lílixnr ôe Axcrcer o eargo de dir1•1\f.01·
por q11alq11pr motivo, deixnr:í ip.rn facto de ser direcl.or µ1•rent.e.
9!l. Poderão ns di1·pr.forns de tempos a tempos rmcarTPgnr
e conforir ao r\ircctor g-eronf.e 011 rlireetnr•pg gercntP~ todos 011
quar•squnr dos podems de dirPet.or, que enf.enderf)m nec<>ss:i rio
(11fin comprehr>.ndidn~ ns fac11ld:uleR de col11·nr· charnad:1~. 1·011fi>;rar arções, t.011rn1· dinlwiro •m1pr1•stndo 011 1•miU.ir tld"·n-

tures).
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100. O f'xercicio de todos os podPres pelo rlirecf.or gerente
011 directores gerentes rstá Rnhordinado aos reg11lamm1tos e
1·,.sl 1·icçües, que C•S direclores, de f1•tnpos 0111 !l'm111>s, fizl't"t\lll e
impuzercrn, e os ditos poderes Pm qualq1wr 1\1u)ca podnrãn srr
1·assad11s. r••vogados un alterados.
'J'l\,\BALllOH IJOH lllllEt:TOl\CS

1Ol. Os dircctorcs vod1>.riío 1·scolhor o i1residenl.e para as
sl'ssii1'.S 1\ d..t.crmi11a1· o tempo cm q11f\ í\llc d•\Ví\ nXPl'f'.l'l"
,, 1·aJ'g11: 111as, nfio nsl.:rndo o pn•sid1•11t1', 011 si em urna s1•sfifio o
111·,.sid1•11lu nfio ~e. achar pr1)sc•11f1'. :10 Le111vn 111:1n'.ado pal'a a
sua rt'união, •OS dirl'cfores prnsenlPs PSCOl!JPrfin algum d(\ seu
.l.!1·1·1nio p:1ra sc·r·vir de pl't\sidl'nlt>. da KP~E<fio.
1O:l. 1 ls dirPdf!l'l"S podc•riío 1·1\1111 i t'-Si> p:11·a l.1·al.:n· d1>. 111\g·rn·. ios, adiai', dt'. rprnlq111•1· mndo rng11l:tr :í.; Siias snss1if's, 1·011for111" 1·11l1·1Hforr>.m n dcf.f\1·rni11ar q1Jal o nnnwro preciso para
111·111·1·d•·1·,.111 nos 111').!·01.,ios. l•:111q11:111Lo 11iío r,·,,. 1·1·soh ido " 1·1111l.;1f'io, dois dif'Pnlores cn11sl.il.11il'fin 11111111~1·0.
As q111'sf.fü~s 1)111' ""' s11s1:ifarP111 1'111 q11:1lq1ll't' sc'ssfí11 Sl'l'fio
d•·1-.idid11.s por 11iai1>1·ia d1• yolos. No r'.;1so d1• 1•111pal.n dl' vnlos,
l1•1·;í o 111·1·sidf\11f.P lllll !ll'.~lllld.1, 011 \'oi.o (11'1'.JlO!ldf\r:tntl'.
111:1. l lmn s<'ssilo rln;;i dirr•1-.lrll'f\S 1'111 l'X•~t·cieio na •H"t'.asião
1'111 q11P hn11Yl'I' 111111w1·0 p1·usf\11t.I', s1•1·:í ro111pl'l:·nl1• para P'i:f'l'c'el'
1odos 011 q1111PsfJ11cr dos porl1)J"1's. l'a1:11 lrlarlPs '" aU.1·ih11 iç:ii!'s q11n,
pelo.~ 011 r>m virlndf\ dmi rngnlnmnnlos da i'Ompanhia então ~m
1
vit.:nr. pnrll'111;a111 011 [HlS":1111 SI'/' 1"x1·1·1·.irlos pc•J,,s rlir1•1-.l1;i·,.s 1•111
t.:1:1·:1!.
1IH. Os d i rndor1•s pod0rfio rh'. \Pi:ra r qual'sCJll •'I' do suuR podnl'<'s, r111l1·11s fJIH' nfio os i1orll'l'PS dn tomnr dinlil'iro r>.mp1·,.s1:ido n r,nbra.1· chamadn:~, a con11nissiil's cnmpnsl.as dn 1111•111hro
rH1 11w111b1·ns "" seu grmnlo rpw Piies rmtendernm.
<Jualqunr r,ommissão assim organizaria deverá, nn rxer'"i1· in d11s porlr•1·"~ fJlll' 1111' l'on•m dr•lf'gaclos. r·1t111'm·111a1·-sl' 1·om
q11;l<'sq111·1· 1· .. g11lame11Los q1;r• ll11)S f111'Plll in1pn-dns pr•l11s rlir1•1·.l.orl'S.
10:.. Os n•g11la111n11l.os nq11i .. 011t.idns pal':i :is :wssüos e lrahallim; dos dil'nr,l.nrPs npplir.m'-Sf'-l>fío t.nrnl11'111 :ís sr:ssiirs e
t.ra1'al11rn:1 cln fJUalfJUCr commissãio. nnt lanto fJUanlo lhPs forem
:t(l(lli1'.:t.\1•ifl r• 1.fio fo1•nm 1'1\il.os i1rdos di:·1•1·l.111·1 s.
ltlfi. Os rli1'1'1 f.oms farfio a.~Rf'nfal' rnn liu·lls, parn tal fim
l'.ll1·111·1·idm1, ani.aH cio t.oclns ns d1)lilH·1·:ir;iif's r~ t.rafoilhos das asHf'llild1•as gr . raPs e elas sossõm1 dos d irccln1·ns nu 1,om111 issiil'R
dlls di1·1•f'.lorPs, e qrnwsq1wr dossa;; artas, sn1Hlo assign:irlaR, dnpnis dP tPt'(\ffi sido approvarlnA pela SPssão mn q1rn forn.111 1irias,
por q11alq11e!' pessoa quP se dlga
o snn JH'Psir!Pnf.1\ SPrão
Jll'f'.f\ilas f'OIJlO fazendo prnva f11'i1/l.fl (nr:ie, dos :lf'fns TlPli:tS rJnr·J;i 1·:ulns.
líl7. Todos oR al'ins 111·rlf.icndo'I por q1ialq111•1· ><1•ssfío dos di-,
1·1·1·.l.on·~, rn1 r!P urna 1·0111111is,;fio rir> dirpc·l11rPs. n11 pnr rp1alq111•1·
pr•ss11:t agindo 1•1t11111 rlit·1·r·l.or, ~l'·t·fío. 11:1:1 nh~lartlf' s1 1 d"~C'.o]irir
111ais tal'111' '1111' lto11Yt' alp1111 rll'i'l'i!n na 11n11w;1r:ãn !],. if1Hll';lq111•1· rlns~Ps rli1·pf'fnrPs 011 dn Jlt'~~oas flllP ~il'\'illl/ na q11:dirlarlo
adm:i mrnc1nnarln. 011 q11e nfin sn :iehav:im l1tdas n11 :ilg-11111as
s11:1.s
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dellas habilitadas, tão validos como si cada 11ma de t.aes pPssoas tivesse sido nomeada na de\· ida f1írrna e md.ivcssc 11rJ1i1 itada parn serYÍI' como d ircctor.
108. Uma deliberação pot' 1~;;wripto, assignada pm· lodos os
f!irectores que PstivPrem no Reino Unido ser:i tão valida o
nf'f1\f'.f.i\·a como si t.iYPSSl\ sido y;it.ada cm SPRsftn dos d i r·pc.l 111·1'~.
dPYidarncnf.e 1\0llVOl'.ada n co11stit11ida.
1 O!l. O:; dir0ct.orPs poderão conc.eder qualquPr l'(•murn•r:u;ii.o especial 1•.0111 oR fundos s11ciacs, a qnalq1101· d irt>dlll' q1 IP
f1'1r para fóra 011 f\Stiver residindo fora do Reino Unido a hPm
dos interesses da companhia, 011 qLw cmprelwndcr qualq111·1·
trabalho mn :ulrlitamnnto aos que Pm g1\1·al se cxig0111 dos dil'Pl'for1•s dn uma comp:mhia smiwlhantc :í presP11f1"
.\DMINISTRAÇÃO LOl1AL

110. Os dir()ctorcs pod()rão, d() t()mpos ()m f.0mpos n Plll
Qna lq11P1' (•poca. m;falml0c•.()r q11alq11nr conselho 011 agnncia lcwa 1
para a admi11isf.ra1:iin de quacsq1wr dos negocios da compnnhia
nn Psl.ra11g1~i1·0. r, podprfto nonwar q11aesq11cr pessoas pa1·n
SPrvi1·nm flp mPmhrn;;; do 1rn\smo conselho local, 011 f!llaP;;;q1w1·
g1i1·Pnt.n;;; 011 agmtl.Ps, c podnrão marcar-llrns a r·emm101·a<;iin.
111. PodPrfto os dir1'C-.t,01·Ps, de t Pmpos cm f Pmpos c 1•111
q11alq11er época, d()legar a flllalquer pessoa nomrada dnssa
fôrma f!UaPsquer dos poderes, faculdade8 e attrihuiçi'\ps nPsfla
(qí.ira pnrf.Pncentf's aos direr.tores, e poderão autorizar os nwm)JJ·os dP q11alq11cr um r.onsclho local em ()Xerr.icio, em q11alq1w1·
1\pm•.a, ou qualqur,r dellns, a preencher quaesqucr vagas q1w
ah i se dPrPm, P a agir não ohsfante taes vagas; n q11alQ11nr d!'flsas 11omcar,ii1\s " dPIPgaçõ1•s pod(1r:í. ser foit.a nos t.Prnms 1•
1mbordinada ás condições .que 08 directores entenderem, e p<id1H·ão os dired.orPs, 0m q11:1lqucr ,;poca, rlemittir f!Hnlq11rn· das
pe8soa8 assim nmrn•ndns. P r111nnlln1· 011 alt.Pra1· f!Ualq11P1' d1•ssns
delegações.
RESALVA

DOR

DIREGTORRR

11 ':>. 'J'odm; os dir0ctorcs. fnnrcionarios e scrviçacs dn rompanhia serão com os seus fundos garantidos contra todas a~
1·11stas, gast.os, dN:pPzas, 1wrdas n rr-sponsahilidad(1s Pm qm•
inconcrem, fazendo os negocios da companhia l()U no dPscm1rnnho df' suas ohrigaçÕ1)s, (1 nenhum director on funccim1n1·io
ria companhia será rcspom;avel pP,Jos actos on omissõc>; dP
qualquer outro director ou funccionario, nem por havPr-sP
asRociado em qualquer rpciho de dinheiro, qup elle Pm prssoa
não tenha rPr.1\hido, nem por pPrda alguma cm r.onsPq11Pnr.ia
df' de!foito de titulo de quaesquer bcnR adquiridos pela rompa. nlria, 11Pm por f'atIRa da insufficiencia de qualQnPr garant.in Plll
que 011 snbrP QtH' frk cmprngaf!o qua!Qtirr dinlrniro da rompanhia, nem por qualquer prmfa soffrif!a por int.Prnwrlin dP
q11alq1wr hanQ1wiro, corretor 011 outro agente, nem por qnalfltier outro motivo que não os seus proprios actoR 011 fn lt.ns pl'npositaef!.
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DEPOSl'l'ARIOS

113. A r,ompanhia poder:í. nomf'ar uma 011 mais pessoas
l'f'.Spo11savpis ( inclnsivf'. rl irf'.cf.01·os da rompanh ia) pa1·a o rargo
d\\ dnposif.arin ou dn[lositarios da cnrnpan h ia, 1rnra q11alrp 1er
fi111 a q11n SP considere conveniente a inle1·vP1H)fto de dPposif.a1·ios: 1~, Plll gp1·al, a f.ntalidadP 011 parfP dos hm1s rln companhia pi'lde Sl'I' r·ollocada em rnãns dn nm dPposif.ario 011 rlP düpcsitario.-;, q1w1· para o hone!'icio dn sm1s acrionist.as, q1101· para
garant.ir os credores on ohrigatarios dPlla o pagamnnlo dP
q11aesq11Pr 111nnet·arios on o cumprimont.o dP qualquer ohl'igar;.ão a 111w esteja adstricl.a a rompanh ia, e a rnesma podrrú om
rp1alqm•1· 1;poca prnhcnchcr a vaga q11n l11111vP1' de dnposil.a1·ins.
t l 'i. Poderá a cnmpa11h ia dnlegar a quaesquor 1~1·t•dores
011 a onl.ra pessoa o poder de nomear 011 rm1111vnr os dnpo;;if.arios f', 111Pdianf.P contracto JlOI' es1~1·ipfo, porh•r:í li111if.ar 1111 1•.,.dm·
º" sP11s pode1·es dn nomPar deposif.arios.
1.lfi. A rn1111111m·ação do dPposilario 011 dPposif.arins se1·:'1 a
q11P dPf1•rmina1· os dirnctorPs " sel'<Í paga pPln 1·ompanh ia.
no

SELLO

1 Hi. Os directores mandarão fazer immcdiaf.arnPnln mn
snlln privativo para a !'Ompanhia e providPnciarão narn n. sna
hoa guarda. Nunca se caritnlrnrá 11 spllo Pm qua lrp1Pr ,.flOc11mnnf.n, excPpfo por autorização r•xprPssn por 11111a dPlihcrar:ão do c·onsnlho ela adminisf.rar:ão P na fll'l'SPnc:a dl' 11111 rlirPcfor
n do SPC'.l'Pfario, quP assignarão os rloc1rnin11lr>s assim sPllacios.
1 t 7 ..\ companhia p()([Prá C)Xcrc·c•r toei os 11s \)t)df'rPs 1·011 i"Pridos pPla s1wção 7!l da Lei (Consolidação! dn 1!108 fmh1·p Compa11liias: mandar sdlos officians para serem usados 1•m log:u·ps
f<'•l':l elo Reino Unido, .e facuU.ar a qnalq111•r agenf.P 011 ai.:·m1t.ps
PS!ll'f'.ialmnnf.p nomPados pa1·a l'SSI' fim, quP 1·:1rimlH•111 ,. 11,;c•m
t.aes stdlos ol"fi1~iaes. de q1rnlq\ll'.r morlo JH•1·miff.id11 Jlf•la cilada
SPCÇâO.
DIVIDENDOS

118. Dependente rle q11aesquer prelar,õcs, que possnm ser
dadas por occasião da Pm issão de quaesq11nr acçõPs. os lucrm;
liq11irlos da 1·ompanhia, disponivf'is para dividendos r•m q11alq11nr anno nu ont.ro periorlo. sPrão J'Pparl.idos c•ntre os nrcion isf as pela frírma seguinte:
a) portnclores de ar,çõf's prefcrenciaes terão dirPito de J'ecehnr dividendos preferenciaes, na proporção das imJHll'f.anciaR
satisfoita;:; sobre as acc;:ões que rcpectivamente possnirf'm, ntr'
qne o valor cm conjnnr.t.o de taes dividendos preferenciae;:; s•~.in
ig-nnl ao valor nominal ria mesmas acç.ões;
b) a,:;sim que Ofl portarlorc;:; das aer,.õe;; pl'f• f Prrmcial's 1.en hnm
recebido dividendos pelas quant.ias em conjuncfo, q11n fir.a rlispost.a na clamaila T'Ptro. rns;;ariio cln ;;pe pagos t.aPs di\'idP11rlo!'l
p1·1'.fol'f'nci:ws. n o;:; hwroo:; liquiclos dP 1'.:tdn :rnno, 011 rH1L1·11 !H'riodo, sPrão dist.rilmidos 1•1lt.re todos os po1·f.aclo1·ps de a1,r·1il's da
companhia, na proporção das sommns cmlrnd:1~ sohr" :1~·:i1·rii1·~
que~ ell~s possuirem respectivamente.
·
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119. Os directores apresentarão á companhia em assembléa
geral uma recommenclação sobre a importancia que considerarem que deve ser paga como dividendo e a companhia não
annunciará dividendo maior do que o que fôr recornmendado.
Não se pagará nenhum rlividendo a não ser com os lucros anf1widos nos negocios da companhia.
120. Os directores poderão, de tempos em tempos, 1ia"ar
aos accionistas quaesquer dividendos provisorios, 1111e aos diroctores pareçam justificar os lucros da companhia.
121. Os directores poderão descontar dos div.ideudos pagaveis a qualquer accionisla, todas as sommas de dinheiro
q1rn cllc dever (t companhia. por conta de chamadns ou rn il l'O
moUvo.
122. Dnr-sn-lia a cada accionista, pela fôrma como os
avisos devem ser a estes ex1wdidos, avif'o dn q11rilrprnr di\·i-dm1do que se haja anmmciado.
123. A i;ompanhia transmiLLir:i ou poderú Lrans111iUir pulo
Co1Tnio commum, cm c~arl.a, qualr1ucr dividendo 011 ho1111s pagavel, relaf.ivarrwnle a q11al11ucr acção, endereçada :"t di1·r•1·.r:iío
insc.ript.a do portador dessa acção, salvo tendo clln dado p111'
esr·.ripto instrucções cm contrario, e clla não scrú rcspqn"ª' l'l
por f]ualqucr perda quf1 dah i resulte.
121. Nenhum rlivirlcndo vcncr~rá ,im·os conl.1·n a 1·11111panhia.
Todos os dividendos não reclamados, poi· um a11110 dnpois de terem sido annunciarlos, poderão ser postos a r1•11dm·
011 '711nr qualquer outro modo utilizados pelos direcf111'""• <'111
beneficio da companhia, atrí que sejam reclamados; e lodos os
divirlendos não reclamados ourante cinco annos, dnpois dn 1crmn sido annunciados, poderão s0r confüicado!;l p0los rli1'f'd,11.
rns, om beneficio da companhia.
FUNDOS DE llE8EllVA

125. Antes de annunciar um dividendo, a companhia pndnr:i rnti rar q11 alquer parte dos lucros sociaes l iq 11 idos, p:11·a
c:1·pa1· um fundo de reserva, afim do fazer face a dop1·01:iaçõ0s 1111
cvf'11t11alidadcs, ou para divirl0ndos ou bonificações f'l:'fWr»ia"'·
on para igualar os dividcmlos, ou para conrc1·tar 1111 c·o11~1·1·
va1· cflial'squer hnm; da companhia, ou para quacsqnr1· n1Jf 1·11s
fins q1rn a dírcto1·ia entender conducentes aofl fins ela c·o111p:i11hia ou qualquPr dcllcs; (1 poderá applical-os, j:í 11111prcµ-n11do
no' !ll'1'0<»ios da c·ompanhia, já pondo a rrmder, pela frír111a q111~
(1J1fcndor (não sendo em compra nem em emprcst.im-0s sobre as
accõns da companhia); podenrln, de f.pmpos em tempos, vriria1· esioms applicaçõcs, a seu jnizo; e os rendimentos ollf id11"
dfl f.al fundo de r()serva farão parte dos lucros tolal'S ela c11111pa11 h ia. Esse fundo de rusen·a poderá ser empregado l'!ll
qualquer dos fins, para que so póde crcar o fundo, 011 para
q11alqu0r ontro fim, cm que legitimamente se po,:;1;;an1 0111prngar os lucros da companhia, e, flmquanto não ftll' a.,~í111
P1t1pregarlo, sorú considerado r·nmo Incro não T'(1part.id11. .\
companhia poderá tambem transportar para as contas do annn
ou annos seguintes qualquer saldo de lucro11 que ella não jnlgar conveniente distribuir ou pôr em conta de re~rrva,
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CONTABILIDADE

12(). O;;; dírcclorcs farão escripturar co11fns r.x:wf.ns ;
ri) do nctivo social ;
li) das sommas de dinhcí1·0 recebidas <' i:astas pela com-

panl1ia, e das materias a cu.io respeito tivr;r,;111 Ioga!' pss:rn rc,.,. i f :l ~ O df'Sj)CZUS ;
r:) das dividas activas r. passivas da companhia.
l27. Os livros de contabilidade serão conservados na s1Sdo
social inscripta, ou em qualquer out.ro Jogar que os dircrtPl'l'S
dd1·1·ntinnl'em. A companhia, mediante dulilJcraçií.o, l'l'sulverú
af.1\ ,que ponto e cm que condii;õcs ficarão patentes á inspecção
dos :u·r·ionislas os livros e contas da companhia, ou quasquer
dcllPs, o os arcionistas só terão dirPito dn oxa111i11al-o~. l'01110
t1d.,1·111i11:u·P111 as leis ou por dnlihf'ração, 1·01110 fira dilo. l·~111,,.111]1•rnlo-se, por1\m, que a r.ompanhia, mn a~snmhl1'a gel'al, podrn·:'1 dispor q111~ qnulq111·1· pessoa 011 pP~soas Lm1ha111 o dir.,il.o
d" 1'\illllinar e de tirar exll':wtos dl: lJllôll'ó<IJlllH' livrns da
1·1.111111anhia.
1:'8. Na assembléa geral ordinaria de cada a11110 o::; c\irecl.01·1~s a11r·1~senl.ariío á companhia um halancetc de sei 1 ad.i ,.o o
11assivn.
FJSr.ALIZAÇÃO D.~R CONTAS

l2fl. J>Plo nrnnos uma vc7. <'m cada anno, dc11ois do a:".no
1·111 q11e rnr inrorporada a eompanhia, as suas contas S<'riín
f'is1·alizarlas. e a oxactidiío do halanço e do 1'1•lnJnrí11 s••r:í np111·ada pol' um 011 mais conselheiros Jiscans.
l :rn. A rcmun<'rnção do conselho risca] da r·mnpanhia Sl'T':Í
ddPrm ínada pela companhia, <'lll assembl«n gr.rnl, roin
r•xccpçiío de quE\ a remuneração de quaesqner oonselheiros
fisr.aPs nonwados antes rla primcíra assemhlf'a g<'ral. 011 para
"""''rwher q11alq1wr vaga ('.asnal. pnderú s1·r rlnl nrrn i 11 ada Jl"lm;
d i "'•dores.

t:ll. Todas nR contas dos direclorr~s. 11mn v0z lis1\alizndaR
,. npprn\nrlaR rwln ns~1!rnhl1•a gcr:il, sl'riío IP1'mi11nnl1·s. ;;:il\'o
qllanl.o a rpialt[!HH' erro rwllnR dr•s•:oherfo dPntro de f.1·ns 1110ws posl.el'ioros (t ;ma approv:u;ãn. (.)11andn q11Pr q1w Rr•.ia dnA1·.nli1•f'l.o Psse PITO, dr~11l.ro rio rPfPrido pl'azn. n cnnt.n RP1·:·1 i111lllf'diat.amm1tn Pmnnrlnrln, f' do m1Liín <'111 rl<'nnt.P sn1·:í l.0rrni11:i n 1<'.
AVIR08

1:12, A companhia porler:\ intimar por avi~n a rpialqnor
accio11 isln .i:'t JiPssoalrnrmt.n, .i:í cnviando-n pP]o CnrrPio, "Ili
n:il'l.:1. frn111p1nada <' dirigida pnrn n 1!11d1·1·1·1:n i11~1Tipfo do
:w1·io11 iRla.
1:-i:l. Q11alq11l'I' nrdn11i;;l.n,
rujo !'THll't'l'r;o it1S1'.ripto nãn
f/rr "" Tl<'ill11 Tlniiln, pml•·ní. 1111·1li:mll' n\'Í;<o 1•Qf1·r·iplo. 111··dir
11111• a 1·11mpa11l1ia ins1'l'l'\':1 11111 P11d1•rP•:o d1•1il.1·0 do díl" llPÍllll,
I' !'ss1: s1·1·;'i 1·onsi<IP1·adn ''ildPrnr:n i11~1·1·ipln p:il'a os li11~ d" í11f.imai,:ílq. :-\i niío liH'J' dPsig11ado lal P11d"r•·•:11. 11:i11 l1·1·ú di1'Pil.o
a aviso algum.
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134. Qualquer aviso que a rompanhia precisar dar ao.'1
accionisl,as 011 a q11alq11er rlelleR e q1rn não estP,ia expreRsa111enf,o previsto 1ielos prese11U)8 estaf.ntos, 8Pr{1 considerado
valioso quando feito por anrrnncio. Qnaesqunr avisrn;; que precisnm ou possam snr feitos por annuncios, serão annunciados uma VPZ em um dia rio q1w Re puhl ique em Lnndrns, n Plll
q11n11sq11m· ontros ,io1·nnps (si houver) ao arhitrio doR dil'nf'lol'cs.
1:i5. Qualquer nviAo, snndo nxpndido pelo Correio, considm·at·-se-ha feito no dia em qu1) fôr posto no Col'rcio e para
provar-Ac a sua intimai;:iio, hastará provar qu11 a cart~ qun o
co11tinha foi dPvidament11 1111rierrui;ada e posta no Correio ou
elll qualquer caixa 1iost.a\ s11joifa ú fiscalizac.ão das :wf.oridndf's postaes. QualfJU('l' a viso por :11111 u nc io cons idPrar-i"l'-ha
frito no dia mn q1w ftir puhlir.ado, Para computar-:;;(' o 1111IIWl'O do dias do aviso feito f'lll qualqunr dos casos, niio se ennf.ará o dia da intimncão, mas ('()nt,ar-se-ha o dia para qll(~ !'oi
expPd irlo, Todos os tcstamm1l.ci ros, i11vPnl.ariantes, c11rado1't'S.
011 adm in istrndorPs dP massas fal 1idas. ficarão ahsol 111.:unPn I,.
obrigados por lodos o,s avisos ,fRitos, como ficou dito, si forem
t~xped1dos pai·a o ultrmo cndcrnço inscripto de tal rJC('Ím1isla.
Pn1hora a companhia tenha commm1icnção do fallccinw11lo.
loucura, fallencin on inlrnhilitai;:ão do mPsmo accin11ista,
LIQUIDAÇÃO

136. 8i se liquidar a companhia, o activo disponível para
distribniç.ão entre os accionistas será applicado do modo seguinte : 11m prim()iro Jogar. ao pagamento dos portadores dn
acr.õrn=; prf'for<>rn·iaPs, na importmir.ia d() uma somma igual :í
11iffort'nça nntr() n quantia qne lhrs t.ivrr sido pagn, por conta
do dividf'mlo prderencial, pngavPl n rlles em virt11riP do
art. 118, e o valor nominnl das acçõ11s qne possuírem ; f'm SPgundo Jogar, ao re11mholso da importancia satisfeita por conta
das acçõm; ordinarias : e, finalmente, o saldo (si lrnnvPr) sf'r:í
dist:rihuido entrP todos os accionistas na proporção da;:; q1rn11Lins pagaR por ('()nta das nci;:õeR, que possuírem : ficando.
por1 1m, entendido que estas disposições flrarão suhnrrlin:ulns
aos direitos rios portadores rle acçõf's (si honvPr) emiUidns
~oh condiçÕP,8 e;:;pecines.
t:n. Ri e quando o capital ria companhia fôr dividido em
arçõe;;;, algumas da;:; quaes de(\!TI dil'eito aos portarioms a mnn
prefercnria, e qualquer acti"vo fôr distribuído f'ffi f'8pt•cie, quer
na forma rlas riistrihuições da sP,cção Hl2 da Lei (Gom;o\idaf.\fÍO) de 1!)08 ~ohrc companhias, quer df) outro modo, os direitos
rios portadorns rias arçõPs, qtw tiverem tal preferenr.ia seriin
os de tBrem, no mesmo activo enfrP elles distribuido, a part.f'
quf' fi'>r determinada por esppcial rie\iheração da companhia.
confirmada por rielihf'ração nxtraordinaria dos portadores rins
acções que tiverem tal preforencia, votada em assemhlP-a s11pnraria riesse;:; portarlores, na qunl estiverPm pres1mf.es pt>ssna 1mente ou por represenf.ncão portadores de não mf'nos rlP 11rn
t('rço das acções que tal preferencia tivP-rem: e o resto do
ni·f ivo que aRsim tiver de distribuir-se em especie, Sf'rá rlisl.ri-
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buido enLre os resLauLes accionistas da comlJa11!1 ia, de accôrdo

com os seus dil'eitos. Com a saucção de uma dei ilwra1:ão cxf.1·ao1·diua!'ia dos acciouistas, qualquer parl1• do act.ivo social,
iul'luiudo quaesquer acç.ões de ouLras cornpaultias, poderá sel'
l'eparl ido l'llJ es1iecie, culrc o:; a1~ci1111islas da co111pauh ia, ou
JJOden'l ser e11i.regue a ueposiLarius em lrnudicio::; dos ditos
aL·cio11isla,;, e pouerú Lel'miuar-:-;e a liquitht\;ão da eom1Jauhia
e dit;sulvet·-se a mesma, 111as de nwdo <Jlll' nãu l'itJlW rnrnl1um
a1·riouista ul1rigado a acrt'il.ar ae1J1e::; gravadas de quah1uer
n•s11ousaLi l itlatle.
l:J8. l\o caso de liquidat,;ãu tla eomvauli ia ua luglalt·tTa,
lodo u SL'll ac.:ciouisla que 11a O!'t~asião não estiH'I' tWSSl' paiz,
lil'ar;i obrigado a, dentro de l '1 dia,;, depois de voLada a dei i)Jeraçfw effel'Liva de liquidar-se arnigavl'l1neute a cOlllJJallhia,
ou depois de profcl'ido de,;pacl10 para ossa liquidação, avi::;ar
po1· escriplo :'1 eornpaultia a 110111t•a1.:ão dl' t1111 pruprid.ario de
t'asa em Londres a quem possa1u s•,t· inl i111adus tudos os avisos,
1·it:u;ii1•s, l'l't~t1rsos, despachos l' st•nl.eut;a;;, relaf.iva111e11tc 011 el!l
\ i1·[11de da liquiJac;ão da 1:01np:lllliia. t' ua !'alia d•· tal uouwa\!ÜO, sct·ú facultado ao lil1uidante da eo1t1JJUHltia 11omea1· alf!·u 11rn ouL1·a l'l'ssoa, pol' pal'Le dess•" aecioni~l.a e a iulirna1;üo
frita Ú dita ]Jt~Ssoa, LjUl'r l10lt1eada velo :tGt'.io11isla, tjltel' pn]u
liq11idanL•', considerar-sc-ha i11Li11ia~·ão valida ao 11ies1Ho a1:1:iouist.a, para lmlos os Jius; e, uo t·aso da 11011iew:ão Ler ~ido l'eila
p<>lo liquitlauLe, este deve eom totla a urgeuria prncisa dar
s1·i1·1H·ia disso ao acc.:iouista, mediaul1' :umu11ciu 110 jorual Times,
1111 por 1·al'la 1·egi,;Lrada, c•uvi<tda [lt'IO CL>l'l't:iu e dirif!ida :11;
:weio11isla eum o SL'll uudl'l'\:U, couru1·1He consl:ll· do registro dos
aet:i1111istas da compau!Jia, e es:;e aviso serú c.:ousiderado feito uo
d ia SL'guiuLe üquellc em que appareefü' u auuuucio ou l'ú1· a
•«t l'La 11rn1ulatla 1rnra o Correio.
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.\. lt. lll'llllL'll, :J:J-J.;udyrnio11 'J'u1Tae•'. l•'i11sl111ry i'al'k N.,

~•·t:rt'ial'io.

\\·. Jl. t:aull, 12-Vo11ova11 A\u111w, ?ll11s\\t'il li ili N., e.011lador.
1>. .\. Cra\\·l'ul'd r.ory, llleado\\·sit!P-'J'l1" A\-('llltt', Clii11gltinl, :;eerelario.
\\'. l'o.~llt'IJl\\·aile, ! l~l-l\Jild\\ay lload, lllild\\,iy Park N .,
t"aiXCJl'O.
llalado ao,;!) d" 111aio de l\lll.
Em LPslernulIO das a;;sigual111·as ac'.illla.--IV. n. Souf/u·w·d,
Grí-llishoµsgate. Londn•s, E. C., solicitadot'.

W 1·11111:1 Y<'l'•latlei!'a.-f!l'o J. 8arucnl,
ehivista das companhias.

a.~8iSLPlih"

do

ar-

8U.
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Seguia-se a seguinte certidão:
«Eu, abaixo assjgnado, Nlcasio· Robert J!uralde, tabellião
publico, devidamente encartado e juramentado, em exercício
nesta cidade de Londres, certifico que a assignaturn Geo J.
8argent, posta no fim da có))ia da escrlptura social da companhia denominada 8nulos 8yndicato, Lirnited, que é aqui annexa e marcada com a lettra A e outra assiguutura idenlica nu
fim da cópia dos estatutos da dita companhia, que tamlrnm Sf!
acha aqui annexa o marcada com a Jettra B, são as assignaturas proprias o Yer•lafi•~iras do :·;i'. Ueol'ge John Sargent, ajudante do archivista de companhias anonymas, e que foram por
elle subsc.riptas perante mim tabellião. Certifico mais que os
dooumentos aqui annexos e marcados com as lettras C e D, respectiYamenlP siio, ti·a1hl<'I.:•-, ..., ('ipis " eonl'ormes dus pre<'ilados documentos lettras A e B. E para constar onde convier, dou
a presente que assigno e sello com o sello de meu officio, em
Londl'es, aos vinte e oito dias de junho de mil novecentos e
onze. -N. R. Jaumlde, not. pub. (tabellião publico).»
(Sello do Tabellião Publico. Uma estampilha inutilizada
com o carimbo do mesmo tabellião e com a data de 28 de junho
de 1911.)
« lleconheço verdadeira a assignatura de N. ll. Jauralde,
tabellião publiioo desta capital, e para constar onde convier, a
pedido do mesmo, ·passei a presente, que assignei e fiz sellar
corh o sello das armas deste Oonsulado Geral da Republica dos
Estados Unidos d-0 Brazil cm Londres, aos 29 de junho de 1'V11.
(Assigna.do sobre uma estampiHua brazileira de 3$000). 11' . Alves Vieira, consul geral '>.

~

Hccebi E 0.G.9. -

Vieira.»

«Alfandega de Santos. - N. 485. - Rs. 16. 800.
Pagou dezoseis mil e oitocentos réis.
Alfandegia de Santos ..... de ...•...... do ..... .
O escripturario, Ritte. - O thesoureiro, Araujo. >

« Reconheco verxladeka a firma supra do cidadão Jl'. Alves
Vieira, consul da Republica dos Estados Unidos do Brazil cm
Londres.
Alfandega de Santos, 5 de agosto de i9'11. (Assignado sobre
duas estampilhas fcderaes de $300). - Crescentino B. de Cm·valho. >
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(Por tradriccão do original inglez) .
Por cópia oQDforme. •.
Ilio de Janeko, 7 de novembro de 1911. - Ed1w1·do Frede-

rico Alexander.

DEUllE1'0 N. 9.108 -

- ).1 ,1 . .

DE 16 DEJ NOVEMBRO DE 1911

1

Altera o art. JR, lettra g, do rc>gulamento n.ppro\'atlo pelo dl crcto n. fl.816,
1

de 5 de julho de 1911

O Prcsidenti) da Hcpublica dos E~tado~ Unidos do Brazil,
usamlo da autorização que lhe co11ft•1·p 11 al'f .. :.'G da lei n. :!.3ríll,
dt> :JL de dezemut·o de 1910, reso!n) a!fcra1·" atl. 18, lettra !f,
do n•gula1tH'nLu apJJI'OYado 1wlo d••t·1·,.fo 11. 8. 8!G, de G de
julhP do co!'l'enle amw, na val'le iJll'" disvõ1· sol>rn os engaja··
JJH'lllos dt~ pl'at;.as de pret como sendo altrihui<;:'io do clwl'e do
llq1a1·lam .. 1tlo da <1uel'ra, ficando essa at trilmiçãu coltl'erida:
Au rtd-. . rido ·t'.itt'fe du V'Ppartam•"ulu, d1". U!lla vara outra
lle;,: iito de in~pecção;
Ao~ insµcclorPs pPrnia1ie11l•".S, quando o e11gajamettlo fôl'
de urna l1rigada para out1·a dPllf ro da llr~gião;
•.\os romuia1tdattles de !1rigadas, quando o eugajallwll!u Iõr
til' 1J111 corpo varn outro na sua jurisdit(;ão:
•'

.\ns cnmmaudantcs de unidarh·~. quandu lac~ 1•11:..;a.ia1neri!os
f111'l•11t soli1·i1ado~ por Jll'a(,'as ~oh s.~11 eo111111a11llo r• uara ª"
ll l"~ 111as unidades.

llio de .Jnr•irn. Hi "'" !lO\t'1Jli11·0 d1• l\ll I, !HJ" da I11dupellllc1wia e 23'' da llepu!Jlica.
II1m1\rns H.

IJA

Vi1Nsm:.1.

Llntunio Adolplw da Po11/u11 ra Me!lua JJw·rl"fo.

111.:nnr<;'l'o~ N~. !J. 109 a n. 120 l~Htes decretos foram
1n11ilir·ados no Diario Official, sob os ns. 9.019 a 9.030, figurantll> neste volume com os ns. 9.019 A a 9.030 A.

DECffJ~'I'OS NS. 9.121 a 9.123 -EstPs rlecrcf.os foram
pu!Jlieados no Dim·io Official, sob os ns. 9.030 A a 9.033 A.
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DECRETO N. u.124- DE 22

DE NovEMBlio DE

rn11

Avv•·ova o vrojeclo e o respectivo orçamento das obras para saneamento da bacia
do rio Suruhy, na baixada do Estado do Rio de Janeiro

o l'residmitc da llepuLli0a t.los .I<~stados Unidos do Brazil.
Lie 0011.t'ormidadc com a clausula XXI do contracto celebrado
eom a firma Gebruede1· Goedhart A G., para as obras de dcso!Jstrucção tios rios da baixada do Rio de Janeiro, decreta :
:Art1 1." 'l<'iearn approvados eorn as nwdifiea<,;ões Ltue si'
tor11a1·cm ncccssarias com o andamento dos trabalhos e indicaç1ies locaes, o projecto tias obras para saneamento da !Jacia du
l'Ío SUl'uhy, na baixada do Estado do Ilio de Janeiro, e o resvcctivo orcamonto, na importancia de .142 :535$875, de conformidade com as plantas e mais documentos que com este baixam, assignados pulo ministrn de Estado da Via~·ão e Olil'a.~
l'u!Jlicas.
íl.io de Janeiro, 22 de novembro de 1911, \JOº da Imlepcndencia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. 1. Seabra.
1JECllETU N. V. 1:!G -

UB

22

UB NüVKMllllü OE

1\ll1

l•rl ..·uga por quatro mczcH, im1n·orog-aveh;, o 11ruzo estabele1;ido nu clau1mla XI
do decreto n. 7. 928, de 31 de nrn.r~o de 1910, i1ara a rccou~truri;iíu dn
linha cm trafego da ~;stra.da de Ferro do Paraná.

O Presiu1:11le da ficpul.Jlka dos Estados Unido:; dn lll'azil,
allPndt•111lo ao quL· rcqw~1'('\l a Co111panhia J<:strnda d<' F1•1·1· 1
R. Paulo-llio < i·ra11de, dc1-.rnta:
.\1·tigo unil•o. f<'iea p1·orogado pu1· 11uall'll 11wzes, i111pr11rngaY••is, o pl'azo Pstalwleeido 11a l"lausula XI do d1•c1·do 1111 ..
ll!('l'O i. H28, de :li LIP março do t!J 10, 11ara a 1·L·1:011slnwi;iio da
linha em tl'afl'gu da K;trnda dP J<'L,l't'O do Parnuü, t•nlrl: Re1Ti11!1a
e o kilomclro l'!í, pas:;audo pelo Porto Amazonas.
llio Liu JannÍl'o, '!'! de novembro de 1911, !JOº da lut.lcpcudeneia e 23" <la lle1m!Jlica.
HEHMES ll. DA FoNHBCA.

J. J. Seabra.
lJECHETU N. \J. l '!li -

1m '!'!

UE NOVEMUIW IJE

1\)11

..:-\pprova os t>!ittttlos t]_pfinit.ivos t~ re~vcetivo ort_;amcnto ua imporhuu:ia de
325 :070$119, <lo ultimo tl'PC'ho tlv rani.111 tlc rr1~s Cor•açiíes n Lwvrn!', 11a
extcn:-:;ão de G. 492 mctrnJS

U Presidente da Hl•11111Jlil"a dos Estados l111idos do Hrnzil,
allcndendo ao que requereu a Companhia Estradas Lic Fel"!'o
Fcderaes Brazileiras, Rêde Bul-Mineira, decreta:
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.\rtigo uuieo. IFieam appro\·ado,; os e~luJo~ dl'l'iuil Í\us 1~
l'l'~JIC't•.lh o orça111euto, na impurtaneia de :.J:!:í :Oi O~ 1 J!l, do ul:f imo ln·d10 dt• ,_;, íU:! Hll'l!'Os, q\lt', parl111do do ki!o1t1ef1·0 8(>,

\:11• :·1 1•:,;taçüu de La\Tas da Estrada tlt• Fel'l'o tJPste dt~ i\Iiuas,
d1• 1·n11for111idad1• e.om o~ dü1·111111•11lu~ qu1· t·o111 t·~lt' L:uxa111. ruJ11·i1":uk1~ p1·lu diredur t;"nd tk Yia<:fto da J't''!H'diYa ~t·t·t·l'faria
dP E,;lado.
Jtiu Jn J a111~il'O, :!:! de UO\l'lllUl'U Lk l \ll J, ~)Ü' da lllUOJH:lldclle ia o !.':.l'' da HepuJJlirn.

HEl\.\lES Il. V.\ Fo~sEc.\.

J. J. Scabtu,

l>Ec'.llE'J'() :-.;,
l'r1.,a

111;1i-;

11u1a

\l.l:!i-DE li l>lc .\'U\LlllJl\IJ DE !!til

ln·i~;1<la

'l'ury

cll'

inf;lllt:.iria

.\~-.ú.

<l1._1

g-u:11d:1:-;

no Estndo <lo

11urio1111 1- ' "

na

r1J111:1rra

1lr!

:i\Iar<111'1f10

1 J 1'1.,•sid1•n[P da l\1•p11hliea dos J<:~latf.11,; L'1Jidn~ dn llrnzil.
pa l'a PXl'l'll('.ÜO do d1•t' l't'io ll. \:l 1, de [ Í dt• t!i-Zl'llllJl'(l d1•
18%. df'erda:
.\rtii-:11 u11i1·0. Fi1·a 1·n·ada na (:ual'da Xa:·i1111al ila f'nniai":a
tl1• T11ry .\,.;~1·1. 110 E,;lado do l\lan11!11ÜJ1. rnai.' \1111a l1riµada tJ,.
i11la11faria 1·0111 a d1·~i!,!ll:t\:fí11 d1· H~>", a qllal ~1· 1·011,;filt1i1·:í dP
11"'·' li:Jfall11-,,., do ~1·r·,·i1·0 adho. s11li Jl'. :.>:>:~. :!:Jí 1• :!:J:í, 1\
11111 d11 da 1·1·~1·1·1·a, '""J. n. H:J. tf\IL' -;(' or:.:a11iza1·ün 1·0111 os
:-:11a1.,las •.p1alil'irados 110.-; distri1·los da J'l'i'1·1·ida n1111a1·1·a: l'L''"-""da.'l as di~pu.'ii('.iJ1•"' l'lll t.'Ollf1·a1·io.
l\iu d1· .Janeil'o, l ;. 1k 110\ 1•rnl11·:J d1· l!tl I, Ull" da J11d1•p1·11if1·11l'ia l' :!:.l" Lia lll·pul.Jtiea.
H1m.\1Es Jl. U.\ Fu:-;s1c1:.1.

liirndui·iu da 1.'1111/w Con·t:a.

DECJ\ETO N. !l.l:?i A-UE:.':.' DE NOl'E.\lDHU DE l\)ff
1\ pp1·ov:.i 03 estudos para uma cstrn<la ele nutomovcis entre as cidades ffo

e :Maceió, no Estado de Aingôas, e dá outras provi<lenci:is.

PcnrdiJ

O Presidente da Hepublica dus J<~slados Unidos do Ilrnzil,
ai.tendendo ao que requereu Hildt•brando Gomes BaITclo, con1:!'ssionariu do urna estrnda para a;1lumoveis, entrn as cidades
do Penedo e Maceió, cm virtude do decreto n. 'J.82, de 25 dP
novembro de 1!lü!l, do governo uo Eslado do Alagôas, para o
J'i111 tft• nht1·r o fayo1· da

~llliY1•11t;üo

l'odct· Executivo - 1011 (\'bl, JIJ)

l;ilo1111'f1·ira d1· q111.· trat:1 u

8Í8

M!'!10S DO PODEH EXEUU'l'IVO

arL 1'' do dnr·rt'Lo

11. 8. 32.J, de 27 de outubro de 1 !HO, do Go,·1·rno Federal, decreta :
,\1·1.. 1." J<'ieam approvados os t•sltulos ap1·esPttLarlos cm
1·umprimonto do disposto no art. 37 do decreto n. 8.324, de
'.:7 de outubro de 1!HO, por Hildebrando Gomes Barreto, roncossionario por decreto n. 182, de 25 de novembro de HJO!), do
governo do Estado de Alagôas, para a construcção de urna estrada de rodagem destinada ao serviço de automoveis ontre as
cidades de Penedo e Maceit'i, naquelle Estado, de conformidade
com as plantas e mais documentos que com este baixam devidamente rubricados.
Art. 2." :i;'il'a fixada 1·u1 1!l:J'"".:íGOa1•xtPu,iío da l'sl.1wl;1 para
os effcitos da subvenção kilornetril~a de que trata o art. 1" do
decreto n. 8. 32'1, de 27 de outubro 191 O, observadas, porém, as
modificações propostas pela Repartição Federal de Fiscalização
das E3tradas de Ferro, no sentido de melhorar as condições do
respoctivo traçado.
Al't. 3.º A subvenção kilomelrica de que trata o artigo precedente será effectuada mediante o cumprimonto das torrnalidatles prescriplas no art. 1'1 e pela fórma ostatuida no art. 15
do referido decreto n. 8. 324, de 27 de outubro do 191'0.
Ilio de Janeiro, 22 do novembro do 1!)11, 90º da Indopondcncia e 23º da Republica.
HERJ\IES R. DA FONSECA.
(.
J. J. Seabra.

f)J•;Cl\KJ'() l'\. !l.1:!8-DE 17
('1êa 111ais urna

lirigadn

IH, NUVEl\lDllO UE

rle info11taria de gunr<las 11acio11al's lta
Hn·,io, Eslado do :\lnrn11h;iu

1\lll
t·orn:i1Ta

dl'

O l'n•sidP11tc da RPpnhlica dns EstarJ.os Unirlns do llra1.il,
para PXPrrn:iín dn del'rcto n . .'1:31, rlc 1 'i rio dPz1•111!Jrn d"
J 8\JG, decreta:
,\rtigo u11k11. l"i1·a e]'(•ada na c:uarda Nacional da coma1·1·a

Ht'f•jo, F.•d.ado do ~laranliiin. mais uma !Jrii:;ar~a, dr\ infanlal'ia
r·rnn a designai: ão dP füi", a qual se f'onslit u1ra de 11·p~ l 1a-

tnlhfü•s do s1·n· i<:o adi v10 ns. 2ríG, 237 o 258 o um do da resen·a
8H, (]tHl S(' onrnni;mrão com os guardas qu.alifi!;ar~ns
110:;; distristns da rf'fp1·ida comarca; revogadas as rhspos11;rn"~
P111 conlt·ario.
Hio de J'anoirn, 17 de noYombrn de l 911, !JUº da J11dl'.peutl1•neia e 23º da Rr•publica.

sob n.

HERMES

R. DA FONSEG.'\.

Ilivadavia da Cunha Corrêa.

,,
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fJ.ECH.E'l10 N, !).128 A -

DE

22 DE NOVEl\!BHU UE HJ11

.\ !Jre ao ).linisterio da Guerra o credito especial de 4: 871 $005 pal'a paga·
111ento (t Sociedade n. G5 da Confe<lera.çiíu do Tiro Brazill'iro, Jp mdatlo
dais de::,1ie:zas feitas com a cow:;trut~iío Je sua liHha de tiro

O l' rPsitlp11f e da Hepu!Jliea dos I<;statlos U 11 it11J~ d1J Brnzil,
i<'t1do ouyido o Tl'ibunal de Contas, na J1)rrna do disvusfo 110
art. :!", § :!", 11. :!, ldtra e do deereLo legislati\ o n. 3\12, de 8
du 01Jlu/Jro de 189G, n~solve abrir ao i\linislerio da Uuena o
,, r'<·d i 1o ,., pe1:i ai de !; : 81 J!f;:l\JG, pa!'a pagame11lo <i Nocii~1ladu
11. (}:) tia Confedera(.'lio tio Tiro Hrazileiro, de rndade da:; des111•1.:i~ feitas com a consLrui:<:iio dn sna li11!1a de liro e a que
11•111 direito, d•) act1rdo co111 o art. 2:!, ldtra I', uo n)gulalllenlo
1111n baixou com o decrelll 11. 8.08:3, d•· :!G d1• iunlio <li' 1\110.
Hio d•) Janeil'O, 2:! de 111i\1•11l111·11 d1· IUl l, \1()" da I11d•)pe11d1•1)("ia o '!3" da Repu!Jliea.
l-IEHMES

ll.

u.\ FoNt;EC.\.

Antonio Adolpho rla F. Nenna 1Jar1·cto.
DECllETO N.

9.129-UE 2~ DE NOVEJ\lBHO lJE

Crt·a um f':m1po de Demonstraç:ío no nrnnieipio de Xiririca,

1011

E~tado

Paulo

1fo [.lo

() l'residnuf<~ da llPpulilica dos J•>;fados U11idos dn Brazil,
f1·11d11 "Ili Yisfa os al"ts. ti·fi8 t~ fí!i\) do r1•gulanH•11lo llllll1~.'rn ao
d1•1Tf'fo n. 8.31\1, de :.'O de outu!Jrn dt) l!JJ01, J"('~1!lv1• creal' um
Car11p11 d1• lll'n111nsfraç-ão no munici11io de Xiririca, Estado de
N. Pa11/11, 11 qual serú regulado pelas disposiç:iies do n~gulan11•nln
q111• J1aix1111 1·11111 o rl1•1\rr•lo n. 8.7G8, de 7 de j11nlw d11 .-111'1·1·1.fc

arn~e.

llio de Jurn~iro, 2:6 tl1~ no\-l'llJbru d<· l!ll f, !lOº da JndepPn,fcrll"ia e 2:3° rla Republica.
H1mMES

n.

D,\ Fül'iSEC.\.

Pedro de Toledo.
f)Ji~CJlETO N. !J .130 -

DE

2:!

DE NOVEJ\I HBO JJE

1!H1

...\ 111·(· au ..Ministerio da . . \gricultu:Qa, Industria. e Conanereio o credito C'S!Jt'l'Íal

<lt· 15 :000$ para pagamento ao Dr. 'Valdomiro Li11w, da suT)\'t'Ilf.';lo que
llie com1H:te, no corrente anuo, nos Íl'l'lnos do art. 51, Iettra A, da foi
n. 2.35G, de 31 de dezembro de 1910, ]JOr ter sntisfeito as condit;:ôl'S
L':->tal1P1eci(las na<:; aJineas B e C, do art. :f 0 da lei n. ~.04~1. <le ;i 1 tle
·IL'L('fllbro do 1908, relativamente á ('U1tura do trigo

O flrp,;idpuft• da lle1mlilica dos Estados Unidos ili) Hr-:u:il,

11~;111<]0 da a11f.01·izaçüo que llte foi confrrida 1w arl. Hº da Jni

11. :!.OH!, ele 31 de dezembl'o de I!lOS e t1•11do ouvido o 'J'rilJunal

f20
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111' Conl.as, na U11·1rnt do arL 10, § 5", do respeclivo regularrwufo,
rcsoh·c ahril' ao !\linisll'l'io da ,\gricultum, Industria e C11Jt111H•reio o credito espeeial do 15 :000$, p;u·a paga1wmto ao
nr. \\'aldom iro Lima, da subYeHção que llle e11m1wl 1., Jt•i 1·111·rc11te anno, nos te1·111os tio art. 51, lef.tra a, da lei n. '!. 35(i, de
:li de dezembro dc 1!110, por lei· satisfeito as condições etilahPleeidas !las aliIH•as b 1' e do arl. 3º da lei 11. '!.O í\J de :J1 de
dt'zembrn de 1\108, rdatiYamente ú culturn do trigo. '
Ilio de Janeiro, :!:! de IW\'e111Lro de HJ1 J, UO" da lnd"P''lltlcucia e :.!3" da Ikpubl!ea.
HEHMES

n.

D.\ FoNSEC.I,

l'e1fro tle Toledo.

l>ECllETU N. 0.131 -

DE:!'! DE l\O\'l::,\113110 DE lUJi

.Ahre no Ministerio da Jn:-.ti1;a e Nrgodos Interiores o crl'<lito l'S)Jcri<1l
U:038$73a p:1r:1 p:1~<t1JH·nto ao Vr. ~fo:u1nirn Duarte li1urtinho, de diffc·
reiit;a tlc ucere::;eimo de veueimentos

O Pr,.si1li•11lc da HPpublica dos Estados U11ido:S rio Brnzil,
fp11flo ouYido o Trilmual 1fi> Conta~, nos terrnos cio :11't. ili, § 5",
do 1·1·gulm11e11!0 approvado p1•lo d1•e!'efo n. :.?.10!1, ik :.>:: d·~ dcY.1''11hrn de l8!H\, !'Psoln., ;i yisla cio disposto 110 11. \'Ili do
art. 3" tia J,.j n. :.'.::JGG, ik 31 de tlPz1•ml11·0 de HJIO, alll'ir :111 i1li11isll'rio da .lust iça e l'\1•1.wl'ios I11t1•1·io1·ps o 1·1·c·dito '"'l"'''i,il d"
!l :058*i3:l, 11a1·a 11agamen!o ao Dr. Joaquim Dual'lc \lu;·i i1'.110,
da difl'nn·n~·a de a1·1·1·1•;;eimo d" Yf'tll'illlcntos ~1n t"•1·iod·J de
10 ih> abril dn l!JO;l a ;31 de de~.1·nllJJ'O de HHO, •1a 11ualid<•ol•· 1k
l!'nte Lia l•:;;eola J•oJyledrnica.
llio de Jaiwiro, :.''! de no\·emb1·0 de I!H 1, UO" da J111J1_•p1"Ideueia e 23º da Itepublica.
HEHJ\lES H. D.\ FoNSEG.\.

llívadavia da Cnnha Cvl'l'êa.
DECHETO N. D.18:? -

DE;.':.' DE NO\'EJ\IBl\ü DE

Hlll

Ahre ao l\.liuisterio da. .Justii;n e Negotios Interiores o credito es1wcial rle
4: 135$ para vugamento de subddio que deixou de rcelJer o Dr . . Juiio
1'"randsco de Paula e Houza

O Pr<'sidcnte da H1~publica rlos Estados Uuirlos do i :;·azil,
f PllUO ouyicfo o Tribunal de Contas, nos lPI'lllOS do Ul'f. 'i O t Ci",
do !'(•guiamento app1·oyarJo JlPlo rkcrefo n. ~.liO!l, tle ;~:~ rlf' dl'z,.111bro de 18\Jü, 1·esoln\ ú Yisla do al't.. 8º da ll'i JJ. J.}\íl, 1;1\
:li de dezembro de J!)OI, rcYigorado pt•lo al'L 8" da d'' 1 1. '!.:;;;r;,
de 31 de flpzemlJJ'O dt• Hl10, abril' ao l\linislel'io da ru~I it::1 e
Negocios I11terio1·1·s -o 1·1·1•dito !'sp1•cial rk ·Í :1'!G)j;, pa!'a 1•ri;:aml'nto do subsidio qui', nos JH'riodos de !1 a 2\J de maio dP l8\ri
e de 3 a 31 de maio de 1\JOJ, deixou de receber o Dr. Jo.:i'J rra!1-
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de Paula e Souza, na qualidade de senado!' fpdernl pelo

ei~r.o

Estado d'~ S. Paulo.
nio d0 .Tanriro, ?:? d0 noYf'lllh!'o dr 101 1. !lil" rh1 l ndrpe11dP1ll' i[] " :!:l" da ll••pui.Jlien.
lIEfi;\I ES Jl. D 1 Fll'\ s E•:.\,

TI ivndru•ia
J >F.CffETO X. !1. 1:i:i Al1rP no ~fini::.t~rio dn .Tustkn
~O

r

DE

'.!·?

t/11

C11111'0

1 'oi'1ú1.

DE :-;'O\T.\[nf\(I DE

NP~orio~

1!11 1

rcqwrial <ll'
LHiz di• Pir:id~

TnfPriorps o rrr<lito

:000$, par:i pnqr111wnto clf' s11hvr11~·i'io no ~·b11:1torio dP R.

1·1i1Lh

() 1'1·0-.jd,.111,. da ílPpuhlica do.'< Eslad•H T'1iid11s r!ll Brflzil,
j,.11iJ11 1111\'idn o T1·ii>u11al "" ('.onlas. n11s !P1·11111' "" a1·1. iO. ~ :í",
"" 1·1·g1Jf;1111<'11f11 app1·n,·ad11 pP!n dl'rrdo n. "l. íll!l, d1• ·!:! tlf'
"•'Zl'Jllill'll d<' Jk!)(i, l'PSOIH', ;í Yi.'ffl d11 disp11slo 110 art. ::",
11. \ 111, IPf ra d, da IP i 11. :! . :i:)ri. d" :ll ri•' d1•w111J11·0 df' 1n l ll,
:tlll'il' an .,ti11i.~f1•J'io da .Jusfir:a P :\'t•gol'ios T11f.f•1·in1·1's n 1•i'Pditn
1'."fil'"ial dr~ ?O :000$, pa1·a paganwntn " s111!1·1·1H;:io no ~a11a
f111·io d1• ::-<. Luiz d1• Piracirnha.
llin "" .Jan,.i1·0, ·2:? rir noy(•lllhrn dr 1(l11, DOO ria Tnd•'PPllrlt>ll!'in 1~ "l:l" da JlPpnblica.
'··'
HEíl.\fES

n.

Ri1·w/n1•ir1 rln

TlECílETO N. 9.134 Ahr.~

DE

22

D\ Fn'lsr:i:.\.

r1111!111 ('Oi'i'hl.

DE '.'10\'El\TBno DE

1!111

no 1finistPrio da Justiça r Negorios Jnlflriorr-!ll o <'l'P<lito P.c;p1"'rinl do

lO;fl!')O!f para pngamPnto clr Rnln:;i<lim; í]llP 1l1·ixon tlP rN·t>lH·r o J>r.
'a1·io <ln .Motta .Tnnior

fj(l•

o P!'PSidt>Jd(' da nrpuhlica dos Eslados Unidos rio Brazil,
l<'11do ouyirlo o Tribunal rk Conlfls, no~ 1Prrnos rln a!'f. 70,
5",
rio rq.rnln111Pnfo apprO\-a<lo p1•lo rlPr1·pfo n. :.!. \0!1, dP .'!3 d1~ drZ<'111hrn r]p !8flf\, l'Psoh·r, :í Yisfa rio arL 8" da fri n. !.8'11, d1)
:1 ! "" dt>Zr>rnhl'O df1 1907, l'l'YigOJ'fldn Jl"'º a!'l. 8" da ri·· 11. :.!.:1fiH,
ri•) ::t d1• dpwmbro d11 1!110, nb1·i1· ao 1\linisl1•1·io da .J11sfiçn o
Nt>go,•ios Inff'rio1·p;;; o rredito rspPrial d1' 10:\l50!f;, parn pagfl111miln do s11hsidio qur, no periodo rl0 3 dr maio a 25 de s1•l.1•11d1rn rln ! 803, d0ixou dr rrcrbPr o Dt'. C1•sario <la 1\lof ta .J1111int'. nfl cprnlidadP dP dPpuf.arlo frd1•ral pPlo Eslfldo 11•• S. Pauto.
llin 'k .TanPiro. 22 dP nowmbro lfp 101 l. !10º da Tnd1·pPfl··
d1'Jll' ia •' ":I" da ll1·puhl ir·n.

*

IIEnl\TER

n.

D.\ Fo:°'.'SE('.\,

822

ACTOS no PODER EXECUTIVO
.DECRETO N. fl.135 -

DE 22 DE NOVEMBRO DE if!H

Ahre no MinistPrio da Jirntiça e .Negocios Interiores o credito especial de
1 :430ljl709 par~ pagamento ao professor ordinario da Faculdade de Me·
dicina do Rio de .1 aneiro, Dr. Ernei=ito de Freitas Ori:=rninmn, rlf' difíereni;a de nccrr-s~imo de vencimentos

O Prcsidm1tc da llcpul>lica dos Estaflos Unidos rio Brazil,
tendo ouvi elo o Tribunal do Contas, nos 1ermos fio art. 70, ~ 5",
do regularncntn approvado 1wlo dccrf)fo n. 2.'10\l, de 23 cl1" dozmnbro de 18!)(), resolvo, ú vista do disposto no n. YIIT, do art. ilº
da lei n. 2.356, do 31 de dezembro d11 1910, abrir ao Ministerio
da Justiça o Negocios Int11rior<'s o credito especial de 1: 130$70!l,
para pagamento ao profcsrnr ordinario rta Faculdade do Medicina do Ilio do .Janeiro, Dr. Ernesto de Freitas Crissi11ma, da
differença de accrescimo d<' vencimentos, no periorln de :i do
março a 31 de dezembro de ifl09.
Rio de Janoiro, 22 de novf'mhro i11' 1!ll1. clíl" da Ind'.·pu1··
dcncia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia dri Cimha

DECllETO N. 9.136 -

Con't~ri.

DE ';!2 DE NOVEMBRO DE i!H 1

Abre &o Mini•!erio da Fazenda o credito de 256$100 para pagamento a .Tos(
n
Tapi:í. Alonso, r-m virtudr. fle Rf'nfrn<:"n judirinria

O Presidente da Tlepublica dos Estados Unidos do Brnil,
usando da autorizar.ão ronsfantf' rio art. 8'?, 11. VII. da lei
n. 2.356, de 31 de drzembro do i!JIO, e fendo ouvido o Tribunal
df' Cnrlla~, na 1·onf1ll·midarl" do arf. 2º, ~ :?º. 11. :!, ldtra r, do dPcreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 189fi, resolve abrir
ao Ministerio da Fazenda o credito de 256~100, para occo!Tf'f
ao pagamento devido a José Tapiú Alonso, cm virtude de S•'lltença judiciaria, conforme precatorio expedido pelo juiz de direito dos Feitos da Saude Publica, <'111 :!O de junho do corrente
anno.
Ilio de Janeiro, 22 de novembro de 1!H1, 00º da Tnderwn.
rlencia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Sallcs
DECRETO N. 9.137 -· D!C 22 DE NOVEMBRO DE 1911
.\hrr, ao l\finiRtPrio da Fa7:Pntl:i o <'l'Pdito de 99

:9D7~2.í2

ouro,

f'

1: 171 \}:810

papel, para pagamento dr d<·spez:i3 feitns ('Om a introducção de
rrprorlnrtorrs r· a1)1iradns no '!\fini~tf'ri0 <la Agricultnra, Industria
mercio

animae~
f'

Com·

O Prosidente da nr~ruhliea rins Est.ados Unidos rio Hrnzil.
usrmdo da auloriza~ão eonstnnte do art. 82, alinea XX'OL da
1m n. 2.il5fi, dP ~1 dn dPzrm!Jro de 1fl10, o tonclo 011vidn n Tl'i-

8'a3
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huna! de Contas, na conformidade do art. 2º, § 2º, n. 2, lettra e,
do dP1~rrto legislativo n. 302, <le 8 de outubro dl\ 18!lli, resolve
ahrir· ao Ministerio da Fazenda o credito de ()!) :!l!J7$252, ouro,
n 1 : 1·;1 $8'10, paprl, para occorrer ao pag-arn1•11to dn drsprzas
f1~iLas com a introducção de animacs reprod11ctores, até 31 de
dl'z<'mhrn do anno proximo findo, e apuradas no i\li11islPrio da
Agricultura, Industria e Commercio, de accürdo com o art. 2•
do mgulamrmlo que hairou com o rlccrelo n. G.íifí!1, de 18 <le
:ihril de 1B07.
Hio de .faneiro, 22 de novrmhro de ID11, ~lll" <\;1 Jn1k1wa1]l'llf'. ia n 2:1° da Ilepublica.
HERMES Jl. DA FONSECA.

Francisco 1lnto11in de Salles.

DECHETO N.

!) • 138

-

DE

22

DE NOVE'MRRO DE

1!H1

Anfori7.:i o minis1ro füt Fn.zernln. n. emittir apolirr~ :itf: a q11nnti:i 1lP !'l. noo
do juro nnnunl de ó
papel

%,

:000~ 1

O Presidente ria Re!publica rlos Estados Unidos rio nrazil,
11sando ria a11forização contida no art. 18, n. XVII, da lei
n. 2. 2:21, de :30 dei dezembro de 1!l00, e ria facnldnrlr co11forida
1wla 1·1ammla XL rias Qtlí' baixaram 1·nn1 o rlf'1·1·1'!n n. R.:l;!:l.
d1) .'27 de outubro de 1910, decreta:
Art. 1.º Fica o ministro da Fazenda autorizado a emit'tir
apo licPs até a quantia de 5. 000 :000$, para occorrer ao pagamento de prestações vencidas e por vencer do contrncto celellratlo no::i termos cio nwncionndo rlí>ndn para as obrns de
sancnmento e drngngem dos rios q11r clPsngtiam na bahia do
llio rle Janeiro.
Art. 2. 0 As apolicrs de qne trn ta o nrtigo precedente serfto
nominntivns, elo yalor c!P 1: 000$ cada um:1, YCnccrãCJ o ,iuro
anmrnl de fí %, pnpcl, r seri'io do typo a quf' C:P rnfcrc o de1:rf'!n n. L ::i:w, dP 28 rln .ianciro r!P 1002.
Ad.. il.º Os ,iuros desses titnlos W'J'f't0 pagos scmrstrnlnwnfe na Caixa cln Amortizn<:ão P nns rlrlPi:racins fiscacs do
TliPsouro Nncional nos Estados.
Art. 4.º A amortizaçi'io será feita na razão d0 ~j) % ao anno,
n pnrtir daquelle que se seguir ao da terminação das obras ;
sendo por meio ele compra, quando as apolices estiverem
ahaixo rio par e por sorteio, 111rnndo estiverem ao par ou acima
dellr.
Art. 5.º Os títulos que forem emittidos gosarão dos privilegios e isenções que as leis concedem ús apolices ora em
circulação.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de Hl11, !lOº da IndepenrlP1H~ia e 2:1º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de Salles.
J. J. S@a11rn.

.\r.ros
DECRETO N.

PODER EXECUTIVO

f)f)

!) • 13\l

-

DE

22

DE NOVEMBRO DE

Ahrn ao Ministerio da Fazenda o credito de a:R87$14S, ouro, e
Jnl]Jl'l.

p:na

p:urn11J('llfO 1lf' didd:i~

tl1'

rx1'J't"ido<.: fi111loc.;

1911

l.9~.';:008~807,
l\>J;1do11~dac.,

O Presid1•nte da Republica rio,; Estados Unidos do Brazil.
usando da autorização constante do decreto Iegislal.iYo n. 2.!;88,
desta data, resolve abrir ao .Ministerio da Fazenda o credito dn
:l :887$145, ouro, e 1. 935 :008$8\!7, papel, para orr·on<'r ao
11a;;nmento rle rliYidn-: d•• CXPl'l'i1•ios findos rPlarimrnrlas ..sendo:

J)o l\Jinislí'rio da .T11sl.i(;n <' N1•g-orios I11fí'1·iorPs ........ .
Jlo 'IÍ inisterio da.~ llda(;i'1Ps Ext.i>rio1·1's ................ ..
no l\linist.crio da l\lal'inlrn ....•
Jlo l\linisiC'l'io ria f;11rnTa ..... .
Jlo '\linisforin da Yinr;in P Ohras
Pn!Jlicas ................ .
no l\linisterio da Agricultll!"a,
Industria e Commercio ..••
])o !\I inislrrin dn Fazrnrla ..•.•

Ouro

'1 i : !lfi0$ 1:i:i
81i'i ::i8:!$ \!l:l

2:387íl\HCi

:J :887$1 lií

(ir,!j;_:>r,I)

210: J0fí$111~:l
J. !l:Fi

:0118$~!1

i

e;

Rio dei Janeiro, 22 do non~mhro de 1911, !.líl° dn Tnd1•prn<fencia e 23º da Republica.
HERMES fl. DA FoNfmr..\.
Frriwisro Antonio dr! Srrll1'S,

J)J<:CílF,TO '.\'. fl.lí0-JJP. .,.,
J>(t

tr1 1lf!r~ão

lfp

mais ronvPnifntP

prfdica~f'lll

110~

nd. Ri elo rP~u1anH'nto pnrn o
r·o..,l<1s P rios naYrg-avpi<.; <lo Brnxil

~o

pnrto~.

DE '.\"ll\"E.\lllltfl llE 1~11
s0rd~:o

.\lfPlldí'ndo an q111· 1111• 1•xpm o :\li11i;d1·0 rlP F>dado dn
:\larinhn, r1•s1>l\"f' dai· ª" ad. l"-i "" H1•g11la11w11fn (i,.1·al da Pr·af ir·agr'Jll, q11P !Jaixo11r1111111 ,J,.r'J"<'fo 11. (i.8'1<i. dt• O"" f1·\·1·r,.il"1J
d1• l!l08, a :'f'l-!UinlP 1·pr!a1·1:~0: «Todo p1·ati1·0, pl'afin11il•· n11
Pil1(11'f'gadn da pl'afil'ngPrn q111· ~f' a1·l1ar irnp1•did1J. prll' 111r.J,.,:;fia 1·0111p1·ovada, p1·1·1·1•!Jl'l"<Í ai•" lifl dia< "01"d1•1iado: .'i. pnr,··111,
li illlpNli111P11fn JJJ'O\"Íf'I. rll' d1·~asf l"I' (ll'l"OITido l'Jll n1·fo "'' Sl'l'Yil.'IJ r• não 1•x1'f'dP1· daq111~lll' pnlz". ro11fi1111a1·<i a l'l'!'l'h1•1· f1Jr!11
" ,-,·1H~imPnfo r·n11~la11le d" nrdPnadn P g1·afirica1;iio.
Conti11ua11dn 11 irnpPdinw11to JI"" molPsfia rnmproYad:i 1111
dPsastrf': no pr·imriro raso, pl'rr•d1rní por onfros liO dia.~ "'1
120 dia8, rloi8 trrros rio orr!Pnarlo, no segundo raso P pnc ig11nl
trmpn, nm trrc:o 'rlo nrrJ0nnrlo, pnssnnrlo n sPr npoo0ntridu '-Í

ACTOS DO PODER BXBCl'Tl\'O

nos trrs 1wazos conrPdidn~ niín llnuyrr rnnseguidn completo
r1·~I aLl'!Pciuwnto. »
'ilio dr> Jaiwirn, :.?·? dr 11on·rnl11·,1 d1• 1!111, !lll" da T11d1'prn1k111·ia 1• :.':\" da JIPpulilien.
1I1·]1;--11·:;:; n. n.1 F11'.';f\E1:.1.
Ju111111 i11l .l/111·1111rs !10111 is/11 rf,• /.,.fio,

N. !l. 1 í 1 -

lll~l~HETO
1 'r1•:t

un1:i

hri~:i1._1:1

1lt> i11f,11i!:iri;l
110

nE
<11

1

:.''.!

g:11ar1l:i"'

PI: :--;on:\11rno n1\
1i.1«iOtl:1rc.:

~~'1

1!li1
<ln

ro1n:1r<·;1

!·::--tudo 1l-> P:• r;1 n;í.

L:1p

i,

() J'1·Psid1•1dr> da l\1•p11lili1·a doe.; 1':.;(atl11.; l'11id11c.; rln Hrnzil.
jlrl"a 1•'(1·1·111:ii11 rln d1·1·1·1•f11 11. '1:: 1. d1• 1 í tl1• d1•11·11tl11'l1 d1• 18\)(\,
d1•1·1·1•fa:
.\1tig11 n11i1·0. 1"ka 1·1·1•ada 11a r;11a1·da .\a.·i1111al da 1•n11ia1·1·a da Lnpa. no Esfadn d11 l 1 a1·a11:·1, 11111a l11·i.~:ttla tl1· i11l':l!!l:11·ia. 1·0111 a dr>~igrrnr;iio dP :l~1". a q11al -<1• 1·"11sllf111r:'1 "" t1·1·s
Jiatal~1ii1•.s d1i si>1·yi1:0 adhn. "'· to::, lilí 1• 1110. 1• u111 d11 da
1·ps1•1 \·a. snll n. :ir-,, qu1• si' 11rµ.a11i1ar:w 1·0111 1•' µ11al'llJ-< ·.111nlilit'ado.; 1w;:; dislridos d:1 rf'i'<·1·ida "";1:a1·1·a: 1·1•\11µarl:is as disJ111-<i1:ii1•s Plll 1·ontrario.
llio d<> .Jarwirn, '.?:? d1• 11ny1·11i111·11 d1· 1!J1 t. !Ili" dri T1iiJ.1•p1•11d1•11f'ia 1• :!:l"
llPJHI]di1•a.
IT1m.\rE8 11. D.I Fii:\SE!:.I,

"ª

flil'wlrn.•io 1/(( ('1111/ur ('111·r<Jr1.

TlBCllETO X. fl.lí.'.'-lim '..':?DE :-.;nn,rnno nc f(llf
rrr-.:1

1111)[1

Jid~n<l:l

11('

íl:t

infanftl"rin clP
Yit-torin. no

[.!llHl'flai'
1'~'"'tudn

na1·i01l:l•':-.
d1l

11~:

(·11'JJ·)J'<':l

(lr

T"nii!O

]'nr;111(1.

O Pr1•sidP11fr da f1Ppl1Jlli1•;1 dllS }':,;f:Jdll-< 1'1tidns <fn nraziJ,
p;ira r>x1•1·1H:iin dn rl"l'l'1•fn 11. \:i t, "" 1 'r rl1• d1·1.1•111lirn <li- IH!ll\,
d1·1·1·pfa:
\1·fig11 1rni1·0. Fi1·a !'l'••ada na 1:11arda :\ar·in11al da cn·m;i1·1·a d1• L'.11i~o da \'ii•l111·ia. 1111 J<:,;fadn d11 1':1ra11:'i. 11111n Jn·i;..:ada. d~· i111'a11taria. 1'rH11 a dP.-;ig11ai;~u dt> ::ri", a qual "' r·o1t.;f lf1111·a d1· t1·1·~ liatalhiH•s do '1'1'\·ii;o al'fh·n. "'" JOt\, !Oi 1• lllH,
1• 111n dn da J'f'.;.;pn·a. ;;oh 11. :l<i, q111· s" 111·µ:i11i1.n!'fín ."11111 11s
g11a1·das 1p11tlifi1·ados 11os disfril'fos da 1·d1•rida 1·11111:11·1·:1: 1·1·1u;..::ida.; a.-< di'(Hl.-<i1;iir>s f'lll ."fl11trnrin.
llin rJ,• .Ja11Pirn: '.!'! dP 11ny1•nil•r11 d" 1!111. !lfl' da f11dr:111•111]1·111·ia <' '.':l" rln Hr·pulilie;i.
IT1:n.\IE8 I!. n.1 F11·,,;1·:i:1.
Jli1•1ul11;•i11 1!(( f'1111hrr

f',; 1·1·1.iu.
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DE<-:RETO N. (). \ í3 -

DE

22

DE NOVEMBRO DE

1\l1 l

Crrn uma hri~a(ln <IP infantnrk1, c1}A: gurnXh1s na~imrnr~ 1111 .romnrrn elo Imbitnv.1,
no Ei;;tado do Paraná .

.() Prcsit1Pnl1' da Jlpp11hli1·a d(ls Estados Unidos do Hrazil,
para Px1•1·11•:ii11 dn d1·1·1·1'\o 11. \:lJ, de l í de df'zPm)11"1 d<' 18\Hi,
<11'1·.1·1,ta:
Arligo uHi1~0. J.'ica creatla na Guarda Na·1·ipnal da 1~0mar·ca de lmbilu\'a, no Estado rio Paraná, urna brigada íle
i11l'a11lar·ia, culll a d1•-;i~11a1:iin de ~li", a qual ~" cnn,tifuil';i
de frPs bata\11ijp-; d11 S<'J'yi1:11 a1·.fiYo, ns. IOfl, 110 P 111, e
u111 tlo rJa r1~,;;1·n·n, ~olJ 11. :li, que Sí' ornnnizariío 1~oll\ os
guai·das 111111\ i l'ieados 1111s tlisf ridos da ri>f'1~1·ida coma1·,rn: l'l\\11gatlas a;;; d ispusit;1"í1~s t\111 cnn I rnrio.
Bio de ,Janeil'O, 22 1fo noY"mbrn dn Jntl, !JO" da Iuí.\1\!l<'lltl1@·ia " 23" da 'llepu]llica.

R.

J-!EBi\lES

DA FüNSEC.\.

Rin111l11nia r/11 C1rnl111 Corr1111.

1rn 2:!

DECRETO N. H. 1í \ rn:ih

11rn:1

liri'..:·.. 1·l:1

DE NOVEMBRO DE

df'

infa11\:t1rin <lt• g-u:tnl:1<.: nnc·ion:1t>s
<·npi1:il elo Esf;1<lo do Pa1·nn(1.

1!)11

nn

() J>rpsidPll(I' da 1lPp11J>li1·a dos Eslatlos Unidos tio Jli'azil.
para cx1·p111'.fio do d1•1•rpf11 11. '1:l 1. 1\1' t 'i r\1• r\pz1•111Jir·n ili' t H\11'1.
d"1·1·1~! a :
Arliµ-o u11i1·11. l .. i<":i 1·1·1·ad:1 na c;uarr\a '\/a1·ional da 1·0marca d:Í 1·apilal il11 l·:,lailn d11 Paran:í 1nais 111na liriµ;ada r\11
inl'aiitaria, 1:um a d1·siµ11a1;iin d<' ::H", a rJJial "" 1·111·-;i ifui1·ú
de trcs balalh1ir•s <111 ~•·n·it;11 a1'I i\·o, 111s. 1 L', llJ 1: 11 \, e
um do da I'PSPL'Ya, solJ n. :rn, que se organizarão com 11s
guardas 11111ali l'icados nos r\istrictns da reff'rida 1·0111arr·a; l'í'\'nga1las ris disposiçõPs em cnnl rnrin.
nin dn .la111•iro. ;_>;_> dn nov1·111hro d" Hll t, !Hl" da Tndr'Jlí'!Hkm.ia P :?:{" da l1ep11JJ!i1·a.
HEIU.lES

\l.

IJA FONSECA.

ni1•11r/nvi11 rio f:1rnh11 rol'/'1111.

nEr.RETO :'{.
Crf'~i

111ai~

11ma

\l.

t

1
1:í - -

llE

'!2

DE NO\E:i\TflBO llE

hrigarla dP <·1·tYalla.ria <lf'· g-uar'l:.lrt~ na('ionnr~
1\Urn<lor, no Est:i(lo do Maranhão.

n.:1

1nl l
<'01n:1re:-i

'1P

1
0 l'rPsidPnlf' ria Rnpuhli1·a dns Estarios Unidos do nrazil.
pa1·a PXl'í \](:iir1 r\n dl't'l'l'IO li. \:li, d!'. t \ dl' rlf'Zl'Tll)ll"ll ili· IH\lri,
d1•1•.rnl ri:
·_\!'ligo uniro. Fira crPa1fa na Gunn\a Na·rionnl da 1·11n1a1·ca tlP 1\liradnr, 110 Estado do l\!aran:hiío, mais 11111a J11·i0
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gada d<' cavallaria, com a d<'signar,ão dn J i", a fjual sn ronsULuir:í dP dous rngimPntos, sob ns. :J:l fl ;{ 'i, IJl!f\ sP. orgall iza1·ão l'Olll 11s guardas qualificados nos rli,; t riet.w; rln rl'fp1·iiia
1"1111ar1·a; r1·\·ogada.~ as disposic;õrs r•m ''"ntrario.
llio r]p .JanPil'fl, L! dn llO\l'llJlir11 11" 1! 1 11. !10" da l11d1·111•11d1•111·ia ,. ·!:l" da l11•pulllfra.
HEn'\TE8

1)]i;f;HETO
f'rf'n

111:1i~

11111;1

~.

l ~ri ?,'.1<1 :1

R.

!l. I

rn -DE ""

n.

n1·:

n.\

F11NREC\.

Nnn:\mno rrn

~" i11 fa ni.~1·ria <]P g11;1nlri"l ll:t(·i1111 :11·~
HP11fn, 110 T•:>t 1110 rlo 1Iarn 11 l1iin.

ll:J

1!l11
r·nrn:1r1·:i

11•'

,() Prrsirl1•11l,0 rla TI0p11hlirn rins Estados TTni1ln;:; do Hrazil,
Jllll'a PXl'1·11r:fio do rl••r.rPlo n. '111. rl0 1 '1 r!P d1•Zf'rnhm dn 1Rflli.
dr•r.rP!fl:
Arlign 11ni1'0. Fii·n r.l'Pflrla na fiuardn :\'nrional da 1'nn1ar1·a rk ~. BPn(o. 1H1 Est:idn 1!0 :\l:irnnhfír1, mais 11ma hriµ:ada d1• i11fa11ta1"ia, 1·11111 a d1·siµ11:i1:fí11 rk R;··. a 1pial ·"' ·m11sl if11ir:'1 d<' lr1•s hatall1iil'.'< rio Sl'!'\'i1;" a1'fi\'n, ·'ºli ns. '.'G!l, '..'fHI
r• '!lil," lllll iln rla l'l'Sl't'Ya, soli n. Ri, q111~ :-:1• n1·µa11izn1·fín 1·111ll
flS g11a1·da' q11alifir·nd11.-; 1w-; distl'i!'fos da '"'f1·1·idn 1'11111n1·1·:i:
1·1•\·n(!arfa,;
di-;posi1.:f1,., Plll !'ont rar·io.

ª'

lli11 rl1• .liilll'Íl'll, :!·! l]p Jlfl\1'illhl'fl 1]1• l!ll I. !10" il:t lnd1•p1•11d,.111·ia ,. :::" dn '11l'p11lilic·a.

n1-:m\rns n.

n.\

FnNsEr: 1.

l/il'otlrn·irr r/11 ('1111!1n

rmcnF:TO N.
<1rr•a

fl.Hl-nE "" n1:

('nn·,~,,

NO\'E\fflll() DE

111;1b 11rn:1 liri~1:Nln ~1~ inínnta,ria <10. c.-unnlnc:: n:i<·i11n~10~
f':1pital {lo Es1.·11lo <lo Mar:111J1iio.

nn

1\111
1·nm:1rr·~1

<la

,() PrPo;idrnt0 da nnr11hli1·a dn' Estado~ lfnirlns rio nrazil.
prtra 0xr•r·11r,fín rio r!PrrPtn n. 1:i1. "" f 1 d1• d1·zr·n1l11·11 "" 1Rflfi,
d1•1·1·pf:J:
\rfign 1111ic,o. Fic·a c1·r·ada 11:i C:unl'da \":wi1111:tl ria 1·nmn1·1·a da 1·apital 1!0 E,.;fado cl11 '.\[a1·:i11l1i'í11. 1nai-; 11111a liri"ada
d" i11frt11fa1·irt, c'nlll ri rl1>.<;iµ11n(.'i'i11 df' 88". a q11:1I ·"' 1·1111.-<tif~1ir:í
df' f r·r•s hat alhii!'s do Sl'l'\'ir:o ad iYn, ns. :!li'!. '!fi:l ,. ;:?l)í, 0 um
dn dn J'f'.,Pl'\'íl. 'ºh n. RR, q11P "' fll'.'!fl!liz:11·i'ír1 1'.fllll ns .crnarrlrto;
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qualificados' nos districtos da referida comarca; revogadas ns
disposições em contrario.
Ilio de Janeiro, 22 de novembro de 1\ll l, flOº dn Indcpendcncia e 2:1° tia Hepuhlica.
HERMES

Il.

DA FONSEC.I,

Rivadavia tfa Cunha Corrc1c1.

DECilETO N. D.118- DE 27

DE NOVEMBRO DE

1!H1

Ap11rova o Regulamento da flcjlartição Geral dos Tclegra11llos

O Presidente da Republica dos Estados Unidm; do Brazil,
do a!'!.. 32, n. XXXV, ria it'i
l 91 O, rPsoln• appz·ovar n rPgulamrmto da Repartição Geral dos Telegraphos, que com f!ste
baixa, assignado pelo ministro de Estado da Viação e Ol)l'afl
J•11hl ica::i ; revogadas :rn disposições em contrario.
nio de Jan11iJ'o, 27 de noyemhro de f911, \lOº da Jnd(]pendmcia e 23º da llP1mhlira.

u.~ando da autorizaeão constante
11. 2.:35ô, <le 31 rl11 dPzrmbrn dP

HERMES

n.

D.\ FoNSEC:A,

J. J. Seabra.

Regulamento da Repartlçao Geral dos Telegraphos
TITULO I

Communicações telegraphicas e telephonicas; conductores
electricos
CAPITULO I
ninmTOS DA UNI.:\'..O SOBRE AS COMl\lUNWAÇÕES TELEGRAPH!CAS E
TELEPHONICAS, CONDUCTORES ELECTRICOS E ORGANJ7..IÇÃO 0.\
SUA R'JtDE DE COJ\fl\IVNICAÇ.:\O El\I GERAL

Art,, 1.º Os serviços telegraphicos e telephonicos de propriedade da União destinam-se ás necessidades da administração publica federal e {í corrcspondencia particular interior
011 internacional.
Art. 2.º Recrmhecida a idnntidado onf,re as linhas tr•legrnphicas e tclcphonicas (re.~olução do 2 de maio rio i88t), são
as linhas telephonicas de propriedade da União considerada~
como prolongamento da rflde telegraphica e sujeitas ás mesmns
disposições deste regulamento quo lhes forem nppllcqvola.

~ACTOS

DO

PODEI\ EXECUTIVO

8~9

Paragrapho unico. As communicações rad iotelcgrnplJicas o
radiotclephonicas serão tambem consideradas como prolongamento da rêde tel·cgraphica da União e por isso sujeitas ás
lll•'8!1JaS disposii;õcs.
Arl. 3." Ao Gu\·p1·no FPdcrnl compele exclusivamente
fazer inspeccionar as Jinlrns t1•l1•grnphicas da União e punir
1iclos meios definidos 1wstc l'egulamcnlo as fallas commclLidas contra a segurauca das mesmas.
Art. !i.º O Governo cntrarú cm aceordo eon1 as emprnzas
1•al'iiculares de linhas telegraphicas (! com11anhias de li11hus
ferroas, não só para o fim de cstalieleect' o tl'afcgo mutuo
1·11111 a~ linhas federaes, como taml.Jem para [ll'l'llliUir o assen1an1ento de conductorcs proprios da Ilcparticão Geral dos Telegraphos nos postes daqucllas em1H·czas ou comp<mhias, tendo
l'tll vista sempre uniformizar c\Olll as da llPpartiçfw Federal
as taxas por dias cobradas (11. Lili, do art. :i·!, da lei n. :!.:l5G,
de 31 de dezembro de 1910\.
Art. 5. A Repartição Geral dos Telegrn[.Jhos poder{t int• umliir-se da direcção dos tralialhos de consfn1cc;ão das linhas
parliculares, si .as respedivas administrai;ões assim o retJ uc•r·e 1·em.
Art. 6.º As liuhas telegravhicas e f.elt:pltonicas cujas
l'Llllstruci;ões forem requisitadas á Hepartii,:ão Geral dos T1~
leg1·aphos, não poderão ter andamento sem que s1•.ja111 precnoliidas as seguintes condições:
1", orçamento circumstanciado do serv ico a executar/::rdeknninando-se o material, prcco do mesmo !' custo da mão ile
obra: c•sf•~ 4uando o se1·\·ii;o fúl' 1·<·quisilado l"ll" val'ficular;
2', documento de n•sponsaliilidadP pelas despcza~.
Paragrapho unico. Quando a requisição fôr feifa vor
alguns dos ministerios ou governos estaduaes, dern a imporfancia a dcspenrler-se com a ccnstrucção sei· fl(lSfa, sem1ire quo
fôr possível, á disposição da repartição no ThPsou 1·0 Nacional
ou 11as alfandegas e delegacias fisca('S.
Art. 7.º Os servic,:os telrgraplticos ,, !l'lcplwnieos que
sejam nccessarios nas repartições subordinadas aos differentes ministerios e tragam despezas de qualquer natur,.za, sr'i serão attendidos quando rcquisilados peles ministcrios respectivos.
Art. 8.º Será completado o plauo gemi da rêde telegraphica da União, tendo-se cm visLa o intere~se da administração e o estahelecimento de novos circuitos interestaduaes
)ll'las localidades cio interi01· de maior movimento.
Art. 9,º Logo que uma linha de concessão frdl'l'al não continue a ser trafegada cm virtude de resolw.:ão da administi·ação a que pertença, reverterá, sem indemnizai,:ão, ao dominio
da União, que, si julgar convenienll', a mandarú eonS'ervar
e t1·afegar.
Art. 10. Os conductores cleclri1·us 1•;.;Lal.Jl'l••eidos l'lll virf,udn de r011cf~ssõcs cstaduacs ou mun ieipaes den·rãu passar
SL'lllJJt'C em plano inferior ao dos conductorrs ela União, afim
d(• que não venham estes a ser pr('judicados po1· ace id('ntes ou
rupturas que se dêem naqu('lles.
0
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§ L° No caso de qualquer perturbação do serviço da União,
será a installação pa1·ticular modificada pela Repartição Geral
dos Telegraphos e por conta da parte que causou o prejuizo,
si quando avisada não der prompta providencia.
§ 2.º A indemnização das despezas feitas, no caso acima
indicado, será promovida pela Repartição Geral dos Tclcgraphos, que, na falta do pagamento, apresentará para a effectividade do mesmo a conta ao Ministerio da Industria,
Viação e Obras Publicas.
Art. 11. Quando se verificarem construcções de canalizações electricas para correntes fortes nas proximidades de
linhas da União, sem que o seu traçado e o modo de seu estabelecimento tenham sido approvados pelo Ministerio da
Viação e Obras Publicas, a Repartição Geral dos Telegraphos
providenciará, junto áquelle ministerio, no intuito de proteger os conductores electricos da União e evitar avarias dos
apparelhos das estações telegraphicas e telephonicas, e bem
assim prevenir desastres para o publico e os empregados das
estações.

CAPITULO II
CONSTRUCÇÃO DAS LINHAS

Art. 12. O estabelecimento do serviço telegraphico e telepGonico da Repartição Geral dos Telegraphos será feito cou
o .pessoal da mesma, sob a responsabilidade do respectivo director geral e sob a immediata direcção da divisão technica.
Art. 13. Nas construcções das linhas de caracter estrategico que tiverem de ser executadas por commissões militares,
devem ser observadas todas as prescripções e regras estabelecidas nas instrucções adoptadas para esse serviço, devendo
o material ser adquirido pela Ilepartição Geral dos Telegraphos, que designará o pessoal de linha necessario para
servir de instructor ás turmas formadas pelos destacamentos.
Art. 14. Haverá duas categorias de linhas telegraphicas,
segundo a sua extensão, posição e natureza do seu trafego.
§ 1. º Serão consideradas de primeira categoria não só as
linhas da rêde principal que se desenvolvem no littoral e interior dos Estados da União, e em que transita a correspondencia internacional, mas tambem as ramificações principaes
das mesmas com desenvolvimento superior a 400 kilometros e
dispostas a formar novos circuitos.
§ 2.º Serão de segunda categoria as linhas-ramaes que não
attingirem o desenvolvimento de 400 kilometros.
Art. 15. Não se estabelecerá linha alguma sem estudos
prévios de seu traçado e levantamento de todos os dados precisos á organização exacta do respectivo orçamento.
Art. 16. Para que as communicações telegraphicas e telephonicas apresentem uniformidade no seu estabelecimento,
a par da necessaria resistencia mecanica e perfeição nas qualidades elootricas, devem ser rigorosamente observadas as
instrucções reguladoras de sua construcção e conservação.
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CAPITULO IIJ
l'.ONSERVAÇÃO DAS LINHAS

Art. 17. Os 'serviços ele conservação cla1; linhas conslituintcs ela rt"•cle federal a cargo da Hrpartição Geral llos Telegraphos serão feitos, mediante a fiscalização da divisão
tPchnica, pelo pessoal de linha constante de in~pedorcs das
d ivPrsas classes, guarda-fios e trabalhadores, .;;o!J as ordens de
um engenheiro-chefe cm cada districto.
Paragrapho unico. O engenheiro-chefe dn districto é responsavel pela perfeita conservação das linhas do seu districto,
cabendo a cada inspcctor a responsabilidade da sccção sob as
suas ordens, já quanto a todos os serviços que por clla correm,
jú quanto ao material empregado o rm deposito.
Art. 18. O pessoal de linha, com excepção do que fõr occupado temporariamente na séde do districto, deve permanecer nas respectivas secções, ondc terá residencia indicada
pelo chefe de districto, não podendo ausonfar-sc da secção
sem licença deste.
Art. 19. Os serviços de conservação serão organizados em
todos os districtos de fórma que, attendendo á posição
geographica e ás condições topographicas e climatericas de
cada. um; se obtenha a mais perfeita permanencia das c~
mumcaçoes.
Art. 20. Para que os accidentes eventualmente causados
por phenomenos atmosphericos (chuvas torreneiaes, trovoadas,
e ventos fortes) tenham a menor duração possível, será estahP]()cido nas linhas um serviço de vigilancia, de conformidade
com as instrucções respectivas.
Paragrapho unico. Para que as linhas po.ssam s0r percorridas com facilidade no prazo menor possível, será estabelecido e conservado ao longo das mesmas um raminho transitavcl por cavalleiro, sempre que não acompanharem vias
frrr0as 011 estradas de rodagem.
Art. 21. As experiencias para m<'dir o isolamento e a resisfencia dos fios internacionaes se effcrlual'iio nas estações
r!P translação 110 primPiro domingo de cada mC'z, pela manhã;
P ficam aos cuidados dos cngC'nheiros-chefes de districtos e
seus auxiliares, cumprindo que os resultados SC'jam immediatamente communicados á divisão technica.

CAPITULO IV
SEGURANÇA DAS LINHAS

AI'L 22. No caso de guerra, perturbação da O['(l<'m publiea
e mesmo simples presumpção de perturbação, tornar-se-hão
as seguintes medidas extraordinarias para a segurança das
linhas:
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1•, os guardas servirão a cavallo, armados, csLarão cm
permanente vigilancia ao longo das linhas, e,· quando fõr nncessado, serão acompanhados por uni ou mais trabalhadol'4'S
igualmente equipados ;
2", os encarregados das linhas requisitarão das autoridades civis ou militares, fcdcraes ou cstaduaes, o auxilio necessario ao prompto restabelecimento das communicaçõcs ou
á repressão de damnos ou projectos de damnos ás linhas.
CAPITULO V
DAMNOS CAUSADOS ÁS LINHAS TELEGRAPHTC,\S

Art. :!3. E' proltibido a quah1uer pessoa (arl. :ltlu do Codigo Penal) plantar arvores ou quaesquer vegetaes, que se
embaracem nas linhas telegraphicas, fazer obras que obstruam
os esgotos e vedem o escoamento das aguas, fazer queimadas
t1u uepositar materias inflammaveis na proúmidalle das linha;;;
atar animaes aos postes, collocar sobre os fios olJjeclo !JUe
possa causar damuo ou impedir o transito dos guardas pelas
linhas.
Penas - Multa de 50$ a 100$, além da obrigação de reparar o damno causado e remover os obstaculos aeados ús
linhas .
. Paragrapho unico. Em igual pena incorrerão os donos ou
coftsignatarios de navios que fundearem e largarem ferro na
direcção de algum cabo telegraphico immerso indicado pelas
boias.
Si o ferro agarrar o cabo immerso e o deslocar ou quebrar, a multa será dobrada.
Art. 24. E' tambem prohibido (art. 153 do Codigo Penal)
rlamnificar as linhas telegraphicas, derribar postes, cortar
fios, quebrar isoladores, cortar ou arrancar madeiras plantadas ou reservadas para o serviço das linhas, e cm gemi
causar, por qualquer modo, damnos aos respectivos apparelhos.
Penas - De 11risão edlular por seis meze::; a dois aunos
e multa de 5 % a 20 % do damno causado.
§ 1.º Si os actos precedentemente mencionados forem nraticados por descuido ou negligencia :
Penas - De prisão cellular por cinco a trinta dias.
§ 2.º Si delles resultar interrupção intencional do serviço
do telegrapho :
Penas - De vl'isão cellul8.r por um a treB annos e a mesma
multa.
§ 3.º Si a interrupção do servico fôl causada em tem[JO
de commoção intestina ou guerra externa, nas linhas por
onde tenham de ser transmíltidas as ordeos e communicaçõeg
das autoridades legitimas :
Penas~ De prisão cellular por dois a. quatro annos e a
mesma mulla.
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Art.- 25. Nas mesmas penas incorrerá aquelle que perturbar a transmissão ·dos telegrammas ou interceptai-os por
meio de derivação estabelecida por fio proso ao fio do telegrapho. (Art. 151 do Codigo Penal.)
Art. ~li. Si qualtJtH'r· 1irs~oa sP 1·pcu~a1· a pagar a multa
imposta pela Repartição, o director geral, o cliefc do districto,
o inspector ou encarn•gado da estação qt 1e a tiver imvosto,
remetterá á autoridade .Judicial foderal mais proxima do local
um termo que esclan~ça o acto, afim do quo se proceda como
fôt· do direito.
Art. 27. No easo de in1posição do mult.a~ a 110,;<;oas que
não lenham meios de satisfazei-as, s1ffú a dila pena sulistituida pela de prisão, na fórma do Codigo.
Art. 28. Os crimes de que tratam os a!'l.igos anteriores
serão processados e julgados na conformidade da legisla<,ião
em vigor.
'
CAPITULO VI
ESTAÇÕES TELEGRAPHICAS, SUA CLASSU'ICAÇÃO E SEU PESSOAL

Art. 29. As estações t<1legraphicas seri'ío classificadas de
accôrdo com a sua impm·tancia l'lll rela<:iio ao trafego e á
quantidade do serviço.
Paragrapho unico. Cakula-se a q:ianf.idadP do servi4fo,to1uando-s<1 a m1\tlia do .nump1·0 de l•-ll'gTa111111as t.ra11s1oittidos
mensalmente pela estação, computando-se os telegrammas de
intermedio, os semaphoricos, os sem Jio, os marítimos e os
· avisos de serviço da repartição.
Art. 30. Nessa conformidade ellas serão dividiJas em estações principaes e de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe.
§ 1.º Classificam-se como principaes as que expedirem
mais de 9.000 telegrammas men;;.aes : como de 1ª classe as
que transmittirem mais de 4.000 telegrammas : como de 2" classe aquellas cujo movimento oseille Pntre li .000 e 1.000 telegrammas ; como de 3ª classe aquellas cujo mn,·inwut.o osr.ille
entro 1.000 e 500 telegrammas ; corno de '1" rlasse aquellas.
que transmittirem menos dn 500 telegrammas.
§ 2." As estações de '1" classe subdividem-se r•m duas ordens:
A e B, conforme o seu movinwnto, sendo A a que tiver mais
de 150 telegrammas nwnsaes e B a que liYer menos de 150
telegrammas.
§ 3.° Estes limites de classifica(.'ão pudPrão s1•1· Plnvados
no caso ele grande augmento do trafego.
Art. 31. Pela importancia do serviço •~m relai;ão ao trafego serão classificadas, indeperidentemcnte do seu movimento,,
como: principaes, de 1ª e 2ª classe.
§ 1.º Como principaes, as estações 1lotadris d1~ fyan~lação dr,
appétrnlhos especlaf,s.
2.º Como de f' classe, as eslações-~édes <k d i'41ricto§,
as dotadas de translação em todas as lht'lrn~ quü por ellà
passam <1 as collocadas em localidadr8 ele ondr partam linhas
estr:wgeiras.
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§ 3. • Como de 2• classe as translatoras em uma ou mais
linhas.
.
Art. 32. Annualmente será feita a revisão da classificação
das estações, tendo-se em vista a est ltist il'a do mrno anterior.
Paragrapho unico. As estações inauguradas dentro do exercicio poderão ser classificadas provisoriamente pelo movi1nento de um trimestre.
.
IArt. 33. Para custeio das despezas das e::ilaç5cs ficam
estabelecidas consignações proporcionadas á importancia do
serviço, conformo a classe da estação, dentro dos limites de
15$ e 100$000.
§ 1.º A consignação ser{1 abonada mensalmente ao encarregado da estação, por conta do qual correrão as despezas
miudas com objectos do escriptorio e de expediente, exclusive
material do tyvo «impressol>, prestadas as contas ao engenheiro-chefe do districto.
§ 2. 0 As dospezas com luz o agua para abastecimento da
estação serão justificadas, cm separado, perante o engenheiro-chefe de districto, quando provada a insufficiencia da consignação.
, fi 3.º As estações principaes de grande movimento serão
pela intendencia abastecidas do material de expediente nccessario, devendo, para isso, fazer o pedido com a necessa1·ia
a~cedencia.

Art. 34. As estações das diversas classes serão dirigidas
por telegraphistas de classes correspondentes.
Paragrapho unico. Em caso de conveniencia do serviço
serão guarnecidas como o entender a directoria, que jusli- ·
ficará o motivo no acto da designação.
Art. 35. As estações de !1• classe, conforme a sua 1iosii;ão
geographica, poderão ser providas por pessoal regional, habilitado de accôrdo com as dispo::1ições regulamentares, pessoal
esse que de preferencia só deverá servir na zona a que pertencer a estação para que fôr designado.
Outrosim, 1iara o provimento de estações da mesma ordem
.poderão ser designados empregados estagiarios.
Art. 36. As estações principaes serão dirigidas por lclPgraphistas-chefes.
Paragrapho unico. Na falta de telegraphistas-chefes, para
a direcção de estações principaes, poderão ser dellas incumbidos
os de 1" classe, a juízo da directoria, com as vantagens regulamentares.
Art. 37. A estação central do Rio de Janeiro e as respectivas urbanas ficarão subord~nadas ao distrioto central, po. detido aquella em casos esper>.laes entender-se directamentc
com a directória.
§ 1.0 As determinações da estação central do llio de Janeiro
·deverão ser cumpridas como sendo da direcção geral do
trafego.
§ 2..º Em cada districto a fiscalização do serviço das respectivas estaoões compete ao encarregado do trafego no mesmo
districto.
.

· S 3.º Quando a estação-séde estiver em ramal, a estação
convenientemente collocada na rrde a auxiliará no exame das
linhas e fiscalização do serviço.
Art. 38. O serviço de distribuição dos telegrammas das es.
tações de grande movimento dentro do quadro urbano será
feito por mensageiros ou estafetas das diversas classes existentes.
Paragrapho unico. Nas demais estações o referido serviço
será feito por mensageiros.
Art. 39. Todas as estações até 3" classe terão serventes, a
juízo da directoria, para o respectivo asseio.
Art. 40. Os encarregados do estações residirão, quando
fôr possível, na mesma casa em que se acharmn estas installadas ; quando não, nas proximidades dellas.
Paragrapho unico. Quando se tratar de serviço permanente, deverá ser reservado aposento para o pernoite dos empregados, cm caso de necessidade.
Art. 41. As estações serão providas do pessoal necessario
ao desempenho do serviço, a juizo da directoria, que annualmente fará a revisão na lotação que lhes compete.
Art. 42. Aos encarregados de estação incumbe :
§ 1.º Trazer em dia todo o serviço da esta\;ão a seu cargo,
f.anto no que diz respeito ao trafego como ú cscripturação
de sua competencia.
.
~
§ 2.º Manter a estação no maior estado de asseio, os apparclhos sempre limpos, as baterias cm bom estado e todas as
pertenças da estação convenientemente tratadas e aptas para
os rcspectivo.s fins.
§ 3.º Despachar ou fazer despachar. com promptidão os
tcfogrammas, quer na transmissão pelos apparelhos, quer
na distribuição domiciliaria.
§ 4.º Distribuir o serviço pelos telegraphistas que lhes
forem subordinados e fiscalizar o de cada um.
§ 5.º Proceder diariamente a exame tanto nos autographos
do trafego local como nas cópias do serviço em transito no dia.
anterior, afim de corrigir as faltas que tenham sido cornmettidas.
§ 6.º Affixar na estação, em Jogar accessivel ao publico,
um boletim diario do estado das linhas e telegrammas retidos.
§ 7.º Adoptar nos casos extraordinarios as providencias
que o serviço e a ordem publica exigirem, dando logo parte
do occorrido aos respectivos chefes de districtos.
§ 8.° Trazer inventariados todos os objectos e pertenças
da estação.
,
§ 9.° Remetter ao chefe do distrieto, no principio do 4º mez
de cada semestre, para ser encaminhada á intendencia, uma
nota do material necessario ao consumo da estação.
§ 10. Arrecadar a renda da estação, sendo rcsponsavcl
por todas as quantias e valores que lhes forem entregues.
~\rt. í3. As estações de 4" class1~, ordPm B, !HlLIP6ío ser
convertidas em tclephonicas com serviço telegraphico, quando
a permanencia dellas como estações telegraphicas não fôr justificada pela nj:lcessidade do serviço telegraphico ou p~la con-;
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veniencia da administração publica, e apresentarem insignificante movimento de telegrammas e deficit avultado.
AI\1'. 44. E' EXPRESSAMENTE PROHIBIDA A ENTRADA DO PUBLI-

CO NAS SALAS DE MANIPULAÇÃO DOS APPARELHOS. NÃO DEVEM SER
ADMITI'IDOS NESSAS SALAS NEM MESMO OS EMPREGADOS QUE NA
ESTAÇÃO 'flVEREM EXERCICIO, QUANDO NÃO ESTIVEREM EM EFFECTIVO TRABAJ,HO.

CAPITULO VII
ESTAÇÕES,

CENTROS

TELEPHONICOS

E

LINHAS

HESPECTIVAS

Art. 45. Os postos de recebimento e transmissão do serviço telephonico podem se.r:
a) estações tclcgraphicas intermediarias do serviço tclcphonico ;
b) centros ou installações telephonicas, ligados ou não a
estações tclegraphicas, para onde convirja certo numero de
linhas;
e) estação telephonica com serviço t.elegraphico ou installação telephonica ligando qualquer municipalidade, estabelecimento particular, esta\!ão semaphorica, radiotclegraphica,
et~, á estação telegraphica vizinha;
d) installacões de assignantes em communicação com os
centros ou com as estações telegraphicas intermediarias ;
e) posto telephonico para o serviço de conse1·vação das
linhas.
Art. 46. Em caso algum a repartiç.ão construirá linha
telcphonica que não dê entrada cm centro, posto tclephonico
ou estação telegraphica sob sua immediata dependencia.
Art. 47. Todas as linhas telephonicas conservadas pela
repartição serão examinadas uma vez ao dia, ás sete !toras
da manhã.
Art. 4.8. Em cidades, villas ou povoados onde houver
distribuicão aerea de energia eleclrica, é vedada á repartição
a construcção de linhas telephonicas unifilares, ainda mesmo
solicitadas taxativamente pelos assignantes.
Art. 4.9. O serviço telephonico estabelecido nas estações
tclegraphicas ficarà sob a direcção dos encarregados destas ;
e o pessoal necessario áquelle serviço será tirado dos quadros
de linhas ou estacões, ou constará do relativo á ultima parte
do art. 53.
Art. 50. As estações telegraphicas com serviço tc\ephonico, os centros e estações telephonicas com serviço tolegmphico, funccionam, quanto ás suas relações com o publico,
como estacões telegraphicas ordinarias.
Paragrapho unico. A prestação de contas das eslações teleJ)honicas será feita r>or intermcdio das respectivas eslat;ÕPS
collectoras.
Art. 51. A's repartições publicas, municipalidades, associações, estabelecimentos commerciaes, fabris ou industriaes,
\is estações de estrada de ferro e aos particulares assiste o
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direito de peqir ligação telephonica á estação telegraphica
mais proxima, quer por linhas urbanas, quando na mesma
localidade, quer por linhas inter-urbanas, quando em localidade
differente, salvo o caso de prejuizo de terceiros.
Art. 52. As linhas. telephonicas estabelecidas de conformi~
dade com o artigo precedente serão consideradas parte integrante da l'i~de telegraphica da União, cedidas temporariamente a quem houver requerido a respectiva eonstrucção.
Paragrapho unico. Os individuas ou collectividadf's que
oh Li verem essas ligações serão considerados assignantcs.
Art. 5:l. A's municipalidades assiste o direito de requerer
o estabelecimento de centro telephonico para o serviço do municipio, cabendo-lhes nesse caso fornecer local e material o
vrover ao pagamento do pessoal destacado para o dito centro.
Art. 511. As installações telephonicas dos assignanl.rs direclamcnte ligadas a estaçõ(~S tPlegraphfra,; porkm s!'l'vir para
os fins seguintes:
1º, para transmissão 1clephonica dos l!•legrammas enderPc;aclos aos assignantes ;
2º, para transmissão t.elcphonira dos tf'l13gramrnas que o
assignantc tenha de expedir ;
3", pai·a transmissão de recados a pr,;soas J'(•~idr•ntPs na
zona urbana ;
1º, para recebimenln rfo 1·,.1·ado.;; dr pr.~~o:i;; """idf'ntrs ua
zona urbana.
Pa!'agrapho unico. Os telegrammas expedidos 011 re~bi
dos por Yia telephonica denominam-se ti?lrplumrmns r os recados por es;;;a mesma via l rocados rknnm i uam-se 1ihonogrmnmas.
Art. 55. As inst.allações dos as~ignantes l igacl:is aos centros
telephonicos podem servir para os fins seguintes :
1º, conversação com todos os outros nssignanles :
2", convrl'sação com as pi>ssnas que RI' n111·1•;;p11t:irp111 na
cabina publica do centro, si a hou\·rr ;
3°, •eonvitc a qualquPt' rwssoa 1·Psir!Pnl,. na zona ul'lJana
para conversação a hora marcada, por intermedio do centro.
Art.. 5G. O recado a Pxpndil' :·1 1ws,,na ·i·onvidada, no raso
ela alinPa 3", denomina-se aviso de r·ha111adv tl'leplumico.
Art.. 57. Rão deveres dos assign:intes :
1 º, pagar pontualmente as contrilmiçõrs a qur forem obrigados, segundo a tarifa em vigor;
2º, depositar na estação collectora a importancia correspomlente á · despeza presumivrl de um mez para a transmissão de trlegrarnmas, a qual fi1·nrá sujei1a a rpforço, 0aso
s0 torne deficiente ou sr f'sgote :
3º, comnmnicar sem demora á esl ação collf'dnra qllalquer :iccid•mte que occorra na linha ou no apparelho ;
dar conhccinwnt.o á estação collect01·a de qualql!Pr mudança que deseje cffectuar na direcc;ão da linha 011 cnllocação
cio apparelho ;
5º, pagar as despezas com as mudanças a que s0 refere a
alinea anterior ;

'•º,

.3\ indemn.iaa.r. 6 oUS.tQ dos .repÍIJ'01 iQ&\ufú;lhá1inotivados pol1

·~.Olmlnos occorridos· dentro do terreno cQroado de propriedade do

·. · ,,
7º, pagar o concerto ou a substituição do apparelho
quando damnificado propositalmente OlJ por negligencia;
8º, tratar os apparelhos com o maior zelo, não os desmontando nem modificando ;
9º, pedir providencias attinentes a assegurar o sigillo
'de ·sua oorrespondencia, sempre que suspeitar que este está
sendo prejudicado;
.
· 10, communicar com antecedencia á Repartição Geral dos
· Telegraphos a resolução de deixar de ser assignante, para
que a linha possa ser recolhida e o apparelho retirado,
Paragrapho unico. As municipalidades a cujo pedido forem estabelecidos centros telephonicos ficam responsaveis pr!o
cumprimento dos deveres que assistem a todos os ass ignan!Ps.
Art. 58. A Repartição Geral dos 'l'elegraphos obriga-se
para com os assignantes :
1º, a conservar as linhas em bom estado, removendo com
.a maior promptidão possivel qualquer accidente de que tenha
conhecimento ;
2º, a mandar entregar aos assignantes os telegrammas
que lhes forem dirigidos, quando as linhas se acharem interrompidas ;
·· 3º, a zelar pelo. sigillo telephonico tanto quanto pelo
telwaphico, sendo passivei das penas do art. 441 deste mgulame:ilto o empregado que se apossar de correspondencia frlephonica e comprometter o sigillo;
4º, a prevenir imrnediatamente aos assignantes que não poderá responder pelo sigillo, todas as vezes que occorrer ron' tacto accidental dr linhas dn dois ou mais assignantrs, Prnquanto durarem os aceitfonf()S:
5°, a remover sem onus, algum para os assignantes, qualquer defeito de construcção ou qualquer accidente que difficulte ou impossibilite a correspondencia que tiver de sP. p,ffectuar entre dois delles em communicação por commutai.:ão do
centro telephonico ;
·6º, a empregar nas installações telephonicas de 8Ua dependencia todos os meios necessario8 a preservar, tanto qunnto
possivel, as pessoas fl brns dos assignantes contra os effoitos
-das descargas atmosphericas e correntes de alta tensão.
Art. 59. A taxa de conv,ersacão nas cabinas será cobrada
· adeantadamente e segundo a tarifa que estiver em vigor.
Art. 60. A Repartição Geral dos 'l'elegraphos reserva-se
os direitos seguintes:
· 1º, de suspender, sem prévio· aviso, o serviço a qualquer
assignante que dei~ar de ser pontual nos pagamentos ;
2º, de suspender o serviço telephonico, em geral ou parcialmente, por ordem do Governo Federal, em razão do interesse
do Estado ou da segurança publica ;
3°, de suspender o serviço a qualquer assignante, com aviso
prévio, quando a conveniencia do serviço o exija.
Pa~agi'apbo unico. No caso de que trata a alinea 3ª, será
o assignante indemnizado cto custo da construcção da linha, com

~·assignante;

rn annos; findo este prazo,
cessará o direito a qualquer indemnização.
·
Art. 61. A Repartição Geral dos Telegraphos não se re- .
sponsabiliza pela transmissão exacta dos telegrammas e recados por via telephonica, devendo todavia os telephonistas empregar todos os esforços, repetindo e soletrando as palavras,
para que sejam bem comprehendidas.
Paragrapho unico. Sempre que o assignante o desejar,
os recados ou telegrammas transmittidos pelo telephone serão confirmados pelo correio.
Art. 62. As horas de trabalho serão reguladas por accôrdo entre a repartição e os interessados. segundo as circumstancias locaes.,
ll depreciação de 10 o/o ao anno, até

, CAPITULO VIII
ESTAÇÕES RADIOTELEGRAPHICAS

Art. 63. As estações radiotelegraphicas interiores, cost.e:ras ou estabelecidas em ilhas vizinhas do littoral, destinadas ·
á correspondencia publica, a cargo da Repartição Geral dos
Telegraphos, dividem-se em tres classes: de pequeno, médio
e grande alcance.
1.º As de pequeno alcance são aquellas cujo raio de acção
11 ão excede a 200 kilometros.
,
· 2. º As de médio alcance são aquellas cujo raio de ac&'ão
fica comprehendido entre 200 e 800 kilometros.
3.º As de grande alcance são aquellas cujo raio de acção
exceda de 8'00 kilometros.
Art. 64. As estações radiotelegraphicas ficarão sob a jurisdicção do engenheiro-chefe do districto dentro do cujos
limites se acharem.
Art. 65. Essas estações ficarão a cargo de telegraphistas
pniviamente habilitados nos manejos dos respectivos apparelhos.
Art. 66. O emprego das ondas elecLricas obedecerá ó.
rcgu lamentação internacional.
Art. 67. As estações radiotelegraphicas de grande alcance
são equiparadas ás estações principaes, as de pequeno e médio
Blcance ás de 1ª classe.
CAPITULO IX
SERVIÇO PNEUMATICO

Art. 68. Nas localidades onde houver estações urbanas ou
succ.ursaes f\ a correspondencia :flntre estas e a nst.ação principal
fôr mtensa, poderão ser estabelecidas canalizar.:õcs pnemnaticns
para maior celeridade do serviço.
Paragrapho unico. No proprio edifício rias c~fae.õcs poderão tambem ser montados tubos pneumaticmi, quando a
o~dem. e n rapidez do serviço interno aconselharem essa prav1dcncia.
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Art. 69. O trafego pneumatico ficará a cargo do pessoal
das estações, sob a fiscalização do encarregado da estação principal, e a conservação das canalizações a cargo do pessoal de
linhas, sob a fiscalização do chefe do districto.
CAPITULO X
ESTAÇÕES E POSTOS SEMAPHORICOS

Art. 70. As· estações semaphoricas ao longo da costa da
União para a correspondencia com os navios ficam, para uniformização do '>erviço, sob a immediata direcç~o de um telegraphista-chefe, com o qual se entenderão os engenheirosohefes dos respectivos districtos, e são de duas categorias:
a) estações semaphoricas propriamente ditas ;
b) postos de vigias marítimos.
§ 1.º São consideradas estações semaphoricas propriamente ditas as que trocam recados com os navios e, ligadas
á rêde telegraphica, podem entregai-os ao percurso electrico.
§ 2.º São postos de vigias maritimos as torres ou mastros
que apenas trocam signaes de serviço maritimo, taes como pedidos de soccorro, praticas, etc., e assignalam as evoluções
dos navios á entrada dos portos.
__._. Art. 71. As estações semaphoricas correspondem-se por
nrnio dos signaes do Codigo Marítimo Internacional.
Art. 72. As estações semaphoricas funccionarão durante
·todo o dia, começando um quarto de hora antes de nascer o
sol e terminando um quarto de hora depois do occaso.
Art. 73. As estações semaphoricas prestarão todas as informações que, a bem da segurança publica, da fiscalização
aduaneira e da navegação, lhes forem exigidas pela estação
telegraphica a que ostiverem subordinadas, ou por autoridade
estranha,· em caso de urgencia, dando conhecimento, sem demora, á administração por intermedio do chefe immediato.
Art. 7 4. As estações semaphoricas deverão informar cm
aviso marítimo ás suas collectoras, para que estas deem conhAr,imAnto ns autoridadrs a quem intoresRar possa Robro os
factos seguintes:
1º, apparccimento de navios ou -transportes de guerra,
nacionaes ou estrangeiros, indicando a nacionalidade e outros
quaesquer esclarecimentos ;
· 2º, passagem de todo e qualquer navio mercante com destino ou não aos portos das proximidades ;
. 3º, todos os accidentes extraordinarios que occorrerem
nas aguas locaes.
Art. 75. As estações semaphoricas deverão transmittir
ás estações tclegraphicas que lhes forem determinadas pela
administração avisos marítimos notificando as occurrcncias
havidas nas aguas Iocaes.
Art. 76. As estações semaphoricas e postos de vigia situados. nos Estados ficam subordinados á estação telegraphica mais proxima.
·
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Art. 77. Os postos de vigia maritimos são de duas classes:
P classe - os situados em portos que tenham servico
1·egular de paquetes transatlanticos e os cm correspondencia
com estes;
2• classe - todos os outros postos.
Paragrapho unico. As estações semaphoricas serão providas de vigias ou telegraphistas auxiliados por um ou mais
vigias, segundo a respectiva impol'Lancia.
TRAFEGO SEMAPHORICO

Art. 78. :Em todos os pontos do littoral, onde o cx1g1rem
as conveniencias do cornmercio e n:wegação, haverá mastros
de signacs de bandeiras A se estabdece1·ão os apparell10s scrnaphoricos a<ioptados pelas ronv<'nções intPrnaciona1~s.
Art. 7!L Os telcgrammas smnavhoricos trocados com os
Irn\·ios qtw !lassam ú vista das estações devem ,,,.. ,. n~digidos
cm portugucz ou cm signaes do Codigo lJnivPrsal.
Ncst1• ultimo caso considcram-sn r.omo f.cl1•grammas redigidos em linguagem cifrada, para os cffoitos da taxação.
~ 1.º All>m das indicações onlinai·ias, dPYí'lll os t.clegramrnas semapltot·icos destinado:; a navio traz1'1' o nonw e o numero official do destinatat·io n a sua nacirnrnlidadP.
l!l
~ :.!." Todo telegramma semaphot·ico dt>Vl) f.rnwr no preamhulo a irn.licação smnazilwl'ico.
Al't. 80. Os tPlPgl'ammas sPnin.phori~·os podPrão ser de
tres cspcciPS:
1•, telcgrammas semaphoricos propriamPnte ditos;
2ª, telcgr·ammas clectro-semaphoricos ;
3'', telpgrammas avisos maritimoR.
Art.. 81. · Os t.elegrammas Rmnaphor·icoR propt·iamente
ditos não u~em transmissão Pl<'dl'ica, mas »•Ílllt>nfe a f ransmissão por signaeR do Codigo Unin•1·sal enl.rl' as psfaçííPs e os
navios.
Arf .. 8:.'. Quando Sfl dl\Slinarem aos navios, devem estes telf~grammas ser depositados na esf.a(;ão spmaphol'ica ; quando
provenham dos navios, se1·ão entrpgues p1•Ja 1~stação ao desti1iatm·io residente na localidade.
Arl .. 83. São telegrammas elf'ctro-semaflhoricos os tPlcgrammas t1·ocados eom os navios por intermedio d1' cstacõeR
scmaphol'icas P das linhas telPgraphicas ou IP1Pphonira8. ·
Art.. 811. Os lf'legrammas derf.J·o-spmaphoriros, quando .
r!Pstinados aos navios, são tt·ansmittidos de qualquer procedi>ncia por inferrnPdio ri" linhas telr!gra1>hira:; ou tplephonicas
á estação iwmaphorica respectiva, qu<' o transmiff i1·á aos
navios.
Art. 85. TPlPgrammas avisos-maritimos são m; originarios das estações semaphoricas com dPRtino a qualqun localidade do paiz, communicando as ocrmT•~ncias rnaritimas
de que possa tomar conhecimento.

ACTOS DO PoDER

txE:ctiTJV() .

Art. 86. Esses telegrammas podem ser particulares ou
officiaes ; nos telegramrnas officiaes sernaphoricos expedidos
do navio no mar o carimbo é substituido pelo signal indicativo do commando.
Art. 87. A taxa d() qualquer tclegramma semaphorico é
de um franco, uniformemente cobrado segundo o c11uivalente
em vigor, devendo addicionar-se-lhe a taxa de percurso
electrico, caso o haja, calculada pela tarifa em vigor.
Art. 88. A taxa semaphorica, ou a totalidade da taxa no
caso de haver percurso electrico, é cobrada do expedidor
quando o telegramma fôr dirigido aos navios, e do destinatario
quando procedente de navio.
Art.. 89. A pedido do expedidor, os tclegrammas provenientes de navio poderão ser transmittidos aos seus destinos
em signaes do Codigo Commercial.
Art. 90. Salvo esse caso, os telegrammas serão sempre
traduzidos para seguirem o seu destino.
Art. 91. Na estação ao serviço da praça do commcrcio da
Capital Federal e nas estações em portos quaesquer ou praças
commerciaes dos Estados se farão assignaturas de 5$ mensaes, que darão direito ao assignante de receber cm seu domicilio, quando este não distar mais de um kilometro da
estação, participação dos navios entrados e sabidos.
Art. 92. Logo que haja assignantes que queiram receber
os avisos do movimento do porto da Capital Federal pc!n
tollphone, será estabelecido na estação da praça do commercio
um centro telephonico para a distribuição dos avisos e farse-ha a construcção de linha especial para. esses avisos, de
accôrdo com o estabelecido no art. 51.
Art. 93. Qualquer pessoa tem o direito de pedir ·á estação
de serviço marítimo da praça do commercio que lhe mande
ao domicilio, dentro dos limites da distribuição, aviso da entrada de determinado navio, mediante a taxa de .um franco,
cobrado segundo o respectivo equivalente om vigor.
'
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TITULO II
Trafego telegraphico

CAPITULO XI
USO DO TELEGRAPHO

Art. 94. O direito de correspondencia por meio dos telcgraphos da União é reconhecido a todos.
Art. 95. O Governo reserva-se a faculdade de suspender
.
o serviço interior e mesmo o internacional por tempo indeterminado, quando julgar necessario, ou em geral ou· sómente em
determinadas linhas e para certa categoria de correspondenoia, obrigando-se, porém, a prevenir immediatamonte .
todos os governos contractantes da União Telegraphica, quando
eo tratar ,d~ eer'\riço internacionul. (Art,<. 8º da Convenção do

s._ p~~rsb!JJ,'g_o. t , '

·· Art. 96. Não terão curso nas linhas· telegraphicas da União·

os telegrammas contrarios ás leis do paiz, á ordem publica, n

moral e aos bons costumes e aquelles cuja falsidade Sf'ja reconhecida. ( § 7º da Convenção.)
§ 1.º A censura destes telegrammas cabe aos rncarregados
das estações, havcado recurso para os chefes de districb,
para a directoria ~;eral dos 'felegraphos e ainda para o ministro da Viação e Obras Publicas.
§ 2.º Quando por este motivo deixe de ser transmittido um
telegramma particular, será o expedidor immediatamente prevr.mido, eabendo-lh11 a restituição da taxa.
§ 3." Os telegrammas de serviço publico não são sujeitos á
censura.
Art. 97. O expedidor de um telegramma particular é
obrigado a legitimar sua identidade, todas as vezes que· a isto
. fôr convidado pela estação onde apresentar o l.elegramma.
§ 1." A identidade poderá ser provaria por testemunho
de duas pessoas conhecidas do encarregado da rstação, ou por
passaporte e cartas de naturalização.
§ 2." Ao expedidor por sua wz eabe o di1·eito de mandar
tr::msmittir a sua assignatura l~gitimada, raso cm que pagará
a taxa do aviso a expedir.
§ 3." Quando se tratar de serviço publico, a assignatura da
autoridade só póde ser reconhecida legitima si fôr acompanhada do carimbo ou sello official ; e no caso em que se torno
np,cessaria a legitimação da assignatura por exigencia do s~YÍ\.'-O telcgraphico, quando reconhecida por tabellião.
'
Art. 98. O direito ao sigillo dos telegrammas é absoluto,
e a directoria geral dos 'felegraphos vebrá pela perfeita obscrvancia delle por parte do pessoal sob suas ordens.
Art. 99. Só o expedidor e o destinatario de um telegramma
ou seus procuradores teem o direito de requerer cópias d!'ntro
rio prazo marcado para a conservação nos archivos.
Paragrapho unico. Para o serviço interior o prazo será de
seis mezes, para o internacior..al 10 mczes pelo menos r, para o
radiotelegraphico 12 mezes.
Art. 100. A Repartição Geral dos 'felcgraphos não acceita
rnsponsabilidade alguma por motivo de serviço interior o
internacional. (Art. 3º da Convenção.)
§ 1." Serão tomadas todas as providencias para garnntfr
a regularidade e presteza do serviço interior.
§ 2." Os fios internacionaes serão estabelecidos em numero sufficiente para satisfazer a todas as exigencias do serviço. (Art. 11, cap. I, do Rcg. Internacional. Revisão do
Lisboa, art. 4º da Convenção.)
·
CAPITULO XII
TELEGRAMMAS E

SUA

CLASSIFICAÇÃO

Art. 101. Os telegrammas, quanto ú sua procfülp,ncia e
cJp,sf.ino, dividom-so em telegrammas inlcriorcs o i11tcrnacionacs.
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§ f.º São interiores quando as estações de procedencia e
destino se acham dentro do paiz.
§ 2.º São internacionaes quando procedem de localidade
'.)ertencente a outra nação ou a ella se destinam.
· Art. 102. Quanto á especie da correspondencia. os telegrammas se dividem em officiaes, de serviço e particulares.
§ i.º São telegrammas officiaes ou de serviço publico os
que emanam de autoridade federal em exercício, devidamente
autorizada a fazer uso do telegrapho, e, versando exclusivamente sobre assumptos de administração, tenham o caracter de urgencia.
§ 2.º São igualmente considerados telegrammas officiaes
os que, ainda referentes ao serviço publico, forem expedidos
veios presidentes do Senado, da Camara dos Deputados Federaes e pelos governadores de Estado ao Governo Federal,
aos presidentes do Senado e Camara Federaes e aos governa- ,
dores dos outros Estados. (Lei n. 391, de 7 de outubro de 18!:!6.)
§ 3.º No serviço internacional essa denominação se estende aos telegrammas dos chefes dos Estados, ministros, commandantes em chefe das forças de terra· e mar o agentes
diplomaticos e consulares das nações que fazem pat'le da
União Telegraphica Internacional.
. § 1.° 'l'elegrammas de serviço são os que comprehendcm
ordens, providencias, informações ou pedidos c01H·.ernentes ao
serviço telegraphico.
(l § 5." São telegrammas
particulares os expedidos pelo
comm~rcio, particulares, etc., e podem ser, segundo as condições para a transmissão, ordinarios, urgentes ou de força
maior.
§ 6.° Os telegrammas das autoridades estaduaes são considerados como ordi•narios, com a vantagem da rrducção de
75 % nas taxas quando apresentados por funccionario estadual habilitado pelo respectivo governo, sendo o assumpto
referente á adminisf.ração puhliea. (Lri n. 3!H, dP 7 do oulubro de 1896.) ·
§ 7.° O Governo I•'ederal entrará em accôrdo com os governos dos Estados para regular o modo de pagamento dessas
taxas. (f,ri 11. 3\ll, de 7 de outubro de 1896.)
§ 8.° São de força maior, preterindo portanto quaesquer
outros, os telegrammas dando avisos de incendio ou prevenindo da occurrencia de qualquer desastre, perturbação da ordem publica, e as communicações das providencias dadas sobre
taes occurrencias.
§ 9.° Nenhum funccionario federal deve expedir como
officiaes telegrammas que tratem de assumptos alheios ás
suas attribuições legaes.
Art. 103. Os telegrammas officiaes, para que sejam
acceitos como taes pelas estações telegraphicas, devem satisfazer ás seguintes condições :
,
i", trazerem a declaração de tratar de serviço publico e
; o sello,. carimbo ou assignatura da autoridade que os expede ;
2ª, serem expedidos por funccionarios federaes a que te'Ilha sido concedida a faculdade de fazer uso do telegrapho,
e ser~m destipados a outros funcciop.arios.
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Paragrapho unico., Só serão acceitos como officiaes .os telegrammas dos funccionarios fcderaes devidamente autorizados pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas.
Art. 104. O direito de expedir telegrammas officiaes transmittc-sc durante o i111vedi1rn~11to do funcciunal'Íu effectivo, ao
seu substituto legal, sómente quando a estação iclegraphica
tiver sido avisada officialmente dessa substituição.
Paragrapho unico. Não é pormittido, porém, a qualquer
funccionario federal que possua a faculdade de expedir telegramnrns, cxigi1· a transmissão de kkgralllllnts assignadus por
outro, embora de sua dependencia.
Art. 105. A resposta a um telegramma official será expedida t·omo official quando fôt· apresentada c assig11ada polo
proprio destinatario do primeiro telegramma e dirigida ao
expedidor deste e tratar de assumpto r!'lativu ao ohjecLo do
ielogramma originario.
Paragrapho unico. A verificação da autltettl icidade da hssignatura e da identidade do expedidor scrú feita pclns meios
indicados neste regulamento. (Art. U7, § ::!º.)
Art. 106. U direito de expedir como offil'ial a resposta a
um telegramma desta categoria, cessa logo que fôr aproveitado uma vez. O expedidor da resposta deverá apresentar na
estação o telegramma recebido, sobre o qual o empregado
lançará a nota de ter sido respondido.
Art. 107. O destinatario de um telegrarnma official deverá,
em geral, expedir a resposta pela mesma c:;tação 11or o:tde
recebeu o telegramma.
Art. 108. Os telegrammas dos agcntes consulares sú podem
ser considerados como de serviço publico, para os effeilos de
prefr1·1•11(·.ia na trn11smissão, quando cfü·igidos a p<•ssoa official ou quando tratem de negocios relativos ús suas funcções.
(N. 3, art. 15, cap. 5 do Reg. Internacional. Revisão de Lisboa.)
Art. 109. Os autographos dos telegrammas transrnittidos
como of'ficiaes serão enviados á sub-directoria da contabilidade para a devida conferencia e preparo dos elementos estatísticos. (Art. l!i, ;rap. !i, da Ht~visfio t!P Lislioa.)
ArL 110. Os telegrammas do serviço se dividem em
1", tclegrammas de serv iç.o propriamente ditos;
2", avisos de serviço.
Art. 111. São telegrammas de scniço pro11riamcnte dito aquelles que toem por objecto 11ualquer assumpto de servi\:o. Nesses telcgrammas não se transmilte a assignalura,
pois são eommuuicações de estação a estação ou de administração a administração, e devem ser redigidos eom as abreviaturas
adoptadas e as que de futuro se estabelecerem. (N. G, ar!. 1G da
HPvisfio ·de Lisboa.)
A!'f. 112. Os avisos de serviço são trocados pntre as estações tclegraphicas, dirão respeito ao serviço das linhas ou
das transmissües e não terão enderer:o ne.m assignabtra. (Ns. 7,
8, U, 10 " 1f, art. 1G, rap. ô, da HPvisão rln Lisboa.)
Paragrapho unico. Os avisos de sc>rviço não podem ser
expedidos sem que sejam preyiamente Pscriptos pelo chefe
da estação, chefe de turma ou fiscaes do S('rviço das com•

panhias estrangeiras no paiz, de modó· que fique cópia no archivo.
.
·
· ·
·
Art. 113. São tambem avisos de serviço os telegrammas
dirigidos. á administração sobre o estado das linhas e os qua
transmittem ordens .ou respostas a essas ordens.
CAPITULO XIII
REDAcç,\o DOS 'I'ELEGI\AMMAS

Art. 114. Os tclegrammas devem ser escriptos, tanto quanto possivel, em formulas com os respectivos dizeres impressos, que se acharão á disposição do publico nas estações tclegraphicas.
· § 1.º A minuta dos telegrammas deve ser escripta em caracteres legiveis, com lettras, algarismos e pontuação que possam ser transmittidos pelos apparelhos em uso.
§ 2.º Todas as correcções que o expedidor fizer na minuta,
incluindo, riscando ou entrelinhando palavras, devem por elle
ser reconhecidas em declaração expressa, que fará abaixo da
assignatura.
Art. 115. O texto dos telegrammas poderá ser redigido
cm linguagem clara ou secreta, dividindo-se esta ultima cm
lin9=µagem convencionada e cifrada. Cada uma destas Jingua ..
gertt! poderá ser empregada só ou conjunctamente no mesmo
telegramma.
§ 1.º Linguagem clara é a que apresent~ sentido comprehensivel em uma ou alguma das linguas autorizadas para
correspondencia telegraphica internacional, a saber: portuguéza, franceza, inglcza, allcmã, hespanhola, italiana, hollandeza e latina.
§ 2. 0 Entende-se por telegramma em linguagem clara aquclle cujo texto é inteiramente redigido em linguagem clara.
§ 3.º Linguagem convencionada é a que se compõe do
palavras que não formem phrases comprehensiveis cm urna
ou alguma das línguas autorizadas pàra correspondcncia telcgraphica em linguagem clara. As palavras em linguagem convencionada não podem ter mais de 10 caracteree segundo o
alphabeto Morse. As palavras reaes ou artificiaes devem ser
formadas de syllabas que se possam pronunciar segundo o
uso corrente de uma das linguas indicadas acima. (Art. 8º do
cap. 4º da 'Revisão ·de Lisboa.)
§ 4.º A linguagem cifrada é a que '3e forma de grupos ou
series de algarismos arabes, com sigQ.Hicação secreta; de lettras,
exc!Uidas as accentuadas; de grupos ou series de lettras com
significação secr,eta, e tambem a que se fórma de palavras,
nomes, expressões ou reuniõrs de lettras que não preencham
as condições de linguagem clara. (Art. 9º do cap. 4º da Revisão de Lisbóa.)
·
·
§ 5.º A presença de endereços convencionaes e marcas
commerçiaes, de cotações de bolsa e de lettras que represeni~m
~Q,<lia~ ~o ~mm~rp~_o. d~ Mtras.. AJUEl ~epreªentem o~
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signaes do oo_digo . internacional. de signaes empregados nos
telegrammas maritimos, de expressões de uso corrente na cor·respondencia usual ou commercial, taes como Com, Fob, Gif,
Cap, Svp, ou qualquer -0utra analoga, cuja apreciação pertença
ao paiz que expede o telegramma, não altera o caracter do telegramma em linguagem clara.
§ G.º A estação transmissora púde exigir o vucalmlario
convencionado como elemento de fiscalizat.;ão e verifieat.;ão da authenticidade das palavras empregadas.
Art. 11G. As diversas partes de que se compõe um Lelegramma devem ser escriptas na seguinte ordem : 1 ª, as indicações
eventuaes ; 2ª, o endereço ; 3ª, o texto ; 4ª, a assignatnra.
Art. 117. Indicações eventuaes são as que o expedidor devo
escrever antes do endereço e relativas á entrega do telegramma, á resposta paga, a aviso de recepção, a telegrammas
urg0ntes, cotejados, a fazer seguir, etc.
Essas indicações podem ser escriptas com as fórmas abrevi:ulns abaixo, postas entre parenthesis, e que serão contadas
por uma sú palavra :
Privados urgentes (D) ;
llcsposta paga (RP) ;
llesposta paga x palavras (RPX) ;
Ilesposta paga urgente (RPD) ;
Hesposta paga urgente x palavras (Rl'DX) ;
Telegramma cotejado (TC) ;
'J'elegramma com pedido de recepção telegraphica (PC)~
'folegramma com pedido de recepção postal (PCP) ;
Faça-se seguir (FS) ;
Porte registrado (PR) ;
Expresso pago ou proprio (XP) :
Expresso pago telegrapho (XPT)
Expresso pago carta (XPP) ;
Entregar em mão propria (MP) ;
Telegrapho restante (TR) ;
Posta restante registrada (PGR) ;
Varios endereços (TMX).
Art. 118. O expedidor deve escrev<'t' na minnta, e immediatamcnte antes do endereço, as indicações ewntuae;:; relativas á entrega, à resposta paga, a aviso de n!f:epçfw, a telegrammas urgentes, cotejados, a fazer seguir, mão propria, etc.
Art. 119. O expedidor de um telegramma multiplo deve
escrever, conforme o caso, essas indicações antes do endereço de
cada destinatario a que podem ellas interessar ; todavia, quando se tratar de um telegramma multiplo urgente ou com- cotejo, é sufficiente que as indicações relativas á urgencia ou ao
cotejo sejam escriptas uma só vez e antes do primeiro endereço.
Art. 120. O endereço deve cowitar ele dua>; palavras no minimo. a pl'imeira indicando o domicilio do dnstinalal'io, a soguwfa ()(•signando a estação telegraphica tio dnstino. O nndereço deve ter todas as indicações necessarias para garantir
a entrega do telegramma sem indagações nem pedidos de in!ormações ; convindo, portanto, os seguintes esclarecimentos :_
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i º, para as grandes cidades, o endereço deve fazer men·
cão da rua, numero da casa, e, na falta, deverá conter a profissão do destinatario ou outras indicações uteis;
2º, ainda para as pequenas cidades, o nome do destinatariiJ
deve vir acompanhado, quando fõr possivel, de indicações
complementar~s. capazes de guiar a estação do dcsti110 110 caso
de alteração do nome proprio ;
:-!'', a me111;ão do 1>aiz dcstinatario ou da sua sulJdivisão
tnnitorial, todas as vezes que puder haver duvida sobre a direcção a dar-se ao telcgramma, mor·meutc cm r·aso de homonymo;
li", a ultima palavra do endereço deve ser, em geral, o
nome da estaçiio telegraphica do destino. Este nome só pódc
ser· seguido, no caso de correspondencia intemacional, do
nome cio paiz ou sub-divisão tel'ritorial do drstino nu d0stcs
dois llOlllPS.
Quando a estação destinataria não constar da nonH•11clatura official, a designação do paiz do destino é obrigatoria.
§ 1.° O endereço póde ser escripto sob uma fórma convencionada ou abreviada, sendo, porém, ncccssario, para a
entrega, que haja accôrdo entre o dcstinatario e a estação telegraphica do destino, nos termos dos arts. 184 a 187.
§ 2.° Os telegrammas cujo endereco não preencher as condiçifos indicadas, sPrão no 1•íntanto transmiltidos com ·risco do
expedidor, que em todos os casos soffrcrú as consequcucias da
in~ufficiencia do endereço.
Art. 121. O texto de um telegramma póde conter passagens
o:n linguagem clara e em linguagem secreta.
Art. 12~. São acceitos tarnbern os telegram111as sem texto.
Art. 123. O expedidor tem a faculdade de escl'eH'l' a
assignatura com a fórma abreviada, e até pódc omittil-a, devendo indicar o seu r.ome e morada, para quaesquer effcitos
Jegaes, no Jogar proprio do respectivo impresso, ficando obrigado a todas as exigencias relativas ú authenticidade da coercspondencia.
CAPITULO XIV
APRESEN'l'AÇÃO DOS TELEGl\AMl\I.\S

Art. 124. Por occasião da apresentacão de um telcgramma
o empregado que o taxar fará entrega ao expedidor de um recibo em que serão mencionados o destino, o numero que toma
o t.elegramma, numero de palavras e a importancia da taxa.
Paragrapho unico. Aos expedidores de tclegrammas officiaes não se fornecerá recibo.
Art. 125. Os telegrammas apresentados cm papel avulso
nas estações serão collados nos impressos adaptados, antes de
passarem para a transmissão.
Art. 126. E' rigorosamente prohibido a qualquer empregado escrever em parte ou no todo os telegrarnmas do pu ..
blico, emendai-os, corrigil-os ou alterai-os por qualquer
fórma,
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Paragrapho uuico. Quaudo o original de um tnlcgramma
f'l11· difficilr11c11le legivel ou incorrectameute r·Pdigido e fóra
dos f.f't'111os regulamentares, deve o emprcg:ido da t!t<tação i11d ic;i1· ao oxpedidor ou a seu representante as sulJHtituic;.õm; ou
r1•1\tificai;ões que fo1·em necessarias, e exigir lJlle elll\ as fac;a,
d•\ 111odo que as minutas dos telegrammas uãu snja111 11mwa
111odil'icadas sem participação dos nxpedidores l~ seja111 nr1l.1·i-guns ao mnpregado da tra11smissão em co11fo1·rn idad1\ 1·.01r1
as disposições do regulamento.
Ad. 127. O empregado da estação deve exigir do e:qiudido1·
111rn escreva o seu nome e reside1rcia no Jogar que lhn ú dnsU11arlo no impresso respectivo. Essas imlicaç.ões coustitun111 i;c ::;t·Pdo telegraphico.
Art. 128. Quando o estado do fu11ccio11a1w·r1lo das 1i11 ltas
f.d1•grnpl1icas não permitLa serviço cfo Lt·a118111issão rapirla,
1fovn o Pmpregado da taxa informar d••ssa eireu111sta111· ia ao
espl«lidor', de sm·te que este sú faça a unLt·1•ga do seu LclogTa11rn1<t cm1 formando-so com a dmnot·a qw: possa lia vcl' no
s1H·vi1.:o, o que dever(t dcclarnl' na pl'opria mi11ul.a, ari111 de
"'' i Lar· !'1•cl :1111a1;õcs vosteriore;;.
Ar·L. l~U. Os emp1·egados deve1·ão prestar ao puulieo todos
ps esclarecimentos que possam ser utcis para exped içfío da
no1·1·espondeucia e facilitem o melhor uso do tl\legraµJ10 pelo
1'."pcdidor.
CAPITULO XV
T.\XM).\O IJU8 'l'ELEUllAMMA8 E COBllANI).\ IJ.IS 'l'.1\.\8

,\l'f .. DO. A taxa dos f.clcghunmas é cal<;ulada por pal:nr·.i
'" simples, tanto para os telegr:unmas i11f.c1·io1·es 1".01110
os int.Pr11aciona1•s,
salvo casos csp•'ciacs p1·,.yislo8
1•111 lr•i.
!." l'arn o serviço dos telegrammas urlrn11ns (arl.. ::':.'li)
1· igor·ar·ú a fó1·1wt do telegramma normal de 20 palan·as.
~ :!." A taxa dos t.elcgramrnas trocados 1ia mosma local idadn ei1trn as .. stações da repartição e as das Psf.rarlas d<' fori·o
1•111 l.r·afpg-o mnf.110 serú igual A taxa fixa dn GOO r0is, salvo casos
pr .. visf.ns P111 lei.
§ ::!.º A taxa dos radiotelcgrammas será calculada de aceúrdo com a f.abella em vigor.
:\ l't.. 13 l. A cobrança das taxas dfectua-sn no posf.o do
111·iw1·d<'ncia.
I ." Exl',t)pL11ar11-so os fnl1•gr:urn11as 1·0111 a i11di1·a1:iio de
/ar,:n-se s1:1ru.ir
despnzas d1: cmHluci;ão <: a~ 1a xas dos f f'I ef'r·a111rr1as Sf'lll<l[Jhor·icos o os de imprrrnsa. qri:urdo assi111 r·pqunrido, que são cobradas pela estação dcsUnaLaria, e hem as'lirn
OH f n!Pgrnmrnas estaduaes, quando préviamente combinado.
:!.º Todas as vezes que houver cobrança 11a esfac;.fío f.pr·111 i11al, Sl'm que haja para isso pr1\vio ajustr. só s1:t·:í .. nt1·r•gu1:
o f1•l1•p·:rnrnia ao dPstinatario 111cdianfl• paganwnfo da taxa
d1:vida.
·
§ :l." Quando a esl.ação expedidora de u111 fclcgram111a a
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faler seguir tiver motivo par& duvidar do pagamento por
parte do destinatario, o expedidor deixará ..em deposito a ímportanoia àa · taJJ.a, que lhe serã :restituida, 1080 que o destinatario a' ho~ve.- pago. · ·
··' '

CAPITULO XVI
CONTAGEM DAS PALAVRAS DOS TELEGRAMMAS

Art. 1311. Tudo quanto o expedidor escrever na minuta do
seu telegramma para ser transmittido entra no calculo da
taxa, salvo os signae11 de pontuação, apostrophos e traços de
união, que não serão taxados, cuja transmissão, porém, só é
obrigatoria no servico interior.
1 1. 0 Os signaes que só servem para separar na minuta
different.es palavras ou grupos de palavras de um telegramma
não são taxados nem transmittidos.
1 2.Q O nome da estação expedidora, a indicação de via, u
· numero do telegramma, a data e hora da apresentação, as palavras, numero ou signaes que constituem o preambulo não
eão taxados. Destas indicações, as que chegarem á estacão destinataria figurarão na cópia a entregar ao destinatario.
§ 3. • O expedidor póde inserir toda• ou algumas indicações no texto do seu telegramma, e nesse caso serão contada~
para a taxação.
{{.• Art. i33. A contagem da. palavras pela estação expedidora é decisiva tanto para a transmissão como para as contas
· entro as administraoões.
Art. 134. Não são admittidas as ligações ou alterações contrarias ao uso da língua. Comtudo, nos nomes proprios de cidades e paizes, nos nomes de familia, nos de logares, praças e
ruas, etc., nos nomes de embarcações, nos numeros inteiros ou
fraccionarios escriptos por extenso, contam-se as palavras
empregadas pelo expedidor para exprimil-as.
_
Parj,\grapho unico. Quando o telegramma contiver reu' nií\o ou alterações de palavras do paiz do destino contrarias
'ao uso deste, a estação de destino reclamará do dcsf inata rio
o importe da taxa cobrada a menos, e o telegramma só será
entregue depois do pagamento da taxa complementar. No caso
de reousa do pagamento, será dirigido um aviso á estação expedidora nestes termos:
Rio de Londres 3 h. pm. N. . . (nome elo destinatai·io ....
reproduzir as palavras reunidas abusivamente ou alteradas)
• , . . • (indicar quantas palavras de-viam ser cobradas).
Si o e:ir;pedidor, devidamente avisa.do do motivo da não
enirega, realizar o pagamento da tax;i complementar, serú diriiido i\ estação destinataria um aviso nestes termos:
Londres de Rio 4 h. pm. N... (nome do destinatarlo) complemep.to recebido.
A entrega do telegramma será então feita e o complemento fica pertencendo á administração que o arrooadou.
Art. 135. Serão contados por uma só palavra, tanto no
serviço interior como no internacional:

8H
§ 1." Só no endereço:~ o nome da estação telegraphica
de destino, o nome do paiz e o nome da sub-divisão territorial
do dcs~ino, seja qual fôr o numero das palavras e caracteres
empregados parn exprimir cada uma dessas indicações, comtanto que no caso de corl'cs11ondencia (\xterior essas palavras
sejam escripl.as conforme a primeira columna da nomenclatura official da Secretaria Internacional de Berne.
§ 2. º Todo signal, toda lettra e todo algarismo isolado.
§ 3.º O sublinhado.
§ li.º O parenthesis.
§ !:í." As aspas.
§ 6.º As indicações eventuaes escriptas sob a formula
abreviada.
Art. 13G. Nos telegrammas redigidos em linguagem clara,
cada palavra, tanto no serviço interior como no internacional,
terá no rnax;imo 15 c(!racteres, segundo o alphabeto Morso,
contando-se do mesmo modo os agrupamentos autorizados
pelo art. i:H.
At·t. J :n. Na linguagem convencionada, em qualquer correspondencia, cada palavra terá no maximo 10 caracteres. São
tambcm contadas como 1O caracteres por palavra as partes
em linguagem clara inseridas no texto de um telegramma
mixto, composto de palavras em linguagem clara e palavras
em linguagem convencionada.
Art. 138. Quando o telegramma mixto contém um texto
cifrado, as passagens cifradas são contadas pela disposiç~
appl icada aos nu meros.
Ar;,. 139. Os numeros escriptos ern algarismos serão contados por tantas palavras quantas vezes contiverem cinco
algarismos e mais uma por fracção de um.
Art. 110. Os pontos, as virgulas que entram na composição
dos numeras, assim como os traços de fracção, contam-se por
u111 algai-ismo.
Art. 141. Cada uma das lettras accrescidas ao algarismo
para designar os numeros ordinaes conta-se como nm algarismo.

CAPITULO XVII
DIRECÇÃO A DAI\ AOS TELEGllAMMAS

ArL. i'i2. O expedidor tem a faculdade de designar· a via
quo dov0 seguir o seu telegramma, o, nesse caso, devorá fazei·
a indicação na margem da minuta, sendo que no serviço intel"ior tlSEa indicação só é acceita quando oscripta do proprio
punho.
Art. 1'13. Si o expedidor tiver indicado a via, será ostrictamento observada essa prescripção, salvo interrupção da
via indicada, ou si a transmissão por ella occasionar grande
d!•111or·a. caso em que não ha motivo para reclamaçãn.
Art. 114. Si, pelo contrario, o expedidor não indicar a
,via que o tclegrnmma· deve seguir, nR estações nas quaPs as
vias se cruzam decidirão a direcção a dar, devemlo, vorém,

;,9lJ$éhar-se as clausulas dOH c,emtractos com as outras admi·nistraoões em trafego mutuo. · . .
Art. 14ú. O expedidor tem o dirnito de vedir que se trans.mitta pelo telegrapho o seu telegrnmma ató cel'La estação
por elle indicada, e dahi pelo correio ató ao destino.
CAPITULO XVIII
TRANSMISSÃO DOS TELgOJlAMMAS

Art. 146. A transmissão dos telegrammas será feita pelos
apparelhos Morse, Baudot e outros que fornm adoptados, na
seguinte ordem:
1º, telegramma de força maior ;
2º, telegrammas oUiciaes ;
3º, telegrammas de serviço urgente ;
4º, telegrammas de serviço não urgente, servÍ\iO taxauo
ou rectificativo ;
5º, telegrammas particulal'es urgentes ;
6º, telegrammas particulares ordinarios.
Art. 147. A transmissão dos telegrammas entre as diffcrentes estações fica subordinada ás instrucções qnc fme111 01·ganizadas pela segunda divisão.
Art. 148. E' obrigatol'ia a transmissão Je tudo qua11l.o o
e~pedidor tiver escripto no autographo, inclusive todos o,;
signaes de pontuação, quando no serviço interior.
Art. 149. Todos os accidentes que occorrerem durante a
transmissão e recepção serão registrados immeditamente 110~
livros de movimento da estação.
Art. 150. Nenhuma estação poderá encerrar o sel'Vir;o '"'111
ordem das estações de quo depender.
Paragrapho unico. Entre duas estações cm cot'I'espu11dencia directa, a ordem de encerramento deve ser dada pela
que tiver mais serviço prolongado, ou, em igualdade de lrorario, pela que se achar mais dircctamcnte ·ligada á outra de
serviço mais prolongado.
Art. 151. Para todas as estações telegraphicas da J'Ppa.rtição vigora um só o mesmo tempo, que é o tempo médio do
Hio de Janeiro.
Art. 152. A transmissão do um tolcgramma só poderá sct'
interrompida para dar logar a alguma communicação dP c:1tegoria superior, no caso do urgencia absoluta.
Art. 153. Os telegrnmmas da mesma categoria siio trammittidos pelas estações originacs na ordem da entrada l'
pelas estações intermediarias na ordem ria reccrição.
Art. 154. Nas estações intermediarias serão equiparados
os telegrammas locaes e os de transito, que tenham de sog11i1·
pelos mesmos fios, e serão transmittidos indistinctanH'Til1·,
segundo a hora da apresentação ou da recepção.
Art. 155. Entre duas estações em correspondcncia dircrta,
os telegrammas da mesma categoria se transmittem alternadamente:
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Art. 156. Em caso.de affluencia de trabalho e nas linhas
de Rerviço internacional, póde a: transmissão ser feita por
series alternadas, não podendo, porém, cada serie compôr..:se
de mais do cinco telegrammas ; e todo o telegrarnma de 100
palavras ou mais ó 1e-0nsiderado como constituindo uma serie.
§ 1." No snrvi1.:n t'•lllt appa1'1dil1ls csp1wiat•s as sp1·ir~s serão
dn 10 tPlcgrammas.
fi 2." A estação que acabar de il'ansmittir uma srr·ie trm
o direito de continuar, si chegar algum telegramma official,
de serviço ou particular urgente, salvo quando a estação que
f'Arnhe já tiver começado a transmissão rln unrn sPr'if'. 011 qnando tiYf'I' de repetir 11m f.r,lpgramma r.ot.e,iado.
:l." Concluiria a transrnis;;ão do tC'l«gramma 011 snric.
1mlrn á estação que recebeu o direito de transmittir o que tiver;
quando, porém, nada tr,nlia, continual'ú a outra a t.ra11smitlil'.
Ri de uma ou outra partfl não houver serviço para
t.rnmnnittir, rlar-Sí'-l1ãn 1·p1•ipr1warn1~11ff• as duas "sl.at.:Õef\ o

*

sígnal ze1·0.
Art. 1 G7. O s1•rviço dn tr·ansm issãn df) qualquer P-staçãn

dm·r,r{t ser· sempt'P frito crll o!indinnc.ia ús ordrns das nstações
df' maior importancia.
As or·dens transmil.tidas rwssr sentido pelas estações mais
. importantes ás demrtis são executorias, qnalque1· qn0 seja a
categoria dos respectivos encarregados.
Art. ·l 58. Para a correspondencia entre as estacões telegraphica.:i e radiotelegraphicas, bem como para recepção e r.epetição ex-offl,cio e, em geral, para o trafego regularão fttstrucções baixadas pela ·directoria.
CAPITULO XIX

•

SUSPENSÃO DE TRANSMISSÃO

Art. 150. Todo e qualquer expedidor pódP, jirntifirando n
idt>nl.irlado rlc pm;sna, suspender', si ainda ft1r fompo. a t.ranRm i~sfío do telegramma que entregou á estação.
Art. 160. Tem direito á regtituição da taxa o expedidor
qne retirar ou suspender o seu telegramma antes de si• ler
r;omeçado a transmissão, sujeitando-se ao pagamento da ir'lp.ortancia de 200 réis, qnando se tratar de snrviço inforiOJ', e
de meio franco, cobrado segundo o equivalente respectivo <'Ili
vigor', no caso de serviço internacional.
Art. 161. Si o telegramma já tiver sido transmittido, para
que possa ser annullado, deve o expedidor sujeitar-fie ás despezas com a taxação do aviso 0orrespondente.
Art. 162. Cabe ao expedidor a restituição da taxa do telegr;imrn:1 primitivo e do aviso de serviço annnllat.orio, na
razão do percurso não offectuado, quando o lf'legrarnma p1·imitivo Wr akançado antes de chegar ao scn desl.irlfl.
As rlespezas com o correio, no caso em que as haja, serão
pagas pelo expedidor ..

·CAPITULO 'XX
-

.

IN'Mtl\RUP(JÃO tlAs éO:M:MUNIOÃQÓlll8 '1'ELE:Gl\AllRICAS
'rllANBMIBSÁO POR AMPLtA(lÃO

.

Art. 163. Quando, no_ decurso da transrniosão <li' um IPlegramma, se der interrupção nas communicações telegraphicas normaes, a estação a partir da qual a int.errniic-iío si~
tiver produzido expedirá immadiatamanta o telegramma pelo
correió, quando não haja meio de transportai-o por outrn via
t.eJegraphica. A carta expedida pelo correio deve levar a nol.a
- telegramma.
Art. 164. A estação que recorrer a outro modo 1fo rPr~xpe
dioão que não seja o telegraphico dirigirá tamhem o tr•IPgramma, polo processo mais rap ido, á primeira est.ar.iín f Plegraphica em condições do o reexpedir, ou á estação rJ,.8f.i1111taria, ou ainda ao proprio dest.inatario. Logo f!ll<' a 1·orn1tlll··
nicação S'C achar restabelecida, será transmif.tirlo dr. 11nvo o
t.elêgramma pela via telcgraphica, salvo si tiver sitlo anfcl'im·mcntc accusada a sua recepção, ou si, em consN111encia '111
accumulação de despaohos, esta reexpedição f<ir m11nifo~fa
mente pre,iudicial ao serviço. ,
.
Art. 165. Os telegrnrnmns que, por qualquer motivo, forem dirigidos pelo correio a uma estncão telcgraphica, irfio
acompanhados de guia numerada. Na mesma occasião 1t est~ão expedidora avisará a estação destinataria, logo quo a11
communicações o permittam, por aviso de serviço, declarando o
numero dos telegramrnas expedidos e a hora do correio.
Art. 166. A' chegada do correio, a estação corrcspondent.e conferirá o ntillJero dos telegrammas recebidos com o numero dos indicados, accosando a recepção dos felogram111a;<
na. guia, e devolvendo-a á estação expedidora. Depois do 1·1~
stabolecimento das cornm1111icacões telegruphicas, este aviso sA
renovará mediante um t.elegramma de serviço nos sf'g-11 intes termos:
ecfUMebidds .. ·.. telegrammas .... conforme gnia .... TI •••••
fie .... de ....
Paragrapho unico. Essas disposiçõe11 applicam~so t.amh,.m
aíi r.aso de uma estação telegraphica roceher polo conPin,
Rem av iso1 uma remessa do telogrammas.
Arf.• 167; No caso de não chegar uma romessa dr, lolcgrammas annnnciada, deverá dar-se immediatarn,mte a\·iso
disto á estacão expedidora.
Esta poderá, conforme as circumstancias, effocf.lrnr nnva
remessa por qualquer meio de f.ransporte ou transmil.l.i1· (1s
telegrammas por via t.elegraphica, si esta estiver restabelecida.
Art. ill8. A estação que reexpedir pelo telcgrapho t.eli~
!Jrarnmas já transmit.tidos pelo correio, communícal-o-ha :1
esiacão para a Qll81 OS telegrnmmaS forem dirigidos, 11111 aYÍSll
de· servioo. redigido da seguinte fórma :
· . ·~l\io,,,ded~antos ..... Telegrnmmas ns ..•• , - reexpedidos por
amp,iaç~:·~·

,;;,
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Art. i69. A reexpediQão por ampliação deverá ser com-.
municada por uma indicação de serviço no preamlmlo, _por
exemplo: Ampliaoão, já expedido para... (nome, oto. em ... )
(dia, oto.) pelo correio ou pela via de.;. ou pelo fio n, ••• _. ·.:
Art. 170. Quando estes lolegl'ilmma~ forem envladoe noe~
destinatarios serão acolúpanltadof! de uma nola indicando a
interrupção das linhas.
Art. 17 l. Os telegram11111s oxteriot·es si\ serão 1-eexpedidos por via mais oara, 110 1lU110 mn que o expedidor pálJU"
a taJta desse percurso.
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Art.. 172. Os telogrammas pod1,rn ser 1•ntn•gues no llomicilio dos destinatarios, deposit.ados ou ence.minhadog pelo
ol•1Teio, e ainda depositados na estação telegrnpltica, do nccôrdn 1'.om as imlicaçõos que cnm;f.r1r0m dn nnrl0reço, p11ra Rerem
111·11m11·adoR polos inl.on~ssados.
§ 1." Nas. localidades cm que exisl.ir 1.rafego de li11h11.s
f.olopllonicas da reparf.ic;fío, podedio os Lelegrammas sor ex·pedi<los por esse meio.
§ 2.º OR telegr11mmas serão nrnndadoR com a maio!' pn1~'"
l.1~za ao destino na ordem da i·cr.epç.ã<1 e prioridad1.•,
ArL 173. Os telogmmmas que dovem ser 1moaminll&\los
pelo correio1 scí serão snjeiLos a dospcza quando houver recommemlação ae registro, caRo om 11uo deverá o expedidor pagar, aldm da taxa tolegraphioa, a postal na importancia de
:wo r1íis.
Art.. 174, O telcgrumm1t lovarlo 11 do111ioilio p1\dn Rf'r m1trogun quor ao dostiualal'Ío, q11nt• aos 1ncm!Ji·os ad11!Los da farnilin,
aoil seus empregado~, looatai·ios ou hospedes ; quer no porteil·o
do hoLol ou da casa, oxcrpto si o dostinatario tiver designado
por escripto algum delegado ospeoial ou si o expedidor tiver·
exigido, com a declaração no cuderPc:n rio fdngrammn, qnc a
n11f.roga seja fofü1 om mão proprin.
Art, 175. O telegramma dirigido a con1111eroiant.e fallido
Horú enf.rngue ao curador fisoal, dmale qno a .innta oommer-cial, 011 quom de direito, tonhu frilo p1·évinrnanto commll•
1•i1·at;iío {t P-stação, de acoórdo oom o rrL 13 do decreto n. !H7,
dn '27 de outubro de 1890.
Art.. 176. Quando um telegramma não puder ser entregwi, a estação dnstinataria transmif.tirá, em curto prnw, á
estação originaria um avhio de serviço, dando conhec~imento do
mol,ivn da não entrega, nos segnintPs termos : N.... (data e
nwlr.reço textualmente, de accc'1rdo 1·n111 o que fni rect•hi<lo)
!/f'sr:onher:ido, recusado, niio chegou . ... partiu . ... etc.
Eflte aviso será completnrlu, 1tooi Ml!Oil J1í proVIRtoR, pola

i11clicmclin do 111olivo dn rec11Ra ou indir.açfln d:i~ d1 1 ~p1•1.1rn t•.11.!a
t111L1·a111:a dc~VC' ser fnitn ao e~porllflor.
Art. 177. Qunncto n ml!.açno de iJl'.lHll'flnll11lli vc•1·1fit\ttt erro
no endereço, rectlficnrú itnmerllntn1mmtc pol' nv i~o dé ro<et•VIOO
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~ffS01\linte fórma : ·N.; .. 'de (d~t.a) '[la'ra :·(endereço rect.if1cado), ....
, Segundo os casos, conterá este aviso de serviço as indifacões necessarias a rectificar os erros commettidos, 1.aes
oomo : Faça-se seguir ao destino, annullai· o telegramma, etc.
§ Lº Si o endereço não tiver sido alterado na t.ransmis;;ão, a estação de procedencia communicará a não entrega ao
~xpedidor, que só poderá completar, rectificar 011 confirmar o
~ndereco por aviso de serviço taxado (ST) .
• · § 2. º Si depois de ter sido communicada a não entrega,
L estação destinataria puder entregar O teJegramma sem ter
,'ecebido um dos avisos rt>cf.ificativos acima indicados, tr:rnsmittirá á estação de origem um segundo aviso soh a fórma
seguinte : N .... (data) para .... (endernço textual conforme
nndereço recebido) entregue.
Deste aviso se dará communicação ao expedidor, cai:;o estf'
tenha recebido a not.ificação de não entrega.
Art. 178. O expedidor fica responsavel pelas despezas que
tenham de ser feitas na estação do destino para a entrega do
telegramma. no caso de não ter sido esta rffectuada por insufficiencia do m1df)reço, por ausencia on recrn;;a do dAstinatario.
Art. 179. Ao destinatario dP um telegramma não Pntregue
por se achar fechada a porta indicada no endereço, ou por não
haver em casa quem queira recebei-o, será deixado no domi-cil~o indicado um aviso para procurai-o na estação.
Art. 180. O telegramma que trouxer a indicação -- correio
restante ou telegràpho restante - só será entregue ao proprio destinatario mi quem suas vezes fizer.
Art. i81. Não é permitt.ido exigir que os telegrammas
a serem entregues até certa hora ou flrn rlettrminadas circumstancias a um r!Psii:mado rlominilio, sejam Pnf.reinies a domicilio
differente.
Art. 182. Todo o telegramma que não puder ser entregue ao destinatario no prazo de sflis semanas será inutilizado.
salvo tratando-se de semaphorico fl radiotelegramma. !N. 11.
cap. 47, Reg. Internacional.)
Art. i83. A entrega dos telegrammas cujos enr!PrP(.'OS,
em vez da indicação do domicilio dos destinatarios. tragam a
designação dos empregos publicas destes, será feita nos Pdificios.das respectivas repartições, salvo quando esses domir,ilios
forem conhecidos pelos empregados da Repartição.

CAPITULO XXII
REGISTRO DE ENDEREÇO

, , Art. 184. Para que um telegramma com endereço abreviado
ou convencionado seja entregue, é necessario que o destinatario tenha registrada na estacão a sua firma convencional.
· , · , Art,. 185. Para registrar o seu endereço convencion:i 1 fira o
inte,r~s;ulp_.obrigado ao pagamento de 25$ annuaes.
' -. ~·
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Art. 186. Em qualquer tempo que seja feito o r~istro,.
termina a 31 de dezembro de cada anno o direito de recebimento de telegrammas em taes condições.
. ·• ·
Art. 187. Em todas as estações telegraphicas !1averú 'plj'
livro de registro de endereços.
· ..
§ 1.º Não serão acceitos como endereços convencionaeR :
1º, nomes proprios mi appellidos vulgarrs ou communs• a
muitas familias ;
2º, palavras que já tiverem sido acceitas para endereços
:ihreviados antes do registro que se pretende effectuar ;
~
3º, qualquer palavra que possa dar Jogar a duvida úcerca
da identidade do destinatario ou possa ser eansa de demora
11a entrega dos telegrammas.
§ 2.º Telegrammas de endereço incompleto. sRm que constitua um endereço abreviado ou convRIH'.ionado, devidamente
registrado, só poderão ser entregues, si não houver ahsolutnmente nenhuma duvida ácerca da identidndP do dPsl.in:ilario,
e si este puder ser encontrado sem cffectuar-se busca ou averiguaçõeR que tragam <lemora para os outros serviços da estação.

1

CAPITULO XXIII
TELEGRAMMAS ESPECIAES

Art. 188. São t.elegrammas especiaes quaesquer telegrammas que tenham operações accessorias, obrigatorias ou facultativas, ou sejam expedidos mn condiçõPR especiaeR de
taxa ou transmissão.
Paragrapho unico. São operações accessorias : a respost.a paga, o cotejo, o pedido de aviso de repetição, a rep,xpedição, o fazer seguir, a multiplieidade de endereços, a entrega
elos telegrammas em localidade8 nfio srrvirtns pelas linha.~ telegraphicas ou te!ephonicas.
Estão em condicões especiaes de taxa os telegrammas de
·imprensa e os estaduaes ; e de transmissão : os urgentes, os
semaphoricos, os radiotelegrammas e os avisos maritimos.
Art. 189. Respostas pagas - O expedidor póde pagar a
resposta que pede ao seu correspondente, não podendo, todavia, a franquia da resposta exceder á taxa de um te!egramma ordinario de 30 palavras para o mesmo rlPst.ino, quando
internacional.
§ i.º Exceptua-se dessa limitação a resposta que consistir
Pm repetição de telegramma anteriormente transmittido.
§ 2.º O expedidor que quizer franquear a respostl!P ao
seu telegramma deve escrever na minuta a indicacão - resposta paga - com a menção de numero de palavras fran- ,
queadas para a resposta e satisfazer o impnrtP corrmipon ..
dente.
§ 3.º No caso do expedidor não indicar o numero de palavras, subentende-se que quer pagar a taxa correspondente ~
um telegramma ordinario de dez palavras.
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"Si"," expedidor quiaer franquear urna reaposta
eecrever sempre antes ,do endereço a indioacio
t..O:· resposta paga urgente - e satisfazer o pagamento da taxu
wr~la.
·
,.. · ArL 191. Ao deslinatario de um telegramma com resposta
11aga será remei.tido um vale que lhe permittirá expedi!', deu- ·
tro dos limites da taxa paga previumente, um telegranuua
c4lm destino a qualquer localidade servida pelas linhas telegraphicas ou a partir de uma estação qualquer da admiuistru-~ a que pertence a eslnçiio que etnittiu o vale, no caso de
fservi90 internacional.
,. · § 1, • Quando a taxa do telegramma de respo1ta exceder
a importanoia do vale, deve o excedente ser pago em diiiheil'o
pelo expedidor.
§ 1:1.º· No caso cm que não seja empregado na l'csposla o w1rnero de palavras pagas, só se fará n restituiçfto da impot·tanoia das taxas correspondentes ás palavras não aproveit.adafl,
quando se tratar de telegratnmas exteriores.
§ 3.º O vale para o serviço interior só póde vigorar dmaute seis semanas, a contar do dia em que fô1· emittidu, find~·s
as quaes é considerado nullo e sem direito á restituição da
taxa.
§ 4. 0 Não é permittido ap1·oveitar diversos vales de resposta para franquear um só telegrarntna.
§ 5.º Si o destinatario não se servir do vale, a taxa só
sei? reembolsada ao expedidor quando se tratar de te1Pgra111mas internacionaes ; e neste ultimo caso deve ser apresentado
o vale A estação que o emittiu acompanhado do pêdldo de restituição ao expedidor, dentro do prazo de tres mezês.
Art. 192. Si o destinatarlo reousar o telegramma e o
vale ou sómente este, a est:ir,ão de destino informará ltnmediatamente ao expedidor por aviso de servi90 taxado (S'l').
Este aviso de serviço eerá pago pelo vale como tologrnmma
particular sob a fórma seguinte :
Resposta ao IV .. ... de. . . . o dcstinalario ?'eeu.rn «)afo ""
· ?'erusa telegramma.
-~ rt. ma. Quando o tolegrrimnm n:ío posea ser entregue logo
apól'l n snn chegada, nm conrfJquer~ia tlo5 cai'IOl'I .iá prnvisto~ no
art. t70, 1mlvo cnliô de roóusa, sorú transmittldo llltl :tyJsn d••
snrviço ml fórmu prescrípta pelo mesmo artigo,
Art. i!H. !:li não houver rectifioaoão o si as lndicu«:Õe1!
foital! para 110 encontrar o dostinatat'io fôrem infr1tctifera11,
o vale ficará annexo no telegrnmma durante o prnt.o fixado
pelo art f82.
Findo eese praw, n importancia do vale pódé ser resti~
tuitia, a pedido do expedidor, nos t.elegratnmas internaeiónaes.
Art,, 195. Os telegrnmmns de rc!'lpostn paga devem s~r
escripturadôs rio mesmo modo que os telegrammas ordinartoi1,
tanto no ecrviço interior como no internuclonal, Isto é, drllltando-se ou creditando-se n outra administração pela impo1·tancia total da taxa desses telegrnmmns, feita unicamentf'
êledueollo da taxa do percurso já Clffectuado. D688e modo o telegramma, ao chegar 4 e11ta.0110 do destino, traz a credito dol!fla
~j!!!":'8't:

!l!Ujl1~tite, .,<leve
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administração .& ·. importanoia total da taxa de voltlt" e, si'
'houver pedido de restituiQão por não aproveitamento da~·
sposta, a estação de destino está habilitada a fazer a inw~

mnizacão.
· · f'
Art. 1\JG. No caso de aproveitamento do vale, procede-$!'.
como si se tratasse de um telegramma originario <la estação,
ficando a administração respectiva com a f,axa do percurs~
q11P. ainda tivr1· dn faw1· o tPlegra111rna d1•ss1• ponto ern dlanlo, ·
ArL. 1UI. Telegl'ammas cutejadus -- O 1'XIJ1Hlidor d!' uni
ld11grnmmn, para garunLil-o contra qualquer engano, p.Qde
1nondrtr cotejai-o, eRcrcYmHlo na fórmula a indicação cotdr1',.
§ 1." Os telegramtnas officiaes exteriores cm linguagr,rn
clam 011 secreta serão cot1J,iados cx-ufficio plllnH cRf.::r,.1iP>1 hl'nzileiras.
§ 2.º O cotejo, que consistll na repetiçíio integral do t.elegramma, ser(L feito immediatameute rlnpols da sua f.rans111 issiio.
§ :3.º O expedidor do um tolegramma partirmlar, Jl~U'a ter
direilo ao cotejo dr, sm1 L!degl'a1n11111, pagar:í mais 11111 q11a1·to
da f.axa f.otal.

A rt. 1.08. Pedido de aviso de recepção - E' fnc111tnilo ao
expedido!' pedir informação da hol'a da entroga 011 dos accitlrmtes riuo determinaram n não entrega rio sen telngt·nmma,
QScrevondo antes do endereço a indicação PC, devondo pagar a mais a taxa de tnn f.elo1<ramma ordinario dr, 10 pall\v1·ns pnra o mesmo percurso.
'"1 ,,
J•ar·ugrapho ut:tico. A notificação será feita pelo corrPfo,
si o nxpedido1· ti\'er feito a indicação ante~ do endereço m 1 is11 rfo 1·ece11çlio postal, 011 PCP, o pago n Lixa dP :100 róis,
r,obmda para registro.
Art.. Hl9. O certificado de entrega faz-se mediante nhreviatura (Cll), sendo transmittido nos ~eguintes termôs: CH
!'orlo Alearc rle Rio n ..... (emlore(;o do rlr:.~tin:ltarin) entregue
em. . . . (data, ilora e minutos).
llaragrapho unico. O certificado de r,uLrcga Ir.li) rlrwr
f.e1· 1111mero de ordem da estação que o transm itte e será elas:..
sificado como telegramma parf.ic11lar. · Rrí os crrf.lffc:irlos de
cnf.rega, referindo-se n telegramnrns dr R<'l'Viço pllhliro, 111l'lin prioridade na transmisR!\o.
Art.. 200. O certificado postal d1J 011t.i·cga comp1·PhP111Ie
ns mesmas indicações que o tclegraphico, e set·:í mtviado, roglstrado em envoltorio fraqueado, pelo cltefr dn eslnçffo rir,
d<'~l.ino uo tclegramma ao da estnçiio de procerlcncia.
Parugrapho unico. O certificado telegraphico ou postal
de entrega, ao chegar á cstnç1ío de p1·ocf!doncia, !IPr:í l!warlo
itomedinfamente ao conhccimrnto do rxpNliifor do fr,IPJ:rl'ammn.
Art. 201. Trlcg1·ammas a fazer seauir - () expPrlidor de
um tnl,.gmmnm intflrior prídc pedir, escrPYPUdo antes do cnden"r;n n indicação faça-·'" 8r'rtllit', q110 a 1•.8l:1r::io d0~1 i11ill:ll'ia
o l':i1;a s1•g-11i!' para 0111.1·0 ponto. ai/· l!llCOJlfl':ll' o dusf in:dnrin.
1." Em cal'lo algt1m o expedidor dr• 11111 f.rlpgra111rna a faz11r seguir nócle franquear n respost11 a esse telegran1111a, nem
pedir aviso de entrega.
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§ 'l'.º Deve o expecliclor escrever clepois do primeiro ende·raço um Regunclo, para on<lf' d1wPr:í sn feita a rPexpectição.
caso não sA.ia o rlAst.inat.ario enr.ontrado no primeiro Pndereç.o
indicado.
:l.º Ri a declaração faça-si' seguir - fór acompanhada de endereços successivos, será o telegramma transmit1;tido snccessivamente a cada um dos destinos indicados atl•
ao nltimo, quando antPR não tm1ha sido Pncontrndo o dr·Rt.inatario.
.
§ 4.º Ficará o telegramma depositado na estação. quando
;.tlão haja mais indicações qtw poRsam permittir a entrega, .
'~endo o expedidor avisado noR termos do art. 17ô.
5.º As despezas 1•om a n-.expedição de um telegramma
'com a indicação faça-se se{fuir Rf'riín pagas pelo rlestin:it::i rio
e, na falta deste, pelo expedidor.
ArL 202. E' facultado a qualquer pessoa, desde que ministre a necessaria justificação rln identidadfl, pedir, por PScripto, que lhe sA.iam reexpndidos ao endereço indicado os
telegrammas que cheg-arem á estação para lhe serem ent.rngues dentro do cirnnlo de distrihuii:;ão dessa estação.
Paragrapho unico. Applicam-se ao caso as mesmas disposíções do artigo antPrior.
Art.. 203. Tclc(lramrnas m.ultiplos - O expedidor tem a
faculdade de endereçar o spn telAgramma a muitos destinatarios na mesma localidade 011 pm localidades differentes, mas
~:iertjrlas pela mesma eRtação e com o mesmo percurso electril\'o, e ainda ao mesmo rlestinatario em diversos domicilios
na mesma localidade, com ou sem reexpedição pPlo r.orrf'io,
por expresso ou por estafetas.
§ 1.º O preambulo dos t.elegrammas, nas condições do
artigo antecedent.f\ deve designar o numero de endereços aos
quaes os mesmoR t.elegrammas devPm ser remettidos e, anteR
de cada um delles, aR indir.ai:;-õcs eventuaes que lhes corrAsponderem. Quanrlo o t.elegramma mult.iplo ó nrgentc ou cotejado, basta que esta indicação preceda ao primeiro endernço.
§ 2.° A f.axa de ~1m telegramma multiplo ó a taxa do
telegramma ordinario. ar.crescida da quantia de 500 r<'is, cobrada a titulo rle có{lia, tantas vezns quantos forem os enderAços, mAno8 um. Ri o IAlPgramma tiver maiR rle 30 palavras,
o custo da cópia SPrá tantas vezes 500 rt'iis quantas trinta
palavras ou fracção de 30 elle r,ont.iver.
No serviço exterior cada cópia pagará 50 centesimos de
fran00, cobrados segunrlo o equivalente em vigor, e mais 011-.
tms 50 centesimos por >ifrie ou fracção de 100 palavra>: : "
para os urgentes es!'!a taxa (1 elevada a um franco.
~ 3.º Cada cópia levará o sen endereçfl proprio, podendo,
porém, o expedidor mandar, por indfoação Pscripta. communicar todos os 1mdPr!'ços.
·
§ 4.º Essa indicaç.ão deve entrar no numPro das palavras
taxadas e ser escripta antes cios endereços e ter a fórma séguinte: cornmttnícar todos os endereços.
Art. 20!1. Tclcgrarnrnas diri(lidos a localidades não sci·vido..ç pela réde telegraphica - Os telegrammas dirigirlos a localidades não servidas pelo telegrapho da União e das admi-
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nistrações em Lrafego mutuo podem ser levados ao seu destino,
co11 ro1·me pedi!' o expedidor, pelo 1'01Teio, pu1· oxp1·usso ou por
.. si.a fel.as ou mensageiros.
§ I ." O endereço dos lelegl'ammas qw: f.1~uiiam tfo :,;er. levado:; para ali.\111 dos pontos servidos por linhas t.clugrnphit·a:;
tlt,vo conter a indicação - correio - ou - expresso - ou
- oslafeta - ou - mensageiro.
§ 2.º As despezas de condueção para além das estações tukgrnph icas devem ser col.Jradas du desLinatario, po1k11d<1,
por1"111, o cxpt·didor, no serviço internacional, paga!' as cundtrnt:ões cujas despezas forem previstas e declaradas pela es-,,
1:11;:1o de procedencia.
§ 3." As palavras de indicação CJ;pl'esso JHl(JO (Xl'I, es./11fdn JW(JV (El') entrarão na c·ontagt•m thl~ palaYra:; i1ani os
clfoitos da taxação.
§ 4.º O correio será utilizado ]Jcla eslaçfio destinataria
l •das as yezes que não haja indicação do meio de cmrd11n;ii~1.
§ G." O~ telegrarnmas de qualquer ualurcza, que le11ltam d1:
~e1.· levados ao seu destino pelo corrnio, sel'ãu 1·011sidnradus
1:arlas franqueadas, excevlo ltuando tl'11llan1 de SI'!' I'l'gisLrados,
c:as1• cm que pagam a taxa de 300 réis.
§ G.º Quando os telegrammas forem dirigidos a estaçõe8
l.cdugr·aphicas junto ás fronteiras, µara serem dcsµaclrndos
pdu 001Teio para o territorio vizinho, devern ser IJOsLus 11a
caixa do correio como cartas não franqueadas, ficando o vorlo
a cargo do destinatario.
~
AI'!. 205. Telegmmmas u1'gentes - O exped ido1· de 1111í tolegrauuna urgente particular vóde ol.Jter prio1·idade parn a
lra11smi,;siio, inscrevendo a palavra m·uen/c a11tcs do c11dP1·1·\: 1
e• pa:.;ando o tl'iplo da taxa do telcgramma 01·dinario.
l'al'agrapho unico. Os telegrammas 1m1·tic11larns t1l'ge11L!,-;
Leem prioridade sobre os outros telegrammas particularns,
1• 1~11t.r·u s! a prioridade é eslal.Jelecida pela urdem da ap1·esc•L··
lação ua estação.
CAPITULO XXIV
nEHVIÇO TAXADO E nECTIFJCADO

Al't. 206. O expedidor ou o dnsti1rnf.ario rJ,, q11alq11Pr' 1.Pl11gl'ar11rna transmittido ou em curso rl1• tra11s111is.~fín pcíd1'. tJ,.1111'0 do prazo de 72 horas (não comprP!wntlnnclo os r1orningo:-),
1:011tado da apresentação do tclcgrarnma ou tia s11a f'!wga1lt
ú ust.ação drst.inataria, solicitai· informações 011 dar· i11sfr·11c(;ões por via telegraphica sol.J1·c o nssumpto de sua conr:,.;11oudcncia.
Assim, pód1~ um ou outro repetir integral ou parcialmente
p!das estações de destino, procedencia ou transHo, 11m teJ,•grnmnm qun tr•nha expedido ou rerl'liidn, faznndo para Pss:,:
i'ir11 os seguintes depositos:
1", da importancia da taxa do tr.legramrna un que solicita a informação ;
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2°, da importanoia da taxa do telerramma para a resposta, caso esta tenha sido pedida.
Art. 207. Os telegrammas rectifioativos, oompJetivos ou
annullatorios e quaosquer oull'as cornmunicacões relativas ao
telegranuna já transmittido ou em curso de transmissão,
quando dirigidos a uma esta9iio tclegraphica, devem Ser trocados exclusivamente entre as estacões, sob a fórma de avisos
de serviço taxado, correndo, porém, as respectivas despezas por
conta do expedidor ou destinatario, segundo os casos,
Art. 208, A correspondencia nas condicões acima, quando
relativa á repeWcão de uma traw1missão supposta erronen,
•terá a indicacão SR- serviço rectificativo.
§ t.• A fóruna a dar a estes avisos nos dois casos é a seguinte:
SR- Belém de llio '19 (numero do aviso de serviço) 8
(numero de palavras) 136 quinze Almeida (numero, data nome
do destlnatario do telegra1míia primitivo). Repita pl'imeira,
quarta e sexta (palavras do texto do teleg1·amma primitivo que
se tenha de verificar) ou: llepita a palavra ou palaVl'as depois
de .... ou ainda: Repita texto.
As palavras a repetir ou a rectificar em um telegrnmmci
são designadas pela ordem que ellas occupam no texto desse
telegramma, abstraccão feita das regras da taxação. Quando
o telegramma primitivo não traga numero, este será su!Jstituido pela hora da apreBentação na estação de procedencia.
' (i§ 2.º A resposta a esses avisos de serviço terá a seguinte
fórma:
SR- Rio de Belém 15 (numero do aviso de serviço- em
resposta) 6 (numero de palavras desse aviso) (Almeida) nome
do destinatario) andarilho tostado mascavo (os tres nomes
do telegramma primitivo, cuja repetição á pedida).
Art. 209. Os avisos que tenham por fim fornecer quaesquer esclarecimentos sobre um telegramma terão a indicacãn
(ST) serviço taxado.
Paragrapho unico. Esses avisos taxados serão redigidos
<:lo seguinte modo :
ST :_Belém de llio 12 (numero do aviso de serviço taxado) 6 (numero de palavras desse aviso) 149 dez v·alentc
(numero, data e nome do clcstinatario do telegramma primi-tivo) substituir terceira palavfa do texto 15 por 150.
Art. 210. A estação tclegr.ap"ltica ~ue receber qualquer telegramma de serviço taxado ou rectt!icativo deve immetliamente dar-lhe andamento, e si houver resposta e mit.a tenha
sido paga, responderá dentro dos limites da taxa.
Art. 211. As taxas dos avisos de serviço, tratados neste
capitulo, serão restituídas, quando estes avisos forem wotivados por erros no serviço telegraphico.
Art. 2f2. Quando as palavras cuja repetição tiver eido pedida, estiverem escriptas de fó1·rna duvidosa no autographo,
a estação de procedencia juntará á repetição que fizer uma
nota nos seguintes termos: cscrfota duvidosa. Nesse caso não
se fará nenhuma restituição.
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Art,.2tll• F.m·ca10 algu.w ee fa1•á n restituição da t.axa do
telegrammn prlmlt.ivo que. deu Jogar ao pedido de reclamação.
Art. 2U. As taxa11 oobradas pelos avisos de serviço rectificativo (BR), que serão insoriptas pelas estaç•Jes em talões
•Jspeciaes com numeração proprrn, pertencerão ás administrações que ae arreoadarem ; entrarão, porém, nas contas das administrações em trafego mutuo as taxas do servico taxado
(8'.r).

Paragrapho unioo. Essas disposições são commuus ao ser-·
viço interior e ao internacional.
CAPITULO XXV
TELEOltAMMAS DE IMl'fiENSA

Art. 215. Consideram-se telegrammas de imprensa, para
os effeitos de vantagens no serviço telegraphico, todos os telegrarnmas que forem dirigidos ás redaccões de jornacs ou folhas periodicas pelos seus correspondentes, eommunicando
noticias de interesse geral e destinadas á publicidade.
Paragrapho unico. Esses telegrammas devem ser redigidos
em linguagem clara e taes como tiverem de ser publicados.
Para os telegrammas interiores ha a e~igencia de serem redi-·
gidos em portuguez.
Art.. 216. Para que sejam acceitos os telegramrnas ap~
sentados pelos correspondentes, informantes ou representantes dos jornaes, é necessario que os expedidores se achem
drvidameute autorizados pela8 redacções destinatarias.
Art. 217. A habilitação do correspondente telegraphico é
feita pelas redacções em carta dirigida ao pncarregado da estação da localidade em que se achar a redacção, responsabilizando-sP, no caso de pagamento no clr-stino, pelo pagamento
das taxas dos telegrammas que lhes forcru exw•didos por·
nquclle representante.
Paragrapho unico. No caso do pagamento 11a e8L:u:ão de
proccdoncia, basta que o expedidor exhiba doeumr,nto de ser
correspondente do jornal ou folha 11eriodica a que se destina
o telegramma.
Art. 218. Os telegrammas de imprensa gozam do uma
reducção de 75 % no serviço int!irior ; no internacional a taxa
de percurso, como a de transito, é nniformemcute de 2[í centesimos de franco por palavra.
Art. 2Hl. Nos telegrammas interiores ordinarios com
resposta paga, póde esta resposta goiar do beneficio da reducção da taxa estabelecida para os tclcgrammas de imprensa,
quando satisfaça as condições do art. 21G.
ArL 220. Os telegrammas de imprensa, quando contiverem numeros, obrigam o expedidor a declarar sob sua
responsabilidade, quando lhe fôr exigido, q11e esses num~ros
não teem siguificação secreta, 011 sujeitar-se ú 8t1a vorifieacão
no caso de assim o entender a estação expedidora.
Paragrapho unieo. Esses telegrammas não podem ser total
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ou parcialmnnte redigidos cm linguagem convoncional ou ser.reta, nem conter allreviaturas ou suppressão de palavrns.
Art. 221. Os telegrammas de imprensa, como os ordi11arius
e nas mesmas 1\omlições, poderão ser dirigidos a muito:; dest.iuatarios na mesma localidade, ou a um só destiuafario nm
diversos domicílios da mesma localidade, quando a f.axa UYcr sido paga ua procedencia.
Paragrapho unico. Quando os telegrammas de impt't•Hsa
derem Jogar a qualquer outra das operações accessorias, ou
condições especiaes na transmissão, perderão o vriYilegio da
reducção da taxa.
Art. 222. O pagamento das taxas será feito na estai;ão
de procedencia ou na de destino:
1º, quaHdo o pagamento tiver de ser feito na osf.at_:ão de
dnstino, prncedcr-se-ha á colJranÇ'.a dentro de 1.H horas c•mladas da data da entrega ;
2º, no caso de falta de pagamento, snrú i111111cdiaf.;11rw11lc
suspensa a regalia estabelecida para esse genero de conespondencia e apresentada ao Ministerio da Viação e Ohras Publicas a conta da irnportancia que a redacção tiver em de.bito, afim de prnceder-se á cobrança executiva.
CAPITULO XXVI
'l'ELEGl\AMMAS ESTADUAES

A ri .. 22:3. 'l'elegramrnas estaduaes são os telegramrnas expedidos por autoridade estadual devidamente lrnbilitada {H1!0
respectivo governo solH'<~ assumpto refcrentn ú admi11ic;f.ração
rmbl ica.
Paragraplw uuico. Esses telegrammas são 1·.onsidnradns
particulares, com vantagem de reducção de 75 % sobr<' as
taxas ordinarias. (Vide port. 2/i de março de 1910 do 1\1 i11isl<-rio da Viação.)
Art. 221.. Os telegrarnmas estaduaes, corno os de i111p1·1~11sa,
quando tiverem outra opornção aceessoria al•~m da mull.iplicidade de enderet_:.o, pagarão taxas integraes.
Art. 225. Os governos dos Estados indicarão 110 priuei pio
de cada anuo as autoridades que podem fazer uso do telegrapho sob a responsabilidade delles.

CAPITULO
TELfüJIL\Ml\lAS

xxvn
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Art. 22li. São l'lHtsi1!1,l'ados l!•legramrrnu; urbanos os ff'l•~
grammas trncados onf.ro Rio dfJ .Janeiro, Nictheroy, l'el.t·o. polis e outras cidades de verão situadas nas circumvizinharn:as
da Capital Federal, a juízo do Governo, e bem assim os trncados entre as demais capitaes e suas adjacencias.
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Art. 227. As taxas desses telegrammas si·rão dll tíüü réis
por telegramma normal de palavras e mais 200 réis por 10 ou
fracção de 1O palavras.
Paragraplto unico. A taxa' da carta pneumaÜca serú de
300 r1\is.
ArL 228. Os f.L'legl'flmmas 11rhanos podPm s0r nmltiplos
e. nesse caso, a taxa a cobrar ser:í de tartfos felt'grammas
quantos os r,ndereços.
Art. :?:?D. O expedidor de 11m telegramma urbano poderá
pagar a resposta, indicando o uunwru de palavras antes do
endereço e depois de RP, si desejar que a resposta contenha
mais de 20 pala\Tas.
§ 1.º Não será extrahido vale de resposta de telegramma
w·bano, devendo este ser acceito Prn Rubstituição do vale e
eollado á resposta.
§ 2.º Quando a í·esposta contiYPr pal:wras em numero
s11perior ao indicado pelo r\xped idor, serú col11·ada do signatario da resposta a taxa de 500 r('is até 20 palavras e mais
200 rMs 1ior 10 ou fracção do 1O palauas excedentes.
~ 3.º Ali'm da multiplicidade do endereços ou de resposta paga, nenhuma outra operaç.ão accessoria comportam
os telegrammas urbanos; quando tal se der, perderão o seu
caracter especial e serão classifir.ados e taxados como telegrammas ordinarios.

CAPITULO XXVJII
VALES POSTAES TELEflfü\PHTCOS

ArL 230. Os vales postaes telegraphicos emiltirlos
pela Repartição Geral dos 'l'elegraphos são telngrammas particulares e como taes sujeitos á taxação ordinaria.
Art. 231. Os telegrammas q1rn autorizam saques telegrapllicos serão transmittidos, como os particulares ordinarios,
na ordem da apresentação.
Art. 232. Os tel0grammas expedidos pela flepartição Geral dos Correios relativos a vales telegraphicos anteriormente transmittidos serão lambem sujeitos á taxa que, de
accôrdo com o regulamento dos Correios, deve ser paga pela
parte interessada.
Art. 233. Não serão expedidos os telegrammas nas condições anteriores sem que seja satisfeita a importancia da
taxa.
CAPITULO XXIX
RESTITUIÇÃO E REEMBOLSO DE TAXA

,'irt. 234. As reclamações contra o serviço da corresponclencia telegraphica só serão obrigatoriamente attondidas quando apresentadas em carta official, dirigida ao funccionario
competente para dellas tomar conhecimento, ou quando enPoder Execut>Ívo-1911 (Vol. Ifl)
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tregues na.e e.st.açõee, aeo~panhádu; dU:; lbdieações nooessa-

rias.

.
Jlaragrapbo unico. As c1ueixas ou reclamações dirígída11 em carta de ca1·act~r parlícnlal' a qualq11er fnnccionario
podem ser tomadas cm consideração, si os funccionarirn~ a que
forem dirigidas tiverem competencia para recebei-as e quizerem tomar a iniciativa das respectivas averiguações.
Art. 235. Ao expedidor cabe a restituição das ta.tas naH
seguintes condições :
1ª, a taxa integral de qualquer telegramma que não tenha sido entregue ao destinátario por falta imputnvel ao serviço telegraphico ;
2ª, a taxa integral de qualquer telegramma detido no
curso da transmissão, em consequencia da interrupção de uma
via e do qual o expedidor, por esse motivo, tenha pedido ann11llação;
3ª, a taxa integral de qualquer telegramma que, J>Or falta
do serviço telegraphico, tenha chegado ao destino com
demora consideravel, mais de duas vezes 24 horas para os
telegrammas interiores, e seis vezes 24 horas para os t()legrammas internacionaes ;
4ª, a taxa integral do telegramma cotejado que, cm
consequencia de erro de transmissão, não póde manifestamente
preencher o seu fim, si os erros tiverem sido corri~;idos por
aviso de serviço rectificativo ;
r: 5ª, as taxas integraes cobradas pelos telegrammas uão
transmittidos por motivo de suspensão de correspondencia,
como medida do Governo, e no caso de apresentação anterior
á suspensão ;
6", a taxa accessoria applicavel a um serviço especial
4ue não rnr p!'cslado, por exemplo, a parte da taxa de urgoncia,
quando um telegramma com essa indicação tenha chegado ao
destino com sensível demora ;
7", a taxa integral de todo o serviço taxado (ST), cuja
expedição tiver sido motivada por erro de serviço.
8ª, o total da importancia depositada préviamente para
uma resposta, no serviço internacional, quando o dest.inat.ario
não tenha feito uso do vale e este se ache em poder da estação,
ou administração que o expediu, a ella tenha sido restituído,
antes da expiração do prazo de tres mezes a contar da data da
emissão;
9ª, a taxa correspondente ao percurso não effectuado, no
caso de interrupção de alguma linha submarina, deducção
feita das despezas que se tenham feito para substituir a via
telegmphiua por outro qualquer meio <le communicação;
10•, a taxa das palavras omittidas na transmissão de um
telegramma ordinario, salvo o caso em que o destinatario, havendo notado a falta, o tenha feito rec~ificar por um aviso de
serviço rectificativo;
11 ª, as quantias depositadas para os avises rectificativos
(SR) e para as respectivas respostas, si a repetiçiío não fôr
conforme á primeira transmissão, exceptuando-se, porém, o
caso em ·que algumas palavras tenham sido correcta e outras
íncorteclamente reproduzidas no telégramma primitivo, caso

em que não serão rest.ítuidas as taxas das palavras que no
pcdid" de repetição e na resposta se referirem exclusivamente
ás palavras correclamente lransmittidas no telcgra.mma primilivo;
12', as taxas c'.obradas a mais por erro dos empregados dos
'l'clegraphos;
13", a taxa dos telegrammas urbanos quando tenham demora superior a duas horas.
Arl. 236. O reembolso parcial por omissão ou atrazo de
uma ou mais cópias de telegrammas multiplos será calculado
dividindo-se o total da taxa cobrada pelo numero de endereços
distincl1os. O 11110ciente scr'á a impo!'fancia a restituir por cópia
a que für applicavel.
'Art. 237. Quando os erros attribuidus ao serviço telegraphico tenham sido corrigidos pela expedição de avisos de :iarviço taxado ou reclifieado (ST e Sil), a restiluição só se fará
nas imporlancia::; das taxas desses avisos; nenhum rePmbolso
será d<'.\·ido pnlos telngrammas aos quaes esses aYisos se refiram.
Art. 2:!8. Nenhuma restituição será feita das taxas dos
telegra!llmas rectifiealivos que, em vez de serem trocados de
estação a estac:ão sob a fórma determinada para laes avisos,
tiverem sido trocados direct:uncnte entre o expedidor e o dcstinatario.
Art. 239. O prazo para o expedidor apresentar á estação
de prncedencia uma reclamação que deve ser acomranha~a
da declaração, por cscripto, da estação destiuataria ou
do destinatario, de não ter chegado o telegramma ou cópia,
demonstrando ter havido erro ou demora, é de tres mezes para
os telegramnws interiores e de seis mezes para os internacioual's. contado da data da cobrarn;a: sendo css1: prazo reduzido
a oito dias para os tclcgrammas urbanos.
l'aragrapho unico. O expedidor que não residir no Jogar
de onde se expediu o telegramma póde mandar apresentar a
sua mdamação ú estação de procedencia, por intermcdio da
·outra estação.
,\rt. 2 íO. (,Juando a rcclama<;ão se eonlwc•:I' bt•m fundada,
a n:stitu ição scr:i feita pela estação do procedencia.
Art. 2/d. Deixam de ser encaminhadas pdas estações as
reclamações que não derem direito á restituição e as que tratarem di: telegrammas que, não est.ando conformes ás comlições regulamentares impostas ao publico no que concerne á
redacção, ú linguagem, á clareza graphiea. ao endereço e ás
indicações relativas á conducção para além das linhas, só
tiverem sido acceitos a risco dos interessados.
Art. 2112. Na correspondencia internacional as restituiÇ<JL'il se distribuirão pelas differentes administrações dos paizcs r. das companhias por cujas linhas o telegramma tenha
sido !ransmittido, cada administração abrindo mão de sua
quota.

868

AC'fOS DO PODEI\ ·EXECU'.l'lVO

CAPITULO XXX
ARGHIVO DAS ES'rAÇÕES

Art. 243. Os autographos dos telegrammas e dos documentos a elles relativos serão conservados nos archivos da
Sub-Directol'ia da Contabilidade dur,::mte seis mez,~s rnntados
da sua data, com todas as precauções necessarias 110 que diz
respeito ao segredo.
Paragrapho unico. Para os telegrammas internacionaes o
prazo de eon>iervaçfw no art·.hivo é de 10 mezes, pele• menos,
e parn os radiotelegl'ammas, de 1.2 mczes.
Art. 24 'i. Terminado esse vrazo regulamentar, deve ser
IJffectuada mensalmente a incineração dos autogra{Jlws dos 11~
legrammas que tenham entrado no 7º, 11º e 13'' mezm;, seguudo
forem interiores, exteriores ou radii0. Esse acto SPL'á assistido
por empregado de confiança, de sorte que fique assegurado
não haver extravio de qualquer documento.
Paragrapho unico. Igualmente se p1·ovidenciará para que
sejam queimados os talões que tenham mais de 18 mezcs de
archivo.
.
Art. 245. U expedidor e o destinatario de um telegramma,
os seus proeuradores, tôm direito a cópias dos ll'lt'grammas
nos vrazos acima, media11t.e uma taxa fixa de 500 réis por tel~ramma não excedente de 30 valavras, e a certidão, !lietliai1te
o pagamento do sello respectivo.
Paragrapho unico. Si o telegramma contiver mais de ~lO
palavras, pagará mais 500 réis vor série 1ou fi·aeções dP ~1•1·in dn
30 palavras, quando se fralar dn simples ctípia ott SPg\mda via.
·Art. :.> Hi. u\s Psta<;ÕPS telegraphicas si\ Sl'l'ão obrigadas a
dar conhecimento ou certidão dos telegrammas q 11ando os
.expedidores, destinatarios e seus procuradores ministrarem as
indicações necessarias para vrompta busca nos archivos.
CAPITULO XXXI
.SERVIÇO El\l GURRESPONUENGIA GOJ\l OUTRAS ADl\llNIS'IR\ÇÕES

Art. 2'17. As estações telegraphicas da Ileparti\.ão Geral
dos Telegmphos recebem telegrammas internacionaes vara lodos os paizes.
Paragrapho unico. Os telegrammas interiores para pontos
não servidos pelas linhas da União e sim pelas das cstrmlas
de ferro serão encaminhados ao destino por estas linhas.
Art. 2118. A Repartição Geral dos Telegraphos eslal.11•lecerá nas localidades mais importantes das estradas dl' fl'r1·0 .
..: junto ás quaes tenha conductores proprios, estacões telegraphicas suas, que serão ligadas ás das estradas de ferro para
baldeação do serviço telegraphico entre as estações da rêde
federal e as das linhas particulares, estabelecendo com estas
~onvenios de trafego mutuo.
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Art. 2'1!). Para facilidacie do calculo da 1axa a cobrar
rnlos telegrammas apresentados ás estações da União e destiiados ús estaçõt>s das estradas de f PrTo, providenciará o .Oo,·ernn 11ara que, nas de propriedade da Federação e nas por
•II" snhvPncionaclas, a taxação A a contagem elas palavras
;ejarn feitas por valavra uniformemente, sPnrlo a ordem rio
Jxecução do servi<;o de conformidade com a>1 regraR adopt.ada8
[Hda fiepartição Geral elos Telegraphos. (Lei dn !l <ln ot1t11hro
r!n 18\Hi.)
Arl.. 250. O ajuste de contas entre a Repartição Geral dos
f<degt'aphos e as administrações lelegraphicas esf range iras
Rnr:'t feito sob a immediata e exclusiva responsallilidadc da
Oif'ectoria Geral dos Telegraphos e Ru!Jordinado ús regra8 e.'lat.11 irias pela Convenção Internacional, sendo a liquidação pffc~fuarla no Tlwsonro l\'acional.
Arl. 2G 1. As relações de cJppcndencia P a exncu~~ão do
;pn·i<:o rom as companhias <>strangoirm; cm contado imuwliato 1·om a fiPpart.i.;ão GPral dos TelPgraphos sp1·ão 1·1•g11larla!'\
'wlos al'los das suas 1·onrf'SRÕf'R pa1·a J1rnc1•io1rn111"11lo 110 paiz
~ dm; conf raclos e acctir·dos posteriores,
TITULO III
Organização da Repartição Geral dos Telegraphos

•

CAPITULO XXXTT
ADMINISTRAÇÃO

Art. 252. A Repartição Geral dos TclPgrnphos firm·á n
··nrgo de uma direcloria geral.
Art. 2fí:~. Os serviços a cario da Re11arlição C1Pral dos TelngrapltoR ficam distribu idos l)/ír quatro d ivisÕ!~s: 1" divisão,
;;uli-Di1·pctoria do Expediente e MovimPnlo do PPssoal; 2• divi'ão, Ruh-Dirndnria 'I'c!1hnira; 3" divisão, Rub-nirPc!oria ria
í;onf.aiJj]jfiarJfl; fi• divis:'io, InfPndenrin.
CAPITULO

xxxm

DIREf:'l'OnJA flER.\L

Art. 254. A Directoria GPral dos T!llcgraphos ~ immcrJi.nta11wntf' Ruhordinada ao Ministerio da Viação f' Ohrns Pnhlir·n~. com q11P i;;f' rntrnr)Pl':Í dirf'clamPnt11.
ArL :?Mí. R:io funcç<iPs dn dírl'dor g<~rnl:
L º Dirigir a R11parf.ição.
2.º Propt1r ao ministro OR mPlhonrnwnfns fJll<' exigir o
'erviço.

**
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i a.º Informar e esclarecer o Governo sobre as questões
relativas á telegraphia, á telephonia, á radiotelegraphia, a
conductores electricos de qun !quer natureza, quer consultado,
quer ex-officio.
§ 4. º Examinar e fiscalizar pessoalmente ou por intnrmedio de funccionario de sna confiança qualquer serviço da
llepartição.
§ 5.º Fazer percorridas nos districtos, quando as julgar
convenientes.
§ 6. º Celebrar contractos para os serviços a cargo da llcpartição, ficando dependent.es da approvação do ministro os
contractos para os serviços qnc excederem de 10: 000$, podendo
delegar essa atlribuição aos chefes de districto para os contractos que tenham de ser feitos fóra da Capital Federal.
· § 7. º Autorizar por escripto as despezas dentro dos credito:;;
distribui dos aos serviços a seu cargo .
. § 8. 0 Requisitar ao The~ouro Nacional o supprimento ao
thesoureiro das quantias necessarias ao pagamento dos vencimentos e outras consignações de pessoal e material, e ás
despezas de prompto pagamento na Capital Federal.
§ 9. º Sacar sobre as de Iegacias fiscaes as quantias necessarias para as despezas nos diversos rlistrictos. (Decisão n. G.
de 9 de março de 1883. )
§ fO. Apresentar ao ministro, na occasião opportuna, o
projecto de orçamento da despeza para o exercício financeiro
s~uinte, acompanhado da respectiva justificação.
§ 11. Distribuir o pessoal da Repartição pelas differentes
linhas, estações, secções das diversas divisões e removei-o de
umas para outras, quando assim o exigirem as necessidades
do serviço.
§ 12. Abrir fl fechar estações e determinar· cnnsl.n1cçúcs e
prolongamentos das linhas.
1 13. Fazer as nomeações que forem de sua competencia.
§ 14. Suspender e rlemittir os empregados cujaR nomeações
lhe competirem.
§ f5. Admoestar, reprehender e suspender os que dependerem de nomeação do Governo, nos casos marcados neste regulamento.
·
§ 16. Dar poRse aos empregados da Repartição e concederlhes licença até tres mezes, com ou sem vencimentos, dentro
do anno.
·
§ 17. Nomea.r examinadores e presidentes de concursos
para provimento dos cargos.
§ 18. Expedir instrucções para a boa marcha do serviço.
§ i 9. Adoptar uniforme para os esta fotas, mensageiros r
pessoal daii embarcações, e distinctivos para os guarda-fim;.
§ 20. ·Chamar á Capital Federal qualquer empregado que
fóra della tenha exei:cicio, quando a conveniencia do ;;erviçn
o exija.
§ 21. Determinar a alteração do traçado e modo de instalIacão de quaesqtrnr conductores electricos que pr1'111rhem a
re1rolaridade do serviço telegraphico ou telephonico da Uniãn.
· 1 22. Representar ao Governo Federal, sempre que fôr nceossario, sobre a execução do que se acha ou fôr determinado
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em convenoões e regulamentos internacionaes e quaesquer concessões de linhas télegraphicas, telephonicas e radiotelegraphicas.
§ 23. Encaminhar .com seu parecer á presença do ministro
da Viação e Obras Publicas os requerimentos e reclamações
apresentados pelos empregados da tReparli<;ão.
·
§ 24. Apresentar ao ministro no tempo devido o relatorio
c~i rc11111stanciado do estado da Repartição.
§ 25. Executar e fazer executar Iodas as disposições deste
regulamento e as ordens e instrucções do Governo concernentes ao serviço a seu cargo.
Art. 256. No gabinete do director geral terão exercício:
nm secretario, que será de sna inteira confiança, 11 dons auxiliares, que serão designados dentrP os fmwdofütrios d11 qualquPr dos quadr-0s da Repartição.
~ 1.º 10 secretario pioderá sPJ' estranho á Ileparti<:ão on
1•scolh ido entre os funccionarios uo quadro da mesma.
§ 2. º Além do pessoal acima, t1mí. o gabinete dom; r.ont.in11os para a distribuição dos papeis.
CAPITULO XXXIV
l ª DIVISÃO

SuT1-nirrrtm·ia dn

R.rpcdirmte
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Art. 2rí7. São fnnr.ções do sub-director do Expediente:
Distribuir pelas demais sub-directorias todos os papeis dirigidos á directoria, que por ellas tenham de ser informados e processados.
§ 2. º Ileceber das derriais sub-directorias e fazer chegar
ú presença do director todo o expediente que por este tenha
de ser despachado.
§ 3. º Providenciar sobre a expedição dos actos 11ue, depois
de assignados pelo director, devam ser expedidos, fazendo as
devidas communicações.
§ 4. º Propôr ao director, verbalmente ou por escrlpto, as
providencias que julgar convenientes ao bom andamento dos
S•~rviços da 1ª divisão.
5. º Assignar, quando não fôr dirigida ao ministro, ás
mesas das camaras legislativas federaes, ao Supremo Tribunal
J<'ederal, aos presidentes ou governadores dos Estados, ao presidente do Tribunal de Contas e aos directores de outras repartições na Capital Federal, e ao prefeito do Districto Federal, a correspondencia feita em nome do director, relativamente ás informações, pareceres e esclarecimentos para
instrucção e decisão dos negocios e ás communicações de recebimento e remessa de papeis.
6. º Fazer as communicações aos chefes de districto,
por tclegramma ou officio, dos despachos do director .
.~ 7.º Ahrir, ri1hricar e encerrar os livrmi dia 1" divisão.
§ 8. º Informar por escripto sohrc o movimn1f.o do pessoal,
§ 1. º

*

*
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nomeações, accessos, aposentações, demissões e remoções de
empregados:
§ !) • º Dirigir e fiscalizar os serviços a cargo da secção
do expediente, archivo e portaria.
§ 10. Julgar da justificação da'l faltas dos empregados da
i" divisão.
§ 11. !Riever todo o rxpedirnte r lançar o sru visto, antr~
dP. serem archivados, nos papeis que baixarem da presença do
director.
§ 12. Apresentar ao director geral, no primeiro dia util de
cada semana, uma nota dos papeis que estiverem pendendo
de exame, preparo ou expediente, assim tomo de qualquer trabalho que não tiver sido frito em temp0, com declaracão do
motivo da demora.
§ 13. Assignar dcclarac<1es e outras publicações officiaes.
§ 14. Impôr penas disciplinares aos empregados elo expediente, archivo e portaria.
§ 15. Reunir os dados sobre os serviços das outras divisões durante o armo e elaborar o projecto de relatorio geral da
RPpartição.
Art. 258. A secção do expediente será dirigida por um
chefe e terá o seguinte pessoal:
1 ichefe de secção;
:l 1º eacripturario;
e 2 2°• escripturarios;
2 3°• escripturarios;
2 praticantes;
3 auxiliares de escripta;
2 dactylographos;
2 contínuos.
Art. 25\l. Ao chefe da secção do expediente incumbe:
§ 1. º Minutar os officios de mero expediente.
· § 2. º Abrir todo o expediente e ter em dia o protocollo
dos papeis entrados na Heparticão, o aual será organizado de
modo a acompanhar a marcha do processo até final solução.
§ 3.° Apr\lS<mtar ao sub-director do Expedientf', no primeiro dia de cada semana, uma lista do1:1 papeis protocollados
e que ainda se achem em processo.
§ 4. º Escripturar é ter sob suá guarda os livros necessarios ao serviço.
§ 5." Ter rm dia o registro da distribuição do pe,,;soal por
districto, discriminandô as estações e· secções respectivas.
§ 6. º Escripturar alpltabeticamente nos livros do movimento do pessoal as nomeações, commissões, licenças e penas,
e fazer o assentamento do pessoal.
§ 7. º Colleccionar por ordem chronologica as minutas origiuaes do expediente durante o anno.
§ 8." Passar certidões e extrahir c\)pias e sujeitai-as ú rn. brica do sub-director.
§ 9. º Fiscalizar a immediata expedição fia corresponf!,.ncia ela directoria.
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§ 10. Fazer remessa inventariada dos papeis findos ao
a reli ivo.
11. Ül'ganizar mensalmente a lista das multas impostas
ou approvadas pela di r·Pctol'ia " rr111t:ltr•r uma Clípia :1 Suh])ilrPdoria da UontahilidadP para V<'l'i fi:1·a.1:ãn da rrspect iva
UI'rccadação.
~ 12. Prnptir ao sub-dir1wtor 1!0 Expr<lir•11tP as nw<li<las
que julgar 1·011\'PlliPntrs, ta11to sohrn a ord1•m n 11wtho1lo dos
trabalhos. como sobrp a falta dP r11111p1·imP1it.o d" dPu•t'P~ [101·
1wrte dos f'mpregados da secção.
§ 1:1. Fornecer elementos ao porti•iro para a organizat_:.ão
do 1ivro da porta.
Art. 260. J<~' o chefe da scccão do expedienl.r rPsponsavel
11elo 1~xtravio de qualquer papel, livl'O ou documento que tiver
Pntrado no ·are.hivo corrente, e não cnnsrntir'ú quP saia dAste
nenhum sem autorização da dirPctoria e sem rp1·ilrn rio 1•mp1·rgado a quem fôr entregue.

*

Porfa1'ia
:\il'l.. '!tll. A portaria, qur ficará subordinaria :í R11h-Diref'f ori·a <lo ExpAdirntP, f Pr:í n spguinfc pessoal:

1 porf.eiro;
1 ajudante do porteiro;
2 estafetas ou mensageiros:
Rervenf.es.
Art. '.?62. Ao porteiro incumbe:
§ 1. º Abrir e fechar as portas do edifirin da Heparr.içfio
e cuidar da respectiva limpeza interna p, exf.erna.
§ 2. º Expedir 11 rp,ceber a corres11mHlencia da admi11 istrnção, escripturar o resprctivo protncollo e livro dn p01·i a.
§ 3. º Fazer as despezas miudas, apresPrüando ao s11h-director uma conta documentada, até o dia 5 dr cada mez, para
o que lhe será abonada mensalmente quantia n iio superior a
300$000.
§ 4.º Ordenar e fiscalizar o tralrnlho dos sPrvcntes, pro~
pondo ao sub-director dn ExpPdir>nle a dispen~a dos ,qne não
scrv irem a contento.
§ 5. º Ter inventariados em livro especial todos os moveis
do Pdifieio, pelo extravio dos quacs f; respo11savel.
Art. 263. Ao ajudante do porteiro incnmlw coadjuvar o
porteiro no serviço a cargo deste.
Pa1·agrnph11 u11ico. Aos estafetas ou mensageiros inrumlJc
a entrega da cnrresprmdencia rxtPrna da Repartiç1io.

Archivo
Arf.. :>nti. O archivo da ReparUc.ão firar:í a 1·argn rln
arrhiv1st.a e mm.fará do seguinte pessoal :
1 archivista :
1 2" cscript.urario ;

11111
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·~,.:· '·
·. ·:· . .,.,
filãll,XI.'liafj)tl" dei, esqfiP~J

ti:.~otylographo ~
.
l cóntjuuo.
265. Ao archivista compete :
§ :Lº CoÍleccionar por ordem cnronologica, e providenciar
sobre a sua encadernação, as minutas originaes do expediente
da directorja, organizando o índice destas, e fazer o /Jrofocollo
geral dos papeis que forem remettidos, inventariac os, pelas
diversas divisões da administração.
§ 2.º Velar pela boa organização do archivo, para que
sejam regularmente catalogados todos os documentos nelle
entrados e dispostos de modo a facilitar sua consulta.
Art. 266. Incumbe-lhe ainda extrahir cópia dos actos
relativos ao serviço telegraphico que tenham de ser trarn;criptos no Boletim da Repartiçã.o Geral dos Telegraphos e
·proceder á revisão das provas de todas as publicações, como
'relatorios, memorias, etc., que tenham de ser publicados.
_ Art. 267. O archivista é responsavel pelo extravio de
quaesquer papeis, livros ou documentos que tenham dado entrada no archivo.
Art. 268. Incumbe-lhe ainda a publicação de um boletim
telegraphico quinzenal, no qual serão publicados os actos da
directoria, em geral, e do Ministerio da Viação e Obras Pu, hlicas relativos ao serviço telegraphico.
§ 1.º Serão publicados no Boletim quaesquer informações,
in&(,rucções e pareceres que se referirem ao serviço technico.
§ 2.º Esse Boletim será remettido a todos os empregados
da .Repartição.
CAPITULO XXXV

Art.

2ª

DIVISÃO

Sub-Dii'ectoria Technica

Art. 269. A Sub-Directoria Technica, exercendto a superintendencia dos serviços de construcção e conservação daB linhas
e trafego telegraphico, se comporá de um escriptorio central o
tres secções com o péssoal constante da relação abaixo, dist.l'ibQido segundo a necessidade do serviço1
1 sub-director technico ;
2 chefes de secção ( engenheiros )
1 telegraphista-chefe;
2 inspectores de 1• classe;
1 inspector de 2ª classe ;
i inspector de 3ª classe ;
i telegraphista de 'ia classe
, 2 telegraphistas de 2• classe
. 2 telegraphistas de 3ª cll;lsae
' i 3º escripturario ;
'
>e 6 auxiliares de escripta ;
'4 dactylographos ;
' 2 desenhistas ;
";. 2 - auxiliares de desenhista ;
· .4 oontmuos.

·;i.aros

Do

POQER EXBCUTIVO

Aft;C270.-1'o ~up,.,direct~r technico incumbe e compete :
§ 1.º Cumprir as determinacões verbaes ou escriptas do
director, auxiliando-o no exercicio de suas funccões.
§ 2.º Informar á directoria sobre todm1 os assumptos ·
teclmicos e electro-technico,;, quer do serviço proprio da
llrpart.ição, quer est,ranhos a Pila, sobre os quaes tenha a directoria de interpôr parecer : apresentar os dados para os
relaf.orios parciaes e o aunual qllc dizem respeito ans serviços
rpw correm pela sub-directoria.
§ 3.º Organizar inst.rucções sob1·e a construcção e conservação das linhas, installações das estacõcs e trafego telcgraph ko; superintender a execução desses servi~:os, dirigindo-se
directamente aos engenheiros chefes de districto para exigir
as informações que julgar necessarias, além das determinadas
no art. ·332.
§ 4.° Fazer pe,rcorridas pelas estações e districtos que, por
irregular funccionamento, demonstrarem defeitos organicos,
afim de estudai-os e tomar providencias para a sua remocão.
~ 5.º J<:::xercer na estação Central e por intermedio da
mnsma a fiscalização do trafego telegraphico, e estabelecer
as regras geraes que a esse respeito devam ser observadas em
t.orlas as estações.
§ 6.° Na ausencia do sub-director teclmico e do chefe da
estação Central, será a direcção do trafego exercida pelo telegraphista dirigente, que tomar(t as providencias segundo o
estado dos conductores e conforme os accidentes que OCjOrrerem durante o servico.
§ 7 .º Apresentar diariamente á directoria um mappa que
resuma o estado das linhas, segundo as notas transrnlttidas
pelos districtos, acompanhado da indicação das providencias
tomadas.
§ 8.° Multar os empregados de estação por faltas comrnettidas no trafego telegraphico, cornrnunicando tí. directoria
o motivo da multa.
§ 9.º Jmlicnr á directoria os empregados de estação e de
linhas. que se recornmendarem á promoção por serviços
prestados.
§ 10. Estudar as modificações a que tenham de ser sujeitos -0s apparelhos usados na Reparticão, emaiar a adop~ão
de novos apparelhos e systemas de transmissão.
§ 11. Organizar as instrucções para montagem e conservação das baterias, especialmente de accurnula.dores.
§ 12. Assistir, auxiliado pelo chefe do districto respectivo,
ao lançamento dos cabos e indicar os processos de verificacão
para a iocalizacão dos defeitos.
fi 13. Organizar as tarifas do servico interior e as do
exterior, para differentes vias.
§ 14. Examinar as reclamacões que forem apresentadas,
relativas ao serviço interior e exterior, e encaminhai-as deviriamente informadas.
§ 15. Oomrnunicar á Secretaria Internacional das Administ.ra(:.õns 'l'elegraphioas em Berne o uonrn ria,; estaçõeR inau..:
gnradas 011 fechadas ; trocar corresponrlencia offic;ial com a
mPs111a e remei.ter-lhe a esfatist.ica annual do mnvimenlo da Re-
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; partição, segundo se acha preceituado no regu'iameiito internacional.
§ 16. Rubricar os principaes livros a cargo da sub-directoria. ,
§ 17. Prepal'ar os elementos para o relatorio da Rl'partição.
Ensino
Art. 271. O ensino pratico de telegraphia e telephonia,
em geral, será ministrado de accôrdo com instrucções projPrtadas pela '811h-DirPeforia Trrhnira r. apprornda~ pPln director geral.
Paragrapho uniro. Os cursos serão parcPlladmi, não rirvendo durar mais de tres mezes ; cada curso, porém, abrangerá
um capitulo completo de telegraphia.
· Art. 272. Para uso dos funccionarios e .alumnos dos cursos, haverá uma bibliotheca dotada de livros, revistas e outras
publicações sobre assumptos de engenharia e especialmente
electro-technica applicada á telegraphia e telephonia.
Paragrapho unico. Mediante autorização do sub-director
technico, pf\ssoa~ rstranhas ú Repartição poderão 1•.on!';ulfar a
!Jibliotheca.
Escriptm·io central
Art.. 273. O escriptorio central terá a seu cargo :

,. 1º, registro e expedição da correspondencia ;

2º, distribuição, pelas secções, dos papeis que nel las
devam ser preparados ou processados ;
3º, archivo das informações e pareceres submettidos ao
director geral e registro dos respectivos despachos ;
4º, registro e expedição das ordens de serviço.
f"

SECÇÃO

Construcção e conservação das estações ordinarias
e radio ; estatistica
Art. 274. A' 1" secção incumbe :
§ 1.º Protocollar todos os papeis entrados na secção.
§ 2.º Exigir dos chefes dos districtos, por intermedio do
sub~director technico, os dados necessarios para a escripturação dos livros e mappas do material empregado nas estações.
§ 3.º Colleccionar os dados trimestraes e computar a
estatística annual das estações.
§ 4.º Preparar as estatísticas de communicações a remetter á Secretaria Internar.ional dt> Berne sobre o trafego
radio e ordínario.
.
§ 5.º Projectar os modelos de mappas e quadros do accidentes de estações.
§ 6. 0 Organizar a estatistica do movimento rle lelegrammas.
1 7.º Organizar a classificação das estações.
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8. º Preparar os elementos para a organização de La1·if'as

exteriores e a conversão das taxas em franeos para
moeda nacional.
§ \),º Organizar o registro da nomenelatura lias eslacões
com Louas as indicações neeessarias, tanto na parti• rderente
lÍ llPpal'tiÇ'ãO COIH() na das reues f1;l'l'f'<l8 I' atJlllÍllÍS(raf ivas l'St!'aUgeiras limitroplws.
§ 10. Organizar a nomenclatura do material telegraphico
para as estaÇ'Ões.
§ 11. Ter em dia os assentamentos para o inventario das
baterias, apparelhos e utensilios montados nas estações.
§ 12. Manter e conservar a bibliotheca.
interiore~e

2ª SECç,\o

Construcr;ão e conservação da rêdc teleu1·aph ica e caúos ;
estatística

,\ rl. :! i 5. A' i" secção incumbe:
§ 1.º Protocollar todos os papeis entrados na secção.
§ 2.º Escripturar, de accôrdo com os elementos fornecidos
pelos chefes de districtos, os 1ivros e mappas do material empregado nas linhas.
§ 3.º Preparar os dados trimestraes para a estatística
am111al do movimento das linhas telegraphicas.
•
§ !1.º Pro,iectar os diversos modelos de marpas diarios
dt• serviço e accidentes das linhas, registros de medições e verifit·.ação do estado das mesmas.
§ 5.º Organizar a representação graphica dos accidentes
e o boletim diario do estado das linhas.
§ 6.º neunir elementos estatisticos para a organização do
boletim quinzenal dos accidentes occorridos nas linhas e suas
vurdade iras causas.
§ 7.º Organizar a divisão dos districfos em sect:ões e estas
Plll J,rechos ; os quadros das distancias, extensão das linllas
dos district.os por secções, desenvolvinwnto rios fios eonductores, qualidade e numero dos postes e isoladores. Esses elementos devem ser extrahidos dos livros de postes e cadernetas
de campo que serão remettidas em originaes pelos districtos.
§ 8.º Organizm· a nomenclatura do material de linhas.
9.º Hegistrar e coordenar os dados sobre explorações,
eonsf,r·ucções1 reeonstrucÇ'ões, consolidações e 111 ultipl icacões
dos fios conauctores, que serão fornecidos pelos districtos.
§ 10. Executar os trabalhos graphicos relativos ú rêde
U•legraphica com os elementos que serão fornecidos parn esse
.fim pelos districtos.
Os rnappas da rêuc serão pareiaes, isto t\ vor dislricto,
e de t·onju11cto abrangendo toda a rêde.
§ 11. Organizar os projectos de linhas, couforme os dados
fornecidos pelos districtos.

*
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.Íi'isbalizdção ao trafego oratnario e radio ; estatística
iArt. 276. A' 3ª secção incumbe:
§ f. º Protocollar todos os papeis entrados na secçãG.
§ 2.° .Fazer na estação Central, conjunctamente com os dirii;entes do serviço, as experiencias necessarias á verificação do
estado das linhas e localização dos defeitos.
§ 3.º Registrar diariamente o servico exterior recebido e em
transito, fiscalizando as operações a que o telegramma tenha
sido sujeito e providenciando sobre as irregularidades encontradas.
§ 4.° Organizar os quadros da fiscalização do tempo médio
da demora do serviço exterior transmittido e em transito.
§ 5.° Examinar as reclamações que forem apresentadas
· quanto ao serviço telegraphico interior e exterior, radio teletlhonico, encaminhando-as com as devidas informações ao subJfrector respectivo.
§ 6.º Requisitar <los encanegados do trafego nos districto1:>
. os elementos necessarios ao estudo das reclamações em proeesso.
W 7.° Preparar 013 elementos para o estudo do trafego mutuo
com as demais administraiç.ões e empresas, quer do serviço or_
dinario, quer do radw e finalmente do serviço telephonico, de
modo a preparar as revisões dos respectivos convenios .
.:,, § 8.º Organizar os elementos estatísticos do movimento
. iríter-estadoal dos telegrammas, de fórma a permittir a organizaCãó das tarifas do serviço interior telegraphico e telephonico.
§ .9.º Informar relativamente ás communicações da Secretaria tnternacional de fBierne quanto ao trafego em geral, e
JJJ'ojectar o expediente que em cada caso couber.
§ 10. Escripturar especialmente as occurrencias do trafego radiotelegraphico, de fórma a facilitar as providencias a
tomar, tendo em vista a localização das estações desse serviço.
•
§ 11. Preparar os elementos para a organização do schema
do trafego da rêde em geral, devendo ter em vista os schemas
district.aes e o de conjuncto.
§ 11·2. Prepa;rar os elementos para as adaptações ao nosso
trafego dos melhoramentos e disposições adoptados nas demais
administrações. Outroslm, projectar instruccões pàI'a as applicacões QO nosso serviço dos regulamentos internacionaes.
f. :13, Fi11calizar e preparar inst.rucções para o serviço da
transmissão da hora ás estações.
.
§ 14, Estabelooer horarios para as estações determinando
;. quaea ae oollectoras e collectadas.
·
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CAPITULO
3ª DIVISÃO

Sub-Directoria da Contabilidade
A.rt. 277. COmpõe-se a Sub-Direcboria da Contabilidade do
lllll. ~rip.torio central, quatro secções ~ uma thesouraria, e
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seu p.eâsoal é ó constante di.reiaOãd 1abaixo, distribuído segundo
a necessidade do serviço [: ·
.
sub-director;
chefes de secção;
th csoureiro;
2 fieis;
8 1º' escripturarios;
10 2º' escripturarios;
22 3º' escriptu1rarios;
32 praticantes;
Auxiliares de escripta e dactylographos;
6 continuos.
1
!i

Art. 278. Ao sub-director da Contabilidade compete:
§ 1. º Dirigir todo o serviço da 3ª divisão, cumprindo o
presente regulamento e as ordens da directoria.
§ 2.º Assignar, além do expediente da divisão, aquelle que
a dírnctoria lhe delegar no caso de affluencia de serviço.
§ 3.º Tornar conhecimento dos processos e expediente da
t:outahilidade resolvidos pela directoria.
§ 4.º Assignar os officios, ordens e telegrammas dirigidos
aos engenheiros chefes de districtos sobre assumpto que ente11 rla com a Contabilidade.
§ 5.º Exigir dos responsaveis por dinheiros ou valores esclarecimentos por escripto ou verbalmente.
•
§ 6.º Examinar e authenticar as requisições de supprimentos de dinheiro e sellos telegraphicos.
§ 7.º Apresentar ao director geral em tempo opporluno o
expediente para o supprimento de fundos destinados ao pagameI1to do pessoal e ao de material descentralizado.
§ 8.º Inspecciohar, por si ou por empregados que designar,
sempre que entender conveniente, toda a escripturacão e movii;ncnto da thesouraria, procedendo ás conferencias necessarias,
com verificação dos saldos de caixa por confronto dos pagamentos com os creditos distribuídos, na fórma da especifica!:ão orçamentaria.
§ 9.º Pronunciar-se nos processos de tomada de contas,
apreciando os factos occorridos e o gráo de responsabilidade do
funccionario, para remessa posterior ao Tribunal de Contas.
§ 10. Apresentar ao director geral, nos primeiros dias de
cada rnez, e. sempre que lhe fôr exigido, a demonstração dos
saldos dos creditos orçamentarios com a demonstração da receita e despeza até o mez anterior.
§ 11. Propôr ao directior geral a distribuição do pessoa!
para o escriptorio central e secções da sub-directoria segundo
a conveniencia do serviço.
§ 12. Preparar os elementos para o relatorio da Repartioão.
§ 13. Formular instrucções e organizar os modelos para a
execução dos serviços da contabilidade geral da Repartição.
§ 14. Rubricar os principaes livros de escripturaeão a
cargo da Sub-Directoria da Contabilidade.
1
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§ i .• Dirigir ({servico' dá, respectiva seécão.
§ 2. º Cumpr·ir e fàzer cumprir os. despachos e ordens do

sub-director da Contabilidade e propôr-lhe quaesquer medidas
e instrucções que julgar convenientes ao bom andamento o
regularidade do serviço.
§ 3.º Representai·, por csc1·ipto, ao sub-director da Contabilidade, contra a falta de cumprimento de deveres por parto
de qualquer funccionario.
§ 4.º Ter convenientemente classificados, sob sua guarda,
os papeis, minutas e documentos da secção.
§ 5.° Organizar, segundo a circular do l\iinisterio da Fa~enda, n. 45, de 9 de agosf10 de 1897, os processos, em fórnia de
autos forenses, de modo que os papeis, documentos, informações
fl pareceres sejam presos por ordem chronologica, ou pela conllexão das materias, permittindo assim a facil leitura e exame
pela regularidade de sua collocação, não sendo admissível es~rever á margem desses papeis.
Art. 280. Aos escripturarios, praticantes o auxiliares de es}ripta incumbe :
§ 1.° Executar os trabalhos que lhes forem distribuídos
)elos chefes ele secções e pelos quaes são individualmente
responsaveis, e dar pareceres e informações sobre os mesmos
trabalhos.
§ 2.º Coad.iuvarem-se, prestando reciprocamente informa:..
cõ~ e communicando uns aos outros o que fôr adequado á perfeita execução dos differentes serviços.
Art. 281. São funcções do thesoureiro :
§ f.° Dirigir o serviço da thesouraria, velando e respondendo pela ima boa marcha e sobre ell~~ prestar informações.
§ 2.° Ter sob a sua guarda a caixa e valores nella contidos,
bem como os livros da cscripturação que lhe são proprios e
pelos quaes é responsavel perante a Fazenda Nacional.
§ 3.º Requisitar do suh-director da Co11tabilidad11 os supprimentos para paganu•nto das despezas que correrem pela thesouraria, apresentando uma demonstração justificativa da necessidade desses supprimentos, segundo a especifica1iãO e classificação orçamentaria.
§ 4.° Receber 1os supprimentos e adeantamentos para o pagamento do p11ssoal e do material, mediante requisição da SubDirectoria da Contabilidade e autorização da directoria, e bem
assim as quantias provenientes de indemnizações e· outras origens devidas á Repartição.
§ 5.° Effectuar os pagamentos de pessoal e material descentralizados, de que trata a disposição anterior.
§ 6.° Escripturar o livro caixa e fazer diariamente os lançamentos especificados de todas as entradas e sabidas de dinheiro, fornecendo ao escrivão os elementos necessarios para a
escripturação do livro da receita e despeza, que fiscalizará frequentemente.
5 7.° Arrecadar, por desconto em folha, os impostos sobre
·,·vencimentos, joias e contribuições para o montepio civil e consignaçõ~.~ ;\ famiJia ~ outras, lega}!P~llt!'! autorizadas.
"·--;-,
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§ 8.º necolher ao 'l'hesouro Nacional, nos prazos fixados
por lei e nos que lhe forem estabelecidos, toda a renda arreca- ·
dada, de qualquer origem e procedencia.
§ O.º Fazer o supprimento de sellos telegraphicos ás estaÇfiPs, precedendo urdC'm do sul.J-dil'ector da Contabilidade e autorização da directoria.
§ 10. Apresentar até o dia 10 de cada mez o l.Jalarn.;o da
u~csouraria relativo ao mez anterior.
§ 11. Recolher ao Thesouro Nacional, até o dia 31 de marco
de cada anuo, os saldos do exercicio a encerrar, devidamente
especificados, na fórma da distribuicão dos creditas ou segundo
a sua origem.
Art. 282. Ca!Je ao escrivão da tllesouraria :
§ 1.º Organizar os !Jalanços da receita e despeza da the-'
souraria e as demonstràções que devem acompanhar as requisições para os supprimentos de fundos.
§ 2.º Passar conhecimento e quitação das quantias entregues ú th<'souraria.
§ 3.º Escripturar o livro da receita e despeza, de accôrdo
«0111 a elassifiea(;iio frita pela 2ª secção.
§ 4.º Fazer, em separado, a escripturação do movimento
de sellos telegraphicos.
§ 5.º Arrolar todos os documentos de receita e despeza
para as prestações de contas d:J thesoureiro.
Art. 283. O escrivão da thesouraria é responsavel por to"os
os papeis e documentos que lhe forem entregues pelo thesou- .
reiro para a devida escripturação.
Paragrapho unico. O escrivão será coadjuvado por empregados do fJUadro da Sub-Direclü'ria da Contabilidade.
Art. 281. Os fieis farão os pagamentos de que forem encarregados pelo thesoureiro, ao qual auxiliarão uo desempenho de
suas funcções.
Art. 285. O escrivtorio central terú a seu cargo :
1º, registro e expedição da correspondcncia ;
:!", distribuição, pelas secções, dos vapeis qui; nellas devam
ser vrcvarados ou processados ;
3º, archivo das informações e pareceres sul.Jmettidos ao
director geral e registro dos respectivos despachos
4º, registro e expedição das ordens de serviço.
Art. 286. E' commum ás secções:
1", registrar por extracto todos os papeis entrados, com
indicação da procedencia, processo que forem seguindo e decisões que tiverem ;
2°, formular todo o expediente dos serviços de sua compelencia ;
3º, lavrar os attestados e certidões ;
1", archivar todos os papeis e processos que tenham corrid0 pela secção durante o prazo de um armo, findo o qual serão
devidamente organizados e rcmettidos ao archivo geral da Repartição.
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Art. 287. A' 1• secção icompete:

§ 1.º Promover a exacta ·arrecadação e recolhimento da
renda da Repartição Geral dos Telegraphos.
§ 2.º Escripturar, discriminadamente, todas as rendas arrecadadas e a arrecadar com designação das procedeiwias e dos
responsaveis.
§ 3.º Conferir os originaes dos telegrammas, confrouLamloos com os registros da taxa.
§ 4.º Conferir as demonstrações de receita meusaes, organizadas 11elas estações, confrontando-as com as levantadas
pelos chefes de districto.
§ 5.° Escripturar as differenças apuradas na fiscalização
da receita e providenciar para a sua liquidação 1wr parte dos
responsaveis.
§ 6.° Conferir os documentos da renda recolhida e fazer
a escripturação desta.
§ 7." Projectar o orçamento da receita.
§ 8. º Esicripturar os telegirammas estadoaes, estalJelccendo
contas de debito e credito de cada Estado.
§ 9.° J<~scripturar e fiscalizar o serviço de imprensa, ua
parte refcn•11te á contai.Jilidade.
§ 10. llcprnsenúar ao sub-director <la 'Gontab ilidade sobre
os telegnunmas expedidos como officiacs, quando dü facto não
o sejam, afim de serem presentes ao Ministerio da Viação.
~ § 11. Archivar os autographos de telegrammas e os
respectivos talões e bem assim os documentos de receita.

Art. 288. A' 2ª secção compete :
§ 1.º Promover a exacta applicação dos creditos votados
para o serviço dos Telegraphos.
§ 2.º Orga11izar o projcclo de orçamento da despcza e a
tabella da distribuição dos CTreditos ú thesouraria da llepartição, ás delegacias do Tltesouro nos Estados e em Lomlres.
·
§ 3.° Escripturar os creditos referidos pelo § 2" riara a
verificação e classificação da despeza, segundo a especialização
orçamentaria, bem como os donativos para serviço expresso,
recebidos pelos districtos e thesouraria.
§ ~.º Prnceder ao exame e fiscalização das despezas realizadas em todas as dependencias da Repartição, tendo cm vista
as respectivas demonstrações e documentos comprovantes.
§ 5.° Indicar nos processos de pagamento e autorização
de despeza a classiffoação que esta deva ter, os saldos dos
competentes creditos, assim corno os compromissos que onerem os mesmos saldos.
§ 6.° Processar as autorizações de compra do mal criai e
as propostas para o fornecimento do mesmo na pal'te financeira e registi·ar as encommendas do material no estrangeiro.
§ 7.º Hegistrar todas as autorizações de despezas de
modo a poder fornecer mensalmente ou quando lhe fôr requisitada a demonstração do estado dos creditos.
§ 8,º l<'azer todo o expediente referente a supprimentos
e a.deantrunentos.
, 1 9.º Repreflentar sobre a necessidade da abertura de
creditos e fazer todo o expediente relativo ao assumpto.
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§ 10. Processar o pagamento do pessoal que· deva ser
realizado na thesouraria, detitro da respectiva distribuicã.o
dos creditas.
§ 11. Fiscalizar os diversos impostos e contribuições para
o montepio cuja arrecada~~ão se effoctuar nos distrietos telegraphit:os e ol'ganizar o mappa daqnellas a1·n·l·adações na
Capital Federal.
§ 12. Escriptura1· as consignações instituidas por empregados da llepartição a pessoas de sua familia, em termos legaPs, e ás associações que para esse í'im tenham autorização
lL•gislatiYa.
§ 13. Examinar, classificar e processai· as contas de material cujo pagamento tenha de ser feito pela thesouraria ou
Thesourn Nacional.
§ 14. Sujeitar esclarecidamentc ú decisão do suh-director
da Uoutalúlid'wde, pall'á os devidos fins, as duYidas ciue occOTrerem a respeito dos processos de pagamentos, e ponderar
eo111 exposição de motivos sobre a ordem de despeza que não
esteja rcYestida de todas as solenmidades forrnaes e essen~iaes.

Art. '.?89. A' 3ª secção comvcte :
§ 1. Proceder ao exame dos mappas das taxas de trafego
mutuo com outrtts administrações, tanto no serviço interior
como no internaeional, e organizar o rcspedivo ajuste de
p
coutas.
§ 2.º Formular os balaneetes e o e'XIH~diente para a tllesouraria e os districtos telcgraphicos 1iqu idan~m as 1axas do
fpafogo mutuo tt'lcgrnvllieo, de accôrdo com as instrucções em
vigor.
§ 3.º Organizar as contas do s(•rviço offieial e eseripturar
os delJitos e ereditos dos diversos ministerios e repartições.
§ li.º Providenciar sobrn a pontualidade do recolhin1011to
das contribuições devidas pelas diversas administrações, de
accôrdo com as obrigações resultantes de contractos e outros actos.
§ 5.º Formular as instrucções que tenham de ser expedidas aos fiscaes junto ás companhias de ealws submarinos,
sobre a parte relativa ú contabilidade.
§ 6.º Organizar os elementos para a estatistica de telegrammas referentes ao serviço de trafego mutuo.
§ 7 .º Fazer a verificação e expediente referente ás contas
do serviço radiotelegraphico.
Art. '.:90. A' 4• secção compete :
§ 1 . º Organizar o balanç,o geral da Repartição.
§ 2.º Organizar os processsos de tomada de contas, observados os tramites estabelecidos nos diversos iten~ do § 2º do
art. 3" do decreto legislativo n. 392, de 8 de ontubro de 1896.
§ 3.º Processar as fianças dos empregado,; da Repartição.
§ 4.º Organizar os proceilsos das dividas de exercicios
findos e fazer todo o expediente relativo ao assumpto.
§ 5.º Expedir as guias demonstrativas do exame das contas dos responsaveis.
§ 6.º Fazer a escripturação geral da receita e despeza e
a dos impostos e montepio.
0

:,~,.'hedigir~·as ininutas. dos c_ontractos cm geral, lavrar
dos que devam ser celebrados na Capital Federal e
registrar os lavrados nos .districlos telegraphicos.
0
§ 8. J<'azer a escripturacão de todos os bens moveis, im.moveis e scmovenles a serviço da Repartição, com discriminação de seus valores, applicação ou uso em que estes estejam
cmpregaoos e mais circumstancias necessariaa ao cumprimento do disposto no capitulo IV, titulo III, do regulamenlo
annexo ao decreto n. 7. 751, de 23 de dezembro de 1909.
-· " Art. 291. A' thesouraria compete :
§ 1.º Arrecadar, de ac:côrdo com os dispositivos deste regulamento, toda a renda do telegrapho no Districto Federal e
csLacõcs annexas, recolhendo-a, diariamente, ao Thcsourn Nacional, mediante guias cxlrahidas pelo cscriYão e Yisadas [Jf'lo
sub-dirootor da Contabilidade.
§ 2.º Receber do Thesouro Nacional os suppri111entos pam
· a despeza com o pessoal e material, comprehendidos o Distl'ieto Fcdrn·al n o Rio de Ja.nciiro, mediante rcqui:;ic_:ão ao subdircctor da ConlahilidadP, {'0111 o demonstrati\ o da quantia pn•cisa, discriminada segundo a classificação orçamentaria da
disll'ibuição dos creditas, afim de serem autorizados pelo dircctor geral da Repartição tacs supprimentos.
§ 3.º Effectuar o pagamento do pessoal e das despczas de
u~tcrial devidamente processadas e ordenadas pelo d ircctor
dif ílepartição, com obscrvancia da lei n. 560, de ili de dezembro de 1893, art. 58, e com o cumpra-se do sub-direclor da
Contabilida:de, extrahitrndo-se na thesouraria os rcsprctinis
cheques, em que o credor declarará o recebimento cm col'!'espondencia com a quitação nas contas.
§ 4. • Restituir a tt>rn·l'iros as taxa;; de f.rafcgo mutuo l1'11•-grnphico, por meio de fundos suppridos pelo Thcsouro Nacional á conta da receita, procedendo á respectiva escriptull'Ução cm conformidade irom 'ªS instrucções cm vigor.
§ 5.º Responder pela identidade da pessoa do credor, ou de
8CU procurador, instituindo exame sobre o instrumento do
mandato, que, em--0rdem da data de apresentacão, será archivado para prestação de contas do exercicio, si estiver nas condicões exigidas pelas instrucções de 30 de março de 181\J, :21
de abril de 1859, e demais preceitos legaes.
§ 6. 0 Responder pela legalidade dos pagamentos em geral,
cabendo ao thesoureiro, quando verifiqüe a omissão de qualquer das solemnidadcs formaes e substanciaes, ponderar motivadamentc ao sub-'dh'cdor, da Conúabilidadc, que proecdení
quando julgar acertáao, cm conformidade com o art. 25 do
decreto n. 7. 751, de 23 de dezembro de 1909, ficando salva a
responsabilidade do thesoureiro si a solução da duvida importar a confirmação da ordem da despeza.
.
~ 7 .º Ter em dia e em uniformidade com o systema das
. directorias do Thesouro Nacional a cscriptui'ação das rendas
··arrecadadas e despezas effectúadas, levantando e apresentando semanalmente ao sub-director da Contabilidade o balance~ .para o conhecimento exacto dos saldos em caixa, flcmonstradC?à por confrontos entre cada um dos ·creditos orça~;·wrinói
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·mentarios e os pagamentos que· fOTem realizados á conta do
cada credito, de modo que o ultimo balancete sirva de 'justificação do supprimento mensal para o pagamento do pessoal,
q1w dcvpr(t conwçar no ultimo dia util de cada mez.
§ 8. º nemetl<>r á 2· secção o balanço das operações da receit.a e dPRpeza de cada mm:, dentro ela semana seguinte .

.

CAPITULO XXXVill
l1• DIVISÃO

lntendencia
Art. 202. A ~ntPndPncia tem por fim a acquhd1:ão, ronscrvar;ilo, distrihui(;ão e exame do material da Heparl.içfío flernl
do.~ Telegraphos, polo qual {: i·r:Rponsavd o inLP11dmll.c.
Art. 203. A intemlencia se comporá do 11111 gahi1wt11, uma
~"r.r:ão rfo Pxpediente e despacho::;, um almoxaril'ndo, nma o!'fi;:i11a mccanica, uma mina electrica e depositos.
§ 1.º O gabinete, a secção de expediente e despachos e o
almoxarifado terão o scg11inlp, peilsoal :
1 intendente ;
1 chefe de secção ;
1 almoxarifo ;
1 despachante ;
1 escrivão ;
1 fiel ;
2 2º' escripturarios ;
ri 3º" escripturarios ;
1 mestre de lancha ;
1 machinista ;
3 c-onlinuos ;
1 guarda de deposito;
D auxiliares de escripta;
1 dacty!ographo ;
2 operarias de 3• classe ;
1 foguista ;
5 marinheiros ;
carpinteiros ;
serventes.
§ 2.º O pessoal da officina mecanica e ·da usina clectrica
será o seguinte:
1 chefe;
1 ajudante;
8 offichwfl ;
8 operarios de f • clasRe ;
D 01wrarios de 2ª classe;
8 operarios de 3ª classe ;
8 operarias de 11• classe ;
i serventes ;
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aprendizes;
t chefe :
l operario de 2• classe :
2 operarios de 3ª classe;
1 servente.
Art. 294. Compete ao intendente:
§ 1.º Inspoccionar e fiscalizar o recebinwnto de todo o ma-·
teria! adquirido para provimentos, cumprindo-lhe semprr mandar fazer os necessarios exames para verificação do ppso, qualidade e quaut.idade, segundo as estipulações dos contractos
respectivos o de accôrdo com as amosf.ras ou modelos adopf,ados.
§ 2.º Fiscalizar a sabida dos artigos fornecidos aos d istrict-Os e a outras divisões da Repartição, tendo cm vista fJUP
esse serviço soja executado l"Om a maior rn·ompLidão e l'l!gularidade.
§ 3.º Providenciar pura que o almoxarifado Sf' conserve
sempre provido do material preciso para o consumo ordinal'io
do seis mezes, afim de evitar delongas nos fornecirnrntos.
§ ·Lº Organizar, nas respectivas épocas, o expedientn preciso á conconrencia para a acquisição do material, bem como
ordenar, com autorização do director geral, os tt·an,,porf t·s dP
material e outras despezas miudas.
§ 5.º Mandar examinar o material que fôr recolhido ao
almoxarifado, dando em consumo o que estiv0r em rnúo PStalio, remettendo para a officina o que f!Jr susccpti vel de
concerto.
§ G.º Ordena!' o acondicionamento do material que tivf't'
de ser remettido para os districtos em virt.nde de 110didos ou
ordem da dircctoria.
§ 7.º Inspnccionar e fiscalizar todos os sPrviços l'Plalivns
á intendencia e velar para que os funccionarios rcs1wd ivos
cumpram fielmente os seus dcYen•s, cxrcut.andn pont.11al e Pscrupulosamente o regulamento e ordens cm1cenu~1JtPs :l a JT<' cadação, fornecimento e (•scripfuração do material.
§ 8.º Prestar aos demais chefes das diversas d iYisih•s da
iilcpartição, tanto na Capital Foderal 1como noo Estados, as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, !11•m
como requisitar d01lcs o que julgar conveniente ri rP~nlal'idad"
e hoa marcha do sr•z·viço a cair-go da intendencia.
§ 9.º Levar ao conhecim0nto rio director geral q11alqu1~1·
falta que occorrcr no cumprimento dos contractos n orif Pns
expedidas para acquisição do material necessario.
§ 10. Communicar á Sub-Directo,ria da Contabilidadf1 as
multas cm que inrorrcrt>rn os fornecedol'PS que honvPJ'l'lll <'l'Jebrado contract.os com a fü~part.ição, dP accôrdo N1m as 'r'cRJJcctivas est ipul a<;õcs.
§ 11. Comrnunicar aos chcfps de disfricto a renwsflsa do
material fornecido, remettcndo na mesma occasião a respectiva guia, fonnulada pela srcção do expediente.
§ 12. Propôr ao dircctor geral a distribuição do pessoal da
inte!!dencia pelas secções respectivas.
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§ 13. Apresentar annualmcnte até 31 r!n .ianeiro no diroctor geral um relatorio circumstanciado do serviço a seu
cargo durante o anno anterio1', indicando nessa occasião as
nwdidas que julgar convenientes para o melhoramento dos
differPntes ramos do serviço.
§ H. Rubricar todos os livros de escripturação ela intendnncia.
§ 15. Representar ao director geral sobrn r1ualquPr falia
commettida pelos funccionarios da intendencia.
Art. 2!l5. Ao chefe da secção do expediente da intcmlencia
incmnlrn:
§ 1.º Organizar todo o expediento nocessario no despacho
do matf'Tial, de accôrdo com os pedidos forne('.idoR pnln ~lmo
xai·i fado.
§ 2." Formular as guias de remessa do mat,.1·ial fornecido
aos dislirid.os e demais divisões da Repa:rt.icão, ~ubnwtfondo-as
no 1.'istn do i·ntr.ndPnte para Rr>ori;m i;nv iadas ao di;stino a<'ompan 11 ada dos rPSpPCtiVOS COilhCC i f!Wntos 1fo P1llbarq11e.
§ :l." Depois de fomPcidos os pedidos originaPs P passadoR os 1·1·spectivos cornnrnnicados aos chdf':' 1le districto,
SPriio f'sses devolvidos ao almoxarifado para a dPvida escripturação em notas de faltas, si houver.
§ '1." Dirigir o serviço dos vehirulos o Pmbarrac.õns, transpol"tcs do material, fiscalizanrlo a s11a conscrvai;iio n providnnc iando solll'e os concertos de que os mesmos rarPcermn.
§ fí." ]'['Qvidenciar junto ás companhias de vapnrm; e ç,stradas de ferro quanto ás reclamações dos chefes de diRtr1cta
sohl'P falta dP material a elles remettido.
ArL 2\Hi. Ao desparhante Cllll1[lI"P:
~ 1." Pmmover os dcsp3lchos pC'rante a Alfandega, c:ács do
porto, Pstrarlas de fcrI'o e companhiaR de vaprn"es 1ia1ra o dosPmharque e rcrebimento de maLerial >remettido de pcwrfos na-·
cimi:ws P f'Strangeiros á OI'cfom da Hepartição.
§ 2.º Effectuar os despachos do todo o material que tiver
de ser exportado para os portos nacionaes e Pst1·a11geiros.
§ 3.º Effectuar as compras miurlas que forem dPl.P1'mi11a1las pelo intendente.
§ 'i." Effectuar as des[1czas de rarref.ns, f1•pf PS !' seguro do
mrtf Prinl f'Xportado ou impmtado.
A1'L. 297. Para attender ás despezas miurlas dos paragraphns a11fp1·iorPs, rPCehrá mens,almento ai.; a quantia de ~'i\is
2 :0(10*ººº·
Parag1·apho uniéo. A justificação das dPspezas d() fJU()
trata o artigo acima será feita perantP o inf 011d1•1llf', pPla segu in Li~ forma:
a) exhibindo as ordens do intendente;
lJ) rpciho de fJUP pagou qunlqm~r quantirt Pm hoa e devida ordPnl.
Art. 2!l8. Ao almoxarife compete:
§ 1." Dirigir C' ffsr.alizar o ~erviço dn strn RPCçfio.
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· § 3.~ Flscaiizár o recebimento, guarda, conferencia e aconclicionamento do material que se achar'no almoxarifado e nos
depositos.
§ 4.º Trazer sempre os dcpositos cm perfeita ordem e
asseio, dirigindo as arrumações e o acondicionamPnLo do mnterial sob sua responsabilidade.
§ 5.° Conferir ou mandar conferir pelo fiel a entracla de
todo o material no almoxarifado, assistir ao seu aéondicionainento, que deverá ser feito com a maxima promptidão, regularidade e segurança.
§ 6.° Levar, cm <rnso de extravio de qualquer objedo sob
siia guarda, o facto ao conhPcimrnto do intendente par•a as r!Pvidas providencias.
§ 7.° Apresentar ao intendente, semestralmente, um balnnço
do movimento geral do almoxarifado e dopositos, e prestar in'formações exactas sobre o estado do supprimento do nrntcrinl
cm deposito.
§ 8.° Inteirar-se, afim de informar ao intendente, do estado do mercado quanto á existencia, qualidade e preços cor. rentes dos artigos cuja compra se torne necessaria.
§ 9.° Cumprir e fazer cumprir com a maior exactidão as
oi:dens e pedidos do intendente.
§ 10. Conferir o material inservivel que fôr recolhido ao
·almoxarifado f){lra os fins do § 5º do art. 294 .
.-i § 11. Organizar e submetter ao intendente a conta em
triplicado de qualquer material cedido a outras repartições
ou particula.r~s. que ia enYiará ú Sub-Direcforia da Confahilidade para a devida cobrança.
§ 12. Submetter ao intendente as guias em duplicado de
apparelhos e outros objectos qur trnham dr ser rnviados ú
officina para o devido concerto.
§ 13. Fazer cxtrahil' pedido á officina de todo o material
que ella possa fornecer para supprimento aos districtos e demais secções da nrpart.ição.
Art. 299. O escrivão do almoxarifado é responsavel pela
sua escripturação, qur drvr estar sempre em dia, e r.onsf arú
dos livros seguintes, além dos que a pratica indicar:
. fº, de inventario de todo o material e objrctos em carga
ao almoxarifado e depositos ;
. 2º, de entrada e sahida de todo o material, extrahido dos
diarios em que fôr escripturado o movimento geral ;
3º, de- carga e descarga das estações, dos districtos ou
linhas, da officina e de diversos, de modo a conherer-sr <11~
prompto o estado do stoclc de cada um.
Art. 300. Compete-lhe, além disso, auxiliado pelos rlrmais
funccionarios do almoxarifado:
·
§ 1.º Fazer assentamento de todas as guias de remessa, archivando os avisos de recebimento do material fornecido.
1 2.º Archivar e ter em boa ordem os pedidos originrtes,
depois de fornecidos, e as facturns de material recehido, <lc-
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pois de conferidafpell\ secção ·do expediente com a cópia da
eneommenda, quando se tratar de acquisição de material no
exterior.
§ 3.º Conferir as contas de fornecimentos com as entradas
constantes dos respectivos livros e com as e0ndicõPs d0s conf,,.netos, para serem enviadas ao gábinel.f) do inl.PIHknf.c, fJIW
as onviarú á Sub-Directoria da ,contabilidade.
§ '1.º Organiznr semest:ramente o halanç0 grrnl do movimrnlo do almoxarifado e deposilos, dr fJUe trata o § 7º do
arL 2\J8.
Art. 301. O fiel, além dos serviços que lho forem drtcrminados pelo almoxarife, ficará immediatamcntc re.~p0nsaveJ
p<llo material recolhido ao almoxarifado e depositas.
Abastecimento da intendencia

Art. 302. A acquisição dos princip:ws artigos parn provimento da intendencia serú commettida a um consPlho de compras, romposto do sub-rlirecloi· ferlrnir0. su]l-dirr<>to1· da Contahilidacle e intendente.
Art. 303. Servirá de secretario do consPlho dr cornprns um
mnpregado da intencloncia designado pam rsse fim pelo clirector geral.
Art. 304. O conselho não funccionará sem que estejam
presentes todos os membros ou seus substitutos legaes.
Art.. 305. A acquisição do material preciso realizar-se-fia :
§ 1. º Pol' rontractos 11·rll'lll'arlm nwilianl<• ro·nrorrrmcia
publica chamada pelas folhas officiaes e, quando fõr julgado
11ecessario, pelas particulares de maior circulação ;
§ 2.º Por encommendas feitas pelo director geral aos
agentes ou ás casas importadoras e cstabpleciment.os industriaes, nacionaes ou estrangeiros de notorio credito, quando a
natureza do material ou outra circumstancia indique que não
poderá havf'r yantagf'm na l('hamada dr 1·0111·01TP1H'ia 1mhlica .,
§ ~. º !\'a concorrcncia SPt·ão nbsPtYndas a~ r"gras Pstaholccidas no art. 54 da lei n. 2. 221, de 30 de dezembro de 1909,
que fixa a despeza geral da llepublica para o exercicio de 1910.
Art. 306. A acquisição dos objcctos de pequena importancia realizar-se-ha de accôrrlo com § 3º do art. 296.
Art. 307. Os roncoTrrntPs são ohrigad0s a guardar silencio
e a maio1' ci1'cumsprr.ção durantr. a si>~são rl0 eonselho de
compras. Aquellc que infringir esta disposição será obrigado
a sahir da sala, ficando por este facto rej citada sua proposta.
Paragrapho unico. O que, porém, desrespeitar ou injuriar qualquer membro do conselho, incorrerá nas penas comminadas no Codigo Penal referentes ao caso, e contra elle procederá o presidente do conselho de 0omprns na fórma ria lcr;islação em vigor.
Art. 308. No acto da abertura de cada 111'opostn, o rmprcgado que servir de secretario fará a chamada do proponente
respectivo, para verifkar si este, ou pessoa devidamente autorizada, se acha presente ; e não deverá, no caso de auscn0ia
ahs0luta de represcntanto, a!irir a propost.n, mas s0h a pro-
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pria assignat,ura lançar no subscripto uma nota do motivo
por que deixa de ser tomada em consideração, e dal-a em seguida aos membros do conselho, para que elles a rubriquem.
Art. 309. No caso de absoluta igualdade entre duas ou
mais propostas com direito a classificação, preferirá o conselho a do licitante que então propuzer por escripto maior
abatimento.
Art. 310. Na sala do conselho de compras haverá um mostruario de todos os artigos que tenham de ser adquiridos pela
Repartição, com as amostras devidamente rubTicadas pelo ['Cferido conselho e munidas do competente sello.
O sello se porá sobre lacre em cartões, e estes de tal
modo se prendPm ás amosf1ras que só pela ruotum do sello
podem dellas ser desligados.
Art. 311. Quando não lia.ia na Rílpartição amostras de
artigos a adquirir, proceder-se-lia em presença de todos os
corncorrentes á apposição do scllo e á a~'q,ecadação das amostras ou modelos dos artigos acceitos, rubriéados os c::nfiíPs
pelos membros do conselho e pelo proponente.
Art. 312. Terminada a apuração das propostas, a appor,ição dos sellos aos modelos ou amostras, e encerrada a
sessão, o secretario ad hoc lavrará em livro especial, de
accôrdo com as disposições em vigor, a competente acl n,
que será assignada pelos membros do conselho.
Art. 313. Uma cópia dessa acta, acompanhada das primeiras vias das propostas admiti.idas á ooncorre1~cfa, serii
co~ a possivel brevidade, enviada á Sub-Directoria da Contabilidade para minutar com urgencia os contractos dos artigos ar,ceitos pelo conselho. As minutas serão submettidas pelo
director geral á apreciação do Ministerio da Viação e Ohrns
Publicas.
Art. 31'i. O exame P recebimento d() todos os arf.igos
contractados se cffcct.nará na intendcnC\ia, cm local cspc1·ialmente destinado para esse fim, e os artigos sô serão aITPca<lados ou c31ror'egados em receita depois de bem examÍ'nados,
conferidos com as amostras ou modelos correspondentes e
preenchidas as especificações technicas de acrôrdn com as
quaes tiverem sido encommendados.
Art. 315. O director geral, logo que receber n despacho
do Ministel'Ío da Viação e Obras Publicas !'()!ativo ú acqu isição
do material alludido no artigo antecedente, pôr-llte-Iva o cu:mpra-se, ·enviando-o á Suh-Dh·0ctoria da Oontahilidadc, afim
de ser lavrado o rN;pectivo contracto na ,p secção da HlPRlll:l
sub-directoria, que delle enviará uma côpia á int.endencia.
Art. 31 fi. Os ob,icctos comprados ou contractados qnc,
tendo sido rejeitados, não forem retirados dentro do pl'azo
marcado pela intendencia, serão removidos e entr:egues ao
Deposito Publico, ficando os donos su,ieitos no pagam1mf.'o
das despezas exigidas pela remoção.
Officina m.ecanica e usina elcctrica

Art 317. Para concerto e fabrico de apparl~lhos tclegraphicos e telephonicos e de ferramentas para uso ria RPpar-
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tição Geral dos Telegraphos, e bem assim para a conserva-·
cão da installacão electrica para a producçiío do col'!'entoR
fracas e fortes, haverá uma officina mecanica o uma usina
electrica.
Art. 318. A execução dos serviços da offic1ina é confiada
a um chefe e ao respect.ivo ajudantP, P os da usina electrica
a um electricista.
Art. 319. Ao chefe da officina, que deverá ter habilitações de mecanico para construir os apparelhos com toda a
perfeição, e mathematica, sufficirntc vara compl'ehcnder as
theorias dos apparelhos elertricos (\ proc!'der {t rectificaçiío
dos instrum1mtos gcodesicos e de physica, prirl('.ipalmente na
par1.e relaf iYa ú electricidade e mag1wt.ismo, «' a 1·11.i a 1·c·sponf'ahilidadc ·fi1~a todo o material, incumlrn:
§ 1.º Fiscalizar todo o serviço da officina, distrihnindo
o trabalho por seus subordinados, dirigiudo 1~ Pxaminando
ns ohrns por elles feitas o julgando das suas ltahilitai;ões. ·
2.º Propôr a admissão de aprendizes q11e possunm já
alg-1111s princípios e prat.ica dos traualhos c>m íJllP tPnham de
se irnlustriar.
3.º Despedir, com autorização do intencl(•nte, os aprendizes f]Uf' não forem exar.tos no cumprimento dos seus de.
veres.
§ 4." Fazer ao intenden!P o prrtido dP todo o maf11rial e
ferramenta de que carecer.
§ 5.º Providenciar sobrP o prompto e perfeito conc~·to
nos apparelhos devolvidos das rsta<:iies, rlamJo ront.a ao mtnnd,.nte (\os estragos devidos ;í ignoraiwi:i ou 1nalcnJleneia,
para ser('fll indomnizadm; pelo culpado.
§ G." Exerntar todas as construrções de apparclltos ;e
i1tsf.1·11mP1ntos qu(\ exijam perfeição, quer 111'0 t.ociantc :í exo.
cuçiío 111c>1·m1ka, q11Pr na 11•omhinacão rig-arosa rlc seus rdr'mPn tos.
~ 'i. º Fazer apromptar todos os apparPlhos intlispensave1s para verificação e experientias, e ('011s!t·11ir apparelhos para o serviço das estações.
§ 8.º Velar pelo perfeito fabrico de fc-rramcnta.
§ !l.º Informar ao intendente sobre as habilitações dos.
aprendizes e propôr melhoria de vencimentos em favor daquellcs que se tiverem distinguido por seu aproveitamento
e 11roeed(•r exemplar.
10. Examinar P marc~a1· todos os apparc>lhos cnf.rpgues
ao serviço.
§ 11. Ent.f'egar ao almoxarifado as obras 011 oh.i(~ctos
concertados.
§ 12. Organizar estatistieas amrna<>s e fazer annu:i.lnwnt.c rrdaf.orim; dos t.rahalhos executados na offil'ina.
Arf. 3:?0. Ao ajudant.e do chflfe da of!'irina compf'tf' auxiliar o l'PS]lf'rf.iyo chofo no desc>mprnho dos s1•n'ic.:os ;~o cargo destn.
Arf .. :i21. Aos officiaes e opera.rios fará o clrnfo da officina a distribuição dos serviços qu1' julgar com·p11iP11l••s, snndo inscri1•tas Plll livro especial a natureza dn ohl'a dP que
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~a um fór incumbido e as· datas do :começo e terminação
da mesma.
Art. 322. A escripturação da officina será· f(lita por um
funccionario designado pelo director geral, e qi10 ficar:í. im-

mediatamentc subordinado ao roRpectivo ch0fe.
Art. 323. A 0seriptnra1:ão da offi!'ina comlar:í r!n.~ sPguintes livros :
1º, rrgisfro de todos os apparell1os telrgraphicos, 1•orn
indicação do S(lll systC'ma, nome do autor, num,~ros. dafaf!
de entradas e sabidas, procedencias e destinos ou out rus
esclarccimrntos fJIHi forem convenienfrf! ;
· 2º, de aSS(lnfamrnfo df' forJo O material r. fcrramrnta
entrados;
3º, de custo dos concrrtos e obras feitas ;
4º, de produeção da offieina, a qual possa srr ronfrontada com a caderneta do trabalho diario de cada operario.
Paragrapho unieo. Além desses livros, podrrá o director,
sob proposta do intendrnfr, crear outros que forC'm .inlgados
necessarios.
Art. 324. Ao chde da usina electrica compete :
§ 1.º Trazer em perfeito estado de conservação a installa:ção mrcanira e rlf'cfrica para a producção das corrPntrs forf Ps
e fra1cas r. 'ª a<'cunmfa\:iio dr energia elrrtrira, e Jwm assim a
installação ·f'lf'd•roplaslira.
§ 2.° Examinar diariamente o rstado das baterias de
acQUmuladores e registrar esse r.starlo nos quadros para essr,
fim destinados, ·nfto cons0nt.indo que baixe d0 1, 8 volts earla
elemento das baterias.
§ 3.º Examinar as communicações que partem do recinto dos ace.unrnladores para as salas dos apparelhoR, no intuito
de verificar qualquer flp1·ivação eventual das correntes.
§ 4.º Provirl011eiar para que as baterias de reslJrva 0stejam earregadas e 0m 0stado de imnwdiato funccionammllo,
para attendf'J' a qualquer snbst.it.uição eventual, n permutar
as si'ries das baterias em funcção, afim de regular o eonsumo.
§ 5.° Trazer lodos os instrumentos indicados, os de prova e fiscalização em pPrfeito estado de asseio e funcciona.mento.
§ 6.° Registrar o consumo mensal de enrrgia 11ara o
funccionamento dos motores.
§ 7.° Trazer inventariado todo o material n utPnRilios
da secção.
§ 8.° Apresentar diariamente ao intendente uma nota,
damlo parte do estado e funccionamento da insf.allação.
CAPITULO
DISTRICTOS

xxxvm

TELEGRAPHICOS

Art. 325. Par:a admiin'istração do serviço, ficam as IinlJas,
com as estações intercalladas, divididas em districtos teleg11aphic?S, a clliI'go de engenheiros chefes.
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§ .1.° Para auxiliar o chefe do districto set·ão designados,·
segurn.lo a importancia do districto, um inspec:tor de 1 ª ou 2ª
elas~I', \l!Il tekgraphisla dtl'fe OU -de 1" l'la~81' e 11111 !'Sl'l'iptu.J'al'i1l pagador, qtw Sl'l'\'it•ú em ·co1umis~fio, s1·11do tirado dcnt1·c
11s clivl'r~os quadrns do pessoal da Hcpal'liçfio.
§ 2." Ao inspector cumpre auxiliar ao engenheiro chefe
do distrido cm todas as suas aLtribuições, inclusive percorridas
de linhas e execução de trabalhos cspcciacs ele que for iucumJJ ido pelo referido chefe.
§ 3.º Ao lelegraphista cumpre, além da superintendcncia da estação ele que fõr encarregadll, fawr a fisealiímção
g-eral do trafego e a inspecção da estação onde fon•m u!Jsc1·vauos defeitos organicos.
Art. 32ü. A porção de linha telegraphica para constituir
lllll districto não póde ser inferior a 1.000 kilomctros.
Art. 327. A séele do districto deve ser eslabe!C'cida na
cani!al do Estado ; mas, quando o districto comprehcnder
mais de um Estado, ou o Estado mais de um districto, ficará
a escolha do local para ella ad libilmn da dil'ccloria, lendo-se em visla a convcnicncia do serviço.
Ait. 3:!8. O esc-i·iptorio do engenhrirn rltefc do distrido
deverá ser estabelecido no proprio edificio cm que fuucciona
a estação telegraphica.
A1·t.. 3'.'!L ,\bonar-se-lta aos cngf'nhC'iros l'ltcfes de tlistl'icto uma consignação mensal de 50$ vara as dcspczas do
expediente do escriptorio.
Art. 330. Para o serviço do cscriptorio serão os rcspe~li
'"º" auxiliares designados pela dirccloria, mediante vroposla
do 1'ug.-nltei1·0 chefe do tlistricto.
Art. 331. Os districtos, para cxccur;ão do serviço interno. J'irnm di\"ididos em secçõi>s u trechos, aqucllas dirigidas 1wr inspectores, e estes a cargo dos guarda-rios, de conformidade com as instrucções sobre a respectiva conservação.
A1l't. 3:3;!. Ao engenhcirn cltcfe de distril'lo compele:
§ 1.º Dirigir o serviço por cuja boa marcha ,6 rosponsavel, q1w1· no tocante ás estações, quel' no quu diz respeito ás
linhas e contabilidade.
§ 2.º Percorrer as linhas do districlo pelo menos urna vez
1ior armo, apresentando rclatorio circumstanciado do resultado da inspecção e, bem assim, das occul'rcncias que se derem
e de todos os serviços feitos.
§ 3.º Proceder aos estudos de exploração que forem ncecssarios.
§ 4.º Estudar os melhoramentos de traçado das linhas
e riropol-os á directoria.
§ 5.º Organizar e apresentar á dircctoria o orçamento
c·-ircmnstanciado de todos os servi(:os de melhoramentos a
executar no distl'icto ao seu cargo.
§ G.º Remetter, no pcnullimo rncz de cada anuo, 11m or(;.amento circumstanciado das dcspczas a fazer com o distrido
no anno seguinte.
§ 7 .º Proceder aos trabalhos de que fõr encarregado pelG
dircctor.
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_>tis'..-; Commimioar- diariamente,

até ás 8 horas da manhã,

á~Sub-Direc~a :'l'ooh!D.Í<}a o estado da:s Hnhas d-0 district-0,

na•

hora da chamada, empregando o codigo para esse fim
organizado.
§ 9. º Scientificar -á Sub-Directori-a 'l'echnica, por aviso
telegraphico urgente, o apparecimenLo de qualquer accidento
nas linhas, indicando as providencias tomadas, e, por occasião da terminação do defeito, communicar immediatamente
a ciausa que o produziu, a duração e o local do mesmo.
§ 10. Organizar o inventario e os livros de postes das
linhas, de accôrdo com as instrucções que lhe forem ministradas.
§ 11. Cumprir as determinações do sub-director technico
na parte relativa ao bom funccionamcnto das linhas e serviço
das estações.
5 12. Proceder ás experiencias de que trata o art. 21
deste regulamento para medida do isolamento e resistencia
dos fios, organizando um mappa dos resultados, de accôrdo
com o modelo fornecido, o qual será remettido mensalmente
· á Sub-Di,rootoria Teichnica.
§ 13. Dirigir as construcções das linhas.
§ 14. Informar o sub-director technico sobre a extensão de cada trecho de linha a confiar aos guardas, t,endo cm
vista a categoria da linha e os meios de communicação.
§ 15. Assignar os contractos, quando autorizados pela
dil'!:lctoria, fazer registrai-os em livro especial e rcmettcr
cópia dos mesmos á directoria.
§ 16. Rubricar e dar andamento aos pedidos de material
telegraphico e utensílios, examinando si correspondem ás
exigencias do respectivo serviço.
§ 17. Propôr a nomeação dos guarda-fios e iuspecl.orci;
de 4" classe de accõrdo icom os arts. 373, § 4º, 37 4 e 375.
§ 18. Representar sobre a falta de cumprimento de deveres por parte dos empregados do dislricto, quando a punição
correspondente á falta não seja de sua alçada.
A 19. Examinar as estações do districto, verificando o
estado dos apparelhos, bateria e escripturação.
§ 20. Apresentar á directoria, até o dia 15 de abril de cada
apno, um relatorio geral do serviço a seu cargo no anno anterior, formuland.:>-o de accôrdo com as indicações que forem
fornecidas.
§ 21. Ter em ordem todo o expediente do districto, do
modo que em qualquer momento possa entregai-o mediante
recibo.
§ 22. Fazer collec~ionar por ordem chronologica o mandar
encadernar as minutas dos officios expedidos pelo cscriptorio
do districto.
§ 23. Apresentar ao seu successor um relatorio sobre os
serviços exooutados no armo corrente o os que estiverem cm via
de execução.
1 24. Fazer recolher ú intondoncia os apparelhos o seus
acoossorios que forem substituidos ou se inutilizarem.
· ;;; · I • 2õ. Conceder licença aos empregados do districlo até
15 dias, de accôrdo com a lei.
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§ 26. nequisitar da. directoria o supprimento das quantias nccessarias ás despezas com o districto a seu cargo e ordenar os pagamentos.
§ ''27. llometter com a maiCYr promptidão á Sub-Directolria
da Contabilidade os papeis das estações e secções de linha
acompanhados do processo feito nos escriptorios, de accôrdo
com as instrucções vigentes.
§ 28. Promover a cobrança das difforencas provenientes
do erros enoontr,ados e glosas feitas pela Sub-Directoria da
Contabilidade nos documentos de n-ceit.a e dcspeza aprcsontados polo pessoal do districto.
§ 2V. Fazer ter em dia a es'oripturacão dos liV'ros de coutas
correntes o bom assim a do livro caixa.
§ 30. li'azer rec-ollwr até o ultimo dia util do mcz do març.o
á delegacia Jiscal os saldos do exercicio a PtlCLHTa1·.
§ 31. F'UZer organizar mappa geral do dcseontus sobre vencimentos do pessoal do distl'icto.
§ 3:!. Providenciar sobre o rccolhimcuto ú delegacia fiscal, até o dia Hí do cada mez, das rendas das ostaçõt~s cujos
e1H~lU'l'P,;«1dos o niio possam fazer directamente.
§ 33. l•~ncaminilar promptamento á di 1·ectol'ia, dovidamunLu informados, os requerimentos, reclamações e recursos
apresentados pelos empregados.
§ 34. Verificar mensalmente a caixa o a uscripLmaçfto a
ca!'go do esoripturario pagador.
§ 35. Fiscalizar o cu1111n·imento das dis11usiçõus do rül'Ularncnto e das ordens da dirncloria e contabilidade vor parte
do pessoal que lhe é directamente suborct inado.
Ar!. :3:3:l. Providenciará o engenheiro chefe para que :JS
pagam1mtos das dcspczas das s~cções do districto, sempre llUC
for r1ossivol, seja feito pessoalmente polo oscrivtumrio paµadfll' ou JH•lo i11s1H·dor em ex•irdcio no rsci·iptorio do d isll'klo.
Parngrapho unico. Esses pagamentos ser:lo vor este modo
effectuados de preferencia nas secções em qne as d1~spozas
pareçam excrssivas.
Art. 33/i. Aos inspectores incumbe:
§ 1." Auxiliar o engenheiro chufe tanto na conservação
colllo na const.rucçfw das linhas.
§ '.!." Percorrer as linhas de sua secçiio tantas vezus quantas
fornm uecossarias á fiscalí:r,açfto do serviço.
§ 3.º Examinar os apparolhos, utensilios o ferTamentas,
confrontando-os com o respectivo inventario.
§ li.º Verificar o acondicionamuuto e estado do material
de reserva nos depositas.
§ 5. º Communicar ao engenheiro ohef'e o extravio de qualqunl' material por parte dos guarda-fios e tl'ahalhadorus e
promover a respectiva indemnização.
§ ti.º Dirigir os guarda-fios nos servi1:us de conservação
e consl rucção das linhas.
§ 7 .º Organizar cuidatlosamonlu o inve11ta1·i11 o 1ivro d~!
posles da secção a seu cargo, de accõrdo com as instr·ucr,;ões.
§ 8.º Solicitar do chefe do dislricto o material necessario,
para ter somvro os devosilos do sua secção convenientemente
providos.

:Art 335. Aos'guarda;..fios·compete:

PâragraJ>ho urtíco: cumprir às oruens qun lhes forem
dadas sobre serviço da Revartição, de accôl'Clo com as iust ru-cçõcs.
.
Art. 33G. As li11lias lPlegnphicas e telcvhonirns do Di;;l!•iclo Federal e sua;; a1111Pxas constituirão um distrido lt•l1·. 0 l'aplüco, com a denonünação de dist1ricto central.
§ 1." A fiscalização da8 despezas telephonicas e out1·os
encargos relativos ao serviço ficarão a cargo do districlo
central.
, § 2.º As estações central e urbanas ficarão sul.JOrdinauas
ao districto central, excepto quanto ao trafego.
§ 3. º Os serviços a cargo do districto centra 1 ficarão f1 isfriltuidos por !Tes secções, .cada uma a cal'go de um ill~!H'dor
de linha.
l ª secção - Liuhas 1•spet'iaes e ca:lto:; t'lll gt•t·al; ~" s1•t·çiio '-Rêdc telegraphica no Districto Federal e seus arredores;
3• seeção-ifü"de tP!Pph1111i:·a du l>i~tril'lo FPdcral 1.• Sl'US a1·redorcs.
Art. 337. Ao districlo central compete, além das attribuições contidas ·no capitulo XXXVIII deste regulamento,
auxiliar a ::-;ub-Dit'edol'ia Techniea 110 ensino pratico dos trabalhos ordinarios e especiaes da Repartição.
Art. 338. A contabilidade, nos districtos telegraphicos, fica.rli a cal'go dos engenhril'os chrf'Ps de dislrir-to, auxiliados
· j)elõ' esoripturario pagadm· e auxiliarrs designa:dos pelo di-·
rcctor geral sob t)roposta do referido engenheiro chefe.
Art. 339. Ao esL~l'iplurario pagador compete:
. . . § 1.º Receber os supprimentos para as despezas com o
pessoal e matPl'ial, ·1 Pqui:-<ilado8 1wlo. engl'llltt·iL·o d1rfe do dis.tricto.
. .
§ 2. 0 Effectuar o iiagamenlo de todas as despezas do districto, quer referentes a pessoal, quer a material.
§ 3.º Effectuar a cobrança dos diversos imvostos, conkibuicões ]lara o Mont("JlÍO e outra8 verbas da rrtcita, e recolhei-as nos prazos estatuidos em lei e no pre~i:!ntc regulamento.
·
§ 4.º Hestituir a terceiros as taxas de trafego mutuo telegraphico por meio de fundos suppridos pela delegacia
fiscal e conta da receita, procedendo á escripturação do livro
caixa e dos livros auxiliares que se tornarem necessarios.
Art. 340. A arrecadação das taxas telegraphicas dcvel'á
· ser feita de accôrdo com a exacta e rigorosa applicação elas
tarifas em vigor, recahmdo sobre o empregado ou empregados
culpados a responsabilidade pelas differenças que forem verifrnadas, quer em relação á receita propria da Repartição,
qu_er á arrecadada por conta de outras administrações tclegraphicas.
·.. · Art. 341. Os encarregados das estações são responsaveis
pela importancia das taxas arrecadadas, que deverão ser diariamente ·recolhidas ás alfandegas ou delegacias fiscacs.
· . ;· .paragrapho unico. N&s localidades onde não haja repartições arrecadadoras do' MinitJlerio da Fazenda, o recolhi-
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mento será •feito. por. intermedio do escripturario pagador á
delegacia da séde do districto, até o dia 15 de cada mez. .
•
Art. 342. Os talões empregados na escripturação da taxá
e outras rendas serão devidamente assignauos pelos responsaveis, não se admittindo emendas, rasuras ou alterações que
possam inciuir na lei n. :! . 11 O, dP 30 de sctmubro de 1\JO\l.
Ar-t. 313. O engenheiro chefe do distrieto rt>quisitará da
directoria, á vista das indicações dos empregados de linhas e
estações, os supprimentos necessarios para o pagamento da
despcza total do districto, e verificará a effectividado .do recolhiuwnto da renda das estações que o tiverl'm JeiLo directarncute.
Paragrapho unico. Nenhum supprimentu serú autorizado
si>rn qm', pm· aviso prévio ú Sub-Dircdol'ia da Conlabihdadc, o p.ugenheiro chefe do distrido lP11ha 1·om111unieado o
deposito no Correio dos clo1·umPntos co111p1·onwt1·s da applieai;ão do penultimo supprimento, indicando o mmwro e a data
do cot·f.i l'icado.
Art. 314. As dcspezas que forem effcetuadas, além dos ereditos distribuídos aos districtos, no principio de cada exercício, ou para as quaes não tenha havido expressa autorização
da dircctoria, não serão absolutamente accc1las, ficando sob
a responsabilidade de quem as cffcctuou.
Art. 345. A remessa dos documentos justificativos dos
pagamentos effectuados nos districtos telograph ieos será
acompanhada do uma conta corrente, organizada pelo engt>nh<'iro chel'e do distrieto, que terú a Sl'U ca1·go a 1•s1·1·iiJtu1·ai:ão do livro de contas eotTPrites.
Art. 346. Para as dospezas de construeção de 11ovas linhas,
qua11do o respectivo serviço não estiver sob a direcção dos ongP11 lwil'os chel'p.s d1) districto, pod11rão sei· autol'izados supp1·i11wntos
de dinheiros directamente aos encarr1)gados da
1~011sl n1ei:ão, quc prestal'ão contas :i Su!J-1 >il'Pdoria da Con La!Jilidade.
Art. 347. Serão suppridos pelas alfandegas e deloga11ias
fi8t'Ul'S do Tlresouro Nacional aos es(·ripturnl'in~ pagador!'s
os fundos precisos para o pagamento das clospezas com o serviço telegraphico da União.
Paragrapho unico. As requisições de supprimcnto do fundos serão sempre precedidas de informação do su!J-diroct.or
da Conla!Jilidade e dirigidas pl'lo diredo1· i:wrnl por t.-lcgl'alllma aos delegados do Thesow·o :'lal'io11al nos Estados.
Art. 348. As importancias recolhidas ús dol11gacias, alfand,.gas " tlll'sas de rendas, d!' aed\rdo l~Um o al'l. 3í1. S!'l'iÍO PSl' riplura1las nossas repartições do Ministerio ela Fazenda com o
titulo dl' « mm·illlPilto dn fundos», e os suppri1111•11fos r.. itns aos
l'llg1•11hl'iros cltPfrs de distrieto eorno « ~'laquo.•s pagos».
Paragrapho unico. Essas repartições, r1ur meio de telogrammas dirigidos á directoria geral dos 'l'ulegrnp!Jos o por
conta da Repartição, communiearão mensalmente a importancia das sommas recebidas e dos supprimentos feitos. (Circular
do !\linisterio da Fazl•nda, n. 56, dn 1 í de sl'!P111h1·0 d" l\lOfl.'
ArL. 3.J9. Os supprimentos aos chefes de distrieto sc1·ão
foitos uos tPt·111os da d"'" isrw 11. 55, de !l dP uia t-i:o d" 1888.
Art. 350. A escripturação da recoita far-se-ha por exerPoder Executivo -
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dê. 11ritlõflt'h'f~6tn â8. rtbrttlrui 11doptàda!!
Tli81!6UNWNiilUt1h8lj" @' êm llal:1õ'Jlütllift .éJ àYl!itén'là da @~!ln
pltita~lto' I:! tlõllhibilidade <1e11tt'âl slf rlfli!!tàtã dlls regras preStJt'lptM flellí l~gislação d11 Fatêtldn..
AH. 351. O esQi'iptut·~rio pl1t;trtdor r'emetlmú aos eneanegados das sacc6es tld serviço d\'l linhas para o pagamento do
pàssdãl t'astieGtlvo o suptirirrtettto mensal ótdenado pelo chefe
tio tli!ltticto li. vist11 dá justlflca.ção desses encarregados, os
tjtial:!~ !!e tot:narão civilmente. res}:)ort!!llvei!I pelas quantias relll:!bidas ê tielll sl1a cxacta applicação, Qtie cbmprovarilo perante
õ etlMehhelro chefe do distrioto ptw melo de férias, folhas e
demais documentos em devida fórma.
:
At't. 852. Qutui_do a renda das estacões telegtapillcas em
local!dàtles ttiuitb distantes da séde do dlstricto telegr•aphlco
11ão fôr' suffkiente para t1romover aos gastos das 11wstnus, º" 1'1)splictiVos emmrt'egados soliéill1rão dos tlllcfcs de districto suptli'lihénto · pelà differetlcli tlecessai'la, cibmt>rovando plenamente
a despeza paga, por. cuja importancia ficarão civilmente respi:ltisll\leis; si aé vet'lfiear illegnlidade de pagamento; não podt=!fidô attt hyptlthese ll.Igumtt à rétida assim aptJlicada. deixar
tlt=! l!er étlbertá pelá cottesportdetlte tiarte do supprimento cnblvel á cada estação.
Art. 353. Nenhum supprimento será dado aos encarregadds de sMções do serviço das linhas e estações, setn que
estes remettarn llds ehgenheiros chefes de tlistrieto os doéUUietitos cornprovatltes da appllcacão do anteriol' supptiméítto, salvd ·quando as setlcões e estacões forem muito distantes da séde do districto, p!U'à as ttu11es ó suppi'itnento será
ft\lto no!3 tJl:'azos que forétn fixndos tJdr instnrnçõcs da t'ulJDirechH·ià dll. l(lontabllidade.
Art. 354. Perante a Fazehdá o escriplura!'io va~ador i'P!!pmtdé setntH'cl êivllmente jJelo!Íl dinheiros ou valores de fJt1alQtier especie pertertcentes á mesma Fazenda, que estejam sob a sua guarda, como tambem pelos pagamentos das
dt'd!ltl8 de despeza que hão estejam revestidas de todas as fortnàlldadt=!s, oâso em que deverá fazer motivadamente a sua ponderação ao chefe elo districlo, o qual subrnettN·ú a duvida ao
sub-director da contabilidade, ficando salva a responsabilidade
do éscriptlil'aMo fmgador si confltmllda fôr a ordem da des,G1q.um8[ 11ti.uutl .t1l'~átlÍ~llí1â

'.Pelo

pejá. .

TITULO IV

Ptovlménto dos cargos, deveres e direitos geraes
CAPITULO XXXIX
i\IJMIBSÁO IJE tlllATlr:ANTEB J~ ENSINO VE TELE!at.<\PillA !%\'l'IC:A

. ·.Ari. 355 •.O ensino dos candidatos â admissão no quadro
J.Js lt>la@raphii;i.as é feito nos Estados pelas estações prin. cipJ'eS e de 1• olasse, sob a direcção dos resrmctivos N1ca1TPgados e chefes d~ district«;>; serão ministr~dos, po1·é111\ ·l·nnto {1
admittistracão ·central, umcament~ pl\r11 os telegratih1s as das

800
diversas 'bJâSsês1 cuNiç$ periodicos sopre apparelhos rapido~.
Art. ~56. A adm1ssao de praticantes de telegraph1a
será precedida de concurso, que versará sobre as seguintes
matc:rlo~. pot•tug-uN:1 francez, mglez ou allemão, á escolha do
candidulo, googl'Uphtu, chorographia do Drazil e arithrnetica.
P,iragl'<tpl1n unico. O prazo para inscripção ao concurso
é de 1 a 31 de janeiro, fóra do qual nenhuma consideração se
attenderá para a prorogação ou nova inscripção.
Att. 35 7. Ooi cat1didatos poderão apresentar quacsquer .
documentos que comprovem suas habilitações o serviços, os
qnac.~ ser·ão tomados em consideração para a classificação,
sem comtudo os dispensarem do concurso, quaesqucr que sej an1 e~ses dr1curn-•11tos.
Art. i.l58. Os requerimentos com os documentos de habilitação dos candidatos devem ser apresentados aos chefes
dos districtos respectivos, e, juntamente~ com as pl'Ovas de
concurso, serão remettidos á directoria, para fazei-os julgar
e determinar a admissfw dos escolhidos.
Art. ;;[,\ 1 • Xas estações principaes poderão ser admiltidos
a(.1\ 10 praticantes e nas de 1" classe até seis.
Art. 360. O modo de proceder-se ao concurso será regido
pelas disposições das instrucções que pam isso forem formuladas.
Art. 361. A aprendizagem nas estações não pódc ser inferior· a seis mezes, no fim dos quaes os praticantes q~ se
julgarem nas condições podem requerer á directoria a prcstaçl'to do Exame t~e h:;bilitação.
Paragrapho unico. Esse exame constarú do escripta tekgraJJll ica, monlag.Pm o funooionamento do apparclho Morse
simple8 ern 1•J1.tremo, intermedio o translação, arranjo pratico
das baterias, natureza dos defeitos de linha e cscripturação
lias e>:I ar;õcs.
ArL. 362. Ao praticante approvado n•)SSe exame será
passado polo director geral um attestado de ter cxhibido haJJ il itaçõcs praticas de telegmphista.
Art. :Jii:l. O;; chefes de districto providenciarão para
qtw os praticantes, nas estações e111 que não ha.ia sala especial vara aprendi:rngem, sejam admittidos na sala dos apparcll1os, cm horas determinadas, e guiados pnlos encarregados
das estações, que são sempre obrigados a lhos ministrar o
0118ino nccessario.
Art. 36-1. Os candidatos ao cargo de telegraphista regional poderão ser admittidos á pratica tclegraphica nas
estaçõe~ de pequeno movimento, precedendo autorização da
directoria mediante requerimento acompanhado de attcstado
de habilitação nas primeiras letras.
Art. '.lf\5. Quando esses candidatos a telegraphistas rcgionaes estiverem habilitados, serão suhmettidos a exame de
cscripta tclegraphica e cscripturação das estações, e do re·
sultado serú lavrado um termo, assignado pn1· dous telegrapltistas dr•signndos pelo chefe do distrieto.
P:iragrnpho unico. Desses termos não se passam ccrtldõl~s, nem all.csh•.dos de qualquer cspecie.
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.. ,)Art; •866. Os candidatos ao cargo de telegrapbista re-

i!iólial; ·que já tenham adquirido pratica de serviço telegra·pbico ern outrus administrações, serão dispensados da pra-ticagem e logo submettidos a exame, nos termos do art. 365.
· Art. 367. Quer para o quadro do pessoal de linhas quer
para o de estacões, será na Sub-IDirectoria Technica ministrado o ensino superior, que constará de cursos das seguintes
materias:
1º, apparelhos telegraphicos e radiotelegraphieos;
2º, apparelhos telephonicos e radiotelephonicos;
3º, construccão de linhas telegraphicas e telephonicas;
4º, installações de estações radiotelegraphicas e radiotelephonica~;

5º, noções de illuminacão, producção de energia e canalizações electricas aereas e subterraneas;
ôº, inslalla1;ões de centros telephonicos e projccto d•) rtidc.;
telephonicas;
· 7º, serviço de cabos.
§ 1. Os cursos serão essencialmente praticos, devendo
ser feitos armualmente, tendo cada um delles no maximo a
duração de tres mezes.
§ 2.º Os docentes para os cursos do ensino -sup1n·ior serão
designados pelo director geral dentre os funccionarios technicos da Ilepartição.
~ § 3.º Quando o director geral julgar conveniente, cursos
da IAesma natureza serão feitos nos districtos.
0

CAPITULO XL
NOMEAÇÕES E PHOMOÇÕES

Art. 368. O cargo de director geral será conriaJo a engenheiro nacional que se recommende pela sua experiencia e
capacidade profissional, demonstradas na pratica dP se1·viços
anteriormente prestados ao paiz.
Art. 369. Para os Jogares de chefes de districto serão
promovidos engenheiros inspllctores de i • cla:-;sll da Itcpal'tição que durante dous armos de exercício no minimo, tenham
revelado a neccssaria capacidade.
Art. 370. O sub-dircctor technico e o inLendunto :·ml'fio e~
eolhidos entre os engenheil'OS chefes de secção ou de disLricto
que tiverem demonstrado tia pratica dos serviços da llnpal'l i1,;ií"J
experiencia e capacidade profissional para o exercício daquelles cargos.
ArL. 371. Us :mb-dil'ectores do Expediente e da Coulabilidade serão escolhidos entre os chefes do secção que tiverem
revelado capacidad<' para o desempenho das fu11cçõ1!s dos respectivos cargos.
Art. 372. Os logaro:::; do chefes de secção da Sub-Dil'1~eto
, ria Technica serão p1·oviJos vor engenheü·os chefos dP
districto ou por accesso de inspectores de 1 • classe que tenham
titulo de engenheiro e exercício por mais de dous annos.
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Art. 373.

90{

Os inspectóres de linhas serão de quatro
_
Para inspectores de P classe só poderão ser nomeados por accesso os de 2ª, na proporção de dous engenheiros que tenham no rninimo um armo de exercicio, por um
inspector sem titulo de Pngenlrniro qtw t.rnha dous annos de
exPrcicio na classe.
·
§ 2.º Os Jogares de inspectores de 2ª classe serft0 providos
por accesso dos inspectores de 3ª classe que tenham no minimo dous annos de exercicio, 011 por engenheiros formados
por escolas nacionaes 011 est.1·angPiras, ru.io tit11lo srja rf1c011hPcido legalmente.
§ 3." Os togares de inspectorns dr 3" classr serão providos
pelos inspectores de ·1" classe qun tenham no minimo dous
annos de exPrcicio, ou por agrimcnsorPs.
§ !1." Os togares de inspectores dr \ª 1·lasse serão preenchidm; por accesso dos guarda-fios de 1• classe que saibam
fflr e rscreYcr e tenham no miuimo quatrn am10s de Pxercicio
na nrpartiçã°' ou por insprctm·ps dr '•" rlassr cm commissão,
que tenham no minimo dous annos dn sPrvi.r,o em construcção
fl com;ervaçiio de linhas, sendo preferidos os que tenham frequentado o curso do ensino supe1•ior de que trata o art. 367.
Art.. 37L Os Jogares de guarda-fios de 1" clns;;;e serão
providos por accesso dos guarda-fios de 2ª classP q1w tPnham
1ielo menos quatro annos cte exrrcicio na classe.
Art.. 375. Os logares de guarda-fios dP 2" rlassr Rerão
providos por trabalhadores que tenham mais rir dons 4'tnnos
dr pffrct.ivo SPl'Vil'n r saibam !PI' P Pscr1•YP!' .
. Art. 376. O, dirretor geral poderá nunwai· 1mgenhciros,
inspect.ores n guarda-fios l'lll eommissão, para serem empregados na construcção de novaH linhas ou em serviços especiaes, que tenham verba propria no orçamento 011 credito
distincto, quando na llPpartiç.fín não hnnvPr pPssoal snfficirmf P
para taes serviços.
Paragrapho unico. Essas 1•.ornmissões só ''erão confiadas no
cargo de 4" nlass1', ou dP '.'", quando a no11wa1:ão l'Prahir em
1mgenheiros de que trata o § 2" do art 373.
Art. 377. As promoções no quadro dos telegraphistas
serão feitas por accesso gradual e do segu int.r modo:
Nas promoções a telegraphistas cheffls e de 1• classe
attendrr-se-ha exr,lmdvamcntr o mPrPcimento: e :í 2• P ilª
classes, uma mPtarle das vagas por ant.ignirladr P a ont.ra por
merecimento.
§ 1.º Const.itne merecimento, além de outras condições,
a habilitai,:ão no manejo dr apparelhos rapidos e radiotelPgraphicos.
~ 2." As promoçõrs aos Jogares de t.Plf·graphist.as rhPfN;
não poderão recahir cm empregados que tenham menos de
um anno de exerci cio na i • classe; afl demais promoções no
quadro de telegraphistas só poderão aproveitar aos empregados que tiverem mais de dous annoR na classe que ommpam.
§ 3.º Para os effeitos das promoções por antiguidade, só
Rfl considera a ordem de antiguidade na classo.
~lasses.
§ 1.º

;1.~in•.i:Ü'·Pe~erá ..oire,ito f1. pr~moc~o r.0"emp~egado que, .no .·.
$íoine
...tito da nomeacã.·o,· estiver hcenc. iado sem ser por motivo
~. *'~es.tia; ~l)u suspenso discipliqar .ou · preventivamente,
'p&Ql como aquelle que. nos 12 mezes anteriores á data da vaga,

tiver- soffrido pena ·de suspensão ou de multa . por falta de
cumprimento de deveres ou, ainda, interrompido o exercício
por falta ou licenças, sem ser por molestia, em tempo superior
a 90 dias seguidos ou interpolado&. A promoção, neste caso,
caberá ao seu immediato que não estiver em identicas condições, e assim por deante, até que tenham decorrido 12 mezes,
a partir da applicação da pena ou terminação da licença nos
· casos acima.
Art. 378. Para os Jogares de telegraphistas de 4• classe
serão nomeados os estagiarias que t.enham approvação no
exame de leitura auditiva e na manipulação de apparclhos
rap idos.
Art. 379. Só serão designados para servirem como ostagiarios os praticantes diplomados de accôrdo com o art. 362,
ou telegraphistas regionaes que tenham cumprido as oxigenoias do artigo citado.
Paragrapho unico. O estagiario que no fim de tros annos
não tenha satisfeito as exigencias do art. 378, passará a regional na primeira vaga que se verificar nesta ultima classe.
Art. 380. Para os logarefl de taxadores são esMlhidos dr
prcferencia os praticantes di11Jomados de accôrdo com o artigo 362.
f.irt. 381. Os togares de vigias de t' classe serão providos
por accesso dos vigias de 2ª olasse.
Art. 382. Os Jogares de vigias de 2• classe serão preenchidos por indivíduos que saibam ler e escrever, sendo motivo
de preferencia terem servido como marinheiros em navios de
guerra ou mercantes.
Art. 383. Para entrega de t.clegrammas haveró. um Quadro de mensageiros.
·
Art. 384. Os candidatos aos Jogares de mensageiros deverão, na data da admissão, ter mais de i6 annos e mcno~ de
20 annos de idade, provada pela respectiva certidão 011 Llooumento equivalente; gosar boa saude, attestada por dous facultativos ou, na falta destes, por duas pessoas idoneas; ni'io
apresentàr defeito physico; ter bom procedimento 1 garantido
por escripto por duas pessoas de notoria respeitabilidadP;
provar com requerimento de proprio punho, redigido á vista
do encarregado da estação, si isso lhes fôr exigido, que túm
boa lettra bem como sabem ler e conhecem as quatro operações fundamentaes da arithmetica, e bem assim a localidade
onde funccionar a estação.
Paragrapho unico. Os mensageiros que attingirr•m ú
idade de 25 annos serão dispensados, podendo eer aprovoitadoll
em outros trabalho~ da ncpartii;ão, drsde qUI', para Íl•So fpnJtam
capacidade precisa.
Arl. 385. Terão preferencia para os logares de contimwH
di'.adminiatração os mensageiros .que attingirem lL idade do
1

2 . '.tUlll9:).~,
·:~ !
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Art. 386. O logár de porteiro será provido •por aeeesso .•
do ajudante do meamo1 e o do ~udante serií preenohido por
um dos contínuos da aoministraçao.
.
·
Art. -387. Os logare!I de del'lenhistas da 8ub-Dlrectorla Tenhnifla serão 11rovldos por concursos, e os candidatos deverão
mo;;;trar-se habilitados em cartogravhia e desenho cm geral.
Art.. 388, Os chefes de secção das sub-directorias do Expedirmte e Contabilidade, salvo o thesourríro, que é de livre
escolha do Governo, devem' ser escolhidos dentre os 1º' escrípfurarios do quadrn do pessoal da 1" e 3" divisões e o archiYisla, que tenham um armo de exercicio na classe.
Art. 389. O secretario do gabinete será nomeado por portaria do director geral e servirá em commisslio.
Art. 390. O dlrector geral poderá contractar para serviços
rspéciaes pessoal estranho á Repartição até que Arjam regulados taes serviços e pos~am ser as furn·çõPs dPsPmp!•nhada-;
JIOI' furwcionarios do quadro.
Art. 39f. O accesso aos logares de 1º' escripturarios será
foito por merecimento dentre os 2°• escriptumrios q11P tiverem
mais de um anno no exercício do cargo; os togares de 2"' escrip!.11 rnrios serão provido11 prlo~ w• rnmriptm·ai ios, na proporção
dr• dous terços por merr.cimento e um !Prço por antiguidade,
dentrc os 3º" cscript.urarios quo tonhum dous annos de exercício no cargo; os de 3º' escripturarios, por concurso enlre os
praticantes ; e os destes tambem por concm·so.
Art. 392. Serão nomeados por decreto: o direotor geral,
os suh- directorrs, o intenílente. os Pngrmheil'OS chf'l'r>s rlt> tli"t rido, os tr!Pgraphistas <1hPfrs, os <1hefes <lf' sl'ct;ão, o.~ l11sprn!o1·ps de 1" class0, o th0s0111·0iro P o ahnnxari1'0; por pol'!aria do
ministro : o chefe da officina, o archivista, o ajudanto do
chefe da officina, os telegraphistas de P classe, os inspeclores
dP :!." r•lasse, os 1°• escripturarlos, o eAcrivão o o rlospachanlP.
Paragrapho unico. Todas as nomeaçõrs serão pre!1r.d idas
de proposta do director gorai.
Art. 393. Serão de nomeação do dircctor geral aR demais
categorias dos empregados da Repartlçllo G13raJ dos Telegrapltos não mencionadas nos art.ígos antorioros r, constantes deste
regulamento e tabella annexa.
Art. 394. Compete ao thesourüiro e ao almoxarife propõr
os respectivos flete.
CAPITULO XLI
CONCURSOS

Art. 395. No provímrnto do~ cargos do 3º' rscripturari()f!
sorão arl111ilt.irlos os prat.iea11tes que se submettrrem ao concur;;;o. sôn11•ntr. t-seripto, das seguintes materias·:
1. Contabilidade publica:
II. Pratica da Repartição;
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, HI. Redacção ofificial;

. '

'

i.1v.
. . Noções de direito publico . e. administrativo.
Art. 396. Os concursos para praticantes, cujas provas serão
umcamente as escriptas, serão annunciados com 30 rlias de

prazo.

§ 1.º Para a inscripção ao concurso para os cargos de praticante, é necessario que o candidato prove:
qualidade de cidadão brazileiro ;
idade maior de 18 annos e menor de 40 ;
b0m procedimento;
capacidade physica ;
, achar-se vaccinado contra a varíola e não soffrer df) molestia infecto-contagiosa.
§ 2.º As matarias do concurso são: calligraphia, portuguez,
francez, inglez, chorographia do Brazil, geographia e arithmetica.

CAPITULO XLII
SUBSTITUIÇÕES

1\rt. 397. Serão substituidos :
a) o director geral pelo sub-director technico :
b) o sub-dirPctor do Expediente pelo chefe ria nispf'r.tin
secção ;
e) o sub-director technico por um dos engenheiros chefes
de secção designado pelo director geral ;
d) o suh-rlirPr•.tor da f:ontahilidadP por um rios ''hPf Ps dP
secção designado pelo diredor geral :
e) o thesoureiro pelo fiel mais antigo no caso de não haver
prévia designação;
f) os engenheiros chefes pelo inspector de 1" classe on
pelo telegraphista encarregado do trafego ;
g) o chefe da officina pelo seu ajudante e este pelo official
mais apto, a juizo do director geral ;
h) o intendente por um engenheiro chefe de secção ou
chefe de districto designado pelo director geral ;
i) o almoxarife pelo fiel e o chefe da secção do expediente
pelo despachante;
j) o porteiro pelo seu ajudante e este por um continuo
designado pelo sub-director do Exprdiente;
k) no caso de impedimento do telegraphista encarregado da
estacão servirá de chefe o de classe mais elevada e, havendo
mais de um da mesma categoria, será o mais apto, a juízo do
chefe do districto ;
l) os Pscriptnrarios pagador11s nor funrrionario in<lirndo
pelo chefe do districto com approvacao do director geral.
. · Paragrapho unico. As demais substituições far-se-hão na
ordem hierarchica dos cargos por designação do director geral.
0
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CAPITULO XLIII
TEMPO DE 'l'RABALHO, LICENÇAS E DESCONTOS POR FALTAS

Art. 398. Na directoria geral e em cada uma das divisões
do serviço na Capital Federal, como nos escriptorios dos chefes
de districto, começará o trabalho ás 10 horas da manhã e
tflrminará ás 3 horas da tarde, em todos os dias uteis ; podendo
o dirc;ctor geral e os engemhPiros chefos, nos districtos, em
casos urgentes e extraordinarios, prolongai-o ou determinar
qnc se faça em qualquer dia, sem maior remuneração.
Art. 399. Haverá em cada secção um livro chamado de presença ou ponto, numerado e competentemPntc rubricado, para
que os respectivos empregados assignem os seus nomes ás horas
marcadas para começo e terminação dos trabalhos ordinarios.
Paragrapho unico. Aos chefes de secção eompcf.e abrir e
encerrar o ponto.
Art. 400. Nas officinas, nas linhas e estações o ponto do
pessoal sorá organizado de accôrdo com a natureza dos respectivos serviços, sendo que nas estações de trabalho permanente ou de grande movimento o pessoal deverá Rer dividido
cm turmas.
Art. 401. Sempre que, á hora marcada, não estiver presente
o funccionario que deva encerrar o ponto, fará as suas vezes o
que dever substituil-o, ou, na falta deste, o mais antigo, deQ!tre
os de igual ou immediata categoria, que tiver comparecido.
Paragrapho unico. No fim de cada mez será rcmrUida, ao
director geral, observada a prescripção do art. 473, uma nota
das faltas commettidas pelos funccionarios e não justificadas.
Art. 402. Os sub-directores poderão conceder dispensa ató
48 horas, dentro do mez, e os chefes de secção at.r' 24 horm;.
Art. 403. Os empregados da Repartição Geral dos Tclegraphos terão annualmente 15 dias uteis de f r'rias, de que gosarão, a seguir ou interpoladamente, sem prejuizo do serviço,
a .iu izo dos sub-directores e chefes de districto.
§ 1. Só poderão gosar fórias os empregados que no anno
anterior não tiverem mais de 10 faltas ou não houverem soffrido pena disciplinar.
§ 2.º As substituições em caso de férias se farão pelo modo
estabelecido neste regulamento. Essas substituições não dão
dirAito a maior vencimento.
Art. 404. Aos empregados da Repartição Geral dos Telegraphos podem sPr concedidas 1icimças por motivo de molPstia,
devidamrmto comprovada, ou rJp, justo intPrPsse part.icular, allf'gado por escripto e documentado, quando seja pm;sivel.
Paragrapho unico. Quando a concessão da licença não fôr
da competencia do director geral, de accôrdo com o ~ 1ô do
art. 225, dcYerá o rrquerimento srr encaminhado pAla direcl o ria, qnp, juntará informação.
Art. 405. As licenças serão concedidas com ou sem ordenado, não se abonando Am caso algum gratificaçlin <IP PXercicio.
0

.

.J,;~. 406.. Só por motivo de molestia provuua, que mhiba

~~.
. ~r. ªª.. respectiv111J i tunPOÕQ!I, ; •~ concederá licença até

,ánno, podendo ser com ordenado füteiro até seis mezes,
OOJll metade. do ru:denado.
Art. 407. Quando a licença por motivo que não sn.ia de
molestia fôr conf1edida com ordenado, ficará este sujeito ao
seguinte desconto: da quarta parte, 1>endo a licença até tres
mezes ; da metade, sendo por mais de tres até seis ; dr t.ros
quartas partes, sendo por mais de seis até norn rnozes, e do
todo o ordenado dahi por. deante.
Art. 408. O tempo dai! Iioencas com ordenado, suas refor"
mas a prorogacão dentro de um anno, a contar do dia em quo o
empregado entrar no go;;o da primeira que obtiver, será sommado para o fim de fazor-8e o de!!Conto de que trata o urtigo
anterior.
·
Aft, 400. Pnra formar o maximo de seis mezos, de quo
trata o art. 406, deverá 11er levado em conta o tempo das licenca~ ooncedidaR pelo director gorai o rmgenhriros ohcfos do diR-

~.

01 de então em deante

.

.
'

tr1cto~

Art. 410. Esgotado o tempo de um anuo, maximo dentro do
qual podem as IicencM ser concedidas com ordenado, nos formos
do art. 406, só se concederá nova licenca com ordena.do ou parte
dolle depois que tiver dororrido um anno .contado do f<'rrno da
ultima.
Art. 4U. Depois que qualquer empregado tível' gosado g.
cenoa dada por .lei, não poderá o Governo oonoedor-lhe nov.i
uoenoa oom venoimantos, sem ter decorrido ao menos um annrJ
do dia em que ella tiver terminado,
Art. 412. Nos oaso11 de enfarmidade comprovada, serão
oollcedidas lioenoas até trai meaei oom dou1 tercos e nos tre'>l
mezes subsequentes oom metade da diaria ao~ aprendizes o
demais diaristai!, de acoôrdo com o art. 48 da !oi n . .1:·.. 221, dü 30
de dezembro de f 909,
Art. Af3. Toda a licença entender.se-ha concedida com a.
clausula de poder ser gosada onde aprouver ao licenciado
dentro do pai!!!. Quando fôr fórn do paiz, a portarln assim o determinará. ·
Art. 414. A• licencas ovm vencimentos só poderão ser concedidas a empregados que tenham pelo menos seis mezes de
exercicio na Repartição Geral dos Telegraphos, ou em emprego
de que para ella tenham sido removidoi!.
Art. 415. Ficará sem effeito a Iicenoa concedida, si o ompregado que a tiver obtido não entrar no goeo della dentro do
prazo de um mez, contado do dia em que o acto da concessão fôr
publtoado no Diario Otfioial, sendo na Capital Federal. Nos
Estados o dito prai!!o correrá do dia em que lhe fôr communicada por lnlermodio do respectivo ehefe.
A!'t. U6. E' permittida no empregado quo se achar no ~oso
~.dB lioenoa, renunBinl~n pelo resf.o do tempo, comtnnto que re. aaRuma o exoroicio do seu Jogar.
·
Art. 417. Não se considerarão renunoindas as licencas cu.la
intbrrupoiio prQvenha de servioo determinado por ordem suP&l'ie>r, ou de qualquer outro motivo independente da vontade
do ~pre~.~do.
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Art, 41s, O dispQsto- nos artigos antecedentes terá applicação ao empregado que perceber simplesmente gratificação
ou cujo vencimento fôr de uma só natureza, do Qual duas terçai
partes sómente serão consideradas como ordenado.
Art. 419. Ainda quando apresente parte de doente, não
tem direito a vencimento algum o empregado que, depois de
findo o prazo da Jicen9a, com o~denado ou sem elle, permanecer
fóra do exeroicfo do logar.
Paragrapho uníco. No caso de continuar impossibilitado de
reassumir o exercício deverá pedir nova Jicenca, que só lhe
será concedida, si justl!icar as faltas correspondentes ao tempo
em que houver excedido o da anterior e que será incluído no
prazo da nova licença.
Art. 420. Nenhum vencimento será pago ao empregado licenciado, sem que tenha sido registrada a licença na secção de
expediente da Reparticão, com a declaracão do dia em que
c;omccou a gosal-a e sem que tenha sido pago o sello respectivo.
Art. 421. As licenças poderão ser cassadas pelo ministrn
011 pelo director, segundo seja deste ou daquelle a concessão,
quancto assim fôr Julgado necessario.
Art. 1,22. Produzirão todos os effeitos, quanto ao pedido,
concpssão, registro, pagamento do sello ou declaracão de entrada no goso das Jicençaoi que se referirem a empregados com
exernicio nos Estados, as communioações e avisos expedidos
por felegrammas da directoria para os engenheiros cltofcs elos
districtos e vice-versa.
Art. 423. São causas justificativas de faltas:
1", molestia do empregado ou molestia grnvr. tle prsR<ia
dn sua familia, provada com attcsfado medico, quando o 11umnrn das faltai; excedrr de tres em cada mez;
2ª, gala de casamento e nojo no per iodo de sete dias.
Art. 42'1. Compete aos sub-direr.tores e rngcnhPims 1'11efes de districto julgarem da justificação das faltas.
Art, 425. Não soffrerá desconto o empregado que lfo ixar
dn comparecer á hora marcada, ou não assignar o ponto omquanto estiver em serviço da Repartição fóra dolla, ou incumbido de qualquer trabalho gratuito obrigatorio cm virtude
rln lei.
l'aragrapho unico. Em qualquer drstas hypofheses sn fará
declaração no livro do ponto o na folha mensal de vencimentos.
Art,, 42G, O emprega.do perderá:
1º, todos os vencimentos quando faltar ao serviço sem
causa justificada ou retirar-se sem licença antes do findos os
trnhalhos;
2º, toda a gratificação quando faltar com cansa .irn~Uficadn,
comparecer depois de encerrado o ponto, sem can~a .iusl.ifir,nda, 011 retirar-se oom licença antes do findos os trohalhos.
ArL 427. Aquelle que faltar sem motivo Justificado flm
dia de trabalho extraordinario, conhecido com nntecedenoia,
perderá tres dias de vencimentos.
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~ l:FArt. 42S. ~ão se considerarão justificadas as faltas pro-•·
.venientes de desempen,ho de 'serviço não obrigatQrio.
Art. 429.,. O. elilPregado: que~faltar seguidamente ao serviço por mais de 30 dias será demittido por abandono de
emprego.
Art. 430. Para justificação das faltas até tres dias em
cada mez, será sufficiente a simples allegação, por escripto,
do empregado; sendo necessario attestado, quando excedente8
desse numero.
Paragrapho unico. Além de oito faltas, só será concedido
abono si o empregado obtiver licença, cujo tempo de goso
sem contado em continuação ao das faltas justificadas até
desse numero.
Art. 431. O desconto por faltas interpoladas· será correspondente aos dias em que ellas se derem ; mas si as faltas
forem successivas, o desconto se estenderá tambem aos dias
que, não sendo de serviço, se acharem comprehendidos no periodo das faltas.
Art. 432. Não soffrerá desconto algum o empregado de
qualquer categoria que, por motivo de accidente em serviço,
ficar impossibilitado de trabalhar, percebendo integralmente
os vencimentos e vantagens de seu cargo pelo prazo de um
anno e dahi por deante dous terços dos vencimentos até completo restabelecimento. No caso de invalidar-se por esse motivo terá direito a aposentadoria extraordinaria nos termos
~a lei.
' Art. 433 . Aos operarios, trabalhadores e diaristas, quando
se verificar qualquer accidente em serviço, será abonada a
diaria integral, pelo prazo de um anno ; findo este periodo, si
o diarista estiver inutilizado para o serviço, será aposentado de
ac.côrdo com o art. 48 da lei 1n. 2 .221, dfl 30 dP rlf)wmhrn
de 1909.
Art. 434. As despezas com os soccorros medicos e tratament.os cm hospital nos casos dos arts. 432 e 433 correrão
por conta da Reriartição, e bem assim as de enterramento, cas~J
o empregado venha a fallecer.
CAPITULO XLIV
PENALIDADES

Art. 435. As faltas disciplinares commettidas pelos emJregados da Repartição Geral dos Telegraphos, que não consti~uirem crime definido na legislação vigente, serão punidas,
1egundo as circumstancias, com as seguintes penas:
1•, advertencia;
2ª, repr-ehensão;
~·. multa até um mez de vencimentos;
· «: 4ª, suspensão do exercício do cargo até 30 dias com perda
total dos vencimentos ou sómente da gratificação:
5•; demissão.
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Ari. . 436~ Aos empregados da Repartição Geral dos Telegraphos é o director geral competente para applicar as penas
de que trata o artigo anterior, menos a de demissão aos que
não forem de sua nomeação.
Art. '1:37. O empregado que faltar ao servi'~·º JJOr 15 dias
consecutivos sem partieipal)ão escripta a seu chefe incorrerá
na 1iena disciplinar de suspensão do exercieio, com pe1·da de
vt>ncimentos por oito a 15 dias, além dos d·~scontos pelas
faltas.
IArt. 438. Os sub-direetores e os engenhmrns chefes de
dbtrieto poderão impôr as penas 1", i• e 3ª do art. 435, até
15 dias de gratificação para a ultima, do que darão immediato
conhecimento ao director geral, expondo 1wr e.scripto as razões em que se tiverem fundado.
Paragrapho unico. Quando a pena inwosta pelo sub-director technico recahir em empregados subordinados aos engenheiros chefes de districto, farú elle i11unedialameulc t•o111111u nicação a estes, motivando a imvos ição da pena.
,\rt. 43\J. Das penalidades comminadas nos arts. 137 e
4:31'! cabe sempre recurso ao director geral dentrn do prazo de
10 .dias, da data do conhecimento da pena, por parte do delinquente.
ArL 140. São passiveis das penas acima os empregados quo
commetterem, dentre outras, as seguintes faltas:
Não attender ao chamado da manhã; consm·va1· a estac~
1~0111 falta de asseio e descuidar-se das bate!'ias; co11su111fí·
maior quantidade de material que a uei.:essaria; Pslrngar a11parelhos ou material; abandonar· o serviço nas horns de trabalho;
drmorar, ~em causa justificada, a transmissão de telcgrnmmas;
retardar a remessa das contas meusaos que lhe cumvria pl'estar
e das informações .que lhe ,forem exigidas veios seus supl'riorns;
faltar i;om o respeito devido a estrs; dl'ixar de des1•mp1·11hat·
por 111egligeucia ou outro motivo culposo os trabalhos que lhl's
eompetirem ou de que forem incttmbidos.
Art. Hi. Os empregados da llepartição Gm·al dos Telegrnphos que tiverem mais de 10 nnuos de serviço effectivo
só poderão ser demittidos em virtude de sentença passada cm
julgado vor crime a que esteja imposta a pena de pPrda de
em1J1·cgo ou em cousequcncia de prnccsso administrativo em
devida fórma, eom plena defesa dos accusados, no qual :;e demonsl.re contra os mesmos a pratica de actos d11 desidia, violac;ão dos seus deveres vrol'issiouaes e a incapacidade para o
exl'rcicio do cargo.
Art. 4112. Os empregado:; que tiverem menos de 1O auuos
de serviço effectivo poderão ser demittidos quaudo deixan·m
d•J bem servir por inaptidão ou quaesquer outrns motivos devidamente comprovados, taes como os JH'evistos 110 al'ligo
ar:t.el'ior.
Ai·t. H:.l. O empregado que f'Ur convencido de illl'Olltineucia publica e eseandalosa, de vicio de jogos :µrohiliidos, tlc
embriaguez repetida, de haver-se eom inaptid:lo notoria ou
desidia habitual no desempenho de suas funcçües, soffrerá a
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do ~Q~é~ô",pa~'*iíilili\füú~olo de obter outro
Jí,~,n.toáltaf':-sê eurr1g1do ...<Art.-~~ djl Codigo Penal.)
' · · .Art, _444. O empregàdo que abrir, telegramma; se apossar

da correspondencia telegraphica alheia,. ainda que não esteja
féchadà : tirai-a da Repartição ou do poder do )lortador 1ia1·licUlár pará conhecer-lhe o conteúdo, incorrerá na pe11a do
irL. f8!J do Codigo Penal (prisão cellular de tim a seis mezes).
§ 1." O qtrn l'evelar segredo de que tiver noticia ou conhecimento em razão do em1Jrego, pena;. de prisão cellular de um
a tres mezee e 11usriensão do etnpregb pot• scif; 111ezes a um
anho. (Art. 192 do Codigo Penal.)
· · § 2.• A mel'!ma pena ,., applÍt'avel á subtracçllu ou divulgação de qualquer documento offícial que VPnha ao conh,.cimento ou ús mãos do empregado em razão do s1~u offlcio.
IA.rt. 445. Nos casos em que a punição do rmpl'egado rlr~
pertdll dé processo criminal tae11 como o de se apossar por qual. qm~r meio de correStióndencia tclegraphica pa1·lic1ilat· ou official para conhecer o seu conteúdo; rllão guardar todo n slgillo
deseà correspondencill pelo conhecimento que della tenha f'tn
,. razão do officio, bem assim de actos em elabora1Jâo; falsifit:a1·
os tf'legt·amtiftts 1101· modificação de palavra.~, letras, signaet-1;
su!Jtrahir, desviar, alterar papeis e despachos officiacs; falsi-ficar, fabricando ou alterando, talões, recibos, quitações, guia~
e outros documentos de despczas e de arrecadação da rr.ndn da
União; não recolher esta e os dinheiroi'l publicos de out l'a:>
R"Ocedencias 11011 prazos legnes ou determinados: e nos demais
dl'.sos previstos .110 Codigo Penal, a direótoria provldoncia1·1l
para que o procurador do Dlstricto Fedel'lll ou de secção com petente promova a acclio com os elementos qtrn .lhes proporeionará, á vista doll documentos e eaclàreeirnentos fornecidos pelos sub~dlrectorelí e engenhelroe chefes do disf.rir.!o.
Art. 446. O Juiz do procesr-w, mediante autorização do
ministro, podertí ma1tdar procrd0r a exame nos 01·l~;inac.~ do~ ll'logrammas e ttmi i·r>.S[H'.ctivos n•.gistros para avnngunr fiío H!Ímente o facto cdminoso arguido, quando o ex11cdldor ou !l(·.~11natarío dos tolcgrammas se recusarem a apresPntar o!-! documento@ dll que constar o crime. Esse exame se fará na
estação ou detiendencia da Hepartição. onde estivrrc111 al]rn•llcs
originaos e regüitros, com o competente e prf>vio aviso ao.q
encarregados e ehefes do 11rrviço e com a sua assistcncia ou
a de quem legitimamente o subetitua.
Art. H7. A providencia a que se refere o artigo anterior
não impede a lmmediata suepem1ão do empregado, 1wrn a or ·
denação da prisão administrativa de que trata o art. 14 da lei
n.,,2!1, de f894, nos casos em que caibà a sua applil'ar;ão.
,.

CAPtTULO XL-V
VENCIMENTOS E VANTAO:E:NS

. . · Art. 448. Compete aos empregados da ltep;irtiçâo Geral
dos Telegraphôs os vencimentos tnarcados na tabella annéxa
e_ rê8PeeU.Va11 observttct'les.
·
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Pât'ugrli'Phti 'uiilbd. Á -tê~cÍ1 pãrte. dos vencimentos fixados
na referida ttlbelltl será considerada gratificação pro labore.
Art. 449. O empregado que exercer interinamente logar·
v1lgo !'eceberâ tôdos ôS vêncirri~htos deste, sem accumulação.
ArL. liGO. Ao substltutó caberá, além do respectivo venciitlcmto lntcg1·al, u1t111 gratificação igual ú diffcren~a entre este
e o do lugar substituido.
t,aragrapho. 1,itll!JO. Considera-se substituição, para esta
dfoilo, o cxerclclo do cargo cotn atl1'ibuições differeiltes da-;
do substituto, e cujas funcções estejam expressamente dnfinidaA Iirsle regulametJto, llào h'hdo atJplicMão, portanto, para as
substituições nas diversas classes de telegraphi,;!as, escriplural'ios e inspectores.
.
Art. 45f. Os emvregados removidos por conveniehcia do
serviço, c:tuàndo tiverem por !silo de mudar de residencia,
ter·ão pMMgem grtttuita para si o suas familias e uma ajuda
de custo, que será arbitrada pelo director gertd, nunca excedente do vencimento de um mez.
l'aragrapho uniéo. Cotlsldera-se familia do empregado:
sua rnulller, seus filhos, irmãs, irmãos menores, mãe e pae
invalidos ou sustentados pelo empregàdo no domicilio deste.
Art. 452. Os· empregados com exercicio nos Estados, quo
f<m'111 chamados pelj1 diredoria á Capital Pedrral, pa1·a objeeto
de serviço, terão direito sómente â suá passagem de ida ~
volta.
P11ragrapho unfco. Aos removidos a seu podido ou lloé'1• '
cindos não será concedida, em caso algum 1 passagem por conta
ua llepal'tição ou nJudá de custo.
Art. 453. Aos empregados incumbidos de commissão technica, oti de fiscalização de qualquer serviço, fóra da Capital
Federal, sm·fw abonadas passagem para si, uma a.inda de custo
ai.é dous mezes de vencimentos 1~ uma diaria até 5 % do sen
veneimento mensal.
§ 1. º Ao director geral compete fixar a ajuda de custo 11
adiaria.
§ 2. º Por uma mesma commissão não poderá ser abonada
mais de uma ajuda de custo.
Art. 454. Nas viagens de inspecção, quando percorrerem
afl linhas do seu dlstricto, terão os engenheiros chefes direito
ao recebimento de titria dlaria correspondente ao ordenado do
um dia, cujo abono sorâ oontado sobre. o numero de dias decorridos entre a partida da séde do districto e a chegada ao
ponto onde terminar a inspecyão. Essas vantagens serão extrn-.
sivas ao inspector que servir no gabinete do chefe do districto,
quaudo em percorridas.
Paragrapho unico. Para se tornar effcctiYo esse abono,
1\ IH'cessario comrtlllnicação ao director geral do õia da partida e do da chegada, transmittida por aviso telegraphico.
Att. 455. Os inspectores, quando se acharem em serviço
de exploração e construcção de linhas, receberão uma diaria
igual á metade do ordenado, em relação aos dias de effcctivo
trabalho.
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; . , . Paragrapho unioo. ·Essa:Y~~i será, esteµdida a esses
~pregados quand(),: em sert100:, de''::reconstrucção fóra das
'.respectiVas secções. ·
' : .._ ': ···
Art ~ 456. Aos empregados ·que ·apresentarem trabalhos
especiaes importantes sobre topographia, telegraphia e telephonia, espontaneamente ou no desempenho de commissão
de que forem incumbidos, serão conferidas gratificações, em
relac;ão ao merito dos trabalhos, até o limite marcado na tabelllll, sob proposta do director geral, precedendo autorização
do ministro.
Art. 457. Os empregados que tiverem exercício no gabinete do director geral, na qualidade de auxiliares, terão uma
gratificação até o maximo das observações da tabella junta.
Art. 458. · Por serviços extraordinarios, quer nas estações, quando a affluencia dos telegrammas ou insuff'iciencia
fortuita do pessoal não permittir a folga ou revezanrnnlo do:;
empregados, quer nas linhas, quando occorrerem accideute"
que occasionem grandes estragos e forem promptameute restabelecidas as communicações, bem assim na of'ficina e nas outras· secções de serviço, póde o director geral abonar grati<íicacões, conforme á tabella.
Paragrapho unico. Aos telegraphistas em serviço nos apparelhos rapidos voderá o dil'ector abonar uma grntificat;ão diaria
·de accôrdo com a tabella deste regulamento.
Art. 459. Nas estações de grande movimento, be111 como
n~ centros telephonicos, onde houver revezawe11to de emp1·1~
gatlos, o telegraphista, o telephonista e o estafeta, que, além do
serviço que lhes tocar, fizerem o serviço que a outro mitivm·
distribuído, terão direito a todo o vencimento ou á gratificação
deste, conforme forem ou não justificadas as faltas.
Art. 460. Aos empregados de estações e de linhas que
servirem em localidades onde a subsistencia fôr notoria e excessivamente cara poderá o director geral conceder urna gratificação local, que não excederá de 50 % dos vencimentos.
Art. 461. Os vencimentos dos telegraphistas regionacs e
estagiarios serão variaveis entre 1 :440$ e 2:880$, ajuizo da
directoria.
Art. 462. O Govemo, quando julgar conveniente, poclerú
mandar f'unccionarios da fiepartição em commissão a paizcs
estrangeirns, afim de estudarem os melhoramenlos adoptallus
no serviço telcgraplliico, abonando-lhes passagem de ida e
volta, o maximo da ajuda de custo, segundo o art. 4tí3, e, além
de seus vencimentos intcgracs, uma gratificação addicional correspondente á i::ratificação de exercício.
CAPITULO XLVI
APOSENTADOIUA

E

MONTEPIO

Art. 463. Os empregados da fiepartição Geral dos Tclegra. phos têm direito á aposentadoria ordinaria, f~e accôt·do t•om
a lei n. 117, de 4 de novembro de 189·21, e a aposcnlado'ria

.
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~xtraordin~ria nos.;.termos dos arts.'· 180 a 189 do decreto;;'

n:~·372 A, .de<~ dif:mai<J de 1890, com as vanta.gens, 'em ari1bmP
JS· casos, estipuladas pelo art.
2º do decreto legislativo·.~,
11. 2. 355, de 31 de dezemlJJ'o de 1!J l O, e pelo art. 95 da· lei

u. 2. 365, df' 3 l de dPzembro dc 1!I l O, observado o decreto
u. 1 . !J80, de :?JJ de outubro de l\!08.
Art. 464. O funccionario de qualquer categoria, que se

inhabilitar para o exercicio do cargo, poderá ser sullmettido
á inspecção de saude, para se apurar o seu estado de invalidez e lhe ser concedida a aposentadoria independente de petição.
Art. 465. Aos diaristas. será concedida aposentadoria
quando se irrutilizarem em virtude de accidenle no trabalho,,
do a1·c1lrdo com o art. 18 da lei n. '2 .221. dP :rn de dezembro ·
de 1909.
Art. 466. O montepio dos empregados da Ht>1Hu·l.iç.ão Gernl
dus Tt>lt•grnphos será rpgulado pl'la lei 11. !l \ :! .\, 11'- 3 l dc outubrn rlP 18!10, pt>la de u. 1. OHi, de '21 d1) uo,·1·111JJ1·0 d1' Hl!:lO,
e Jll'lo d1·1~relo n. 8. 90'1, de Hi dn agosto dP 1\111, que deu instrncçõe'l vara a execução do a1'l. 81 da lei n. 2.356, de 31 de
dezembro de 1910.
CAPITULO XLVII
DISPOSl<)ÕES

liEl'.AE8

Art. 4G7. Serão observadas todas as disposiçõPs da Uo~
Yenção Telegraphica lntcrnaeional e o regulamento do respectivo serviço, bem assim as modificações que forem resolvidas nas futuras revisões e alterem o disposto neste regulamento, precedendo autorização do Governo.
Art. '168. A taxa telegraphica e a telephouica poderão ser
arrecadadas po1· meio dt• es!ampi 1lias 1~s111'1'.ia1"'ArL ,ifi!). As ordt>us de caracter gtH'al, que tenham de ser
lrnnsmittidas por circulares, são privativas da dir!~elol'ia.
Paragrapho unieo. Os chefes das div isõcs, quando, nos
serviços que lhes estão confiados, tenham de dar ordens ou
instrucções que devam ser observadas pela generalidade dos
districtos, o farão por offit;ios ou telegran11nas identicos.
Art. 470. Os papeis que correrem 1iela administração central devem ser processados e lc,·ados a despacho ou conhecimento do dir·ect01', immediatamentc, si contiverem assumpto
urgentt>, ou, em caso geral, em prazo não excedente de 15 dias,.
salvo quando tiver de ser ouvida outra 'Clivisão, ou quando a
gravidade do assumpto ou accumulação de serviços exigir
maior espai,:o, caso em qun haverá com111unicaçiio do motivo da
cil'tnOl'a.
Art. 471. Os' livros, mappas, documentos e mais papeis,
tanto de utilização immediata no expedientn dos escriptorios
dos districtos ou nas estações, como os que já estejam em ar-·
ehivo, ronstillH'm proprirdadr da R!•partição, não podendo,
portanto, ser retirados pelos chefes de districto ou encal'I'egados de PstaçõeR quando, 1101' qualqw~r cir~·umstaneia. tenham
de passar a responsabilidade do serviço aos seus substitutos.
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r;;;;'F4·'Art. 472. São considerados secretos todos. os Mtos em ela4
Çj>óràção em qualquer das divisões da administra.ção, até qu~
,completos possam ser dados á publicidade.
iArt. 473. Sem ser por intermedio de seus superiores immediatos, nenhum empregado poderá dirigir-se directamonto
á directoria ou ao Governo.
Art. 47 4. Os empregados que, sem ser por conveuiencia
do serviço, forem addidos a qualquer estação, só terão direito
ao ordenado até o maximo de tres mezes, nada percebendo
dalü em doante até reassumirem o exercício Ho logar que lhes
f'õr designado.
·
Art. "75. O empregado que voluntariamente deixar o ser•viÇ-O da 'llepartição, quer a pedido, ,quer por abandono do
emprego (art. 429), só poderá ser readmittido sendo nomeado
para a classe immediatamente inferior áquella a que pertencia e indo occupar o ultimo logar na lista respectiva.
Paragrapho unico. Quando o empregado fõr do quadro dos
telegraphistas, e tenham decorrioo dous annos ou mais <la
data de J>Ua cxoneracão, haverá a cxigencia de novo exame.
Art. 476. Os vencimentos dos empregados que forem postos á disposição de outros ministerios ou de governadores do
Estados correrão por conta daquelles que aproveitarem os
seus serviços, salvo tratando-se de construcção de linhas que
tenham de ser transferidas para a direccão da Reparlição Geral dos 'l'elegraphos.
Art. 477. Poderão ser r.dmittidos officiaos do Exercito ou
d~Armada com turmas de praças, para aprenderem tolegraphia pratica na Repartição Geral dos Telegraphos.
Art. 478. Os officiaes e soldados admittidos para esse fim
ficarão sujeitos ao director geral e observarão as suas ordens
e ínstrucções, e quando alli estiverem serão considerados em
effectivo serviço do Exercito ou da Armada.
Paragra,pllo unico. Correrão pelos ministerios da Guerra
ou da Marinha os vencimentos a que tiverem direito.
··: . Art.. 479. Os officiaes e praças de que tratam os artigos
anteriores serão empregados :
'·' 1•, em serviço de construcção;
2º, em trnbalhos de reconhecimento e exploração ;
a•, no manejo dos apparelhos, quer para telegraphar, quel'
para o reconhecimento do estado das linhas e rigorosa fiscalização do serviço das estações.
. Paragrapho unico. Poderão ser tambem habilitados na
officina para procederem aos eonoortos de apparelhos.
Art. 480. Semestralmente, o director geral apresentará ao
ministro da Guerra óu ao da Marinha um relatorio sobre o
procedimento dos ditos officiaes e praças.
.
Art. 481. As sub-directorias devem prestar umas ás outras todas as informações precisas para o perfeito desempenho
de ~uas attribuicões.
. Art. 482. Aos sub-directores compete despachar os pedidollil de certidões e attestados, quando não se referirem a informações e pareceres.
. Ad, '483. Os chefes de seccão da Sub-Directoria Technica
.f::.Y::f,~~:._..~~~~ª-f~r~dos para os logal'e~ de chefes de d~~

Amos no POl>lbl IDtEctJTt\'O

Art. 484. Quando não houver inspectores de 2ª classe que
tenham o titulo de engenheiro (art. 373), serão promovidos
os não titulados.
Art. 485. O thesoureiro e o almoxarife que houverem de'
ser nomeados não poderão entrar em exercício sem que te- ·
nham prestado fianç,a, o primeiro de 25 :000$ e o segundo d~
10 ;000$000.
Tabella de vencimentos
Dircctor geral ....................• , ..... .
Sub-director do expediente · ............... .
Sub-director technico ..........•..........
Sub-director de contabilidade ............. .
Intendente ............................... .
Chefe de secção da sub-directoria techuica ..
Engenheiro chefe do districto ............... .
'l'hesoureiro, inclusive 800$ para quebras ... .
Inspector de 1ª classe ..................... .
Telegraphista-chefe ...................... .
Chefe de officina ............•.............
Almoxarife ............................... .
Chefe de secção .......................... .
Archivista .............................•...
Ajudante do chefe da officina ..•..•.....•...
Telegraphista de 1ª .classe ...........•.....
Inspector de 2ª classe ..................... .
Primeiro escripturario .................... .
Escrivão ................................. .
Despachante .............................. .
'l'elegraphista de 2• classe ................. .
lnspector de 3ª classe ..........•..........
Segundo escripturario .......................
Fiel ..................................... ,
Official da officina ....................... .
Chefe da usina electrica ................. .
Telegraphista de 3ª classe ................. .
'l'erceiro escripturario .................... .
Porteiro ......•...........................
Operario de 1ª classe ...................... .
Mestre de lancha ......................... .
Desenhista ................................ .
Operario de 2ª classe ..................... .
Machinista de lancha .................... .
'l'elegraphista de 4ª classe .................•
Inspector de 4ª classe ..................... .
Ajudante de porteiro ...................... .
Praticante ................................ .
Operario de 3ª classe ...........•..........
Operario de 4ª classe ...................... .
Guarda-fio de 1' classe .................... .
Guarda do deposito ....................... .
Auxiliar de desenhista ••..•.........•....•..
Continuo .......•....•....••••.••..•.......•

2't :000$000

1:1:000$000
15:000$000
15:000$000
15:000$000
12:000$000
12:000$000
!):800$000
9:ü00$000
9:ü00$000
9:000$000
9:000$000
9:000$000
7:800$000
7:800$!)00
7:200$l!OO
7:200$000
7:200$000
7:200$000
7:200$000
6;000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000
5:400$000
5:400$000
4:800$000
4:800$000
4 :800$000.
4:800$000
4:800$000
4:800$000
4:200$000
4:200$000
4:000$000
4:000$000
4:000$000
4:000$000
3:600$000
3:000$000
2:700$000
2:700$000
2:700$000
2:400$00.Q

·11H·· .

..

,~
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'Foguista de lancha •. , • :. ~,, ~ .:~~.:. ;~:., .':·.:;;.
Guarda-fio de 2ª classe· .. , ••. ."·: 0•. ·• •/;;::.- ;', •• ; ••
Vigia de f" classe ........................ ..
Telegraphista regional (media) ............ .
Estagiario (media) ....................... .
Vigia de 2• classe ........................•.
Auxiliar de escripta, diaria até ............. .
Dactylographo, diaria até .................. .
Telephonista, diaria até ....•..............•.
Taxador, diaria até ........................ .
Trabalhador, diaria até ................... .
Servente, diaria até ..•.....................
Aprendiz, diaria até ....................... .
Marinheiro, diaria até .......... , • , ....... .
· Mensageiro, diaria até •..............•......

2:400$000
2:200$000
2:200$000
2:160$000
2:160$000
2:000$000
8$000
8$000
8$000
8$000
5$000
5$000
5$000
5$000
5$000

OBSERVAÇÕES

iª
As consignações mensaes de que trata o art. 33 deste regulamento serão de 100$ para as estações principaes, de 70$
palfl as de 1• classe, de 50$ para as de 2ª, · de 30$ para as de
3ª e de 15$ para as de 4ª classe.
. 2ª
Para as despezas de expediente, luz, etc., das estações telephonicas de movimento, será abonada aos empregados a consignação mensal de 5$ ou 10$, segundo a imporlanc:ia do servíço;;~l!i estação.
3•
Aos cscriptorios dos districtos serão abonadas, na fórma
do art. 329, consignações de 50$000.

As gratüicacões extraordinarias, nos casos previstos no
regulamento e cu,io abono é autorizado pelos arls. 457 e írJS,
não poderão exceder de 5$ diarios.

:.As, gratificações de que trata o art. .\56 serão dadas de
i :000$000.

wna só.vez e não poderão exceder de

O numero e a <liaria dos trabalhadores de linha serão
marcados pelo director ·geral, sob proposta dos chefes do
districto, attendendo ús circumstancias Jocaes, dentro dos limites fixados na tabclla.
7ª
O numero e a diaria dos auxiliares de escripta, daclylograp hos, telcphonistas, taxadores, mensageiros e sr,rventes das
estai;:ões, avrendizes e serventes da officina serão fixados do
mesmo modo, precedendo, quanto a estes uHimos, proposta
do chefe da officina.
8ª

O despachante terá para despezas de seu transporte a
quantia mensal de 50$000.
O director geral terá mensalmente uma ajuda de custo
arhitrnda pelo ministro.
10ª

Os funccionarios superiores da adminisr.ração ?ent.Mal,
quando viajarem em serviço, perceberão uma diaria 1gua1 a
um dia do respectivo ordenado.
11'

Os empregados do quadro da Repartição <l0ral do.~ Telegraphos perceberão, ah\m dos sc>us vencimentos, uma gratificação addicional relativa ao tempo de efft•ctiYo exercício
na llqiartii;ão, e que será con~iderada para tot!os
effeitos
como parte integrante dos mesmos vencimento:,, a saher :

º"

'.\Tais cfo 10 annos, 10 % ;
Mais 1fo 20 annos, 20 % ;
'.\lai~ dr 25 annos, 30 % .
Paragrapho unico. A gratificaç.ão addicionnl será calculada sobre o tempo liquido de serviço, descontadas todas as
falias e o anno em que o empregado tiver soffrido a pena
de suspensão, e abonada a contar do dia seguinte áquelle em
que o empregado tiver completado o tempo de serviço que mo1ive a melhoria dos seus vencimentoR.
12ª

Os empregados jornaleiros que tiverem mais dr, 10 annos
de cffectivo serviço na repartição perceberão uma dinria ad·

;Qicional equivalente á sexta parte da fi:itada na tabella, e que
·será augmentada na mesma proporção quando completarem
20 e 30 .annoe de servico, com as resti·focões do artigo antecedente.
·
13•

Aos funccionarios que servirem como escripturarios-pngadores será ·concedida uma gratificação ex~raordinaria de
accôrdo com as limitações desta tabella.
14ª
As auxiliares eontinuarão n pereeher a gratificação de
exercicio que percebem os tr,Jegrapliifltas de 1" classe.
CAPITULO XL VIII
DIAPOSTÇÕi'S

TRANSITORIAS

Art. 486. O actual chefe da secção technica e o contador
serão, a partir do momento da execução deste regnlamrnf.o,
pr<tl'idos efi'ectivamente nos cargos de sub-director technico
e sub-director da contabilidade, respectivamente.
Art. 487. O actual secretario da repartição passará a exercer as funcções de chefe da secção do expedie~ite, com o~
vencimentos e vantagens que lhe competiam.
Art. 488. O actual desenhista auxiliar do extinrto c~cripfo
rio de desenho passará a exercer o cargo de desenhista de mnr.
das secções da sub-directoria technica, com os venc.imentos e
vantagens que lhe competiam.
Art. 489. O actual desenhista-chefe do extincto escri. ptorio de desenho será aproveitado como chefe de uma d:u;
secções da sub-directoria technica.
Art. 490. Os officiaes da Contadoria, cujos Jogares ficam
extinctos pelo presente regulamento, serão aproveitados nos
serviços da sub-directoria da contabilidade e concorrerão com
os 1°• p;;c1·ipturarios ao preenchimento das vagas de rhefP u1'
secção.
Art. 491. Os actuaes amanuenses passam a denominar-se
3º" esct•ipturarios.
Art. 492. O actual archivista passará para o quadro r!P
práticantes, por ter sido extincto o seu cargo.
Art. 493. O official archivista passa a denominar-se archivista.
Art. 49L Os actuaes inspectores em commissão continuarão na classe em que se acham, uma vez que scjn,m necessarios os seus serviços ; serão, porém. aproveitados nas vagas
que se verificarem no quadro na classe immediatamrnfe in!eriof,~sentlo dispensado o interstício do art. 373 .
•

1
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Art. 495. Os telegraphistas de 4ª classe em commissãu
passarão a effectivos, independente da exigencia do art. 378.
Art. 496. As adjuntas que contarem mais de 10 annos de
exorcicio serão incluídas no quadro de t.el1•gTaph isl.as de
4" classe.
Art. 497. Continuam a ter exercicio, emquanfn bmn servirem, as taxadoras e auxiliares que tenham sido admittidas
antes da approvação deste regulamento.
Art. 498. O vice-dircctor, o sub-chefe da secção teclmica
e o sub-contador, cujos cargos são extinctos por effeito drste regulamento, ficarão addidos, com todos os vencimentos e vantagens decorrentes dos mesmos cargos, ao l\linistorio da Viação
e Obras Publicas, que lhes utilizará os serviço~. em cargos de
igual categoria e vantagens, ou, quanto aos dous ui ti mos, no pl'cenchimento da primeira vaga de sub-director technico e subdirecLor da contabilidade da Hopartição Geral dos 'l'r•lPgl':iplio~,
respectivamente, por accesso.
Art. 499. Este regulamento entrará em vigol' Plll 1" do
janriro de 1912.
Art. 500. Ficam revogadas as disposições cm contrario.
Hio de Janeiro, 27 de novembro de 1911.- J . J. Scabm.
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Alticra a tabella annexa ao regulamento approvado pelo decreto n. 7. 666, d.e
18 de novembro de 1909, na parte ~elntiva li dlstribui~ão dos sargento•
nnHinuenses

O •Preside.nt.e da Republica dos Estados Unidos do Brazil
resolvP, cm vista do disposto no art. 1º, § 4º, da lei n. 2. 306,
dn :'(i de dPzrmhro do 1!HO, alkrar a tulrnlla annPxa ao regulamento a11provado pelo dccrdo n. 7. G66, de l 8 de novembro
de 1!JOH, na parle relativa :í. ()i;;;t.rilmição dos sargPnf.os aiita111w11sPs, a qual obrdocerá no seguinte quarlro:
Dopadam011to Central.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Departamento da <Guerra ....................1••••••••
íDr,pnrlame·nto da Admirnistração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grande Estado-Maior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Confederação do Tiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9ª e 12ª Regiões de Inspecção, 12 em icada uma.. . . . . . . .
11 • e 13• Regiões de Inspecção, 8 em 1cada uma........
Pm11H•nas inspeecões, 5 em cada uma.................
Brigarias estrategicas, 7 em cada uma........ . . . . . . . .
BrigarlaR de cavallaria, 7 em cada uma. . . . . . . . . . . . . . .
HPgistros l\filitnres, t em cada um....................

8
25
5
8
'4

24
16
45
35
21
8

Os amannrnsPs dos registros militares trrfín P'i:Prcicio nos
Estados cujas capitaes não forem sédes de inspc:e(;ões (2" partE1
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do· art. 36 do regulamento que baixou com o decreto n. 7. 053,
de <i de agosto de 1908).
Rio de .Janeiro, 29 de noYenllJrn de 1!H1, flOº da Jndt'pcn-

deacia e 23º da Republira.

H1mMES

R. DA

FoNsEc,1.

A11to11io Adnl1ilw dn Fontoura Menna Bm·1·eto.

DE(;RETO :'l. 9. 1;)0 -

DE

2ll DE NOYEMBRO DE 1911

Abre no Ministerio da Guerra, o "credito e~perial de 2 :474$998, pwra pagr-imento
de t.re.s fnnC'cionarioo do A1·8enal de Guerra do Rio de .J11nPiro

O Prr>sidrntr> da Jlppu!Jlira dos 1E.~tados Unidos do nrazil,
usando rla autor·ização ('ontida no decreto 11. '.!. 'i!l l, (ksta data,
rPsolv11 ahl'ÍI' ao Ministerio da Guerra o t\I'f'dito r>spP1\ial de
2: 'i i i$!lfl8 pal'a paga111P11to 1lns \'Pncimr>ntos tio a.i11da11tP dP
aponfadol' do Arsf'nal ifp (iuPna tio llio dP .JanPit·o, .Jovino fie
A vila PPil1•.iar, ,. do:'l \'" ofl'itiaf's do mPsmo a1·s1>nal Ht>lll'it111P
Brandiio n Cal'los l .Pai, l'Plalivos ao pP1·iodo decotTido das datas
da JlOSSe dos l'!'Sprrt ÍHl.~ f'.argos ai(\ 31 c)p dP7.e111IJl'O rff' t!JJO.

•

Rio de .TanPiro, 29 de novembro de ln 1 J, 90º da Tndepen-

dt»rncia e 23º da RPpubHra.

IIERJ\IE8

R.

D.\ FONSECA.

Antonio Ailnlplw dn Fontourn ftfrn11a flni•rr>tó.

DECRETO N. fl.151

-DE

29 DB NOVEMBRO

DE

l!lll

A-bne 110 Mi11istf'rio <la Fazenflfll o credH.o de 60 :000$ 1 snpplemP11fn1·
n. 2t --- .\ 1,incla~ clP k·ll~fo 1lJO
1.11nTPntP f''X'E!l'ti<'io

verl111

1

O P1·r>sirlnnl.r> rla Rr>puhl ir\a dos Estados Unitlns do Brazil,
da autorizaçiin t~onstanlr> do de1'rPto IPgi;;laf ivo n. 2 ...lfl2,
dRsta data, r·rsolvP alll'ir ao l\1ini·sterio da Fazenda o credito de
60 :000$, supplPmP>ntar· ú vrr·Jm n. 24 -1Ajudas dt• rnstn - do
art. 81 da lri n. :! .:!511, rlP :H dr dezembro de 1910.
11~ando

Rio <le .TanPiro, 29 dP nowmhro dr l!H 1, ~10" tia TllilPpPndencia e 2:1° ria Rrpuhlica.
HBHMER fi. DA FONRECA.
FNmcisr.o Antonio df' Snllr>s.
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DECRETO N. 9 .152 -

DE '29 DE NOVE.~lBRO DE 1911

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 2 :362:1'400 para pagamento de

contn.s do ~Iinisterio dn .Tusti<:a i:" Negocio~ h1tPriorf>s, na ronformidade
do nrt. 82, n. XIV, da h•i n. 2.3!Hi, de 31 de lt>zemln;o do 1910
1

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usaRdo da autorização contida no art. 82, n. XIV, da lei
n. 2.350, de 81 de dezmnhro de 1910, e 1Pndn ouvido o Trihuna!
df1 Contas, dr <~onfnr111idadP <'Olll o a1·t. 2", ~ 2", 11. 2, IPttra e,
do dPcreto legislativo 11. 392, de 8 de outuh1·0 de 18\JG, resolve
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de 2 :362$400, afim
dP occnl't'er ao pagamento dr> contas constante:" da mensagem
de 9 de dezembro de 1909, de fornecimentos e serviços feitos
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, sendo por Alfredo Borges Monteiro, na importancia de 450$, e por R. de
Almeida & Comp., Íla de 1 :912$400.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de l 91 l, 90º da Jnde4
pendencia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.

Francisco Antnnio dP. .'folies.
DECRETO N. 9.1G3 -

DE

29

OF. NOVEMBRO OE

191 l

8
C'onrPdP. nntorizac:iio ú Sorirdnde ;\nonyma <lP Pcrnlio~ « .\ Fn1nilia », com Réde
1wsta Ca1,ital, para funceionnr na Rt>puhli('a e approva, rom altera~õee,
OR seus eRta.tutos; finn.ndo sPm pfff'ito o dC'rrf'fo 11. R.9:i3 1 flf\ O de Re·

temllro do corrente nnno.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
ai.tendendo ao .que requereu a Sociedadr Anonyma de PermJi.os «A 1.Famila », com séde nesta .capital, resolve declarar
sem effeito o derretn n. 8.!)53, df' G dP sf'fembm do corrfrnte
anno, P conct'der á mesma sof'iPdade autorização para .funccionar na IRf'pnhlica, bem assim app1·0,·a1· os l'Pfqwntivos. estatul.ns, a PStP ap[Jenso, <·orn
allr>ra1.'.ÕP' ahaixo imliradas
P 'lllf'flíautr as RPg11i11!Ps 11'la11sulas:
l ." :\ Rociedade '.\nonyrna dP Pr>rulios «A J<'amilia » subnwtle-sP int.eiramente ás leis e rPgularnenbos vigentes e que
viPrPm a sP1· promulgarlos sobrP o ohj1•do cJp, suas operações
n hem as~im :t 1wrmanente fiscalizaçã.o do <loyr>rno. na fórma

ª'

fia Jpi,
::?." A sociPdade fica obrigada a mante!' r·rn vigor os rontranlm; realizados pela Soeirdade dP Anxilios l\lnt.uo;; «.A Familia», autorizada a f11nccim1ar 11rlo r.IP<'rrto n. 7.8811. de 3
,de mar~o rl<' 1910, r assumir a rPsponsabilidarlP do ar.tivo o

passi\·o.
3." Os seus estatutos, ora approvaclos, sc!'ãn l'Pgist radoc;;
r,om aR sPguiutPs modificações:
·
No al't.. G" accrescente-s<' 110 fim: «de maneira, [Jorém,
a achar-se integrado dentro de um anno da data da autorização para funocionar >.

~aros DO PODER BXBCUTJVO

: No art. 28, supprimam-se as palavras e de uma só vez

no .aeto da inscripç,ão do mutualista>.
L<\: lettra a do art. 44 substitua-se pelo seguinte: « 5 %
para fundo de reserva do capital accionista e 25 o/o para srr
levado a uma conta especial, sob titulo de Resf'rva Especial,
a qual será destinada a beneficiar os mutualistas proporcionalmente ás séries, diminuindo gradualmente as contribuições a que -os mesmos forem obrigados ·em virtude rle chamadas para 1·econstituição dos fundos de peculios ».
Supprima-se o art. 45.
·
ILª A Sociedade Anonyma de Peculios 4'. A .Famillia » cancionará no Thesouro Nacional, em garantia de suas operaçõc5,
a quantia de 200 :000$, em apolioos da divida publica federal,
depositando 50 :000$ dentro de 90 dias seguintes {t puhlicação do presente decreto e integrando aquella imporlancia
annualmente com as reservas que se forem apurando nos balanços, que se darão em dezembro, e serão recolhidas atü :li
do março de cada anno.
Rip de Janeiro, 29 de novembro de 1911, !JDº da Indepcnrlcncia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Sallcs.
:AC• DA IASSEMBJ,ÉA GERAL EXTRAORDJNARIA DA SOCIEDADE DE
iAUXILIOS MUTUOS e A FAMILIA :t PARA A INSTALLAÇÃO DA
SOCIEDADE ANONYMA DE PECULIOS C A FAMILIA :t, REALI7~"DA
EM 12 DE JULHO DE 191.1

Aos doze dias do mez dfl .iulho dfl mil no:wcPntns fJ
onze, nesta ·cidade do Rio de Janeirn, no sobrarlo da rua rio
Ouvidor n. 152, séde da i;.ociedade, ;ís 3 horas da tarde, presentes os membros da directoria e os socios constantrf! do
livro de presença, dos {Juaes trinta e seis representados, ~on
forme procurações exhibidas para esse fim, e havendo numero legal de .a:ccionist.as presentes, que subg.creveram "1~
acções da &lciedade 11\nonyma de Peculios 4'. A Familia~ rm
numero correspondente a todo o seu capital, foi aberta a
sessão pelo !Sr. presidente, deputado Dr. Christiano 'Brazil,
pedindo o mesmo senhor ,que fosse designado o acch:mista
que devia presidir a sessã-0. Foi acclamado presidente o deputado Sr. Pedro Rodrigues da Costa Do ria, que, agradacendo a
escolha rio seu nome. convidou para llecret.arios os Srs. Manof'l
Pimentel da Luz e José Teixeira de Carvalho Junior, os quac·~
assumiraim logo os seus Jogares.
Constltuida a mesa, o Sr. prl'sidente declarou que o livro
de presença estava devidamente assignado, havendo numero
legal de aooionistas e soo~os para ser resolvida nesta asRem -·
biéa a installação da Sociedade Anonyma de Peculios 11: A Familia>.
·Foi lido pelo Sr. secretario o annuncio de convocação da
presente assembléa publfoado no Diario Official nos dias 27
de jun!bo P.to:tlmo fjndo, 5 ~ 12 do corrente,

AO'l"Oê D() PoDER EXBCUTIVÓ .
'Ô Sr. presidente diz· que, de acoôrdo com a deliberação
tomada pela assembléa geral realizada em 7 de ,junho proximo findo, se procedeu á reforma dos estatutos da sociedade
e tornaram-se todas as providencias necessarias para a reorganização da sociedade sob a fórma anonyma, observando-se rigorosamente todas as determinações da lei, achandose os rr"foridos estatutos. P demais documentos já assignados
pelos accionislas da Sociedade Anonyma de Peculios < :\' Fami 1ia», para o fim de serem suumettidos á apr1~ciação e dPlilJernção da presente asscmbléa.
Em seguida o Sr. secretario procedeu á leitura dos estatutos, que foi feita artigo por artigo.
O Sr. presidente poz em discussão o projecto dos Estatutos em todos os seus artigos e paragraphos, estatutos esses
j:i d0virlamente assignado<i pelos Srs. accionistas, e, 11ing1w111
pedindo a palavra sobre os mesmos, declarou encerrada a discussão e submeteu respectivamente todos os srus artigos n
paragraphos a votos, tendo sido unanimemente approYados.
PPdiu a palavra em seguida o accionista !Sr. Luiz Ribeiro
Pinto, solicitando do Sr. presidente que submE\Ltesse á oonsidPra(;ão e.la assPm!Jl('a a srgu intP proposta: Proponho rJUP,
de conformidade 1com o cJisposto no art. 9º dos estatutos, sejam fixados os honorarios mensaes até 1 :000$ para os membros e.la directoria e os hon-0rarios mensaes até 300$ para os
memhros do conselho fiscal, honorarios estes que só deverão
ser pagos nos termos do art. 9º dos mesmos estatutos.
O Sr. presidente, á vista do que acabava de ser expos~ e
ninguPm pedindo a palavra RnlH'P a 11roposta, t!Pclarou cncnrada a dist·.us~ão, !'. suhmrttida a Yolos, foi 11nanimc111entc
apprnvada.
Pede a palavra o Sr. deputado Dr. Christiano !Brazil e
diz que, em nome dos seus collegas de administração, resignava perante a presente assembléa os cargos da directoria o
do conselho fiscal de que clle e seus collegas foram investido:;
pnln voto da anterior assembléa geral, realizada em 7 d0 .i11nho ultimo, ,·isto que com a I'Porganizai;ão da ~odPdadP 1•11tencJiam dever os Srs. accionistas proceder a nova eleição
pam os cargos da administração. O Sr. presidente submelte
essa renuncia collectiva á deliberação da assemhléa, .que a
accPita em consideração .ás razões apresentadas pelos renunciante~.

O Sr. presidente diz que, á vista do que acabava de ser .
resolvido, tornaYa-se necessario proceder a assemhléa á eleição
da nova directoria, membros do conselho fiscal e supplentes
para servirrm no primeiro periodo a datar da -rpferida reorganização, P assim pedia aos Ss. accionistas que enviassem
á mesa as suas cedulas.
Recolhidas estas, verificou-se o seguinte resultado da
Pleição:
Para director-presidente o Sr. deputado Dr. Christiano
Pereira !Brazil, 910 votos; para vice-'[lresidenf.e o Sr. Vivalrli Leite Ribeiro, 900 votos; para director .iuridico, o 8r.
ch'lputacl-0 Dr. Homero Baptista, 950 votos; para direct.or me.µico o Sr. Dr. JoãQ .da Cruz ~breu, 960 votos; para uirector
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thesoureiro o Sr. Renato Rangel Pestana, !}25 votos; para
dirootor-gerente o Sr. Newton de Lima Ribeiro, 970 votos e
para director-secretario o Sr. ·Marcinio Mattos Junior, 900
votos.
Para membrns do conselho fiscal: o Sr. Antero Pinto
de Almeida, 975 votos; o Sr. Affonso Vizeu, 975 Yotos e o
Sl'. Galena Gomes, 980 votos.
.
Para supplentes do conselho fiscal os Srs. coronel Sebastião Maggi Salomon, 990 votos; o Si·. Manoel Pimentel d'.1 Luz
950 votos e o Hr. deputado Pedro Rodrigues da Costa Dor ia'
!JirO votos e outros menos votados.
'
O Sr. presidentn prnclamou eleitos da soriedade para o
e~ercicio de 1911-1917, na ordem acima indicada, os Srs. accionistas: deputado Dr. Christiano Pereira Brazil, Vivalldi J;Bite
Ribeiro, deputado Dr. Homero Baptista, Dr. João da Cruz
Abreu, Renato Rang.el Pestana, Newton de Lima Ribeiro e Marcinio M.attos Junior e membros do Conse!lho !Fiscal os accionistas Srs.: Antero Pinto de Almeida, Affonso Vizeu e Galenu
Gomes e supplentes os accionistas Srs .. coronel SebasWío il\faggi
Salomon, ManoPI Pimentel da Luz e deputado Pedro RodriguP>: da Costa Daria.
Em seguida o Sr. presidente determinou ao Sr. secrrtario
a leitura dos demais dncumi>ntos precisos parn a in;;t.allacão
da Sociedadfl Anonyma dR Peculiot1 «A !Familia», o que foi
observado, passando o Sr. ser.retario a ler a lista dos subscriptores de accõrs, com indi·caç,ão do numero de accões tomada'!
po':' cada um dos aceionistas e entradas realizadas, e o conhecimento do deposito dos dez por cento do capital da sociedade feito nesta data no Thesouro Nacional, cujo trôr é o
seguinte:
'
« N. 2. 4Hi - Thrsnuro Nacional - 1911 - N. 2. 7!53 ~ A's
folhas 33 do Livro Caixa !Gieral fica debitado o thesoureiro
grral major Frarwisco FonsPca por d()z contos d() réis, f'()CCbidos de Renato R, Pestana, thesoureiro da sociedade de
Auxilios 1Mutuos «A Familia», correspondente a 10 % sobre o
capital de 100 :000$, em 1.000 acçõPs de 100$, com que se r()organiza a dita sociedade. Réis 10 :000$. E para constar se dt>u
este, assignadn pelo thesour·Piro geral cornmigo escrivão.
Ilio de Janeiro, 12 dP julho flp 1911. - l'Plo thesourriro
grral, llaul de Almeida. -Prlo escrivão, E. N. Amujo.»
Terminada a leitura destP documento, pediu a palavra por
.ultimo o mutualista IR-r. Francisco Jost~ de l\loraes e disse 1f!U(),
devidament11 autorizado pelos interessados, declara que rstes,
mutualistas (' accionistas, presentrs a esta assemblfa gemi,
ratifieam, de acctirdo com a lei em vi1gor, todos os actos anteriores á constituicão legal da sociedade e ao pri>Pnrhi1rn~nto
das formalidadPs f'Xigidas prlo dPCl'elO ll. rn'i, dr !1 dr .i1tl!IO
de 1891.
Nada mais havt>11do a tratai', o 1Sr. 11rrsid()nte disse qne,
tendo sido obsrrvadas todas as rxigencias da l1~i, declarava
constituida a Sociedade Anonyma de Peculios «A Familia», P,
agradecendo o comparecimt>nto dos Srs. accionistas, como lambem o de todos os Srs. mutualistas, pedia aos mesmüs que se
conservassem na sala por algum tempo, afim de ser lavrada a
presente acta..

.
Lavrada esta; foi ·lida. e posta em. discussão e ninguem pedindo a palavrã foí submetti<la a votos, sendo unanimemente
approvada.
E eu, ManoPI Pimentel da Luz, seet·etario, lavrei a pre- ,
Mnle, 111w vaP assignada pPla rne~a 1• pelos dernaiil i uterPssados
abaixo.
llio de Ja11eiro, 12 til' ,iulho de 1\!11.-Pcdru Uvd1•i11nes
da Cosia JJol'ia. - Manoel Pimentel da Luz. -José 'l'ei."ceira
r/1• Cal' valho Junior. - Christfono Brazil. -llomero 11'aptista.

- Vivaldi Leite Ribeiro. - Dr. João da Cruz Abrl'u. -Ante1·0
Pinto de Alnwiila. - Galcno Gomes. - Renato 11. Pestana. -.\'e1l'l011 1fo Uma Ribeiro, por prncuração de 1A. C. Gordon .1-Ncwton de Lima Ribeiro, ·por p1·ocu1·a1:ão de Luiz 1!\i. Pinto dn.
QuPir·oz. - Newfon de Lima llibeil'v, por 1n·ocu1·:11:ão dn Jos1•
Pinto de Queiroz - Ne1cton de Lima Ribei1·11. p1n· IJ!'llL'lll'ação
de l\larduio Mattos Juninr. - l!c11alo 11. l'esta11a, po1· prncm·ação dP Franl'isco B. Coutinho. - lknaf.o. ll. f',.stww, 1101· lll'Oeur a1:fo dP SilvNio lgnarra SolJrinhn .--- Vivaldi Leite Hibciro.
- /,11iz lli/J1•iro Pinto, por v1·ocu1·a(Jão de Sebastião Maggi Salomon. - l/ivaldi. Leite Ribeii'o, por procuração do Dr. Domingos Pinto de Figueiredo Mascarenhas. - Pedro llodri11ues
da Costa Doria. - Octavio Galvão de /?rança. - Dr. Lincoln
Araujo. - A(fonso Vizeu. -Anelio Roe lia.
Estatutos da Sociedade Anonyma de Peculios "A

Famnfa,.

CAPITULO 1
Fll\T HOClAL, Hi:;tm E C:.\PITAT.

Art. 1. º A Soci(~dade de Auxilios 1\luluos «A Faudlia » é
reorganizada soll a f6rma anonyma e passa a denominar-se
Sociedade de Peculios «A Familia», rPgendo-se VPlas disposições destes estatutos e leis em vigor, na 1iarte que lhe fôr
applieavel.
Paragravho unico. Em consequ!mcia deHsa l'eorganizaç.ão,
a Sol'icdadn de iP('culios «A Familia» encampa as ope1·acões
da 8odedade de Auxílios Mutuos «A Familia», mantendo os
ÍlE'us contractos em vigor e assumindo a responsabilidade do ·
seu al'livo P passivo.
At·t. :.? • " Rão seus fins prineipaes:
a) operar em auxilios mutuos "~ dl' lwnl'ficencia, adontaudo os planos que permittam aos mutualista,, instituir em
favor de ~eus lwrdeiros, legatarios ou 1JenP1'ieiarios, prculim;
de 5 :000$ a 30 :000$, de accôrdo com as st•rii~s 1·111 [JUe se inserPY!•rem;
b) contribuir com as importaneias de 2% sobre o valor
maxi1mo dos 1ieculios para as despezas de funeral do;,; mutualista.~;

~i,1,i"o} :.iorQ~eri~a~H.iQs peou.niãrí~J~1-' ihiJtuiiiítàs, para
Uialamen~ •.. ~ ,_caso de ·molestia;.·'~~í,~~~;'.~ ;" _,.; 'h ·-: :·

·
d) Pl;'Omover finalmente a renda do capital social, dando ...
lhe emprego .. seguro e proveitoso.
; Art. 3. • Podem fazer parte da soci.edade os nacionaes .Q
~strangeiros, sem distinécão de sexo, que quizerem pertencerlhe, comtanto que preencham os deveres contrahidos no acto
da admissão.
Art. 4. º A séde, fôro e administração da sociedade serão,
1mra todos os effeitos, a cidade do Rio de Janeiro.
•· ' Art. 5. • O capital social será de 100 !000$ em i. 000 acções
do valor de 100$ cada uma, e -será realizado da seguinte fórma:
fO % no acto de sua subscripcão e o restante em iden. ticas prestacões, quando se tornar necessario, precedendo neste
caso chamada pela directoria, com intervallos nunca inferiores
a 30 dias.
Paragrapho unico. O capital poderá ser elevado até o
tnaximo de 1. 000 :000$, si assim fôr conveniente.
· · Art. 6." O prazo de duracão da sociedade será de 90 annos,
oóntados da data de sua installacão.

CAPITULO II
DA ADMI!N1STRAÇÁO

Art. 7. º A administração da sociedade será exercida por
uma directoria composta de sete membros: presidcnt.r, viceprcsidente, secretario, thesoureiro, gerente, director juridico
e director medico, (\ por um conselho fiscal composto de ti·es
membros effectivos e outros tantos supplentes, todos eleitos
pela assembléa geral dos accionistas.
· Art. 8. ~ O prazo do mandato da directoria será de seis
annos, CQntados da data de sua investidura, e o do conselho
fiscal de um anno.
Art,. 9. º Os vencimentos mensaes da directoria e do conselho fiscal serão os que forem marcados pela assemb!éa geral
convocada para esse fim, e só serão pagos quando a renda
social permittir essa despeza, não pod~do J)xceder de 1 :000$.
mensaes os dos directores e de 300$ os. d.os' 11JWmbros do con..
selho fi9Cal.
i
- ·
·• ·
·
Art. 10. Compete á directoria:
§ 1. º Instituir as s~es que praticamente forem conside-.1
radas de utilidade, com audiencia da Inspectoria de Seguros,
marcando-lhe o numero de mutualistas, limite das idades,
"jbias, ·,e-Ontribuições, peculios e quotas para exame medico. ·
i
· §' 2:• Deliberar l30brc pagamento de peculios e sobre os
·.auxilios para tratamento dos mutualistas em caso de molestia,
de' áCcôrdo com o art. 2º, Iettra e .
.· · ·.:. § 18, • tif'()mear, por proposta do director gerente, os agentes
gera~~9ii,cJt,~yi_er, designand~ as porçe:ntagens a que tiverelll

<li ruiiooi"Oriário~;'da sociedade, fixando-lhes
os resp'Mtivos vencimentos.
§ 4. • Resolver sobre os casos concernentes á perda d(}
direitos dos mutualistas ·e constantes dos §§ Jº, 2º e 3º do
art. 42 bem como sobre as penas e multas impostas aos mesmos
m•stes estatutos.
§ 5. • llesolver igualmente sobre a coucessfio de cmpres~
tiuws aos mutualistas, nos termos do art. 2º.
-§ 6. º Reunir-se quinzenalmente, afim de tomar conheci-;
meuto das propostas para admissão de mutualistas, approvan... do-as ou rejeitando-as.
·§ 7. º Occupar-se, nas reuniões quinzenae'l ou em outras
Jll'tíviamente convocadas, de todos os assumptos de interesse
e responsabilidade da sociedade que careçam de sua inter~
venção.
Art. 11 . Cumpre ao conselho fiscal :
.\lém do que egtabclece a !ri das socieda1lt>s anonyma~,
imrn as suas funcções, attender á solicita«i;ão da dir1·doria
parn auxiliai-a em todos os casos em que fôr nccessaria a sua.
cooperação, previstos nestes estatuto'!.
Art. 12. Compete ao director-presidente:
§ 1. º Superintender todos os negocios da sociedade e rc ..
presentai-a em todos os actos e relações com os poderes pu--t
]JI ico'l e terceiros.
~ 2. º Assumir com o thesoureiro as obrigações que Anporl.1•m em responsabilidade para a sociedade, sendo que estas
s<Í poderão ser realizadas mediante deliberação da directoria,
com audiencia do conselho fiscal.
§ 3. º Visar os cheques assignados pelo tlrnsourciro para
!'('tirada de dinheiro das contas correntes que a socicdadQ
mantiver cm bancos.
§ 4. º Assignar com os directores gerente e t11esoureiro
as apoiices e bem assim rubricar todos os livro~; da sociedade
em que esta formalidade se faça necessaria.
Al't. 13. 1Compete ao director vice-presidente:
§ 1. • Substituir o presidente em todos os seus impedi...
mentog.
§ 2. º Tomar parte nas reuniões da directoria.
Art. i 4. Compete ao director-secretario :
§ i. º Confeccionar as actas das sessões da direct-Oria.
§ 2. º Manter a correspondencia official da sociedade cm
tudo o que fôr inherente á sua representaç.ão nos actos e relações com os podereg publicos e terceiros.
§ 3. º Fazer pela imprensa as convocações das asscmbléas
gcraes e providenciar. sobre os :\Visos de chamadas por falle-.
cimento, assignando as publicacõc5 e eirculares que forem ex...
pedidas.
Al't. i 5. Compete ao director-thesoureiro:
§ 1 . º Arrecadar as quantias devidas· á sociedade firmandq
0$ respeçtivos recibos._
'

•direito, ,.bem icomo
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GAPITULü IV
DAS SfülIES,

SUA FORMAÇÃO, JOIAS,

CO'N'Í'RIBUIÇÕES E PECULIOS

.A'l't. 27. ·As series serão formadas de aooôrdo com o artigo
10, § 1º, destes estatutos e constarão de tabellas pireviamente
ol'ganizadas e publicadas.
Pavagrapho unico. As vagas que se derem nas serieB comJ)lelas só poderão ser preenchidas por candidatos cuja idade
não seja superior á média relativa dos annos marcados para a
serie respectiva, sendo preferido, denfJre estes, o mais moço.
Art. 28. A imporlancia da joia será paga de uma só vez
no acto da in'rnripç.ão do mutualista, de accôrdo com as tabellas préviamente organizadas pela directoria para cada serie
e será escriptumda pela forma prcscripta no § 2º do art. 4:l.
Art. 29. A importancia das contribuições .será dividida em
duas ipartes, cCJlli<ltituindo uma a quotà do peculio a pagar aos
harde1róe, beneficiarias ou legatarios do mutualista, e a. outra
renda da sociedade.
§ 1. º As quotas de peculio serão escripturadas em contas
distinctas, discriminadanwnte pelas series respectivas, e sob
o titulo e Fundo de Peculio >.
,
§ 2. º A outra parte da~ontrilmição, já citada neste artigo,
será levada a uma conta sob o titulo «Renda de Contribuições>.
Q.. Art. 30. ·As contribuições são devidas:
·
A primeira no acto de inscripção do mutualista e as demais sempre que se tiver de pagár um peculio da serie, ficantlo ·
o contribuinte remido desde que tenha pago 600 eontribuições.
Art. 31. As importancias dos peculios serão as que forem
pt;tíviamcnte màrcadas para cada serie e c.onstante.s das tahellas organizadas pela directoria.
-. · Paragraph0 uuico. Não estando completas as series, o peculio a pagar será constituído por tantas quotas oonstantes tio
art. 29 quantos forem os mutualistas da serie respectiva.
Art• 32. O pagamento do peculio será feito immediatamente d0Jlois de ter a directoria tomado conhecimento e examinado,. na séde sooial, os documentos que provem o ohito do
mutualiBtli e a identidade doe herdeiros, beneficiarios ou legatarios, salvO' no caso de suicídio, em que .o pe(lUlio 8Ó serú
pago l!i· o im1tituidor suicida fôr mutualista ha mais de um
anno;
Art. 33. Dada a J1ypothese de no mesmo dia ou com pe11ueno espaCQ de tempo fallecerem dois ou mais mutualistas, o
lla8amento aos herdeiros, beneficiarias ou legatarios, do primeiro -será feito com a quota existente para esse fim, nos termos do art. 30, § 1º, e os dos outros na ordem respectiva, á
j>toporção que s11 fôr reconstituindo o fundo, para o que sn
fará a c,hamada necessaria, com .um espaço de oito dias, pelo
'men08, {:ntre uma é outra.
"· Ari. 34. Nos "'8.808 de epidemia, JJUeITa civil ou guerra
com o l\St.rangeiro é raoultado â direetoria modificar os pra~-,.·~~;.;...."

!'.

.

03i

:.zos '.pfil'a - paglimêhto dos pMUlios, tlãp podendó esteE1, entre<-tanto exceder de seis mezes.
Art. 35. O peculio que não fôr reclamado dentro de um
anuo, dando-se o obito do mutualista no territorio da Hcpul:Jlica, e de dois anuas, dando-se no estrangeiro, reverterá em
bonefil!io da Caixa de :Soccorros e Emprestimos, de que trata a
lcttra e do rurt. 44.
Art. 3ü. A sociedade não se responsabiliza pela demora
do pagamento do peculio ou funeral instituido pelo mutualista,
cujos lrnnleiros, beneficiarios ou legatarios, por ignorancia
ou outra causa qualquer, não se apresentarem, em temp<J
opportuno, munidÜl.'I dos necessarios dooumenk>s pa.m Hsse fim,
éi directoria na séde, ou aos representantes legaes da sooiedade
··
nos Estados.
CAPITULO V
lJ08 MUTUAL1S'l'A8, SUA ADl\118SÃO, DEVEF\ES, DIREl'foS E PENAS

Art. 3 7. Para a sua admissão o mutualista deve endcrecar á directoria uma proposta assignada pelo seu proprio
punho, em que declare o seu domicilio, idade, naturalidade,
profissão o filiacão, sujeitando-se a um exame pelo medico
da sociedade, quer se inscreva na séde, quer nas agencias dos
Estados.
:h
Paragrapho unico. A falta dos esclarecimentos constatt..
tes do art. 37 autoriza a directoria a exigir as provas que
julgar mai~ convenientes aos interesses da sociedade, resolvendo ao seu crilerio admittir ou não o candidato.
Art. :J8. E' dever do mutualista:
§ 1 . º Entrar para os cofres da sociedade, no acto de sua
inscripcão, com as quotas de joia, exame medico e primeira
contribuição para a serie em que se inscrever.
§ 2. º Acudir ás chamadas de pagamento de conlribuicões,
feitas pela directoria por fallecimento de mutualista~. dentro
de oito dias contados da data da publiciacão das mesmas
pela imprensa, podendo este prazo ser prorogado até o maximo
de 30 dias, pagando neste caso o mutualista a multa de 10 o/o,
que serú levada á conta de «renda eventual >.
§ 3. º Communicar á directoria sempre que mudar de domicilio e profissão, não sendo a sociedade responsavel pelos
desvios do avisos ou outras quaesquer irregularidades oriundas da falta dessas communicaçõcs .
.§ 4. º Concorrer sempre para a prosperidade· social, angariando novos mutualistas ou suggerindo á directória quaesquer alvitres ou providencias uteis á sociedade.
Art. 39. Constitue direito do mutualista:
§ 1." Inscrever-se em uma ou mais series.
§ 2. º Instituir em favor de seus herdeiros, beneficiairios
ou legatarios tantos peculios ·quantas forem as series em que
se inscrever., ·
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~ ;~. º 1)esignar 110 aeto da inscripção a 11cssoa ou pessoas
ravor da qual ou daK quaes instituo o peculio; na falta
1kssa dPelamção o pcculio sl'I'(t pago aos l1Prdeiro;; kgaps, e
quando PsL1•;; 11ãu Pxisti1·.-111 l'l'\.L'l'll'l'á e111 Jayor da Caixa t11~
~01·co1Tos u l•~mprestimos, d1~ que trata o art. í í, l1·1l rn e.
§ í. º Substituir ou rnodificar a dt•signaçãn do IH•nl'f'ieiario, st•mpre qtrn assim o Pnif•ndPr, d1)n•mlo co•.11mu11ú·ai.·
;\ sociedade por e~cripto e com lPstPmunrlio dP duas pl'ssoa:<,
n1jas firmas dl've1u sPr TPt'mtlH•cidas IHH' talwllião.
5." Jlpqubita1· da dit'Pdoria, sendo contribuinte lia lllai:-;
dt~ dois aHnos, auxi 1io pPL'llll ial'io 1iara trat.ailll'Hto, t'ltl 1·.aso
1k molt•stia, o qual 1111' 11od .. 1·ú sl'r J>!'Pstado pelo Juudo a 11111~
"'~ r"1'1•r1~ a ll'lt rn e do art. 1 í, tornaudo-so vor lrnsc a sc1·ü· a
q111• P"l'Ll'n1·1·r " as 1·011lrihui1:õt's já pagas; Sl'IHID a diYida
por 1·slt• nwio 1·11nt1·altida d1•scontada do pcntliu !Jll'' hou,·1•t·
i11stit.llid11, si ao [1•1111111 do paga1111·nlo d1>:.;le 11iio (',;[i\1•t· liquidada.
~ <i." Tomar pol' t·111p1·t•slinw ú soeit•dadl'. d1•sd1• qu1\ o
l'lllldu i11;;lit11idu pl'la ll'ltia ,. do art. -í í 1·1m1vot·Le l'ss:t 11111·1·al'ão n si l'úr 1n11L11alista 11la Hiai,; dl' dois a1H10s, at.1" 1n1·lad" da
i'tua11tia 1~nm qw• lÍ\l'L' 1'011trilmido, pl'lo prazo maxi1110 dl' sPi~
n11•1.Ps "a juro dl' !O '1r ao anno. Cu11IH•eüI'Ú da sol\a!Jilidadl' du
111·11pmwnlc a di1·1·1·to1·ia. 1·0111 amliPlll'ia do l:Oll~Plho l'is!·al:
1•111

s

11)

si o 1·111preslimo dP

q1w

trata

e.~tl'

pa1·a/.!l'aflilo não f1'1t'

1iqu idado no prnw est.ipulado P su!Jsi~tir até a data do falll'-

l"i 111PHl0 do 11111t11alista sf'rá deduzido do pPculio i11stit.11ido JIOL'
f:ot1', ·~w.ia qual f1h' a d1~sigHac:ãu do IJL•ud'il'ia11wHlo quu 1·u118lat· da a police.
,'\1t. Hl. N,.111111111 111utuali::;ta p!'rdcrá os dit'Pilos q1rn [Í\l'I'
adquirido si ao !PillJHI dn dois auno:; tiver satisf1•ito com po11t11alidadl' todas as .~uas 1·011tdhui(,'Õt's, visto q1w a so1·ipdadu
pt'1Hligaliza Pssa \anlagl'Jll ao~ quP, 110!' motinis qw· de\'1'111
Sl'I' 1·1·spPitailn~. 'iPl'Pm a f'i1·ar priYado~ dos rn1•io,; de ,.:ull.-<i:;t,.111·ia, do SL'glli11le lJIOdO:

ª"

a) JH'l'milti11r!11 qn1• llH• s1',ja1ll dPIJi!adas l'lll 1·n11fa
'"'11frilm içfH•s qw· l'or1•1n dl'\ idas JIOI' C' lta111adas na s1"i-i1• 1·1·sp1·l'.li va:
/)1 r·nhraniln 1wssa 1•1111ta o juro rnaximo de 10 % ao a1111n;
1·) l'a1.,ilita11do-lh1• o l'l'Plllbolsa1· a s1wi1)dadP JHll' parf'1·llas,
lug1J q11n l'iqu1~ 1•11t 1·rn1di1;iiPs dt• l'l'alal' os s1•11s paga1111•11los:
li) dPduzi11d11, l'i11al1nP11l1., do 1w1·ttlio que lw11\1•1· i11slituido P 110 ad11 dt• 11aµa1up11(0 dPsk, a di\ ida l'lllãu "':isl1•11l".
Art. \ 1. Y1•ril'kar as 1·1111di1:iíes dn mutualü;la dl' q111· trata
o al'l. ·ÍO U!lla <'Ollllll iss:io o('0lllp1J'S!a dP Illl'Inbl'OS da d il'Cl'{OJ' ia
p do rnnsdho fiscal, pt·t'•viament.c designada por aq11Plla, si ''
fado se <l!~l' na séde e cornposta <lo agente geral l' l ''l's 111utualistas idoncos, si se dPI' uos Estados.

Ai·t.

1:.!. São a~ sPµ,UiILtP~ a:-; pP1tas c•rn que i1u·o1T1' 11 111u-

t1iafü;ta:
§ 1. º Eliminação da Sl'l'Ír• ou sPriPs a f!Uí\ 1w1·tpnccr. dPs<ll' que deixe dP 11afrnr as contl'ihuiçõ!'s a •1ue estivPI' obrigado
l'lll Yirludíl dP sua imwripção. Porl1~rú, no Pmtanto, o rnul11alisla
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climillado l'l'\'(\J-tm· (t srl'ir nu S<'l'ÍPS a qw~ rw1·t.rn 1da, d1•sdc que
tump1·a o dis.poslo no a·d.. :n e seu pa1·agrnpl10.
~ :!." A l'liminação lamhPm prírlr' Sl'I' rrh:Yada pr•la rli1·pdo1·ia, Ja1·ultanrln-;w ao mutualista as vanta.gP1ns do ar! .. '10.
~ ;)." 811spr•11são dos dit·Pitns <' gal'allfias conl'<•f'idos po1·
Psfi·s 1•slafufo.;, sP111lo Pliminado do quadl'n sur·ial, si fr)1· \'l'l'i1 i1·ado qw• usou dP f!'a11t!P 011 m;í fr' pa1·a a sua ad111issilo, 1111
sr\ 111·µa a sal i>il'az1•1· ris r·omp1·omissns rpll' a,;s11111i11 para 1·11111
a. sn1·.i1•dadr.
~ í." () rn11lualista Pliminado Plll Yil'ludc do dispo ..;fo 110
~ :l" do ar!. 11·! sPr:í <·ornpr>llirlo ao paga11tr•11to rli' '"'ll dPllilo
pPl11..; 11wios [111 flkam·i• da srwiPdadr>, illr·Ju ..;i\·r, •J ,jwlir·ial.
CAPITULO

vr

JJ.\S r:oc;THJB(Tlf,:ÕJ·~H i; Sl :.1 .1 l'l'Lli :.11..:.\11

.\l'I.
r.st:í IHll'
g11i1dr•c;:
' ~ I."
J1af'I,. das

l:l . . \li"m do;; f11nrl1H dP ]1Pf'llli11, cu.ia flppliear:ilo ,1;1
s11a 11fll111'<·za rJpf1·1·11iinada. sã11 1·1·r·:ul11s 111ais ris :;;1•-·

it<'ndfl '11• r·onfl'ilrniçõPs, qur s1•1·:í 1'01bfil11idn 11111· u111a
1·1111!l'ilrnir:tiPs iiagas pPl<1s nrntualistn.".
~ :!." ll1•1ula r!P ,joia:;, rp1P s1•1·ii rn11slit11irla p1•lfls ,1oifl.' 1·f'r'1:.0
birias dos 111ul11alislas.
.
~ :1.
TI1•11rla py1•11h1al. IJ\IP ~f'l':Í 1'111lslifuidn p1•la." 11n1ll«!''
.im·r1" 1111 1111trns \'1·1·i1as Sl'll1 applil'ar,:ã11 l'sp1·r·ial.
AI'!. 'r 'r. 0,, saldos liq11ir!r1s rlPsla' r·1111ias, 1111<' 1·011st il111•111
l'Plld:t da Sll('Íl'rifldP, dPrlnzidos rios Sl'tls ga.-tos µ1·1·flr•s. yr•riJ'ir·arl11s por nwin rlP lrnl::t1u:os 1'11\ :rn "" .i1111l111 e :11 d1· d1•z1•111ii1"1
rl1• r·nrla a11110, fprfío as :-<Pµ11i1dPs npplir•a1:ií1•s:
"' :10 'jj- pal'a n fundo r!P l'l'Sl'l'\'fl do 1·apilal :l1'1·io11i-da:
11) lll r;,, pfll'a lllll snr!f'i11 1•111 rli11lr1·i1'IJ a11s 11111t11:liisla•;,
q11P ."Pr·:í rlist1·iln1idn aos nws11111s, pr1111111Ti111ial11)1'1i11• :'1 ..; ."1'.l'I"",
f'lll Jll'<'il!ÍOS .i)p J :()1)()~()00;
10 ~-1,, parn a c·1·Par:ão da Caixa ri,. :-;1w1:01·1·11s ,. Empt'<'Sf i1n11s, 1111 li111ili• ria qual sp1·:í alt.•1Hlido 11 disp1,,.;fo 1111.' ar·ti,!.!n ..;
'.;", l•·llm '" 10, ~ rí", e :rn. ~~ 3" r~ li", 11iíoJ s1•111lo 1w1·111il.fido
f'll\«il\'1'1' 1•111 faps opr·1·ac;õPs o patrin11111i11 da srwir·dadl';
1/1 .\() r;r,, parn rliYirlP1Hlo aos ar·r·irn1i ..;la.'. 11a 111·1111111Tii11 ria~
flf'f:Õ1•' 11111' JIOSSUÍl'Plll;
,,, Ili '/r par·a grafifi1'a\:ãn :í rlil'Pf'fnl'ia .
.\i't . . \j . . \ftingirln quP spja o fundo df' rc~r·1·yri :í sr11rn11'.1.
ri<' 1illl :llOll'f, o r>x1·Pssn SPl«t IPYfülo a uma 1·011la <'Sp1·r·ial s111l o
t it11lo d<' « 1'Ps1•1·\·a l'SJH'rial », a qual Sf'l':Í rJ.•signada a li1•1tf'l'if'ia"
ns 1111d11alis!as. di1ninuindo-RP grarl11fll11w11fi• as 1·11111 rih11i1:1iP,;
a fllll' 11s lllf'><111os lo1'f'lll nhl'iµarlos Pm yi1·i11d<' rlf' l'li:u1iad:1s par·a
l'P1'1111~lil11ir;ão r](ls l'unrlos rk J1P1·ulins.
:\1·!. Ili. Fica instil11irla uma C'aixa r•spP1'ial ri•• 1kposilns.
na q11al ns 11111f11alistas prnkl'ãn ar·r·111nula1· Jllll' a1il1·r·ipar:i'i11 flS
q11n11l 1as qu .. q111z,.1·1·111. pant 1'a71·1· l'ar·1· ao 11aga11lf•1ilu d•• s11a~
to11i 1·ili11ir.:õPs,
0
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Art. 47. Os casos omissos rios presentes.' esfatuf.o~ Rel'iio
l'í\g-nlados pelas leis em vigor.
..
Ilio de Janeiro, 12 de julho de 1!li1. - Chrisliano Brazil.
~ Jimncro Baptista. Vivaldi Leite Ribeiro. - Por ]lrormrações de Silverio Jgnarra :-;ohrinho e Sebasf.ião l\faggi Salomou,
Vi11núii Leite llíbeiro. - P1nlro Rodrigues ria Costa Jloria. l'or procuraçiio do Dr. Domin~os Pinto de Figueiredo l\lascarenhas, Pedro Rodrigues da Costa Do ria. - Newtxm de Limo llibeiro. - Dr. João da Cruz Abreu. -Luiz Ribeiro Pinto. -.losc
'l'd:reira de Carvalho Jnnio1·. - Affonso Vizeu. - Ma110Pl Pimentel da Luz. Renato Rangel Pestana. - l'or procura(:.ão
de l\farcinio Mattos Junior, Jlf'llrtfo R. l'estrma. - Por· proruração de Francisco B. Coutinho. llcnnto ll. Pestmw. - Por ]H'n(\llração de A. ,e. C:ordo1~ iVcu·tun d1· Lima llibeiN>. - Por ]Jl'01·11,.açiin df' Luiz '.\I. Pinto clP ()1wirnz, ,\'e11'to11 de Linut i\'n1f1t.â1·a.
- l'or procuração de Jos1\ Pinto de Queiroz, Newton de Limn
llibciro. -Antero Pinto de A.lmeirla. - Anelio /loe/lo . - fia,...
ll'no Gonu~s. - nctanürno Galrão de França. - Dr·. U11col11
A mujo.
llio de .Ta1wir'o, 12 rifl julho rio 1\li1. - Chri.çfinno llmzil.
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DECRETO N. 9. 154 -

DE

,zg DE Novr.l\1Bno DP. rn11

Autoriza a Sooioclade Anonyma ~Zona da Malta», com séde ma cidade ·"fie
Leopoldina, e1n Minas GmacR, a funcd0inar na lh•puh1i1·a e appto\·a <'Olll
ulteuaçíio os seus estatutos

O P1·osidontc da Republica dos Estados Unidos llo Brazil,
af.tP1ulr11tlo ao q110 roqnereu a 8ocir.da1le A11011yma «Zona da
Matra ». com séde na cidade de Loopoltlina, no Estado dr
Minas Uerne~. resolve conceder-lhe autorização para l'unce.ionar
na fü'puhlica e bem assim approvar os roRpoctivoH est.atut.m;,
a estn appensos, com a altRração abaixo irnlic"da ü llll'dianl.l\ aR
Sl'/.rn i 11 t l'S r.lausulas:
1. ª A Sociedade Anonyma « 7.:ona da Matta » sulimrt.tc-so
i11!Pi1·anwnte aos regulamentos e !ois vigonles '~ que vicrnm a
Sl~l' v1·ournlgadas sobrn o objr,cto dr\ s11:1s c11wr.al;ÕPS e lir.m
assim a po1·,i1wnmite fiscalização do Governo por int.m'lllL\tlio da
l ns1wf'fol'ia de Reguros.
2." Os sous estatutos, ora approvados, sr,rão 1·egistraf1,,~
rn1111 a .';Pgninte modificação:
No art. 39 -- substituam-se as primeiras palavra'3 « l'a
segunda quinzena de janeiro», pelas SPguin!Ps: « 110 111rz dn
fcvorei I'O ».
:l." A Rocir,dade Anonyma «Zona rla l\latta » caucion1St'á
110 'l'lwsnurn Nacional, P)m garantia dn suas opcraçií1 s, a quant.ia
cln :!Oil: lllHl~ m11 apulicPs lia divida pllhl iC"a kd1•ral, clepos it.ando
fíO:OOIPJ\, dPntro de HO dias seguinl.os (t puhlic1wão cio prnsmite
d1~c.rPto •~ intPgramlu aquella importancia annualmrmto com as
1·csPn·as quP sr. formn apurando nos balanços, qun se darão
nm i],.z,.111hr11, n sPrfío recolhidas ali\ 31 dn martin t)n r.atla anno,
Illl'tlianll' guia ela Juspectoria de Srguros.
Hio dn Janeiro, 29 de novmnbrn ele l!ll 1, HO" ria lmlepencknria n 23° da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.

Francisco Antonio de

8alle,~.

SOCIEDADE ANONYMA «ZONA DA MATTA »

Estatutos
CAPITULO I
DA SOGIEDADB E SJ\118 FINS

Art. 1.º Fica creada na cidade de Leopoldina. onrle snrá
sna s<;•I•', nma sociedade anonyma, ele accôrrlo com as leis
vigentes, ·com a denominação de «Zona ria' l\lat.la », tPndo pnr
fim gar·antir ú iw.;;sna quP o socio, ri" que cogita o art. 3º,
elP~ignal' lllll 1w1n1lin Pm dinheiro sómnntP, nu em prn1lio, ou
rm tlinlteil'o n prrtlio na p1·opm·ção qun o ·tlPS<\iar n socio,
SPJH!o n JH'edio nesta cidade.
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§ 1.º O peculio, quer em dinheiro,' quer em predio, será
gravadu rom a clausula do inalienabilidade, si assim o entender o socio.
~ 2.º O soei1l rrsidPt!lP l'tn 011fr(l município r ífll•' lia.ia
o numero mínimo <le 200 poderú requerer ·a eonstrucç.ão do
.ill'Pdio lia si•dn do .rmrnicipio de sua residPneia.
§ 3." :\a falta dP r!f~signac:i'ío Pxpressa, o rwculio será entregue aos liPrd1•irns dos socios na fi'1rrna do direito commu111,
i;ubstit.uirnln-s1~ o E~L1do iwln hospital de raridade• dn irrunicipin em que rPsidir o s1J1·io por ocrasifío da i11snip1;ão P,
<'Ili falta dt>llP. ao liospifal dPsfa cidac!P.
Art. :!.º O capital snciril sp1·:í. d<' lOO:OOO~, di\idido em
ae(;ií1•.-; dt~ 200$, •' ~er;'1 rPal izadn da sPg11 illf e ftírrna: 1O %
no acfo da re~ppr·f Í\'a s11!Js1~ripc:ãn P o restanf P 1·m p1·Psl a1:iíPs
de 10 %, quando si• !ornar [H'1•risn, a .1uizo da dirPc·fo1·ia .
. \rt. :l." :\ srH~iPdad1• admittil':í como sncio, inrlt•ppn•tllenlPlllCllll' dos aer ion i~I
lllH' inmws e Pslran1rniros que quizrrern
'[ierll'llt'Pr-Jl1P. t·omtantn f!\ll: JH'Pl'!lrliam as ('umlil~íii•s fl.,fa1·.11idas para a admissão.
.
Art. 4.º A sociNfa.rt1~ inslitufl duas seriPs dP pr.culios: sPric
;A, de 20 :OOO~. 1i serie H. do l O: rmo:i;; eslf's peculios Sl'I'fÍf' J orrnaf!os:
a) o primeil'O, 1wla arrPrada(:fín Pngl11lmda ,,n1H a jnia
de inscl'ipção;
e b) os demais pnl' con1ri1111ições rins scwios sobreviYentes,
ilogo qne se verifique n fallPci111P1ito de rt1ialquPr srwio.
Art. 5. º Cada serie compôr-se-ha de 2.000 s<>cios. podendo
fogo que se eomp!Plar esse num('ll"(), formar-se um srgundo
grupo com o mpsmo 111mH·1·n ou rom outro, sPndn 1wst1· 1·as11
o rwculio propori·innal ao 11111111'1'0 de snc•.ios.
§ 1.º Pndpr{t insnnY1•1·-sp no sngundo grnpo o sndo já
inscripto no 11rirneiro e quP, !la oreasião. reunir aillda as
rondições Pxigidas para admissiio. n pela ml'sma fríl'Illa '."f'r:i
permittida a sua inscripção •nas duas 8eries.
§ 2.º O hPneficial'io s1í terá rlirrito ao peenlin rPfat.irn ao
;2;rupo dP que o soc•io instituidor fizPr parle.
Art. fi.º Ah;m do prcul io constantr do art.. 4", qne sr pagarú
ao beneficiario por rnorto do socin, a sof'iedade distribuirá em
faYor rlestr, r mediantP sorteio annual, até cinco premios de
l :000$ pawa a serie A. e até cinco rle 500$ para a ~.·1·io n,
devendo cada premio c·or:·rsµondPI' a um grupo de \00 soC'in.~
.inscriptos e quites.
Pa;ragrapho uni100. O so<'io sô {l(lderá ser contklmpladü no
:3orteio com um unico premio em cada grupo de que fizer part<'.
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CAPITULO II
DOS ACCIONISTAS, SEUS DlllEITOS E DEYEllES

Art. 7.º São accionistas as prssnas que rrunirrm a;; rondiçõrs necessarias para socios e que subscreverPm para -a
formação do capital inicial.
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Q37.

Art. 8.º Compete-lhes:
§ I ." Uosar de toda;; as qrntagt>ns confrridns pela lei das
anouymas n sujPi!ar-se a todas as ol>rigaçÕl'S decorre1tlPs da mesma e dPstes estatuto,;.
§ "!. º Ins'l'l'('\·rr-sP Pm uma das SPl'i•'S in,;tiluidas pela sociPilade, ticarnlo (•quip:ll'ado. Plll SP\lS dir·pi(os 1.· dPY•'l'P:-:, aos
~ociu:-: COllHllllllS.
§ ;)." l\pa!izal', SPlllp!'t' q\W l'or !'ül!Yitladn, a,; f'Illl'adas de
u11,i!al. na fôrnia do nrt. :2".
· ~ 1." i :orH·orTer :í ..; nssf'mblt'ns gPraPs, ralw111ln- l11 Ps P!PgPr
a íli1·rclrll'ia e o r·onsPlhn fis1·al r• 1·Psp1•ctivos s11pplt>nf1·s, dPnlrc
ü~ j101·tado1·ps de acções.
,\l't. 9.º O aceionisla lJue não rPalizar ri~ Pnfradas na
1ipoca fixada iwla directoria f'irará sujeito ús pPnas conrnlinadas J•Pla !Pi das sociP1ladr•s anouymas.
SPL'.it>dadP~

C.\1'1TUL0 III
J1tl,"i ,')IH:IOS, SL\ .\I(\IISS.\n. SEllS 11lllEIT08 E DE\'F.HF.8

"\l'f. 10. ::-1ã.o admitlidas a fazPr parti' da SOl'Íl•dad<' as
pessoas 1fo qualquPr sPxo e Pslado, dl' 1K a liO annos rk idad1\
fllll' 1iYPt'l'lll l101wsto lllPio ri<' vida P quP não soffrn111;1 na
Ol'1·asião, Sl'gnndo altPstad11 111Pdic11, "" rnol1•st ia' q111• possa
1>1·1·:1-;i1111a1· a morte.
,\d. 11. O \H'PlendenlP a sol'io 1lPYl'l'Ú fnzp1· o S!'U 1wdido
Jllll' 1•s1·1·ipto, a~signado do !H'oprio punho ou a H'll rogo, 1·aso
sP.ia analphalwfn ou Psteja impossibilitado dP assignar, s11h1Jt1•lfP11t!o-~1· a Pxanw df' sanidadP 11or 11wdir,o d1•sig11arlo v1·la
di1·1•1·fo1·ia 1• juntando rPt'tidão dl• idadn ou JH'm·a q1w a suppl'a.
AI'!.. i;!. Uma Vl'Z acceita a prnposta de aduiissão, scrú
immPdiatamente communicado o fad11 ao prnponendo, que
c!D\'Pl':í eILtrnr para o cofre ~ocial ro111 a joia nas s1•[.rni11t1•s impnrtnrll'ias 1• cnnrli\;õrs:

á serie A pagarão:
J, de 18 a 35 annos, 200$000;
If, de 3G a !;5 annos, 250$000:
J IT, de l1ti a 55 annos, 300$000;
JV. i)p fí(i a GO annos, 100'1\000:

a) os prPfrndPntrs

b) os pretrndentes á serie B pagairão as imporf.aneim; a,cima
referidas, pela m<'lade, segundo as res1wctiva8 idarJps;
r·) a joia será paga por uma só vez eom n r!Ppm;if.o de
3 % ou f'Tll tres prestações com o intervallo r!P lrps nwws, a
primPi1·a de metadP, no ado, e ra,<la uma das mitras dP um
qua1·to da respectiya importancia.
l'aragrnplw unico. 'O falIP1~imento rio socio dpfp1·minarú o
ven1~i111ento da obrigação rir pagar as prestac:õ"s ria joia, as
qu:w,; Reriio rlPscont.adas da i111pnt·ta1H·ia que l1om·r·t· rl1• ~er
Pnf1·pg·un ao lrnneficiario.
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Art. 13. O socio, logo que admittido oomo tal, receberá
um diploma df' onde constarão os seus direitos e deveres principa<'s, f' 1ielo qual pagará 5$, bem como a importancia do
Anilo respectivo.
.
Art. 14. Por fallecimento de cada socio os sobreviventes
serão convidados, por circular e por edital publicado em um
jornal da s1 1dr da sor,iedade, a entrar, dentro do prazo de 20
diias, com a quota (!Pstinada á formação de novo peculio, snndo
10$ para o da serie A e 5$ para o da serie B.
Paragrapho uni co. O soei o que não realizar a entraria
constant0 deste artigo, no prazo estipulado, poderá fazcl-:.i
dentro de 30 dias seguintes com a multa ~e 20 % .
Art. 15. Da contribuição estatuida no artigo anf.ecedrmf e
sorá dispensado o socio qu1~ callir em estado de inrlige111·.ia.
por invalidez, provado o facto 0 sua causa por meio rigol'Oso
e fórma concludente. Em tal caso, ao ser pago o peculio ao
beneficiaria, descontar-sr-hão as ent.radas não realiza<las com
os juros <le 10 % .
Art. 16. O socio que preferir a· fórma peculio-predial
pnrler:i requerer desrJp, sua accritação a construcção do predio,
do qual gosarú, pagando a arnortizar:ão convencionada, em p1·rstações mrmsaes f' adeantadas, atr! a liquidação do custo do
predio, com os juros redpr<ooos de 8 % •
§ 1.º Amortizada a importaneia ·despendida com a r·onstnucão do predio, nas condições deste acrtigo, o associado rcceberú a respectiva escriptura, sem prejuízo do beneficio pecuniario, que o beneficiaria passará a receber integralmente.
§ 2.º No caso de fallecimento do sacio antes de completa
a amortização, o beneficiario receberá a escriptura do prndio
e a parte cm dinheiro acc1rna<la das quotas de amortização q1w
houverem sido feitas.
Art. 17. E' permitti<lo aos conjuges com ns requisito:; rio
art. 1.0 se instituirem mci[lrocamente um heneficiarin rio outro,
recebendo o sobrevivente n beneficio instituído.
§ 1.º A joia, neste caso, será rp,gulada pela irlad('; <lo rnai~
vdho com augmento da metade.
§ 2.º Ao conjuge sobrevivente será facultado continuar na
sociedade, fazendo parte do mesmo grupo, pagando metade da
joia, relativa á sua idade, si reunir ainda as condições exigidn$
para sua admissão.
Art. 18. O socio que não cumprir as obrigações imposta!;
por estes estatutos será eliminado, perdendo todas as contribuições pecuniarias que houver feito.
•
Paragrapho unico. Ficará sujeito ál'I mesmas penas estatuidas neste artigo o socio que fl'lr admittido por meios frand11lentos.
Art. 19. O socio deverú participar á directoria a mudança de seu domicilio, bem como a occurrencia de qualquer
facto que o inhiba <le estar em dia com o cumprimento de
seus deveres.
- Art. 20. Poderá o socio, em qualquer tempo, substituir
a designacão do beneficiario, pagando pela t.ransferencin a
importancia de 3$000.
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Art. 21. E' facuÍtado aos socios não accionistas fiscalizar
os npgocios sociacs no que fôr concernente aos seus respectivos
intcrcss()s, ficando os livros e documimtos á disposição dos
mesmos na segunda quinzena d11 janeiro, no escriptorio da
snci()darfo, das 11 ás 4 horas do dia.
CAPITULO IV
DO FUNDO SOCIAL

Art. 22. O fundo social será formado pela lmportanci1a
·total arrecadada sob qualquer titulo. depois de deduzidas as
desprzas srHJiaes, pelos donativos !' lrgados qun forem foitns
:'t Rrw.iPdad0 n p11las rendas dos rlinlwiros n hnns sociaPs.
Ari.. :!3. Esse fúndo será applicarlo:
o) a import.ancia corrr•spondente aos peculios de cada uma
das sr',ries a se pagarem, em apoiices da divida publica ou
1~111 conta corrente em banco garantido, a Juízo da rlir0ctoria;
li) a importancia de 30 o/o dos lucros líquidos, para const.ituil' o «fundo de reserva», em titulas da divida publica,
1le/Jc11tnres de sociedade, ou companhias, lflllras hypothecarias
de bancos, cmpresti.mos com garant.ias de bens urbanos ou.
rnracs neste município e operações de real vantagem pJra a
Rncirnlade, como construcção de predios nesla cidade;
·
e) os restantes 70 o/o divididos entre os accionistas e a
directoria, sendo 40 % para os primeiros fl 30 o/o para a segnnda.
Art. 24. A deducção da porcentagem para o fundo rle
reserva não terá Jogar desde que este fundo iguale o capital
social. Em tal caso a respectiva porcentagm11 terá o destino
determinado na Iettra e do artigo antecedente, na rlevida proporção.
CAPITULO V
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 25. A sociedade será administrada por uma directoria
composta de um presidente, um secretario e um thrsoureiro e
por um consfl!ho fiscal composto rio t.res mmnhroR flffcct.ivos
e trfls supplontes.
Art. 26. A eleição cja directoriGt e do conselho fiscal ge
fará flm assernblr;a geral por escrutínio secreto e por maioria
dfl vot.os; no caso de empate, decidirá:
I. a antiguidade;
n. a maior idade;
TTT, a sorte.
Art. 27. O mandato ria dircctnria durará tres annos e o
do consrlho fiscal um annn, Renrln permit.t.irla a rfleleir_)ão.
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Art. 28. Nos casos de fali.a ou impedimento temporario
de um dos directores, os dPmais convidarão um accionista para
prP1•rH~hor o Jogar, preferindo o mais votado não eleito· si
s1~ <fp1·, po1~t'm, vaga definitiva, se1·ú preenchida pP!a me~rna
f1írrna at1' l'Ptrnião da primeira assembh;a, que elego1·:í um novo
dirPdot· 1wlo tempo que faltai· para nxpiração do mandnto da
rliredoria.
Art. 2!). 'Os dit'Pdores não entrarão em exercício anlt•s
de cauriona1·. cad·a um, ?O a1·çõps da pmpria soriPdadP,
AI'!. 30. A' di1·rdoria rompf'le:
T, admini.~tr-ar a sociedade de acrl\rdo com "stes rsfatuto.~
e com as leis rrguladoras da c.qpecip:
Jf, accf)itar ou rPcusar socios e Pliminal-os dP confol'1l1i<lado
com os 1•staf11tos;
] lf, llOJIJ!'at• OS Cm pregados f!\IP forem JJC1'f'SSrtl'ÍOS, dcmif 1il-os, fixar-Jhps Vf'll1'.imenfos:
IV, formular rpgulamentos internos P expodir podarias
con\·1·11iPntes ao hom andanH•nto dos sel'viçns sociaPs e organizar· a rrs1w1'tiva f'st·1·ipta, adoptanrln os Ji\"ros q111• fo1·p1n
m•cp.;saI'ÍOR :í sua clareza:
V, cnnnwar as assp111bl1;a,.; gPraes 01·di11aria.~ e exlnwrdinn1·ias, <'mpr•nhando-sn por qur• 1'11nrcionem cnm o maio1· nulllfH'O posshPI de aecionistas;
VI, PmprPgar os fundos f;O!'iars dr f1írma a as~Pg11rn r]hPs ...-à nwlhnr e mais segurn renda;
VJT, YPrificar, o obito dos socios, constatar sua irfont idar!P,
bem como a rios hc1wfil'iarios, antes dP effertuar a 1•nt1·r-ga do
compf'fPllfP iwrulio:
VIII, fawr· rt>laf.ol'io annual e prrstar as contas •dP sua
gPsffto ú ass1•111hlr\a g1•ral 11a primPira sessão df) cada anno:
IX, expedir " assign:H as a1·1:i"H'S r ns diplomas do~ sndo,;;
X. cumpri1· P fawr r·.111npri1· fiPlllH'llln rsfps esfat11fo~ f'
111·ali1'.al' todos os aetos fJ\11' intrressar1•111 ú prospp1·idadf' s1wial.
Ar·t. :H . A diref'toria reunir-se-lia srmp1·p que en fi•nd1•;·
necP,sarin ao hom andanwnto da administração, a ronvitr dP
q11alq1wr dP seus membros 011 do consPJho fisral.
Al'I. 32. Ao prPsidcnte compef r:
f, p1·Psidir as assPmhléas gcraes P as srssões da diredo1·ia
com 011 RPm o eonsplho fiscal, fazrnrlo o!Jsrrvnr os Psfatufrrn,
wanl.Pndo a ordem e a lilwrdade dP opiniõf)S;
n, reprrsrntar a sociedad" em .iuizo 011 fóra dPlle, as~i
gnando por Plla todos os contractos;
ITJ, 1·.onYocar ag srssõPs da dirPctoria, rom assistrncia nu
não do r·onsP!ho fisral P as asscmbl1;as gPraPs ol'dinaria"> 011
Pxtr:i.ordinarias:
IV, apresPntar, pPla dirrrtoria, ;í assrmhl1;a gPral o relator io annual da administração.
Art. 33. Ao soeret.ario rompetc:
r. rPdigir as actas das sessões da directoria P .rJas assPmhll>as gPrars " passar a!'l Cf)rfidões que lhe forem pedidas;
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JT, !0r o exprdiente nas sessões;

JTL faz01· a conespondencia da s<wiPdadr

011 assignal-a;
IV, exC'1·rer a atUribuição mrncionada no 11. J:II dn a1·t. 32;
\', nl'ganizar a matricula dos socios t' rl'jl'ifar todas as
rnotlificaçÕPS fllH' lia lflPS!lla SI' íl]H'l'al'()lll:
VJ, lavrar os tPrmos dP substilui~·ão dt' IJ•·lll'l'H'.Íll.'i e asRignal-os c'om o scwio instituidor;
Yll, substitui!' o prpsiurntP !'Ili suns f'allas ou in1pr;d\:.
mrntos.
,\ri. :l \ . .\o tlH•s11u1·eirn cnrnpt'l0:
1, a1TPC'adar as joias, cnnt1·ibuiçõf's. c•111oh1111·•n(os r• dr~
n1a is l'<'IHfas da sociedade P assig11a1· o.~ df'Yidos n•cihos, hl'Jll
('lltllll º·' ('/)(•IJUf'S, sendo f':ÜPS ('Olll li [ll'l'SidPn[f':
lf. ol'ganiza1· halancPtPs me11sa<'s P 11111 llalan~o gc~rnl das
0111't·a~iil's r••alizadas aU• 31 dn r!Pz<'111l1rn d" cada an1111. "ºm
d1•111011sf.l'ac;1ío da I'f'f'.Pi!n P. df'.-q1Pza a1111ua1•.-;, parn os f'i11-.; c·o11-\'f'll i l'il f 1•s;
111. f'az1•1· a f'Sc'T'ipfurac;ãn da s<'c·ic•dadl' " IC'i' sol1 sua
gua1·da "·' d111·u1111•11!os <' 111ais papl'is l'l'lati\'os :ís f'iuani::as
~ocia .. ~:
rv. PX.('l'<'<'t' a att.l'ibuiçfío 111P1H·ionaila ILo 11. TJJ do art. :12:
V. 1·1•coll!c>r a banco L11• a!Jsolnla eonfiallf;a da di1·pc·lo1·ia
os di11l11•i1·0,.; da sociedadP;
Yr. pf'/'c•l'fua!' os pagamentos tl<•\'idos 111•lá s1l1'i1•dad<' C' que
)J1<• 1'11J'l'lll Of'df'llados fJC'IO pr1•sirif'llfC';
O
\' 11. la\Tat· os trrnrns d<' tra11sft'1·1'1H·ia d1• ac·c·1i1•.; <' assig11al-os C'Olll os ac·.C'ionisfas;
"
VJIJ. su!J:;tif11ir o s1•c1·f'fario em suas falias r111 i1npedi1111·11t.os.
Al'l. :Jtí. Os nwmbrns da diredol'ia disfrilmi1·fío Pnf1·1• si
os d1•11rnis .~1·1·\·iços 11ão prPvistos nas mP11ci11nadas altrih11i1:ii1•:<.
:\ rt .. :rn. An consPJl10 fiscal enmprfo:
l, J'i,;1·aliza1· todos os papPis e -11Pg1ll'ios s•ll'ia,•s l'SJ11J11(a111·a1111·11fl' 011 a n•quprimento dP tres nu mais accionio;fas;
li. 1·111ittir JHll'f'CPt' sobre• º·' arlos rlf' gPstão da dirPcfnl'ia,
11nladam1•11(1' so!11·" suas ennta,.: pn!·a cnm estas ser submettido :í ;i-;sc•n1!ilc;a;
lfl, 1•111itti1· paJ'<'l'<'I' sob!'<' todas as 111wst<irs a 1·rspl'ifo das
qua1•:< 11 solicitar :í dir<'f'..f.nria:
f\', tomai· pat·fp 11as 1·1•n11ii'íl's da dirl'clnria pa1·a as q11a1~s
f(11· 1·om·ocado;
V, rc•quPrer ú diredoria cnn voca\ãn da assPn1lilc;a g1•ral.
motinwdo Pssa conYoeac;ão " cunvocal-a <Juamlo a dirr•r,foria
não o faça;
VT. PXPl'c<'r quaesqupr nu Ira.; at f.l'ih11 it:õPs l'S[al u idas 11n~
l<'is 1p11• 1·pg11lam a nspe.cie.

Art.. 37. Os membros effedivos do conselho fiscal sr·rão,
nos r·asos dP rPcusa do cargo, rmnmcia. vaga ou q1ialq1wr
outro motiYo, suhstituidos pelos suppleute~, prcfrrindo os que

óbtive!om maior. ,votaçãoi e, •:elíl casêt:wr · igualdade· de votos,
·t>s ma10res possmdores de acções. .. ·.. . .
, ,
.
A1rt. 38. A directoria •proporá· á primeira assembléa
amiual a remuneração que compete aos membros do conselho fiscal pelo exercício de suas funcções no anuo antecedente.

CAPITULO VI

•

D.\8 A:OSEMBLÉAS GERAES

Art. 39. Na segunda quinzena de janeiro de cada anuo,
um dia rm\viarnente designado, reunir-se-ha a assembléa geral

para tomar conhecimento do estado da administração social.
das contas da directoria, do relat01 io annual e do parecer
que a respeito houver emittido o conselho fiscal.
Art. ~. Além dessa, haverá trntas assembléas quantas
forem necMSarias a bPm da estabilidade social, mediante convocação da directoria por drterminação propria, ou a requerimento. do conselho fiscal, ou de cinco accionistas, no mínimo, com antecedencia não menor de 10 dias, com declaração
dos Ibotivos da convocação.
1\.rt. 41. A assembléa geral poderá validamente deliberar
achaffdo-se representado, pelo menos, o quarto do capital
social e com a presença mínima de tres socios, não contando
diret.iores e fiscaes .
. ' Art. 42. Para as divisões da assembléa prevale.cerá o
yqtõ" da maioria, gosando cada accionista de um voto por
i,iJLcao, até o ma.ximo de 50.
·~
Art. 43. Os accionbtas poderão representar-se nas asiembl!fas por fJI·ocurador legaJ.trwnte constituicio e que s1·ja
accionista. O procurador srí poderá d is pôr do 1111mcro ma}timo de votos, sommados os seus e os do constituinte.
§ 1. º Não poderão rPcPber procuração os accionisl as .quo
occuparern qualquer cargo ou emprego na sociedade.
§ 2. º Os legalmente incapazes serão representados nas
assembléas, independentemente de procuração, por seus representantes legaes.
1AJrt. 44. Compete ás assembléas geraes:
1, resolver sobre todos os negocios da sociedade;
II, reformar os estatutos da sociedade, no todo ou em
parte, para o que só poderão funccionar com um numero
de accionistas que represente, pelo menos, dous terços do
capital social;
III, eleger a directoria e o conselho fiscal;
IV, approvar ou impugnar as contas da directoria ou o
parecer do conselho fiscal sobre as mesmas e tomar todas
as deliberações que interessarem á 11ociedade;
V, resolver sobre a dissolução da sociedade, com a restriccão do àrtlgo seguinte, e para o que se exige a presença
de aeoioni!1tas que repre11entem, pelo menos, tres quartos do

eàpital. ·

·

'
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Art. 45. A eociedade não poderá .dissolver~so sem so
converter· na fórllla de ~.tnutuahdade ,, sen<lo entregue aos
soeios o fundo de reserva.
Art. 11°6. Aos socios é facultado o direito de i.otervir nas
diseussões das assembléas, em tudo que restrnitar ao seu parliw lar interesse, sem direito de voto.
,\ 1t. í7. Não JJOdem votar nas assembléas geraes:
I, os directores para approvar seus relatarias e contas;·
Jr, os fiscaes para approvar seus pareceres;
1lf, os 2:ecionistas sobre negocios de seu .interesse partieular.
CAPI'l'ULO VII
DISPO!:!IÇÕES GEHAES

E 'I'!l,\NSITOlllM:i

i\•1t. 48. O pagamento tio peculio, a que têm direito os

herdi> i rn;; ou hcneficiarios dos suei os, 11unca

:õl~

fará aulcH

dn

:w

d1~

ai 1i11gido o numero de socios do art. 5", sendo o quantum,

dias da data do fallPcimcnlo e antes da constata.;fío Lio

nhil11 p1·la direcloria.
,\ r·L. ft\l. O

Jwudido :ndiluido no art.

!1°

vigorará 1fopois

aul P~ dis~u, 11ro1wrcional ao numern de spdos otJuitcs, isto é,

na 11roporção de 10$ por socio da serie A e de 5$ por socio

da sm·ic B.

,\ rt. Gü. A vaga verificada por morte de socio cm'!' um

completo será preenchida pelo mais antigo tio gr'llpo
IJI
ir11mcdiafo.
,\1·1 .. ril. A vigcncia destes 1•sl.atutos e os direitos e obrigai;ii1·s dos 11iesmos decorrentes depcnuerão da expedição do
tl1·et'1!lo autorizaur!o a sociedade a funccionar na Hcpublica,.
111·1•1•11cliidas todas as formalidades lcgaes.
·"',;
Paragraphu uni cu. Ao bcneficiario ou herdtdro do so0io"
IJlW falJpcpr antPs t]I) satisfeitas as eondições desl.e artigo
Sl'1'ãn pagas as r1uanlias com que houver entrado o mesmo

~1·u1w

~111•1

li.

A1t. 52. A idade maxima determinada uo art.. 12, n. IV,
JJão ~·· E1ttPr11fo com as pessoas lj\Je subscreverem para a fornia1:ão do capital social, a:; quaes serão admittidas até a de
füí anuos e independente de exame medico, salvo o caso de
111011'~1.ia evidente que possa ncca;;ionar a morte. A joia, neste
ca.•rn, Sl'rá do GOO!J;OOO.
l'al'agrn1Jl!o unico. Aicceitar-se-hão socios nas mesmas
1·.n11d i1;il1·s, e11111 exigPnria de Pxam() medico, desde que se pro1101tl1a a faz1•r Jlarte da socit'rladc ali'~ 30 dias apôs a sua
r·onsliluir;ão .
.\l'i. G:l. Por l'Xcepção ao disposto 1w al't. 27 destes es!.a1nl os. a pl'imeira dircctoria J'ica desde .iú formada, de accil1·do
"ºlll a aut111'iza<;ão do art. 72, § 3", rlo· decreto n. ·Í3<Í, rll)
.\ d1~ julho de t8!H, pelos eidadãos: Dr. José Monteiro RiJi(•i ro .f twq llf)ira, presidcn IP; llr. .José 'l'avares de Lacm·da,
s1•1·.1·,.1 a rio, o Jos1\ Botelho Heis, !hcsoureiro, n snu mandato
durar:i até 31 de dezembrn de 1!H4.
Arl. G!1. Os casos não previstos nestes cs la tu tos serão
regidos pelas disposições legislativas e regulamentares sobre
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as, sociedades anonymas, consolidadas na citada lei n. 434,

. de 4 de julho de 1891, e do decreto

' zcmbro de 1903.

n.

5. 072, de 12 de de-

Leopoldina, 31 de julho de 1911.
Estão assignados por todos os aceionistas, ficando u Lll
exemplar archivado no Registro de HypoLheeas desta l'Ornarca. - O Sl'Cl'P!ario, José Tavares de Lace1·da.

Acta da assembléa geral de constituição e installação da So·
ciedade Anonyma « Zona da Matta »
"\os :31 dP julho dP l \Jl l. no Pscriptorio da l~ompanhia
Leiteria Leopolclim•ns1., 11psta cidadl' de Ll'o11oldina, ás :! hol'as
ela tarde, rrunirlos os aceio11istas constantes do 1i \T(I d1: 11rl'sença e que esta assignam, sendo todos i nro1·poradorei', e em
unanilnidadc, foi a1·t'lamado Jll'Psidl•nte o a1·1·io11 is ta Dr. Hibr~irn Junqueira. q1rn convidou parn ~ecretario a mim, abaixo
assignado, n l'Xhibindo r>rt1 nonw de todos eo11hPr.i111Pnlo do
deposito cm di11iJPiro, na collPt~toria fedem! do munieipio,
da quantia rir · l O :000$ conespon1lentc a 10 .% do capital
social, disse quP, como p~tavam todos inteirados, ia-se installar a SociPdadn A nonyma «Zona da l\latta » ·para Pxploração de spguros, na ft'irma dos 1)statutos qtw ia pas~ar a !1·i·
á socicdadP. I ,idos PSlPs e o 1·('[.,rido co11ltrdmP11to, dl'darou
o f!l'csidentc qut> aos acc~ionistas íjllll o quizcs.-:cm concPderia
a palavra 1mra .quaesquei· ollserYações. Não havPndo qupm
pedisse a palan·a, foram os 1•statutos approvados por unanimidade, pelo que foi declarada a sociedade definitiYairn•ntn
.constituida nos (Prmu~ dos decretos 11s. 434, de ·Í de jul11n
•de 1891, P rí.Oi:!, cfo l:! de dt>zl'mbro dt' 190:3. Para os primeiros adrninistradut·l's l'o1·arn nomeados os cidadãos lks ..Josc\
!Monteiro Hilwirn .l1J11qucira c• .Tos~ TaYarc;;; dn Lar . pr·da e >lo,.;(~
Botelho Reis, cujos nomPs Jiiraram insr>ridos 110.~ ''statutos,
ficando o 111·i nwiro como 111·es ident I', o segundo 1·on 10 SPCI'Ptario e o terceiro eomo lhPsoui·eiro. l\lunidos Plll seguida dr"
cedulas para t>leii;iio dP 1111•mhros do consPlho fiscal 1• rPSJlf'cti vos sn pplPntPs, foram cl!dto;; membros do consf'l lrn fiscal
os })1·s. Fra1wisrn d1• Audradl' Botrlho, AristiclPs i:'iea '' lgnado
dP Lacei·da \\·Prncc:k <' supplenl.Ps, na ordem l'lll qup se adiam,
os cidadãos Dr. Elpidio dn Lacerda \Vm·n1~1·k, tPnPnte-1·0ronel Haul <:ysnci ro CCll'lf' ílr>al o Dr. .f. :r. Hodrignes dos
~antos. As p1·ocm·ai;tiPs dos suhscriptorPs que comparl'Cl'rarn
P tomaram 11arte nas dl'lilwrnçõt>s f'stavam rf'vrstidas das fnrrnalidadPs legar>s f>. cont i nltam os nPcessarios poderr·s. Nada
mais havendo a tratar, o !Jl'l'Sidentc dl'clarou !'llCPITUda a
Sl'ssão, da qual laYro a presentP acta, tirada Pm duplicata o
assignada por todos os accioni::<tas para os fins IPµaes. sr>ndo
approvada, de1iois de lida e adiada confornw. Eu, Jos('. Tavares de Lacerda, se1Tefario, a escrevi e assig,no. -.losr' Jlo11tciro Ribeiro Junqueira, presiclentP.-/osé Tavm·cs de Lacr~nla,
secretario. - lgnacio de Lacerda "\Vcnieck. - Elpidio de

Lacerda

Werneck. -·A1'istides

Sica. -Alberto

Goma

de
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Castro Laf'crda. -Antonio tle Andrade Bibeiro. ~ Ol11111pio
Ribl'iro Junqueira. -José Botelho Jleis. -J'. J. Jlodri1111cs
dos Santos. - Gabriel Monteiro Ribeiro Jwu1ueira. pol' pl'ol'll l'al:ão tlf' !Ylar!'O .\urelio Monteiro tle 13an·os e de Ho11ue
Jl11111ingu1•s de .\raujo. -AJbcrto Uama de Cwdro Lacl'rda.
-·- Jos1; Ili beiro .Junqueira. --Joaquim Candido lUbci1·0, 'JJOI'
procu1·ação de .\utonio Monteiro Hibeirn Junqueira, do VI'.
l'ra11ebeo dP .\mlrndr Botelho e de Raul Cyweiro ,côrte llPal.
-- Jos1! Jl1ml1'Íl'1J Ribeiro J1111q11eil'a, JJOI' [Jl'oc;uração d1• Domi11gus Hi!Jri1·0 !' Emilio Hirsd1. -Jos1' 1Jlo11feil'o ]U/ll'im
J 1u1111u·i1·0, por proc;urn~ão do Dr. Custodio J\loateiro llilwi rn
Ju11 1u1•i ra. - José Botelho Reis, vor vroeurai:ão do8 JJrs ..\Jrnl
TaYan•s de Lacerda e Francisco Baptista de l'aula. -José

'J'a carcs de Lacerda.
Confere. - O secretario, José Tat·w·cs de Laee1·tla . .

Suhscriptores para constituição da Sociedade Anonymà
« Zona da Matta »
Nomes

Dr.

.r ""'"

.\1 n11tPiro fiilwiro .J11r1quPÍl'a .. .

111·. .Jo~··· Taya1·1•s d1• Lae1·1·da ......... .
.Tos1" Bof Pl110 Rl'i.~ .................... .
:\IJJf•rlo Gama dr> Castl'O i.ai'l'l'(la ...... .
Dr. Tg11acio !ln Lac1•rda \VPrneek ...... .
Dr. .\ris~id1•s :-;ica ................... .
Dr . . \nton io de Andrarle Hibeirn ...... .
Dr . .\111'1 Ta\·arps dt> Lacerda ......... .
Dr. Francisco Baptista de Paula ...... .
nr. ( iabri!'l :\lonteiro Hibriro Junqurirn
J os1'• ni!Jc•iro ,Junqueira ............... .
Joaquim Ca11dido Ribcil'o ............. .
,\ntonin :\lo11!1•im RilH•ir·o Juuqucirn ...•
])1·. Franeisco de .\ndrad1• BotPlho ....•
Dr. Custodio '.\lonteirn 'R.il.Jeiro ,Junqueira
1\lan~o chll'Plio l\lonteiro de Banos .... .
Hoqu1• llomi11guPs de .\raujo .......... .
Haul C~·weiro Côrte Heal ............ .
])1·. I<;\pidio dn cLaee1·da \Vr•rneek ..... .
Oly111pio Hil.lf'i1·0 JwHJUf'il'a· ........... .
J)r . .Tos1" J oaquirn Rodrigues dos l:'antos
Domingos Ribeirn .................... .
Em ili o 'llir.3eh ........................ .
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B~tràda

batb&rin~

da
de Ferro Santa
á rêtle ferrovia.ria Paraná-Santa Catharina e dli outras providenci!Ls

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
da ~utorização conferida pelo art. 32, n. XXV~I, da
lei il. 2.356, de 3i de dewtnbro de i910, e tendo cm vista o
que requereu a Companhia Estrada de Ferro Santa Catharina,
decreta:
Artigo unico. Fica autorizada a incorporação da Estrada
de ]<~erro Santa Catharina á rêde fcrro-viaria Pararn'i-Santa
Cathal'ina e a construcção com a companhia concessionaria
daquclla estrada do seu prolongamento até á fronteira argentina com os ramaes couvenientCB, segundo o regímen da lei
n. 1.126, de 15 de dezembro de 1903, e mediante as clausulas
que com estr baixam assignadas pelo Ministro de Estado da
Viação e Ollras Publicas.
Rio de Janeiro, 2\1 de novembro de 1!H1, \10º da ludcpcndencia e 23º da Republica.
u~ando

HERMES

R.

DA FONSEC.\.

J. J. Seabra.

o Clausulas a que se refere o decreto n. 9. i55, desta data
I
O contracto terá por objecto:

f. O arn~ndamPnto da actual Estrnda de Fcl'l'o ~anta Calhai:ina. de Bluml'nau a Hansa. com o desenvolvinwnlo dn
6\1 kilometros e 700 metros .
. 2. A construcção e arrendamento dos seguintes prolongamentos e ramaes :
a) de Itajahy a Blumenau;
b) de Hansa ii .foz do rio Pepery-Guassú, na frontni ra
argentina, á margem direita do Uruguay, seguindo pelos valles
do Itajahy, Canoas e Urugua~-;
r) ramal part.inrlo dn ltajahy, pas~anclo por nrusq\le ale;
tís cabeceiras do Jtajahy-:\Hrim;
d) vostet'iormcnle e• quando o Governo julgar oppo1·t111Hl,
11111 ramal pat'linclo da linha tronco pelo valle do ltajahy do
Sul ato~ aõ Estreito, em frente a Florianopolis;
el outros ramaes que o Governo opportunamente julgue
· i\'oocséarios a serem construidos pelo mesmo regirnen deste
: contracto.
3. A modificação da aclual linha em trafego, no snnf.irlo
de dar as condições teehnicas estabelecidas nas dausu:las XX.\'.V,
XXXVI, XXXVII, XXXVIJI e XXXIX, e bem assim, a suhstituição dos. trilhos por outros, do peso de 25 kilograrnmas pm·
metro corrente, tudo de conformidade com as condiçôes geraes

,,
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e especificações anne11:as ao contracto, mediante projecto e orcamento préviamente approvados pelo Governo,
4. A construcção da estacão maritima iniciai, cm Itajahy,
de fúrma a facilitar e barateai· o transporte de passageiros
e mercadorias, mediante projecto e orcamento préviamente
approvactos pelo Governo, e lambem todos os trabalhos de melhoramento da harra, de accôrcto com o pro.ieclo elaborado pelo
Governo.
Estes trabalhos serão vagos por unidade d1~ precos accordados pr6viamente entt'e o Governo e a companhia.
G. O fornecimento do material necessario para o completo
l'Stabl'11)cimento da referida linha-tronco e ramacs.
li. A colonizacão das terras marginaes ou proxirnas ás
PS tradas de frrro, como está estabelecido no decreto n. 6. 533,
de 20 ue Junho de 1907, clausula VIII e seus paragraphos,
rnfcrente ás linhas de concessão da Companhia S. l'anlo ao
nio Grande do Sul.
II
:\ linha tronco (~ seus rarnaes, de que trata a elatisula I,
c·ompt·c·hPIHlendo a:; estaçües, officinas, depositos e mais edificios, dPpendP1wias e uemfeitorias, e todo o material· fixo e
rodantt', assim como o material cm scrviç.o do almoxarifado,
prceiso para os diffcrcntPs misteres do trafego e corrcspondl'nf n ás necessidades de um tl'ime.strc, revprterão para o
domiHio da União, sem indemnização alguma, ao terminar o
pl'azo df', 60 annos, a contar da data da assignatura do ~n
tracto.
III
O preço do arrendamento constará:
1.º Das seguintes contribui(,'ões sobre a l'PtHla hrnta, Plll
J 1a111'1-lltOPda:
a 1 (i % da renda bruta até 2 :000$ por kilomclro;
b) 7 % da renda bruta que exceder de 2 :000$ até 3 :000$
por kilome.tro;
e) 15 % do excesso da renda bruta de 3 :000$ a -í :000$
por kilomctro;
d) 30 o/o do excesso da renda bruta de 4 :U00$ a G :000$
!Hll' kilomctro;
r?) 40 % do excesso da renda bruta de 6 :000$ a 10 :000$
por ki lornetro;
{) ;JO,',i· do excesso da renua brnta de 10:000$ por kílonwtro.
'' º Da contribuição de 20 % da renua li11uida nue exceder a 600: 000$ papel, por anuo.

IV
Pal'a us cffcilos do contrarto de ar!'cmlam!'nl11, sr_•rão con;;idt>rados:
r. Como capital:
o} a caução inicial de 500 :000$000;
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b) o capital tle movimento, computado em l. 000 :Of10$000;
e; a quota para a organização lia companhia, computatla
l'lll 350: 000$000;
li) este capital potlel'á ser eventualmente augmenlaclo, pre-·
t•ed1•11do autol"ização tío Governo, para fazer face fü; dPst11•zas

imprPvblas P I!Pcessarias do trnfrgo e ela linha com a t·onstrtw;ão de ubrns uovias e notadamente augmenlo <le rnalcrial
rodante.
~\s sommas levadas a conta do capital serão consideradas
a11101tizadas no fim dn nrazo de :i.rrendamenlo, 11ara applica1,;ãu
do disposto na elausula VHI.
11. Como rr~nda bruta: a somma de todas as rpnda:i ordiuarias e Pxtraordinal'ias e Pn·nluaes arrrrndada~ pPla eompanhia na par•t·e em trafego. Depois de paga ao Go\l•l'!lo 'l
quota de arrendamento de que II'ata a clausula pn•e1~de11!i•,
deduzir-se-hão 5 % do restante da renda !J:ruta parn dcspezas
de enstPin P manulrnção das Pstrntlas de frrro Plll 1"·poca d1•
inundação, peste, guerra 011 quali1ue1· oulI·a calamidade publica, att\ altingil' 10 % elo capital l'Peonhecido da compa11hia.
A companhia tP111 o direito de Pmprega!' ess•~ fundo de n'sPrva
Plll irrigação ,. outras obras de utilidade publica. ;·omu meio
de e\itar ou minorar os effeilos tk taes calamidadPs.
lfl. Como de~ppzas de custPio: todas as qu1• for••111 1·1·latiYas ao t1·afogo das estradas dP i"Pno e á sua admi11i,t1·111;ão,
á eonSl'l'Yação ordinaria e extraordi naria das linha~, Pdi l'i1· ios
e suas dPpendPIH:ias, :í re11ovação do material fixo " 1·oda11 f ,. ;
as (t·1·sultantes de accidentPs nas Pslradas, roubo, i11t·1·11dios,
~l'g11ro~ e de todo~ os casos de força maior; de admini.strn1;ão
11a Europa, fixada cm f:· 5. 000, por armo, e mais a de fiscalização por 1>a1•te do Govenl'O; ficando excluidos das <lespezas
dP t·uslPio, os juro:<, as amortizações das operações de l'l'cditos
t' as mu llas.
IV. Como l'P11da liQuida: a rlifl'erem;a P11l1·1~ a renda hl'ufa
f' 'll::i despeziais de custeio, augmentadas das l'Oirnlrilrnições vagas
JHJla eomJJanhia como !Jl'i'\:O d<' aITPndamf'1llo, nos termos da
clausula prececlenlP, (J da quota de 5 % pa.ra O f'undn dü
n•1,m1Ta de que ll'ata o final do n. II da pri~sente clausula.
l'aragrapho UllicO. J)eterminar-·se-ha H l'X'tensão das PSt1·adas dlJ Íl'I'l'O a1·n'111Jadas, 1iara o pffeitu da rPnda bruta
Jdlonwtl"ica. computando a distancia l'f~al do cP1Jt1·0 da '··~la1,;ãu
inieial ao eentl'O da Pstação terminal, srnn levai· em eonta
d1'>1dos nas linha;..; duJJlas. Pam o capital acima fixado l"'Pgulará, em qualquer caso, o cambio de 1ü dinheiros 1ior m.il r·(•is.
V

A tomada dP ron las 1ia1·a pagamento

da~

t:on l ribu ii;ií1 •:;

r!P quP trata a clausula III sp1·;í frita nas (·pocas e por pr·m·psso

idl'llt.ico ao que vigorar para o pagamento da gwrant ia de j urns.
1. No primeirn ·semestre de cada anuo a rrn1rda bh1l•a at·r·e1,adada se1·á considPnula prnvisoriameute como a ml'ladt' tla
l'enda lJruta annual.
2. A liquidação definitiYa das contribuiçõt~s dP\idas :i
Fazenda Nacional velo arrendamento das estradas de frrrn
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far-se-ha na tomada de contas do segundo semrsür rlP cada
anno, de accôrdo com a renda bruta dP todo o anno.
:i. Conelnidas as tornadas de contas sPnwslrtw,.;. a rompanhia rreolher:í ao Thesouro l\'acional, no pmzn dP 1O dias,
a,; enntrihuições de UJ.Tendamrnto quf' tiVf'l'i'lll sido ap111·arll\,; .
.',. :\s conta.;; df' receita e desp1•za r!Pvem Sl'J' ap1· .. s1•11I ada~
iiara t'ada ""trada, com os respPetivos doe11111Pnl o,; dt>Y ida111P11f"
ol'llP1rnuos P classificados, disn·iminando o r1:s11f'divo mnff>rial
1·odauf(', a ronsP1°vação P
rrparaçõrs.

ª"

YI
.\ cnmpanhia rrcrbrrlÍ as Pstradas rir Íf'l'ro r todn.~ ns snas
dPpr•111lr•rwias po1· invcnlal'io, ao qual sPrão sPrnprP n1·tJ'Ps1·P11tado,.; o 11iatPrial rodantP r obras novas lP\adas 1í 1·111Jfa de
1·apilal, P drdnzindo o ma!Prial i111prp,.;favl'l, q11t' 1'1't1• s11hslil11itlo, a .i11izo do <iovrrno, lan·ando-~•· fPJ'lllfl da 1·1JfrP.~a. rio
qual 1•1in,;fal'<Í o compPfPnlP l'PC'ihn.
l'ar·agr·aplto nnieo. Findo o a1·1·1·11danw11ln, a 1·11mpanltia
<'nfl'l·gar·ü as estl'arlas df' f'PrTo por P:-;SP i11y1·1Jfario, 1·11111 as
11111ilil'icac;il1•s quf' houvrr sofl'l'ido rlurantr o pr·ailn rio conil':u·lo. ::-\pr·vir:í o mesmo invrntarin para os casos df' Pllt'ampac:ão do c·ontraC'to d<' at'rendamento "dP 01·c·upa(,'ão tPmpor·a1·ia
pelo < loYPJ'HO.

VH

O (;oyPrno poder:í oerupar trmporarianwnlP, na sua etofalidadr ou rm parte, a r11 de de viação f P1Tea. oh.i reto df'sf e cont 1·ad 11, 11wdia11!1• indP11111izaçãn não supp1·io1· :í mi"dia tia l'PIHla
liquida rios pPriodos C'OJ'l'l'spo11dl'11!P~ 110 q11i11q11P1111in pt·P1'.Pdl'rl!P ú rn•rupa1:ão 011 nos annns anlf't'iorr~s. l'asn 11ão haja
ainda dt'l'fll'l'ido um q11inq11Pnnio, ou :í 1111"dia da rP1Hla liquida
nos lllt'Zl'S anlrriorf's, eaw 11ão lia.ia ainda dl'1°01ritlo um a11110.

VIII
O finvPrno pod1•r:í fazf'r a rnrampa(:fío do rnnf ral'fo dPpoi;;
r]p :l f d1' rl1'Zf'mhrn dr ilH 1.
,\ indPrnnizarfío rorrPspon1l<'rtí, nPstr taso, a :.'5 % da
rPnrla liquida mt'·dia annual y1>1·ifil'nda no ultimo qui11q1wn11io
rnultiplirnrla 1wlo numero dP annos qur faltarPrn para a lermi11a1;fío tio arrPndamrnto P mai.' o í'apital fixado nos tel'mos
tia t"lausula IV, drduzida df'!lP a compf'IP1llf' a11101·tizac;iio, cale1Jlarla pPla l'r'irmula
(1 X O,OG)n-1

A=a

O,OG

sPnrlo A o rapitnl primitiYo, (a.'1 a dotação P (nl o nnnwro de
anno~ a í'ontar para rada quota drsrlr a data df' .~ua inenrporai;ão ao c·apital 1í data da lf'rminar;ão do presente contracto
e

a

A

a taxa da amortização.
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Fica entendido que a .presentà clausula só é applicavel aos
-."0asos ordinarios e que não abroga o direito de desapropriação
·por utilidade publica que tem o Estado.
IX

A companhia obriga-se a admittir e manter trafego mutuo
com as emprezas de viação ferrea e fluvial·, e, bem assim, com
a Repartição Geral dos Telegraphos, na fórma das leis e dos
regulamentos em vigor, de conformidade com as normas adoptadas na Estrada de FPrro Central do Brazil; e a estabelerel'
percurso mutuo com as estradas de ferro, a que o fôr applicavel, conforme as disposições adoptadas nas estradas de ferro
de Santos a Jundiahy e Paulista, submettendo os respectivos
accôrdos á approvação do Governo.
X

O Governo reserva-se o direito rle fazer rxem1tar pela companhia ou por conta della, durantP o prazo do arrendamento,
as alterações e novas obras, cuja necessidade a experiencia
haja indicado, em relação á segurança publica, á polieia ria~
estradas de frrro ou ao trafego.
XI
0 A companhia fica obrigada a auginentar o material rodante, em qualquer época, desde que este se torne insufficiente
para attender ao desenvolvimento do trafego.

XII
Todas as indemnizações P despezas motivadas pela conservação, trafego e reparação rla8 Pstradas de forro corrprfio.
()Xclusivamente, sem Pxcepção, por conta ria companhia.
XIII
A companhia obriga-se a cumprir as disposições do rrgu lamrnto de 2ô de abril de 18'517, e, brm assim, quar'squPr
outras da mesma natureza que forem adaptadas para srgurança e policia das estradas de ferro, uma vez que não contrariem as presentes clausulas, prestando promptamente á fiscalização os meios que forem <'xigidos pelo chefe para as diligpncias que jul~ar nrressarias ao i:1erviço 11 <'XPPdirntc fisracs.
XIV

A companhia é obrigada a conservar com cuirlado durantP
todo o tempo do arrendamento, mantendo em estado de prerncher perfeitamente o SPU destino, tanto as estradas de ferro
o suas dep<mdencias, como o material rodante, sob . pPna dP
multa aM 10 :000$, r, dP, na rflincidencia, procr-der-sP d<'
arctirdo com o disposto na clausula XXIV.
J
~ 1. º O trafego não poderá ser interrompido por mais rfo
15 dias conser.utivos, salvo casos de força maior, comprehrn-
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didas nestes as greves de operarios e as determinações do Governo, no sentido da mesma interrupção.
§ :? . º No caso de interrupção do trafego, excedente de
15 dias consecutivos, por motivo não justificado, o Governo
ter:i o fiit'cito d() imvôr uma multa, por dia ele interrupf:.ão,
igual :í renda liquida do mesmo dia, verificada no armo antp1·ior, r restabelecer o trafego por conta da companhia, occupando para ess() fim a estrada ou estradas, de accôrdo com
o estallelrcido na clausula VH, e na falta de :renda liquida,
2 :OOO!I' por dia.
·
XV
A companhia fica obrigada a fa:.rnr o r()plantio dm:; florestas que tenham sido exterminadas para os serviços da estrada de ferro.

XVI
n11ranl1~ o trmpo do arrendamento o
cr~dm·:'t n1:nhuma estrada dr· fP1To dPntro cfo

Govr,rno não conuma zona do 20 ki101111'! rns para cada lado rio eixo das ostradas arrPmlallas o
na mPsma rlirfü•.r,.ão.
O Cloyerno, por~m, resorva-sc o direito do roncodor onlras
C'sl1·aflas do forro que tonham dirocçõPs rlivrrsas, embora pari indo tios rrrnsmos pontos daqncllas c)() quo trata nslo ront racto,
pnd<'111lo apprnximar-se dPstas o ali\ cruzai-as, <'.omta11to rum
d1!nf.1·0 das rPs[Wf'.tivas zonas não l'<)C('lmm grnPr·os 011 paR~
gpj1·os.

l'aragrapho uniro. A zona urlrnna não é consi1lerarla wna
p t· ivi \Pgiarla.
XVII
O Governo poderá fawr, d()11ois de ouvida a companhia,

de ramacs ou desvios para fins irnlustriaes, partindo de riualquct ponto das linhas arrondadas por conta dos
int..~rP~sados, que se sujeitarão :ís medidas de ;:pgurança impm;fa" iwla companhia e app1·ovadas prlo Governo.
corn:e~siio

XVIII
:\~ tarifas ou preços de transporte; o as suas instrurçõrs
rPg11laHwnlarps e pautas serão approvadas pnlo Governo, nma
Vl't. np1'Psr•nlada;; prla companhia e nii·o podorão mrnerlrr as
q111' Pslnvam rm vigor por occasião da cncarnriação da estrada.
E;;ta.;; tarifas serão unifm·mrs para toda a ri'rlP rle rslmdas
de fPrro de q1rn trata ostc contracto P sorão differonciae'l
cmr fo1'm0 as distancias.
Dentro de um anno, da rlata rio contra.do, estarão rm vigor·
as noyas tarifas organizadas rio accôrdo com n <Ji::;pnsto no 11riIlll' i rn 1wrindo dPsta clausula .
. \ l'Pvisão dnstas tarifas srrá foila, 11elo rnenos, (ln tres
rrn trrs annm, podrmclo o Governo rxigil-a no raso 1la r·.ompanhia não tomar a Ai a inir.iativa da proposta. RPrá ella
feita por um rrpr()sfJ.11tanto do Clovo1·H11 r outro da crnnpanhifl.
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procurando sempre attender a reduccão de fretes para as mer, cadorias exportadas pela zona da estrada para as grandes dis!ancias e para os artigos de primeira necessidade, que se.iam
importados, bem eomo as ma1~hinas destinarias ú i11rl11st1·ia r
:í agricultura·.
Todas as tal'i fas, QlH'r gPraPs, quPr PS[lE'riaps sPriío npp1·nYadas 1wlo Uon'ruo P imprrssas f'lll urn volu1111', q11P sr•rú P"~! u
,·, \·1·nda Pm toda;; as estaçõPs.
DesdP qw>, nos prazos fixados nesta clausl.i.la paea o 1>.,fa]JPlecin1Pnto das tarifas inieiae,.; P para fi rPvisão d"sta.'i, niio
f Prl'ha a companhia frito a sua proposta, o c;O\·p1·1rn tPr·;í o
di1·eito de decretar as tarifaq a Yigol'ar provisoriamrnf P at1•
qnc tenha rnfrar!n Pm arr1ird11 rom a rompanhia.

XIX
Prlos prr<.;os fixados rwssas tnl'ifa~. a romoanhia sPr:í obrigada a transporta!', ronstantemPuf P, r·om n1idarlo, rxadidão r
prrsteza, as merradnrias dr qualquer 11atureza, os pa:;sagf'irns
e sua>1 hagagPns. os animaP,q donwstiros f' outros f' º'' valorp;;;
quf' !111• for·em r•onfiadns.

XX

Não podP!'Ü a rompanhia arrPndata1·ia, por si. agf'nf Ps, Prnrirrgados OU iu! f'l'JlOSfas f)PSSOaS PXf'!'Cer f'OllllllCrrio il\I fa7.PI'
exploraçfw industrial dr quaf'St]UPr productos transportado;;
pr>la;;; Pstrndas a1T<'ndadas, sob 1wnà rir raducidar!P dPstP rontr:fl:to.
§ f.º .\ prna df' carlucidadP sPr-lllP-ha lamh<'m impnsfa
quando se vPrifiqur>:
l, demorn· no pagam<>nto das p1·psf.ar;i\es por mais d<> 'iO
dias, contado~ da data f'lll qur, JH'lo rngr·11hriro-fisral P11ra1·!'Pgado da tomada dP .r·onl0s sPillPstraPs da rompanhia, f<'>l' fnrm·<-ida guia para o r1~<·olh imP11to das <' i ta.das IH'1•stai;iif'~;
2, desfalque da caução por mais de 30 dia·s, rnntados do
1·pr.ebime<nto da notificação para quP seja rompletada,

XXI
A r;ompanltia podP1·ú fazpr todos os lran~por[Ps por prPr,ns
infl'l'iorr.s aos das tarifas a·ppr·ova·das pPlo Uovprno, rnaB df'
modo gernl e srm exePpi;iio, qu<'r f'm pr·eju izo, r1urr rm favor
d<' quem quer que sPja. Estas baixas de prPi;o se fa.rão effrrtivas
com o consentimrnto •lo HO\·erno, sPndn o publico avisado por
111Pio d<' annuncios affixados nas estai;õcs e insPrtos nos .iorna.rs.
Si a companhia fiz1'1' t rausporte por JJl'f'ÇO irtfr>rior aos da~
tarifas, sem aquf'llf' prévio c·onsPntimento, o novPrno podPr:í
applirar a nwsrna reduci;ão a todos os tra.nsporles de igual <'afPgoria, isto P, }H'J·trrH'Plltrs ;Í ITil'Sllla classr da tarifa, r OS
Ili PÇOS assim reduzidos não tornarão a srr elrvados, salvo nn
caso dr prt•vio ronsPnt imPnto ·do novrrno, srm autorizai;:ão PXpressa. deste, avisando-se o publico com um mrz, pelo menos,
de antecedencia.
As reduccões concedidas a indigentes não podPI·iío dar
logar á applicação deste artigo,
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XXII
Não haverá transporfp gratuito nas linhas dn rMf' arrrndnda sinão para-:
1, m colonos f' immigrantf's. suas lia1rng1•11s. f1•rramf'nfas,
1d011silios f' i11strumf'11tos. agrirola.;:
:!,
Rf'mf'11lNi f' as plm1fas f'm·iadac; 1wlo nrl\·Prno da
União ou do Estado f' po.r socif'ffa-df's para sr·rf'm <Ji:;;f 1·ihu idas
gratuitamf'11tf' pf'los lavradorPs; os ani1mtf'.s rPpI'odurtnn>.s, introduzidos com o auxilio do C:oY1'rnn, f' ns oh.if'í'fn.s df>.;f inndos
n PXpnsiçéirs nffic:iaf's;
:1,
malas do co1Tf'io r srus rondu!'forl's, n Jlf'~snal do
novprno f'lll spn·iço da linha tr!Pgraphiea. f' n rPspf'cl ivo mafr·rial, bf'm como qualquf'1· som111a d1• clinhf'il'n p1•1·t,.11r·r•11fi• ao
TllPsourn Nacional ou do Estado, na guarda de lllll l'Ppl'PSl'lltantc l'Psp011savf'l do TIJPsouro :\'acinnal cl\1 dn Th1•s11111·0 rio
Estado, SPndo ns t.ran.sporlr»s dfPehmilns l'lll 1'a1·1'11,.; f'S[H.•ciallllf'll f f' adaptado.s para p,.;sp fim:
';, o pi'ssoal adminisfratini, n fiscal f'lll s .. 1·1:ir:o das r'si 1·adas
rl1' f'Prrn anPndadas f' objf'clos do 111cs111n s1·J'\·ir:o;
5, o material df''>fina.do aos prnlongairn•nfns r ramaPs rnn.~truido;.; prda rnmpanhia 011 :í ronsrn·ar;ãn das linhas a1·1·P1lflodas
:í 1·nmpan h ia.

ª"

ª"

f'.prfío transportados com alinti111Pnln:
Dr 50 '1r sohrr ns prPr:ns da ta ri f'a .. todos os gP110ros ·cnYiarlos iwlo Gm·Prno da União nn dos Estadn,:; para SOf'('nJ'l'ns
puhliro.q 0m raso dr srri•a, inund:v:ãn. pcstP, gw'rr a ou nnl ra
qual(j11Pr rnlamidade pu!Jliea:
J)p :rn '1<- sob1'r• os p1<Pços da tarifa, as m11ni1.:i"1Ps lfp g11P1Ta
P q11alrn1P1' numPI'o df• soldado.s do ExPreito, r·o111 sl'll'< nfl'if'ia,.s
P l'<'spi•ct.i\·a bagagrm, quando em serYir:o puhli,·n.
SPmprP quP o Govf'rno o exigir, rnnformP as Pirr11m~tanrias
f'Xf raordinarias, a. companhia pon\ :ís sua.' or<!Pn;; todns os nwios
<IP transporte dP que dispuzPr.
NrstP raso o GoYf'rno. si o prf'frrir. pnrlr·ri1 appli,'ar a~
r!isrn.~ir,iiPs da rlausula VTT.

XXIII
O comJmstivPI usado nas loromof.iYas das rsfradas, drntro
d,• !?5 kilomf'tros mais ou mrnos, na linha· tronro a partir dP
Ifa.iah~'· srr:í o eanão dP prdra .

.'\XIV
Sf'mprP fJIH' o Governo Pn(f'nrl1•r, porlf'r:í f'xfraorrlinnriamf'nf P inspf'rcionar o Psfado rins linhus. :;uas dPpf'1ir!Pmin-1 f)
maf Prial rocbntP.
O rf'Jirrsf'nfantr dn noYPrno r o da rompanliin nnl,,s dP
enef'larrm a Yisita de insp-P<'<;ão, arcordariio sohrr• a "~''Olha
de um arbitro df'sempatador, para rf'sol\'Pl' rlrfin i 1i\ a·nwn fP
assumptos em que os dnus pl'imeiros niio el11'gnrPm a arL'ôrdo.

º"
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Dessa inspecção lavrar-se-ha um termo, consignando-se os
serviços a fazer, afim de assegurar a boa conservação da estrada, regularidade do trafego, bom como fixando-se prazos
em que elles devem ser executados.
A arrendataria fica obrigada. a dar cumprimento ao que
lhe rnr determinado nesse termo e nos prazos estatuidos · não
o fazendo, será multaria e novos prazos serão marcados' 1wlo
Govi;rno.
A falta de cumprimento dentro do novo prazo será punida
com a :rescisão do contracto, a qual será declarnda por decreto,
independente de acção ou interpellacão judicial, perdendo a
companhia a caução e não tendo dkeito a indemnização alguma,
mas apenas ao pagamento do capita.! reconhecido pP,lo Governo, deduzida a parte amortizada.

xxv
A companhia obriga-se:
·1. A exhibir, sempre que lhe fôr exigido, os livros da
receita e dPSpPza. do custPio das pstradas c ·~wu movimnnto; a
prnsla.r todos os 0s1·lar1•1•inwnlos n informaçõPs quc lhc forprn
reclamados pnlo <:o'."''llº Prn ri' lação ao traf Pgo elas nw~mas
eslir'adrus, pela íl,cpartição Fcdeml de Fiscalizcação das E8Lradas
d1\ F1\l'l'O, 011 quaf'~HJtwr· funccionarios deHa, co111pf'tenh•n11'llln
autJ>l'izados; e lwm assim a cntregar s0mcsf.ralmente áquclla. rf'pnr:rfç.ão o rela.t.orio circumRlanciado dos t.raballm" om cnnRl.rucção e da <'Slatistica do trafego, abrangcndo as despezas
do custeio, convenientemente especificadas, e o peso, volum•~.
rratm·eza e qualidade das merca·dnrias .que transport111-, com
der.Jaração das distancias rncídias por cllas percorridas; da rncr:ita de cada. uma das 0sta1;ões, e da rslatistica de passag<lirn~ .
.snndo rstos .devidanrnntf! classificarlos, po<lendOI º·' novcrnn,
quando entender convc11iPnf.o, indicar o modelo para as infot·mações que a companhia tf'm de lhe prestar regularmente, inclusive holctins rnPnsaPR, f'll1 duas vias, pa.ra r.ada f'sfrarla, pPlns
rnod,\los annexos a estn contracto.
2. A accoitar como definitiva e smn recursos a dccisão
do Govnrno sobrf' as quostõcs que se suscitarem ,relativamente
ao uso reciproco das estradas de ferro que lhe pertencerem
ou a outra. empeeza, ficancfo f'ntrndido que qualquer accô1~do
que celebrar não prejudicará o dirrito do Governo ao exame da>;
rflspcctivas estipulações e á modificação df'stas, si enfcwlf'r
que são offcnsivas ao intcrr.ssc da União.
3. A submrttnr :í approvação do G1worno, no prazo 1fo
trrs nlC'ze.<;;, contadoR da assigrmtura do contracto, o quadro dos
Reus empregados e a tabclla dos rPspectivos vencimentos, dependendo igualmente qualquer alteração postierior de autor'ização
e approvação do mesmo Governo.

xxvr
Logo que a ronda liquida excP.dor de f.2 % o Governo tnrn
o direito de exigir a rrducção da.s tarifas de transporf.r.

~erros
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Estas reducções se effectuarão, principalmnntr, em tarifas
differenciaes para os grandes prrcursos e nas tarifas dos genemR .destrnadoR á exportação.
XXVII
Na 11pora fixada para terminação do anendamento, a estrada de forro e suas dependencias deverão achar-se rrn bom
estado de {'onservação. Si 110 ultimo ·quinqueunio do arrendamPnto das estradas esta fôr descurada., o Governo terá o
direito de lançar mão .da renda bruta ·e applical--a naqul'lle serviço, occupa'ndo para isso a estrada ou estradas pPlo modo
estalrnlecido na clausula VII.
XXVIII
1. O Governo, dentro do prazo de 90 dias rio registro do
confir::i,cto pelo Tribunal de Contas, paga.rã á companhia em
tifulr1,; da divida pnhlica, dn Juro de 5 %, papel, an par, o
pt•nr:o ai~enrdado rntr!~ o GnvPrno e a companhia, para a cPssão
1111r partP dPsta ao Govnrno, da Estrada de Ferro 1-'anta CaUmrina P suas rlPpPfülmwias, offieinas com todas as suas rnar:hinas motrizps e 01wrntriws, nrlificins, matf'rial rodante 1~ rio
almoxarifado.
Para avaliação do ·custo .da nstrada serão 110111Par!os um
arbit.1·0 por parte do GovPn10, outro por pa1·te da companhia,
escollrnndo estes dous um arbitro desP111patado1', fJllP rPsnl\t;'\1'á
dt'finitiYamentP caso os prinwirn.-; não P1itr1'm Plll a-crôrdn.
:! . A JmsA para a avaliação snrú o valor real da psf.rada
aduahnPtttP, tendo Plll consideração o que a companhia, cffeclivanw11t·n despm1drm rom a r,onstrur,ção da linha e dPpendf'1wins. acquisição do nHt!Prial fixo P rodantc P rorn o do
!llalP1·ial orn Pxisf Pnl.P 110 alllloxarifa,1!0 P dPs1wzas acrPsso1·ias
c de administração dnrantc a co.nst.1·ncç.ão, llO Brnzil c no
estrangeiro, tudo islo dmnonsLrado r·om doru11w11tns quP a compai1l1 ia apt·esPntará, lPvando lamhrm Pm -r·onln. os encargos financriros computados Prn !O% sohJ'I' o total rla avaliaç.ão,
romtanto que o preço da estrada não r\xceda, em caso a,Jgum,
do que custaria applicando-se-lhe os preços oa tabella que
acompanha este decreto, computadas as depreria,çõPs.

xxrx
Os materiaes Pxistrntcs no almnxal'ifadn P nos divnrsos
dcpositos P ao longo <la linha que firnrão pPrf.cmrPndo ao Governo p11la cncampação dar rstrada, a companhia obriga-se a
readquil'il-os á mr.dida <las llf'r·rssirlnd!'S do sPrviço e pelos
prnç-ns da avaliação no prazo rnaximo r)p quaf.ro 1rimes!1·ns.

xxx
llma ynz aecordado pPlos arbilrns o valor da. P'<t rnrla, S(~r:'t
Jay1wlo um l<'I'rno no qual corn;!.e a relação dP todo o acc1·vu
da ('t111lpauhia, que passa ao dorninio do Govnrno, e mPdiant.o
P~l1• i11v1•ntario voltará a estrada ú din·e~ão da c.01npa11liia.
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XXXI
. Os f'8tudos, a locação r a reloração para trilhos da8 noyas
lmhas de Qllí' trata o 11. 2 da clausula I, Sf'rão feito.~ prlo no\'í'l'llO, dP acc1\rrlo r·om o ~ 1º fia if'i n. 1.126, rlfl 15 ri<' dPzPmhrn
dP l\W'.J, cabPndo ú companhia. a Pxecur;ão das ohrns l'f'SJlP<'livns
romo emprPitPiro-geral.
§ 1." Os 1ila110.q P orçam~nto;; conterão não s6 a linha ff'r1·ea.
prnpriamentf' dila, como tamlwm todas as obras de arff' dPfi..:
nitiva.,;, Pstaçõps P ·d<'s\·ios, <l1•pPndPneias, offirinas, df'posifns.
linhas fPIPg1aphin1s, rf'rr·as, matr•rial para a installa~ão do
traf'Pgo, 111afp1·ial rndantP, ahaslP<"i1111•11tn •li' agua P o nmis q1w
fi\r .iulgado prPl'.iso para satisfawr as <'xigPncias do p11hli1·0,
do t ra f'pgo, da cn11sp1·Yação P da st>g111·arn:a puhliea.
§ 2.º Os orçarnrntos das nm·as linhas sPrão Psfalwl'.P1·ido;,
aYaliando-sP as obras P o matPrial por uma tal.wlla dP 1n·1•eos,
prPYia.mPntP organizada Pntr<' o Go\'f'rno P a f•ompanlria, dP
aect1rrlo rom as 1·011diçõrs P <'xigPnrias da noya i·1~df' n 1·011':d l'll i I'.
~ :J.º Os prPr:ns rlP unidade quP não constarrm da tahella
dP prP1;0;:; dr quP trnta <• paragrapho antPrior srrão fixados por
al'hitros, nomPl:Hln um prlo Gnn•1·no, outro pela ro11Jpanhin "
o f PrcPirn prPYiamPnf P esrnlhido por Psf0s dnu::i.

XXXII
I. Para as linhas rujos rstudos ainda não lrnham sidü
foitos, o GovPrno os iniciará no JHazo dP 60 dias. contados ria
data da assignatuia dPstP rontrartn, dPVPndo roncluil-os totalmPnlP P P11!1Pgal-os :í ro111panl1ia nn prazo maxi11J11 dl' ~rn mPZPs,
contados da mPsma data.
Para a ·ron,;trurr,ão, n fln\'Prno 0ntrrgarn :í. rnmpa.nhia os
rst.udo." definiti\·os. inclu.-,iv<' a lo1·ai:ão do t01T0no, por s0rç•il'S
1rn11ca inf!'riores a 30 kilonwtros.
A primrit'a srcçiio Pnt.regur no prazo dP oito mPzrs. rnntados da data do inicio dos rstudos, e as outras <'Ili propnr·çãn,
dP flírma qur, no prazo d<' 36 nH.'zes, contados da: mesn1a dat:i,
Pst<'jn a rornpa'nhia dr posse dos rstudos P da locaç1io d" toda
a r•1 dP, dP modo EfU<' possa cumprir os prazos marrados aha i xn
para a. PntrPga das linhas ao trnfPgn; quanto aos rstudn;:; .i:i
fritos pela companhia P ainda não approvados na data da
assignatura dPsfp contracto, serão accritos r pagos prlo novrrno; ca.so os julgu<' rm rondiçõPs de serrm approvados 1wlo
pr0r,o dP 800$ por kilontPtro.
Não entregando o floverno os rstudos e a locação nos
prazos estipulados, a companhia os fará por ronta do Go1·prno,
su,iPito.s. entretanto, á app1'0Yação deste, .sendo essPs estudo;:;
eonsidPrados approvados si, drntro dP fiO dias, contados da rln,ta
da sua PntrPga :í RPp:irtiçãn Fr{]Pral dP Fisralizaciío das Esll'arlaR de Frrro, n Gn\'Prno nada llou\'er rPsolYido a rPs1witn.
A locn,ção e a reloração para trilho;.; das linlias constantes
dos rsludos feito;:; prla companhia e approYa·dOR pelo Onn~rno
serão feitos pela companhia mPdiante o pagamento de 560$
(quinhrntos e sessenta mil réi~) por kilometro.
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H. Por s11a parte, a companhia, u!Jrir;a-se a t'Iil'l'fal' \'lllllUlatint11wulP a eonstrueção das linhas (' ramaPs d1• qnr· trnta111
as aliu(•as a. b e r da clausula I, drntrn do prazo de GO dias da
dala da L•11t1·pga J!f'lo Um·rrno dos Psludos l' loeaçãn.
,\ 1·1J111panhia obriga-si; ainda a rnneluir a eo11stt·ut·çiio de
toda a l'êdl', 110 prazo rlP 1·ineo a1111n,;, eo11l:crlu:' da data da
n11l1·pga dos \•studos l' lol"a\:iio, 1• a ro11strui1· 1· 1•11f1·1·µa1· ao
trnf'Pgo, ao 1111•11os, :.'00 kilonwkos d1• lioJlha d1•11frn d1• dous a11nos
<fg data do i11ieio rlas !IOYas r·onstt·m·i;tírs, nos f(•1·11ws 11i'sfa
duusula, 1•11t1·pga11do ao traf<'go, no mini1110, :.'llO J,ilo111l'trn~ 1•111
cada a11110 s1~guintP.
l'arngrapho unit"n. Os prazo;;; J'ixado:; no u. 11 da pn•s1•11fi~
l"!a11."'t1la sPrão a1Tl't'SCido;; do fpmpo qu1~ 1•x1·1•d1•r an fixado
iiara a P11t1·pga, pl'lo Uon·1·no, dm.; Pstudos 1• ltwa1;iio n•spPdiva.
I 11. l'arn as modificaçõf's da linha "'11 trn l"·go, d1· IJlll' f rntun 11. :J da dausula I, a companhia 01Jriga-se a i11i1."iar os tn1liall10,; 110 prazo de 30 dias depoi,; d1_• app1·ovada,; as pla11la~ e
01·1;a111r•11ltis 1wlo Uon·rno, L' a l'OHduil-as no prazo d1• um an1w.

XXXHI
t'ão collcl'didus ú eumpa-uhia:
11)
o dirl'itu de desapropriar Jlllt' 11tilidad1• p11Jdi1·a, 11a
1'1">1'Hlll das IPis Plll vigo1·, os Li•tTP11os 1• lwn1frito1·i:1,; JIITCS>'al'ios
ú 1·011sll'Ul'ção das P.~lradas de ferr·o;
li 1 a is1•111;fío de dirPifoi\ d1• imporfa('.ào " 1k 1'XJJl'di1•rl.f',
JHI '"'•rnta 'lias lt•is 1'111 vigo1·, pai a· " 1nal1·rial 1J,-..;f inado ;i
1·Puslnll'\:âo das 1·strada;; 1• ao l'l'sp1•1·fi\·o cusl"i'' durnnff' !l
prazo do a1Tendanwnto.
~1·11do f'Pdt•i·a.•s os Sf't vi\:os a eat·go da companhia. l'slú l'lla
i:wnta- do pagamento de impostos frdern1•s, esfadoal's L' 1nu1ticipaP".
XXXIV

Os 1•studos ddinith·os <f,_, cada St'L'\iio l'•Hlslarão dos seguinli's doeun11·1itos:
1. !•!anta gl'l'al da linha 1· urn perfil lungitudinal, \'0111
ir1dil'll\:iio dos JJOlllos o]Jrigados ,d1• pas~ag1•1H. O tra~·ado ,,;1~d
indi1·ado po1· uma lh1ha v1·rw1·llm P l'lllllinua solH'P a planta
g1·1·al, na 1•sr·ala <lt• 1 por :.'. 000, 1·om indica<; ão dn~ raios dn
1·11n·atura. " a 1·onfiguração do ff'1Te110. r1·1H'1•sPntada po1· rnPio
dP 1·u1·vas dP ni\·pj Pquidisfautps de u111 ll!Ptr·o, e lwlll assim
Plll uma zona, <lP 80 metros prlo menos, parn eada ladll, os
ra1111ws. lllaftas, tPITPnos pPdregosos P. Sl'll!JH'I' f!Lll' f1!1· pos;;i\'(•J, as divisas das iiro1n·i"dadrs parlin1larl's, as f•·t·r·a.; dcYlllutas P as minas.
7'/r•ssa 1ilanta serão indicada~ as dislan!'ia.; kilurnPlri1·a!'<,
eonladas do ponto de partida das psfrada-s dP ft•rro. a 1•xh•nsão
d1• ali1tlia111Pntos l'f'dos e IJP111 assil!l a origt·Ill, a PX[l'l'midad1',
o d1• ..;1·11Yo!Yi11H'nto, o raio e o Sf'Hlido da ..; cur·ya,;.
O pp1·1'il !011gif udi11al Sl'I"Ú frito na <'s('ala d•' l por :.>00 parn
as alturas r~ dl\ 1 por 2.000 parn a:;; dista111·ias lroriZllnfacs,
mostrando respcrtivanwnt.P por lin1ms !H''efos e \-ennelhas o
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terreno uatuiral e as plataformas dos córtes e aterros e indicará
por meio de tres linhas horizontaes, traçadas abaixo do plano
de comparnção:
J. As dishmcias kilometrica.s, contadas a partir da origem
das estradas de ferr'O;
II. A extensão e indicação das ramvas e contra-rampas e
a extensão dos patamares;
III. A extensão dos alinhamentos rectos, o desenvolvimento
e o raio das curva·s.
No perfil longitudinal e ua planta será indicada a posição
das estações, paradas, obras de arte e vias de commuuicação
transversaes.
2. Perfis tra.nsnn·::mes, na escala de 1 por 100, em numero
sufficiente para o calculo do nwvimenui de terras.
a. Proj L'Cto de todas as obra-s de arte necessarias vara o
estabelecimento da estrada, suas estações B dependencias e
aba-stecimcnto de agua ás locomotivas, incluídos os typos gera1!s
que forem adoptm:los.
·Esses projectos se comporão de vrojecções horizontaes e
vcrlicaes e de Sl'cçõcs transvensaes e longitudinaes, na escala
dP 1 por 200.
4. As planta~ de todas as prnvriedades que fôr ncccssario
adr1uirir.
5. llelação das pontes, via-duelos, pontilhões e liociros,
com as principaes dimensões, posii;ão na linha, systema de
t:ofstrucção e quantidade de obra.
G. 'l'abclla da quantida.de das excavaçõcs necessarias para
executar-se -0 projecto, com indicação da classificação provavcl
e lambem a das distancias médias dos transportes.
7. Tabella de alinha.mentos e dos seus desenvolvimentos,
raios das cur-va.5, inclinação e ext.ensão das declividades.
8. Cadernetas authenticas das notas 'das operações topographicas, geodesfoas e a.stronomicas feitas no terreno .
9. Os estudos de cada secção serão divididos nas seguintes
classes.
I. Estudos definitivos e locação da linha.
II. Movimento -de terras.
III. !Obras de arte correntes.
IV. Obras de arte especiaes.
V. !:'uperstructura das pontes.
VI. Via permanente.
VII. Est!M;ões e edifícios, orçada cada uma separadamenLl',
com os- accessorios, officina.s e abrigos de machinas e de carros;
VIII. Material rodante, mencionando-se especificadamenf.1)
o numero de locomotivas ·e de vehiculos de todas as classes;
IX. Teleg,rapl10 ekctrico;
X. Administ:raç.ão, direcção e conducção dos trabalhos de
construcção;
XI. :Rela.torio geral e memoria de~riptiva, não sómente
dos terrenos atrarvessados veio traçado <la estrada, mas lambem
tla zona mais directamente interessa<la.
Neste relatorio e memoria descriptiva serão expostos com
a possível exactidão a estatística da população e da producção,
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o trafego provavel da estrada, o ·estado, a nalu1·eza e a ferlilidade dos terrenos, sua aptidão vara as dirnrsas culturas, as
riqunza.s mineraes e florcstaes, os tcrnmos devolutos, a possihil idade e convenicncia do. estabelecimento de nuclcos colo11iacs, os caminhos eonvergcntt's á estrada ·de forro ou os que
l'Onvicr construi:!' e os pontos mais convenientes para as estações.

xxxv

Prncural'-sc-ha dar ás curvas o maior raio )'O.-;si\ oi. O raio
mi11imo s1)rú <lo 150 mctro.s.
As curvas dirigidas cm sentido contrario dcn·Tão ser separarias vor uma tangente de 10 metros pelo menos. Os trilhos
Sl'riío de aç.o e do peso de 25 kilo.grammas por ml'!.rn co1Tmlte.
A r!Pclividade maxima será rlc 1,8 %, limite 11111) s1'1 será
alf i11gido em casos excepcionaes.
A nstrada será dividida cm secções de scI'Viço de loeomo1i vas, procurando-se em cada urna dessas uniformizar as conrlii.:iiPs ti·ehnit;as, de modo a cffectual' o melhor aproveitamento
da força dos motores.
~"-s nunpas, contra-rampas e patamares serão ligados vur
r111·vas ver! icacs de raio e desenvolvimento conv1~1lientcs.
Toda a ramva seguida de contra-rampa será separada desta
por um patamar de 100 metros, pelo menos; noi: tunneis e nas
curvas de pequeno raio se evitará o mais possivel o emprego
d(• fortes declives.
~
~obre as grandes pontes e viaduclos mctallicos, bem corno
:'t Palrada de&sas obras, procurar-se-lia não empregar curva
de pPr1ucno raio ou fortes declividades. a.fim de evitar a prodt1r\:iio de vibrações nncivas ás juntas e ás articulações das
diversas peças.
As paradas e estações serão de prefcrencia situadas sobre
porção da linha em recta e de nivel.

xxxv:r
A estrada será de via singela, mas terá os desvios e linhas
auxiliares que forem nccessarias para o movimento dos trens.
A distancia en!:rc as faces internas dos trilhos será de um
metro.
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á approvação do -Governo.
As valloras Iongitudinaes tm-ão as dimrn1sõcs e dCICliv~
uccessarios para dar prompto e~coamento ás aguas.
A inclinação dos taludes dos ·córtes e atro-ros será fixada
em vista da altura destes e da natureza do terreno.
XXXVII

Nos tunneis como nos viaductos inferiores deverá haver
um intPrvallo livre nunca menor de um metro e cincoenta
dn cada lado dos trilhos.
Além disto haverá, de distancia em distancia, no interior
dos tunneis, niohos de abrigo.
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As altu1 as dos poços de eonstr1,rnção e ventilação dos
tunncis Sl·rão guarnecidos de um parapeito de alvenaria de
dous metros de altura, e não voderão -ser feitos nas vias de
eomnmnicação existentes,
·
XXXYIII

A companhia empregará matel'iaes de !Joa tJUalidade na
<'XP('UC,;ão de todas ·as ouras e s'C'guirá sempre as 1n·est".l'i1,ções da
arte, de modo que olJtenha ,eouslrncções perfeitamente ;:301idas.
O systema e funcções das fundações das obras de arte
serão fixado,.; vor occasião da execução, tendo em all1_•111;ão a
natureza do ll'tTeno e as vrrs,.;ões suppol'ladas, por acc0rllu
cutre a companhia e o Governo.
A companhia será obrigada a ministrar os appatl'lhos e
o pessoal necessario ás sondagens e fincamentos de estacas de
Cllsaios, etc.
XX XIX

A ·t:Ull1!Jallhia constrnirá todos os edificios e devendeneias
11e1·es;;arias para que o kafego se effectue regulannenle, sem
perigo para a seguranç,a publica.
As estações ücmterfw sala,s de espern, ]Jilhekria, al'commodações para o agente, annazens vara mercadorias, l'aixa ún
agu.a, lakina, mictorios, rampa de carregamento e embarque
de animaes, balancas, relog·io, lampeões, desvios, cruzamentos,
chaves, signaes e cercas; hem como depositos frigorificos uas
estações iniciaes e nos pontos de cruzamento de linhas.
As estações e paradas terão mobilia apropriada.
Os edifieios das P"t.ac;ões e 1iarallas lerão, do lado ela linha,
uma plataforma cobm·l1a l'ara o em!Jarque e desemharquc do;;
vassugciros.
As estaçõr~s e paradas lerão dinH·usõl's de a:.:t0t·du com a
sua irnportancia.
O Governo poderá exigir que a •Companhia faça nas estações e paradas os augmentoR reclamados pelas necessidades
da lavoura, commercio e induskia.

XL

O trem rodante se comporá das locomotivas, alimentadore~
(tender) e carro de primeira e segunda classe vara passageil'os, kigorificos, rrstaurantes, dormitorios, carros PSpeciacs
para o serviço do Correio, vagões de mercadorias, inelusivc os
de gado, lastro, freio, e finalmente dos ·carros para a eonducção de feno, madeil'a, ele., indicados no 01·1.:amL·ttlo apprnvado.
Todo o material será construido 1com os ml'lhorauienlos e
commodidades, que o prngresso houver introúuzido no 1>erviço
do transportes pm· L'slrada de ferro, segundo o typo que f01·
adoptado de accôrdo com o Governo.
O Governo poderá vrnhibi'l' o empl'ego de material L!Uc não
precnoher estas condit;ões,
·
·
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A companhia deverá fornecer o trem rodante proporcionalmente á extensão de cada uma das soeções em que dividir a
estrada e que, a juizo do ·Governo, deva ser aberta ao transito
publico, P si 11essa seccão o trafego exigir, a j uizo rlo fomal
por parte do Uovonw, maior ou meuor uumero de locomotivas,
ntl'l'OH de passageiros e vagões do que proporcioualmm1te a
dia ,eabiam, a companhia seI'ú obrigada, dentl'o de seis mezes
dnpois dl' 1ret·01rhecida aquella necessidade, e della sciente, a
augrw_,ntar o numero de locomotivas, carros de passageiros e
Yagiks l' mais mall'l'Íal exigido pelo fiseal por parte do <ln' 01·110, eomuanto qtw Lal augmento fi<yue dentro dos limites
1•slalH'loeidos no pt'imeiro periodo desta clausula.
A compa11hia inrAJ'!'l'erá na mull.a de 2 :000* para 1;ada rn1·z,
nos iH'imcirns tres mezes de demora; rk 5 :OOO* para r·ada rncr,
nns seg'ltintPs tres mezes de demorn; Ji(l;UOO:j; pol' 1111•1:, nos
Sf'gllill!l'S 1111'/:l~S, al1;m dos S(•,Ís nwzes IJlll' 1111• ,~fio l'illll'Cdidos,
sl'udo J'l';.j1•iudido o contmdo, ;·om percla da nwi:ão, si no fim
cios uoY(' m1·zPs niío der c11m111·iinento a esta disvosição do
Sl'll 1·011 lrado, e não tendo rlimito a indemnizacão alguma,
lllas apenas ao ;·apitai l'Cl'.onliecido pelo Governo, deduzida a
parle a111ortizada.
XLI

A eompanllia 1•ntrPgal';í ao C:ov•·r11u, s1•11J i11d,.111nizaçfüJ
alguma, logo que iuaugurar o traff'g-o d" cada sPr1;ãu da,~ es-tradas. uma das l i111las tclcgraphicas que P ohrig-a<la a f',Oust~ir
em f.1ída a t'x!Pusfío das r_•stradas, !'PSponsabilizando-se Pila pela
guarda dos fios, postl's e apparclhos cloctricos pertencentes
ao 111es1110 novcrno.

ª"

XLiiI

I•:' Jivn·
C:uv1\t'llO 1•m tn1lo o l.e111po, 11nt11tla1· 1•.11gc11'!1Piros
1·011ria11i:,a acompanllar os Psludos n os trahall1os d:1
co11s!l'111•ç,fío al'i111 dr. examinar si são nxon1tados com vrofi1•ie111' ia, 11wt:l1odo 1• [JI'l'cisa actividade.
c!P

,~11a

XLIII
~i duraut1· a cx1•c111,:iio 1H1 ainda d1·poh; da ff>r11iinação dos
tralJallws Hf' \1•J'ifÍl'ar qun 11ualqun1· obra não foi f'X•'<·utada
conl'o1'1111• a,.; regras de arlP, o novPl'llo podPrá exigir da rnmpanliia sua dernolicão ou l'('eonstruPção total ou parcial, ou
fazei-o por· adrnini;;Lracão {t nista da mesma 1·0111panhia.

XLIV
1.'111 a111111
1'nl.1·1·~ar·ú ao

rlepois da tnrminaçfío tios lraliall1ns a coinpanhia
l:n\'l'J'IJO uma planta f',adasll'al d1• Ioda a 1•strwla,
!11·111 1·01110 t1111a l'l'lação das 1•staç.1lr•s u obras dP. ar(t', r• um
q11adro demonslrntivo do custo da nwsma eslwarla.
J >,. toda 1\ qualqUl'I' alteracão ou ai1·.t1uisição ulterior será
fa11üw1n, enviada pl•anta ao Governo.
Poder ExecuLivo - 11111 (Vol. III)
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XLV
Pelas construccões, modificação da linha em trafego e
fol'!looimcuto de material de que trata os numm-os 2, 3, e 5
da clausula 1 o Governo pagará á companhia as importancias
nas obras feitas e material fornooido de ordem sua, avaliadas
em medicõos provisorias o finaes, tendo por base a tabella de
JJl'PCOS unitarios tJUC fOr adaptada e que fará parte integrante
do rprcsento contracto.
Paragrapho unioo. As importandas provenientes da construoeção ou trabalhos correlatos serão pagas em moeda papel;
o material importado do extrangeiro será pago em ouro.
XLVI

De dois cm dois mczos se prnccdcrá á medição, avaliucão
o pagamento das o!Jras exoouladas no bimestre anterior, começando o primeiro bimestre -a ser contado do dia em que, do
amiôrdo com o II da clausula XXXJII se der inicio aos trabalhos.
As obras executadas durante um bimestre serão avaliadas
cm medições provisorias e pagas no primeiro mez seguinte,
sendo 'ªs medições o avaliações feitas pelo Governo no tempo
l'Oll veniente.
Em cada bimestre as avaliacõos provisorias serão accreS'Oidas das avaliações definitivas do obras executadas o material fornecido, da fórma seguinte:
a) os trabalhos prelimin.ares de cavas para fundações, de
fuwlaçõeH de obras .i:í. construidas ou encetadas, que tenham sido
al>anrlonarla8 11or ordem do Governo, e, em gorai, de qualquct·
trabalho o obra cuja medição não possa cm qualquer tempo
ser refeita ou verificada com segurança ou exactidão, as quacs
:,;erão definitivas.
As outras medições e avaliações anuuaes serão sempre
p rnv isorias;
b) do material fixo importado por ordem do Governo
(n. 5 da clausula 1) de accôrdo com os projectos e especificações por ellc approvados;
1:) do material rorlaulc e das officinas depois do u10ulad1>
e experimentado;
d) quantias pagas pela companhia. e approvadas pelo Goxerno paira as desapropriações e indemnizações de terrenos o
bomfoitorias neccssarias á conservação da estrada e do suas
dependcncias e outras despezas impostas pelo contracto e autorizadas pelo Governo.
Terminada a constrlliCÁ.)ão do cada secção o recebida esla
polo Governo para ser trafegada, far-sc-hão as medições e as
avaliações definitivas dos trabalhos nellas executados e do material fornecido dentro do prazo de fJI'es mezes depois do
rooebida a secção pelo Governo, cffectuando-se o pagamento
dos trabalhos no mez seguinte.
Nas avaliações de medições definitivas só serão 1comprolrnndidos aa obra·s e tJriabalhos exocutados de inteiro ttecôrdo
com os projectos approva.dos pelo Governo, desenhüs Tespect ivos e ordens de serviço e material fixo e rodante acceilo.
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Não será autorizada de cada vez importação de material
verior á 11uantidadc coneespondcmtc á extensão da linha
u companhia é obrigada a construir em dous annos ou a
gida velas necessidades do trafego das linhas existentes.
será expedido o certificado paira pagamento de material
auLoriz.ado.
XLVII

suque
exiNão
não

A consel'vação das secções conclnidas corror(1 por conla
da 1\1m1panhia como constructora tias olYl'as até que esteja feita
toda a Pstrada de ferro e entregue ao trafego pI'ovisorio, rn0dia11t" autorização do Governo, de accôrdo com o horario 1n·oposto pela companhia e approvado pelo mesmo Governo.

XLVIII
A construcção das obras não poderá ser interrompida, o si
o Jür por mais de tres mezcs consecutivos, salvo caso de rori;.a
111aior devidamente comprovado, caducará de pleno direito, indopnwl1mte de interpe!lação ou acção judioial, o presente contmcf o, perdendo a companhia a caução de que trata a clausula L.
Paragrapho unico. Fica entendido que a rescisão ou naducitlade do contraieto relativo á construcção rteterminará ipso
f11cto a do anendamento do trafego e vice-versa, nos termos
1•-;fuhPltHddos nAsle decreto, sem que a companhia tenha dir~o
a ouf.ros pagamentos além dos que lhe forem devidos por ol.Jra~
f1~i 1a.~ ou materiacs fornecidos, com autorizar;ão do Governo,
he111 assim dos que existirem nos almoxarifados do tI"afcgo o
llle pt)l'tenccm, e ainda do capital autorizado pelo Governo a
ser levado a essa conta, durante a construcção ou o trafego.

XLIX
Hi 110 prazo marcado na clausula XXXUI para a consL1·11cção
das Psf!'adas de ferro que fazem o obfocto deste cnntraclo, ellas
não estiverem tr.rminadas, salvo caso do forca maior devidamente comprovado, a companhia pagar;í pelo execcsso de prazo
as multas de:
200$ por dia, até quatro mezes;
500$ por dia, de quatro até oito mezes.
L

Para garantia da fiel execução deste contracto, dcposilará
a 1~01nr•anhia, no Thesourro Nacional, a caução de 500 :000$ a
q111• sr\ refcrn o n. 1 da clausula IV, retendo-se além disto
parn cada pagamento 3 % que ficarão igualmente deposit.ad113
r.nll!n caução no Thesouro Nacional.
J~stas cauções poderão ser feitas rnn moeria <'orrente, e,
iwsl.e easo, não vencerão juros. ou em apoiices ela rlivida pulilica hra:dleira. Será permittido á companhia, fJrimestralmcnte, substituir por apoiices da rlivida rpublica a import.ancia
. eonespondcnte aos 3 % retidos de cada pagamento.
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LI
Verificada a fiel exei;ução do contra.do de ,('onstrucção,
será entregue á e.ompanhia, por oi;casião do ultimo pagamrnto
definitivo, a caução d(~poHitada na 'l'hesou1·0 Nacional ou na
DP!Pgacia Fiscal do Thesouro Nacional em Londre8, parn gara11Lia do mesmo contraelo, com excepção da imporlancia de
5-00 :000$ cm dinheiro ou apoiices da divida publioa, que continuará detida 1como garantia da execução do contracto de
arrendamento.
LII
A fiscalização das est!'adas e dL· lodo u ::;erviço a ·cargo da
companhia 8el'á incumbida á H.cparlição Federal de Fis1~ali-
zação das Estr·adas de Ferro, ou a quem a todo tcm110 o Uovernu
resolver confi.al-a. As despezas de fiscalização da iconstrucçãu
serão pagas pela companhia por conta do Uoverno, e as d1!s1wzas da fiscalização da exploração serão pagas por 1eouta do
custP.io, nos termos da clausula IV, recolhendo para essl' l'im
a 1·ompanhia ao Tlt1)sou1r·o Nacional a quantia de HíO :OUO:f:
armuaes, •por semcstrns adeantados, emquanto as linhas estivor1)m em coustrue<}ão, e 60 :000$, nas mesmas tondiç.õP:-;,
11uando todas estiYercm em trafego. Dos 150 :000$, rc•colhido:o
durante a i:onstrucção, 30 :000$ serão levados á eonla du
cll,iteio até que •a extensão em trafego attinja aos 350 kiloml!tros, e dahi em diante esta quota será elevada a 60 :000$000.

LIII
Fieará a companhia eonslituida cm mura iz1su jure, e n1J1·ipor isso ao pagamento dos ,juros til' n o/o ao anuo. si não
pagar, dentro de 10 dias das tomadas Lln eonlas, as quota:-;
dn ancndamenlo de que firata a ielausula <JII, ou si nãl) pa~a1·
d1•ntl'o de 10 dias do inicio do ~mncsll'C •a respectiva quota dr•
fiscalização estipulada na clausula precedente, ou si não pagar
dtHtlro de 11° dias da cntrnga da guia do re-eolhimento as multas
que lhe forem imposlas de aceõrdo com o contracto celelJrado
nos termos de sua concessão.
~ada

LIV
Pela iuobservam:ia de qualquer das prcs1mles d:tu~ulas,
salvo caso de força. maior devidamente comprovada, )Iara a
qual não SC tenha COlll!llillado pcna OSfJf'('.Í•a.l, podet1;'1 O (\o\'l'l'IJU
impor mulla de 500$ at<' 10:000$ e do dobro nas reincidcncia~.
LV
.\ renda J11·ul:a da 1:0111pauhia I' as uauções dn que tl'ata a
r.lausula. LI respomkm p<•lo pagamento das contrilrni1.:õ1•s 1)
multas estipuladas no contracto.
No caso de ati•azo, o pagamento das ('.1ml.r'iliuições n multa~
sPrá cobrado executivamente nos termos do art. 52, lettras Ti
e.e, parte V, do dP-creto n. 3.084, de 5 de novembro de 1898.
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LVI
Não terá a companhia o direito de transferir o contracto
de ,·onstrucção e de arrendamento em todo ou em parte sem
o nonsenti1rnmto prévio do Governo.

L:.VII
No caso r\P accôrdo enúrc o Governo e a companhia sobre
a inf.0\ligcncia das presentes cJ.ausulas, sel\'Í esta decidida rpor
al'liikos 11omcadm1 um pelo GovPJrno, ontro pela companhia,
n 11111 f.cN~ciro desempatador pr1íviament.e escoJ;hir\o pelos dois.

LVIII
.\ ~'omranhia. organiz~da rfo rw<'êirdo com as leis P 1'cgnla111011flls Plll vigor, t0r(1 r0pr0s0nta111!0 P dnmkilin l0gnl na TlPpnhl ka .
. \s dnvidas nu q11<';Üfí<'c; q110 sP suscit:arrm <rnt.rr ellas r o
<:nvP1'110 011 Pnlrc clla e os particulares, m;tramhas á int.ellig1·1wia das prrs0nt0s clammlas. srrão rr;:;o!virlas 1fo acriôrdo com
n l0gislnr;ão hrazilcira e pP)nq trih11na0s brazileiros.

LTX

1'

A companhia terá preforencia para a constnrnção de sem;
p1·nJongamP11fm; P ramar:s, Pm i!;oualdadP flp rondicfíPs com
ll11!.T·ns r.onrnrrPnfPs, dnrantP o prazo do contracto.

LX

n

novPrno FPdPral rmittirá titnlos no valor nominal dP

f ?O, f !íO P f 100 011 importanria NJuival0nt0 Pm mo0rln nllrmã
011 rrrmr.f'zll. a 'i % dP juro. onro. e Y:i % dP amortiznr:fín llnmrnl,

r• 0nr.arr0gar:í a :r.omrrnnhirl dP n0gor.iar 0sf Ps litnlns por Rua
rllnfn. " Jogo afHÍS pff0r!11nrln a 11Pg1wiar:ão, n rompnnhia PnfrPgar(t ao GovPrno, como prcco dos titnlo:;: n0gor.iarloR e RPm
iwnlrnma rl0sp0za nara o (}oyprno FPdf'I'al, IH %. do Rfnl valor
nominal para a primrira Pmissiio rlc q110 sp, trata ahaixo.
Para as ontras 0missõ0R o t.ypo s0rá P.st.ahPIPicido dP. romm1nn a'rr.i\rdo PntrP a rompanhia P o GovPrno F.rdP.ral. RAg11ndo
n nwn·arlo rlos 1itulm; hrazi!Piros naR prfü;as rlc B0rlim. LondrPs
P. Paris. f'!aqo o Govm110 Fcd0ral P a companhia não chA1i:uem
a arrt1rdo RohrP o typo, o Gov0rnn pndcr:í rc.alizari' os pagamPnf.o;; Pm dinhci:ro.
Os funrloR sPrão rl8TJORitados para os RP.rviços pr0vistos na
rla11R11la XLVT. m0tarlf1 no Ranro do nrazil. mct.adP no DP11f.Rch0
llank. 0m B0rlim, ou outro banco rm BPrlim. Londrf\s ou Paris,
Ps1'nlllirlo rlc commum arw.tirdo pAln íioverno c a companhia.
A Pmissão rloR titulos scr:í total 011 pa1rr.ial. a juízo rlo
<iny0rno F0dcral. senrlo q110 o total dP r.ada Pmi~são scr:í fixado
pclo r.ov0rno FNlcral rom a companhia P frito ~om a 1lPvirJa
:in ll'r'NJ,,ncia para r0g11 Jaridadf1 rJaq1wl!As pagarn0ntos.
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A primeira emissão será de E '2 400. 000, ou importancia
equivalente em moeda allemã ou f1raooeza, e feita pelo Governo
dentro de 30 dias depois do registro do contracto no Tribunal
do Contas, obrlgando-so a companhia a depositar i:\ disposicão
do Governo, por antecipação da negociação da primeira
emissão, a quantia de E 600. 000, dentro de oito dias depois
do registro do respectivo contracto pelo Tribunal de Contas.
Paragrapho unico. Serão debitadas á companhia e descontadas á proporção da iconstrucção as differenças entre os
,juros pagos pelo Governo, pela primeira emissão antecipada
e os juros que lhe provierem dos depositas acima.
1

•

LXI
Pelo presente contracto a companhia desiste, de accôrdo
com o n. 27 do art. 32 da lei n. 2. 356, de 31 de dezembro
de 19101 da subvenção de 15 :000$ por kilometro, que lhe foi
conMdlaá pelo deoreto n. 7 .868, oo 9 de fevereiro de Hl10,
o ·flttnl fica considerlldo de nenhum effeito.
LXII
O pessoal toohnico, no paiz, será pelo menos tirado, na
razão de um terco, de profissionaes brazileiros, e o pessoal
administrativo e o de serviço se comporá tambem de hrazileiros, na proporção de 50 o/o •
t:

LXIII

Ficam annexos ao contraeito, como delle fazendo parte inas disposições do decreto n. 6. 533, de 20 de junho
de 1907, clausula vrn e seus paragraphos, as conrlições geraes,
<'Sp<'cifkaçi'ícs e tabcllas de preços e os modelos dos bolelins
mcnsaes e informações aos riuaes se referem as clausulas T,
n. 6, XXXI e XLV e final do ~ 1º da clausula XXV, e q1w siiii
os seguintêS.
tl~grante,

AN:NEXO N. 1
f1T.ATTRllfJ\ VIII E SEUS PARAGRAPHOS DO DRCRETO N. fUí3:J, DE 20 llJ~
.TUNIJO DE f9.07, A QUR SE REPERE ;A CLAUSULA T, § li, DAS l)l!g
ACOMPANHAM o DEf1RE'm N. 9.i55, DE 29 DE NOVl~Mnrlll llF

1!H1.

vm

O povoamento das terras marginaes 011 proximas :1 pc;_
f ra<la <11wPrá ser empreh<'n<lillo fl activarlo pela emnpa11!1 i:1.
indPpend<'nf.fl d<' 1111al1pier lnieiafiva do. GovPI·no Fr•dP1 nl 1111
dns F.sl.ados, rle associaçoes 011 rle partrnn lareR.
§ Lº O povoarnf'T1fn df11ef11a1·-se-lia rrierlianfe a loralizaç1ín rl1!finitíva rfo frilllilias. 111' i1mrniµ:ranf<',c;. ihahil11nd11c; ci
trabalhos 1!11 ap:l'icull.11m nn dn inf!usf.ria _ag.ro-Jwcuaría, 1•11m11
proprietarlos de lotes rngulannm1f.e rn<'didos e. emarcarlns, situados á margem ou dentro da zona de 20 kilom11h·os para
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cada lado ·do eixo da ostvada, formando nucleoo ou linhas coloniaes, isto é, estradas de rodagem ladeadas de lotes.
§ ~.º A escolha das localidades mais a1)ropriadas aos nucleos ohdecerá a prévio estudo de todas as circumstancias
essenciaes ao seu desevolvimento, attendendo especialmente á
lwnignidade do clima e salubridade; abundancia, qualidade e
distl'ihuição das aguas; condições orographicas, natureza e
fertilidade das terras e sua aptidão productiva; extensão em
maUas, capoeiras, campos e culturas; area disponivel e tudo
quanto seja de interesse para mais proveitosa collocação de
i111migrantes estrangeiros.
§ ::l.º A escolha das localidades feita pela companhia, fica
f'u.ieita a estudo e informação do respectivo engenheir-0 cl11•l'e
da fiscalizacão, exame e acceitacão do Governo Federal.
~ 1." O plano geral, comprf'hendcndo a divisão das terras
rm lotes, area destes, estradas de roda::;-em n caminhos vfoiuat's
po1· construir, e typos dn casas pal'a immigranles, será sulJ111dtidn IH~la companhia :i approvar,ão do Governo Federal e
1•\'Pr,11 tada na conformidade do ,que f1'1r app1·m'ado, s"l' 1w11a
ik nfto serem prestados os auxílios r J'avor<'s ile q1rn t rnta o
~ 1 7 da presente clausula,
~ ri." ,As terras necessarias para os nucleos ou linhaR co11111 i:ws srl'ão adquiridac; prda companhia, por compra, con1;1•ssii11, ou ac-côrdo com os Estados ou com os propriet.arins,
pt1df'1ulo, ll\Jandn necessarin, realizar-se a desapropriar:iio, de
:w.l·•'11'do cnm a disposição ronst.anfe do n. XIIT, let.lra 11, do
al'I igo 35 da lei n. 1.617, de 3:0 de dezembro de i!JOü.
~ G.º Em cada lote, nas proximidades da r:asa de mor:~fa,
a 1'.0111pa11hia far:'t preparai' o terreno para as primeiras eult 11ra!'l.

§ 7 ." Sempre que, a juízo do Governo Federal, a situação
do 11llt'l"o ou a quantidade de lot.rs ruraes r.xig-ir o prepa1·n
dn llllla s1;cle ou outra povoa.ç.ão, a ('.ompanhia furula\-a-Jrn,
c11111 n.~ c11111prtenlrs lot11R m·hanus r sr~guncln n plano appl'o1·:id11.
~ 8.° A' proporção que os lotes formn firarnlo p1·omptos
n se1·virlos pnr viar,.iío I'Pg1tla1', s1·1·1ío lof'aliz:ula·;; as f'a111ilias dn
irrn11iµrant.c~.
~ !'!," :\ 11nmpanliia mantpr·:í,
1iiP11t f'S ao s1•11 alcance, um se1-vico

pPlos nrniofl mais cn11vPrll' 1iropaganda no ext.e1·i01·
p:it·a a \l'nda dos lotes, devi<lanwntc rlernarca1los e preparailoH,
a ir11migra11trs rxercitados em traballins nr; agl'Ícullura 011 <IP
irul11st.ria agl'O-Jll)C\laria; rm ordl'm a, nos nws111os, virPni 1·st ;1 Jw lr1'.<•r-s11.
~ l O. O Governo Fcdi;ral pn<lcr:í. autorizn r ou \H'omo\'l'I';
por· sua 1·.1rnta, a int.roduer,ão ifo irnmigranlr~. dest.in:vlos aos
111ll'li•11,.;, 1~onr,edmHlo passagem desde o porto elo paiz de 01·ign111 at1'• ao pnl'lo 1!0 1lf'st.ino, bPm CllfflO os nwios de 1ll'sernl1arrp1", l111s111.,]aJ.;·1·111 1'. trnnsporto ali', ;'1 l'Sl:wfío r11ais p1.,1xir11a
d11 llllf'.]eo.
~ 11. rO r;P1·vi1:.o dn lol'.ali;r.:11:ão, inclusive :11Jxilins p1u·a 11
p1·i1111•ir11 nstalHd.,,eÍ!111)11t11. 1·or·1·1·r:i a 1,xppnsa': da r"n111pnilltiR,
qw) Ut'\T<Í l'or·1w1·.er ao.~ i1u1n1igra11fnR ·l'Pc1'111-·cl1t>gad11:< f PITarnenlas 11 se111tmtes, o proro1·ci011ar-lht•fl, ~.,.mp1'1'. q11P niio
houver inrnnvenient.e, trabalhos a salario 1rn r·st.ra1la 1111 nas
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proximidades do lote, afim de se tornar facil a manutenção
dos mm;mos, fazendo-lhes, quando preciso, adiantamentos em
generos alimenticio;;; ou em moeda, até a primeira colheita.
~ 12. Os lotes ruraes, com as bemfeitorias que tiverem,
sPrfio vendidos aos immigrantes, mediante pagamento á vista
ou a prazo.
~ 13. O preço dos lotPs e das casas e as condiç.ões dP pagamento dependem de approvação do Governo Federal, que
se reserva a faculdade de exercer acção fiscal sobre tudo
qnant.o fôr de interessfl para a prosperidade dos colonos P
relat.ivo aos direitos que lh()s são garantidos.
~ 14. A companhia ffoa obrigada a facilitar o t.rarn;porfc
rim; prnductos coloniaes, concfldendo abatimfmf.o ou reduc(;fío
rln fr()fes na .razão dA 50 % das ta•rifas em vigor, durante
l'inco annos, a .contar da data do estab()lecimfmto da primeira
familia om lotfl do mrnleo colonial. cuja fundação se realizar
nas condições deste contracto, ou rnr emprehendida pela Unifín
nu pPlos Estados. J)Or associa~,õos ou por particulares, com a
localização de immü1;.rantes estrangeirrn:i, como proprietarios.
§ 15. A companhia proporcionar.á aos immigrantes localizados todos os meios ao srn alcan{'P- para o mrlhor benenr.iament.o dos productos, animando a creação e o incrfllmonto
<le pequenas indwürias: promovPrá o estabelecimento de PSoolas de instruccão p.rimaria •P profissional gratuita e dr
campos de experümcia e de rlemonstração, e construirá tem pios vara o culto religioso professado pelos immi'grantes.
illt § 16. Os immigrantes f)Strangeiros, como os nacionaes, gosarao rle inteira liberdade dentro da lei e nenhum genero dP
cultura, de commercio, ou industria, lhes será vedado. desrlP
rrue não se.ia contrario á segurança, á saude e aos costumrs
pnblicos.
~ 17. O Governo Federal concederá. a titulo de auxilio,
os seguinti1s premios á •rompanhia. se effectuar, r,om r~gulri
dade, a localizacão dP immhrrantPs. Pomo propriPtarios. nns
f.Prmos deste contracto:
1º. at.é 200$ por casa construida em lote rural uma vez
rrue se.ia do ty1po officialmP.nte app1rovado e perhmça a fnmilia de immigrantes;
2º, por familia de immi.grantes, introduzida do estrangeiro, á cm:ta da companhia. e não .iái ,residente no pair., localizada em lote rural:
a) aM i00$, rruamlo a familia contar seis mezes de lor,alizada;
b) até 200$. quando a familia estiver ha um annn lor:ilfzada e lbouvi1r rlPsenvolvido a cultura ou eriaç,iio com animo
fie continuar;
3º, até 5 :000$, por grupo rle 50 lotes rnraes, occnpadM
por ·familia;;; rlP immigranf,es, •fJUe. no mPsmo mrn!Po, e. rlPnfro
de dois annos após pffoet.iva Ior,aliza0ão, houvi1rem rPcPhidn
os títulos definifiYos rlP proprirdarles dos respPdivos Jof Ps.
§ 18. Quando os immigrantes não forem introrluzir!os rio
estrangeiro á cul'lta da companhia, obriga-sA ella a localizai-os
nas mesmas condi•c.ões dos rr1ie houver introduzirlo, mnrlianf P
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a concessão dos premios dos ns. 1 11 ::i do para:5rapho antecrffonte.
~ J 9. E' licito a companhia obter rios Estados infrressados
qnarsquf'lt' ontiros favorrs r auxilios, além do::; que constam
do ~ 17.
~ 2:0. J\ companhia sujeita-se ás medidas regulamentares
im;tifu irias 011 mandarias olls11rvar pelo GoVf~rno FPderal. em
ll•~rn rlo sc1·viço de colonizai;ão.
~ 21. O Governo Federal obriga-se a solicitar dos governos estaduaes cessão gratuita á em preza das terras rlPvnlu tas marginaPs ou proximas á cstrarla, para serem coloni?:arlns nos termos deste contracto.
~ 22. 08 auxilios prestados á companhia pelo Governo Fcr!PraL para o povoamento rias terras comprchendidas na zona
pnwilegiada da estrada, serão limitados na mediria dos rP1·11 !'~ns para ()Ste fiim consignados no orçamento.
~ 2::l. A companhia apresentan<i. para cada secção de 100
kiJ.mnPtl'os rlf' Pstrada, o plano geral dr organização rle cinrn
11111·Jpos cnloniaPs. trndo no minimo caria um 100 lof.()s rura.Ps,
apropriados á agrirnllura ou á industria agro-pecuariri.
Os prrizos para preparo r constituicão rl11finitiva rlrssrs
nurlt•ns ;;;Pdin rir dous annos. a contar da data ria app1·ova1;fio
dos Pst.111los d11finitivos de cada trecho pelo Gov()rno.
~ :? '1. Por falta de cumprimento do disposto no paragraphn anterior. o Governo imporá á companhia a multa <111
:?O :.000~ r n 11nhro na reinr,id11ncia.
ANNEXO N. 2
CONnJÇÍÍER fiEK\ER, 'l'ABELLAS DE PREÇOS E ESPECIFIGAÇÕES PA!l,\ A
t:ONSTfl(Tr.Ç.:\11 DOS PROLONflA !\TENTOS, RAMA ER E J.Jf: \ÇÔES.
r.oNl~on~rn o ESTABELECIDO N.\ r.LAl'STJLA XXXI, ~ :·. Ili\ l'IU>S~1NTE

CON'l'HACTO.

I
DISPOSIÇÕES PREL!MlN.\RES

Alrf.. 1.º A r.ompanhia ERtrarla r!P Ferro Ranta r.at.harin:i.
r]()yrnrln trr plrno ronhrdm1mto não só rias ohras 1111r ('OTltrridnn. mas tamhrm rias r.irr.umst.ancias locnAs . fira ohrigad:i
a rlar-lh11s inteira e r'ahal Pxer.ução, a contAnto ria Repart.ição
FerlPral dr Fiscalização das Estradas de Ferro r de rir.c/\rrlo
rorn ()Sfe contracto, com as presPntPs condii\-Oes e com as esflf'cifir,ações que o acompanhaim.
ArL 2.º Para garantia ria fiel exPcução dPst.e contracto
rlnposit.ará a r,ompanhia no 'T'hrsouro Nacional as quantia"
.i:í. a1111i mencionarias e qtw s1í poderão 8er 1Pv1nt.arlas rlepoi<;
rir pl'PPnr·hiclas as formalirlai!Ps tamhem .iá mrnrionaclris 1ws1P
111Psrnn 1·11ntractn.
Art.. :l." Em raso rir incx11cução. dPstP ,ronf.racf11 pnr partP
rln 1·rm1pa1111ia P rm ·1]11alq1wr cnso de reRr\isãn a flllP ella por
srns acl o~ 011 om issi'íes rler Jogar. pnrrlrrá nm favor tio Est.arlo
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conforme estipulaim as presentes clausulas, as cauções que
1ivcr feito, nos termos deste contracto.
,J\irt. 4.º Este contracto é intransferivel e a companhia incorrerá nas penas nelle estabelecidas si o transferir a 011f rem sem o consentimento do Governo
II
EXECUÇÃO DAS OBRAS, PESSOAL DA F.MPREITADA

Arf. 5.º Fica livre á companhia, independente rle aulo-rizaçiio do Governo, suh-empreil.ar parte das obras, fi'Cando
porém, mantida a sua rr.spornrnhilidaide perante o Govern,;
" Sf'nrlo elln, por seus rnpresenlantes lcgalmcnlo co11Rtif.11irlos,
a imic~ admit.lida a tratar com o 1Governo.
IOs 1mh-emprrdf.eiros serão considerarlos para todos os efff'itos como moroR agentcR ou reprr.sentantes da oomJlanhia,
fJIJP, porf.anto, ficará sendo a unfoa responsavel perante o Govemo por tudo quant.o fizerem os sub-empreiteiroR n fam!H'n1
por f.udü que ilisser respeito aos trabalhos destes, inclnsivP
f rahaJ.ha<loroA e pa:gam,mto de salarios.
Art. 6.º A companhia assistirá por seus represent.anf.r.s
n. nxrcução das obras com a frequenoia que fôr necessaria
a bem do serviço c a1Jompanhará. oA engenheiros 1mcarrf'1:rnilns
ria fiscalizar,.ão em snas im;pecções, sempre que estfls n rnqq-isitarem.
,A: companhia deverá ter rí'presentantes residindo no lnral
fins trabalhos, podendo estes, porém, de conformidade com as
clarnmlas do contracto, ser substituldos por procurador irlonro
a .iuizo do Governo, legalmcnte ,r,onstituido, com poderes plflnns
n PSpMiac8 para J'MolvAr rl<fünit.ivamente sobre a nxe1J111;1in.
"lnssl f>ir,ac.íln n ava liaçfío rlas nhral'l. n fazer pagiamnnfo aos fraJ1alharfores.
Art 7.º Ri a companhia ileixar fie cumprir o rli8pnsfn
na f:egunda pari.e da condição anterior, após o aviso prPvin
rlc frf's ilias ou Ri seus re.prcsenf.anf Ps não ex11c1ltarcm a<: 01·df'ns rlc Sf'.rvico q1rn rer.eherPm ria fiR1Jalizac1io Rem fJ11n aprr'.<:Pnf Pm os motivos no mesmo prazo, proceder-se-ha á. revPlia
ria compnnhia, que nenhuma reclamação podPrá levantar cnnfra
o ífllo SA fizer ou <'Ontrn o -reAultailo rfo qu11 se fiwr 011 ft11•
approvailo P(lla fiscali?.aoão.
Arf,. 8.º A companhia f.f1rá parUcular cuidado na flf!rollm
rio RPll pnsBoal, nlio àdmittindo p ara administ.r11i!Dre:;, rff'ifores, mrRfrn do obra e oporarins senão pesBORfl íflle Af1 l'Pr,nrnmrrufom pola f!lHl prohidarln e aptidão, fioo.rnlo a mnsnrn
companhia re>inonsavPI pfllns rlamnoA causados do occriT1rJn
com a ler.islaciio hraziIPira, salvo quanrlo taes prPjuizoci proviPrnm infwHavPlmenfo flp oxPrrn:-í'ío rle ordPnA rlc srwvir:o !'X ·
pr;.Jirlas pnla 'FÍB1Jaliza<,1ão:
Arf.. fl.º DR flmprfli;m<'ln8 ria eompnnhia que commetf.PTf'm
neto~ dfl insuhorrlinação, irnprohi<ladn ou 011troA que lornf'm
inconveniente a Rua permnnen{liR no servi:r;.o, serlio rf'movi<lo~
ou de11oedidos, conforme o exigir o enlgenheiro-o'lrnfe <la fiscalização.
1
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Nesta ultima disposição comprehendem-se tambem . os
sub-empreiteiros.
·
Em qual.quer hypothese poderá haver recnrso, para o
dir'ecfor da Repartição 'Federal fie Fiscalização das Estradas
rlP Ferro.
Art. 10. O numero de operarios de differnntes classes e
o dos vohicnlos a empregar diariamente nai:; obras será sempre
pmporcional á quantidade de trabalho e ao tempo em que
r·sf r~ tiver de ser executado.
Afim de que possa a administração verificar si as obras
niarclrnm com o conveniente impulso, a companhia fornecerá
(1 l'iscalização, periodicamente e nas .épocas por esta fixadas,
a relação do pessoal e do material de sorviço empregado
nos di f'fcrcn!es trabalhos, com declaração da profissão do pesso1 l.
A afiscalizaçã-o poderá verificar a exact.idão dessa rela<:iín r) a companhia por sua parte dovcr:í f:rnilifar-lhn º"
111f'ins que forf\m necessarios para esse fim.
1:\ rt. 11. A companhia é obrigada a tor of1 operarios do
iomm; <'mprcit.adas pagos cm époc.as regulares, ficarnlo sujeita,
''nso não o faça, ás penas do 1contrwcto.
ORDEM DR SRRVIÇO

Art.. 12. 1811mpre que nestas condicões geraes ou nas espocif'icaçõt's rrnnexas se falia em fiscalização, entende-se o eng-onlwiro chefe, chefe de seccão ou en'§renheiro rcsirl1mte, -iiJUC
por parte rio govprno tem a seu cargo a direcção. classifkação,
rrn~rlição e fiiicalizru;ão das obras como represent.ant.e da Repa l'f ii;fio Federal de Fiscaliza,ç.ão rias Estrarlas de Ferro.
Art. 1 '1. Todas as orrlern; rio Rorvi~o serão rladrrn pela fis1·:il ização, por escripto .
. srn·ão numeradas e entrPguPs á companhia. qur rlolla<:
pnss:m't recibo e de identico modo se procederá mn rclacão
:ís nlisPrvacões ou reclamaçfü's que a companhia haja de npre;;erlf :ir. motivadas por estas ordens, devendo ser aprcsPnf.arlas
laPs nhst'rv:ições 011 reclamaoões r!entro rfo trrs rlias 11fPis.
1'nnfados do rlia em ,que forem enlregues as rde.rida;;i orrlrrns
:í 1·ornpanhia, salvo motivo de força maior.
A1·t. t 1. As ordens de serviço devflrfio ser irnme<li:ifan"·nf P
n1111p1'idas pela companhia; si, porém, Asta ent.ender que rla
sua execução resultam-lhe preJuizos contra os q11aes tenha
dn r0r.Jamar, fará sustar a obra em questão o SB enf.f\nrler:í
com a :fiRcalização dentro rlo prazo rlfl t.res rlias utois a que
R1~ r·pforn a conrlição anterior, corrrmrlo por conta e rii:;co da
con1panhia o que ella fizer rim contrario da prPsentc condir:iín
" SPlll !lir11it.o a indemnização, qualquer que soja o motivo.
Ar!. Hi. Ri a fiecalizaçiio, não acceitando as razões aprP"''Jtf:td:is pl'la r'>mpanhia, r11iternr-lho aR ordens de serviço P
""ª 11iín sP confnrmal' rom Pstas, a fiscalização podPrá inl.i111a l~a parn satisfazPr' denf.l'o d1\ um prazo <)pfp1·minado. l~ssn
p1·:iz10. ~:tl\·n ns casos IH't:rr•nf Ps. nfío sr>r:í inf<'rio1· a 10 di:1s. '.I
cn1!1 a1· do da intimação.
Expi1·at10 o~so prazo, Fii a companhia não Livm· f'X01\11fadn
as disposições prcscripfas o apre~NJf.awlo q11alqnPr l'Arurso,
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a "fiscalização communicará o occorrido ao director da Reparf.ição Fedf\ral de Fiscalização das Estradas de Ferro que se
nã_t) <for provimf'nto ao referido r0curso, poder·á ord~nar qur
se.1am as obras executadas administrativamente. correndo as
tf•·swzas por conta da companhia.
·
·
. DPssa resolução poderá a companhia recorrer para o Mi111:-d l'O da Viação, qmi resolverá em ultima instancia.
Para palgamrnt.o das despezas e ajustP de contas com a
companhia será. observado o que dispõe a respeito o capitulo III.
Art. 16. Nenhuma reclamação de emprestimos será acceita
·
quando baseada em ordens verbaes.
ENTHEUA DO SEHVIÇO Á COMPANHIA

Art.. 17. Os terrenos que tiverem de ser occupados pela
estrada r, suas dependencias e aquelles donde se houver rlf'
Pxf.rahir, por dPcisão da Fiscalização, pedra para as obras,
srwf'w rmtrrg-nes á companhia pelo procm;so rstatuirlo no seu
1~011 t racto.
Ralvo o dispo;;;fo no artigo seguinte, a companhia porler:í
u ti lizar-sf' desses terrenos tão s6menfe para os fins rlesi~nado~.
rl<wf'mlo ohter á sua mista os terrenos que tenha neee.~sidade
de occupar para outros .quaesquer fins.
Airt. 18. Na faixa de tf'rreno destinada ao estabelecimento
da estrada será permittido á wmpanhia, se assim o ent.ender
a Jiiscalização, levantar rand10s para abrigo dos operarios, d<~
posit-0s, armazem; e outros misf.eres da empreitada.
Em tal caso essas wnstrucções, menos o material da cobertura. as portas e as .iane!laR passarão ao dominio da estrada, sem indemnização alguma, logo que por qualquer causa
cessarf'm os trahalhos rfo companhia. a qual se.ia obri•gada a
rJm;oeeupal-as e tamhem rf'lmovf'l-as se assim o exigir a Fisr,al ir.ação, tudo no prazo de tempo que esta lhe determinar.
Art. rn. AntAs <fo encetarAm-se os trabalhos rle cada treeho a companhia recehe1·á da Fi~calização o mesmo ti·eehn
marcado com estacas que inrliquf'm os accidentes do l•>rreno.
Pntradas dos cortes, etc., e tamhem as notas do perfil lon~i·
fudinal. f' mais documentos a qur Re refere este contracto,
fieando sob a rf'sponsabilidadf' da mesma companhia a conservaç.ão das estacas bf'lm como as despezas que a administraçãn
houver df' !fazer pela remO!r.ãn ·011 desarranjo das mesmas.
Art. 20. Para a execuç.ão de cada uma das obras de arte
que fizerPm parte da Pmprnit.ada A á medida que fôr nnrrssario, serão fornecidas á .companhia cópias authenticas dos
desAnhos, bem como as notas competentes e respectiva locaçãn
no terreno. Os originaes dAsses deRenhos e notas rubricadas
pela :Fiscalizar.ão e pela companhia, !ficarão arcJhivados no
eRcriptorio da Fiscalizar.ão.
1

AL1'ERAÇÕES

Art.. 21. Na f'xeeução dos trahalhos a companhia seguir:'1
fielmente aR presenteR condições e especifir.aç.õefi, as 1n?irar.ões dos de,;enhos que lhe fomm fornecidos pelo engenhe1r0
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encarregado das obras e a::; ordens de serviço que por esse
lhe forem dadas e não poderú fazl't' alterUl\,':io algu111a sol1
IJl'IHI de dl,m-O!Íl' a obra feita e rccunst.ruil-a ú sua lmsta,
de 1ml'feitu accô!'do com as referidas ('.ondi\,'ÍÍl'.'i gel'ae::;, especil'i1~a\i.Ões, desenhos e ordens de se1·viço, ):\i a companhia se
n·e11;;ar a cumprir c;;ta ultima disposição, s1·1·ú a obl'a d1•1nolida e reconstruida ou l'l'Parada e nwdifil·ada pda adrni1li!'I ra1;i'i1i da t•sLrada conernlo por conta da 1·ornpanh ia as d.,,,_
pezas, as quaet> sel'ão deduzidas do pritueiro pagarnl'ut.u. O c11gP1tl11•irn chefe vod1!l'á dispeusar a companltia dessa demoli1:i'in
11u 1·,.pal'a(;ão q uaudo ent1•ttdcr lJ uc, apezar da allen~1:.ãu fp i 1a,
sr•in ordem ·competente a obra ::w acha em e11ndi1;.õ"s dn ,;1•t·
a1,r.1:it.a. Neste caso, 1wré111, serú a i;ompanhia paga u11ii;a11wLil1•
da obra realmente executada; e si ct>la fôr superior ú ord1•trnda
11:10 1111· sPrú eout.ado o excesso que ,pcwveutura lli!H'CSl'Hte ern
·l'del'encia ao vrojecto, cspecifii;ações. de. A disposi~fw dL•ste
al'l igo a!Jl'at1g(' todas a~ ohl'as da l'In pn•itada. 1:11rks. a l .. 1·rn,;,
"l1t·as de• arl1'. 1•difii;ius, dl: .
. \rl. :!:!. ~i 1J l•t1g1•11l1Pil'1J 1'.l1dc r11lc11dl'l' 1·1rn\1•11il'11l1· al11·1·ar a direcção da estrada ou os prnjeetos das ubrns 11u1•
l1ou\1•1· I11a11dado ex11eutar, ac;sim o ot'dc11a1·{t pol' l'St"ripf11 :í
L"u111pa11l1ia, 11ue 11 eumpl'irú logo flltl' l'l'eebcr 1•s:<a onli·111. .salvo
q ua11do rut:oner pal'a o elidi' e dei llenal'tição Federal d(' l<'is1·al izaçãu das l•:stradas de Ferro.
Art. 23. Si das alterações a que se rnft•re a e1J11dii;:io a11ff·1·ior rl'sultaT abandono d1• obm lfoit.a ou (:11cdada, scl'ão
··~f as 11H•d idas ddinit.ivauH'HLc tomadas, seu Yalor m·edi~do
(1 1·1J111pa11liia ,.;11111 qun 1.c«nha 1•stia, dirrdto algum a qualqLint· ind1·11111iza1:ii11 po!' 11wLin1 do a.ugmenlo ou tli111i·uuiç.üo de trabalho
prnv1•ninntc destas altera(;ões.
,\1-t.. :! í. As altPrações qu1~ pol'vnnlut·a tivrn·p111 de sof'l'r1•1·
as obras dt•pois de euLl'cgu1•s os rPsJJe1·l ivos d1•s,.11l111s appr11vad11.s ;í 1·m11pa11hia, dev1•ri'io eil'l' imlkados 111:sks e l'Ill ol'dl'lll
d1• s1·n·i\,'o e assignadas 11elu chf'l'e de Hl'l'•;<lo, sP111 u q111\ 11:ln
d1•v1•1·ú a companhia 1•xcculal-as, solJ pena de irwo1T1•1· tliJ lJlli'
di,;11111· o art. :!l.
,\.s 11!f's11ms alk1·w:ões d1)veri'iu sPr 1rn•1wi111tadas nos 111·i:.: i11a1·s a q111\ se 1·ef1•ru o art. :!O ,. s1•1·f10 t·ul1rii·adas p('la 1·.0111pauliia " w·J.J eugenheil'o ehefe.
(j11a11do porventura v1•11lia a appan·1·1·1· qualqu1•t· d11yida
ou L'u11lnsta1:ão mitre a eompauhia e os m1g1•uhcil'ns i1H\U111hido;;
da l'isl·aliza\,'ão da 1•strada, p1·ov1•1tic11te do d1\Sf'nl10 das ohl'as,
d1·1·idir;í o 1•ug1·nltcil'o !"l11•ff', tPndo <\Ili 1·011side1w.:i'io s1í111p11l,1)
o qu1• 1"011sla1· dos rel'eridos ol'ig·inaes e das onli•us d1\ sf'J'Vif!o.
,\NllAl\lENTO 11.\i:\ 0131l.\S

.,\írl :!S. A l'O!llpanhia dal'á Jil'ÍIWipiu aos tsalmll1os dl'IJ!l'O
do prazo do ôO dias, contados da data da l'Ht1·o~a dos 1•-;f11dns
" flw;11;i10 pl'!o f:on•1·110 da <'Ili qu" 1110 f1)1· 1:01111111111ir·ad11 pl'fa
l'is1·ali1.a1.:i111. n1so l1·L1lia l'<'il11 ns psludos 11ns fp1·111n' dr•s[P
1·011f1·af'.lo, l'i1·aLido su.iPita :is 111tdlal-l l'Sli11ulada;; li'''''' 1111·s1110
l'111dr·af'.l.u, pl'lo não 1mmpri111P11t.o Lkst.a prf':-Wl'ipefw .
. \J'I. :!li. Os trabalhos d('\'•)l'ão sor co111'111itlns d"1drn do
prazo de tempo estipulado neste contracto, a conlar 1Ja •11Psma
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daLa referida no artigo anterior, fioondo a companhia sujeita
ás penas nolle estipuladas polo excesso daquelle prazo, salvo
força maior, a juizo do GoveiNlo.
Art. ~7. A co111vanhia encetar•á os traLaU10s pelos po11I o:;
q1w lho forem designados e no tempo que fór dnterminado !'(•la
JiHcalização, nm ordem escrivt.a, dando a cada um des~us 1mhalhos maior ou mo110r desenvolvimento, tudo ·uo sentido das
olJras serem eoneluidas dentl'O dos prazos eo11trnctuaes.
A marcha dos trabalhos ficarú intuiramente sob a dit·t•eção
do director da llevartição Federal de Fiscalizacão das Estrada~
de Fel'l'o, seguudo as i11fot·maçõ"s que recl'Lt•r do e11g1.mliei 1·u
enca1·1·ogado da chefia dos serviços, podendo sustai· tJ11alq1H·r
delln;; ou determinar tfuc uns sejam feito& dt1 ['l'cfot·ew·ia a
uttl.ro;;, segundo a convouiencia do serviço, sondo a eornpanh ia
indemnizada do;i prejuízos deconentes de tal medida, avaliados
1101· arbitramento constituindo ua fórma de seu contracto e
salvo as prorogações de IJr·azos quL' sejam consequencia d1: taes
providencias.
Arl.. ~8. ~i, [JO!' insufficiencia dt\ meios 1lt: nxt•euçii•J. a
co11~1.r1wção tle 1111alt11wr trecho ou tle qualquer oJH·a isolada 11üu
f1)1· ·~111ietada 1to vruzo del1:rnli11ado vela fiscalização ou não
pro~1·.g11ir com o uecessal'io impulso iiarn 1111c J'iqun eo11d11 ida
dmil!·o do prazo fixado pelo eo1tlrado, a juízo da fiscali1.a1:f111,
01·du1ia1·ú est.a o prnciso augrn1~nlo de p1~ss1ml o rnalt·rial. q111· :1
cutA,lP!lBhia devPrú nmlizu1· de1ttl'o do 111·aw 11ue llin ft)1· Jixado
p1dã mosma fisoalização; si, expira.do oste prazo, não tiver a
eom1Hmhia •eumvriuo a onlom e não apresentat· motivos jusfificalivos que a inhi!Jissem de cumpril-a, JH'ovidetwiai·ú a fisealização de ancôrdo com este contracto.
Si forem aecelf.as pela f iscai izaçtio as razões ap1·es1,11 Iadas
vnla companhia 11ue a inhi!Jiram dP realizar o rd1.•l'id11 allgrnnnto, no prazo fixado, voderá a 1fiscalização prorngal-o;
finda, poróm, ns~;a prorogação, si não esliver cumprida a ordn111,
<1ual•1uer que seja o motivo, proceder-se-lia como esl(t dd1·rrni1m~a primeira parte desta clausula.
Art. 29. Quando se dê o caso do suspensão gornl 011 de
abandono geral das obras ou da maior parte destas po1· pari 1•
da compa11hia, vrncedt•r-se-ha de accôrdo com ai; pre::<e11f l'S
elausulas.
Si a suspensão e abandono forem parciacs, procedee-se-l1a
de conformidade com o art.. 15.
Considerar-se-ha abandono não só a completa falta de operal'ios nas obras, colllo tamLcm a do emprego de O[H'1·a1·io~ ('Ili
1tu11wro tão insufficicute que demonstro por parte da cP111pa11hia desidia ou proposilo de fugir á execução dessas ohrns.
Salvam-se os casos extrnonlinarios e indepcntle11l1·s da
vontade da companhia, rccoulwddos ajuizo do OovPmo.
Art.. 80. Si o andnmcufo daR obras fi)1· pn•.i11di1·ado po1·
qualquer oousa independente da oompanhia, terá olla diircifo
a uma prnrogacão equitativa nos prazos Pst.ipulados ncsl1· 1·1111trneto: uuncfü por1Sm, se vodcrú esquivará sua cxee11ção.
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MODO DE EXECUÇÃO

,\l'l. :J1. Nenhum trabalho será executado pela corn[lanhia
sem que proceda ordem eSCJ'iIJta do chefe da sPer;iio, a f]trn111
r·ompete dder111iuar o trabalho a executar e a ur:ca,,;iiio 1·111 11ue
dC\'1•1·á ser Jeito.
Correrão vor couta e rbcu da eomvauliia Iodas a:; obras
q111: t•xoculal' sem aquclla on!Prn ou de encuuLl'O <'is .i:í 1·pcehidas, fiea11do ella sujeita a dcrnolil-as á sua cusla, ,;i assi111 o
e11L1·1Hk1· conveniente o eugenheiro chefe.
A1·t. 82. As obras serão executadas segundo as rngrns de
al'I e r:om pe1·feição e solidez, a contento do eug,::11Jieiro elwfe e
d•: :u:cônlu com este contracto.
Al't. :J::l. A companhia em1iI"egará materiaes do SUJH:r·im·
q1mlidado, ajuizo do engenheiro chefe, devendo !'ernover ú sua
r:usla os ~1ue forem recusados por insufl'icierwia de dimeusõr~s
011 por m>á qualidade. A remoção ser:i feita pela arlministrnçiio,
se a eompa11hia recusar fazei-a, conendo por l'onla da mesma
todas as despezas, tJUe lhe serão debitadas.
A approvaçfto de qualquer material a empregar r:m o!Jl'a
(•'>i1111: a 1·owpa11hia de responsabilidat!e vela qualidadn 1: 1:111I""'~º do 1HPsmo material.
,
Art. :n. Quando a companhia tonlra de de111olir as obras
pt•1·l.••1we11!•::; ú admillistração da estrada, IH'Ocedor{l a e:-!.~r~ tl'ahallro d•: tal modo e com tal cautela que o.~ maleriar:s Jll'OVe11i .. 1dl's da r!Prnolição possam ser devidamnnle utilizados .
.\rf.. ;l::í. 8i 110 poriotlo de co11str1ier,;ão das ohl'as r• em q1~al
q1w1· f1·1H110 antes t!c seu recebimento t!dinitivo, a ad111i1iisll'a\:ão J'l'l'o11lwcer ou 11resumir que lia vieius de cxccu1;ão Plll
q11alq11t:J" oln·a em andamento ou construida, sorú ella demolida
'" rer>,or1st1·11ida :í. custa da compau!Jia, no caso em ·que se Y1·rifiq111: a cxisleneia de faes dcfoitos, 1', !IU easo co11f1·a1·io; ú r"usla
ria :ul111inistrac,ão.
ArL. :w. As cspecies de trabalhos uiio !•l'evistas 11esl.1: .co11t mel.o <~ fabclla de preços serão execu lados pela rnm pa nl 1ia
nwdiantc ajuste prtívio com o engenheiro elide ou cu111 o dil'f'cfoi· da ltcpartição Federal de .Fiscaliza1;ft0 tias l•:sf,radas de
J<'<>,l'!'O.
1•:111 caso de dPsac1~ôrdo dr~ rireço, procr•,drn·-sc-ú ao arbit m1111~nto, coll forme os termos deste contracto.
A l'f.. ~n. AJ,;m do mais que se tlcsigHa1· n:u' especificações
011 110 c"oulraclo, correl'ão por conta da cumpanlr ia; 1·011sl,nwção
dl' 1·a11r.,lio:<, barracões e abrigos para operarios e materiaos
"'"~fi11ad•1s ás o!Jrns, o descobri111ouLo e al.Jcl'lul'a de pedrnira;,
o fu1·11r•cinwnto de apparel11os, ferramentas. ut .. u~ilios, andai111••s, (',im!Jr·C's, illuminação e as dr:mais dcspr:ias accr•s,;•Jl'ias ou
l'\<'llluat"s r1111• J'or1m1 npccssa1·ias para exccw;iio das o!Jras, pol'
sr: ol'o11sirlPrar í}lW totlas são co111prP!1r•ndidas nos lH'l'<'.Uti dr•sla,; .
. \rt. .. :~8. Nn11h11rna inde11111izaçiio sel':'t r·o111;,.iJida ;i r·o111pa11l1ia por prej u izo, 1ie!'das <' damnos fll'll\'<'llien f,p,; dr• 11•rnpo
dPsl'a\·ora\·nl, m;ío estado ou falta de carninlros n lwm assim
JH•lo q1w n•s11ltar da rwgligPncia. irnpr0.vid<'ncia. falia r!P l'<)cul'sos e 1~1Tos ou m:i administiração da !lll'Sllla .c-ornpanliia ou
tio .~cu pessoal.
Exccptuam-se os caso::; de força maior, a juizu do Uu1 l:1·uo.
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Art. 39. Todo u material que se extrahir das cavas ou de
demolição de olmL8 pcrtoillCJentes á estmda é propriedade desta
e será emprPgado na l'ot·mai;ão de atmTos ou dt~posilos nus
pu11los que l'ot·t,111 i11dil'adrn; veios engenheiros.
O lllaterial d••po,.;ilado Jical'ú sob a guanla e J'""i'"t1sa!Jilidadc da eompanhia, que dclle podl•rá utilizar-se tão s•'•n1eute
nas oJJI·as da estrada P quando varn isso tiver ordt•m l'XlJI't'ssa
do (1ngcnlieirn, J'azcmdo-se no valor da obra o desconto propoi·t·ional ao valor do mesmo material.
"'\rt. !iO. St'I"iio l'm1sidurados p1·opl'iPdade do ]<;,.;(ado os mi!H'rat>s, fos,;eis '' l'!ll g••ral todos os oujedoíi de 0u1·iusidadt',
valo1· al'tistk.o uu scil•nlHko, .que forem encontl'ados 11as Pxra·\ a(;ÕPs que st• fizerem parn formação do lo•ilo da t•slrada t• 1:011strut·çfw das ouras de arte ou na demolii;ãu de ouras 11erle11centes á e::;trada.
Taes objt"clm; duH•rão S•)r Pxtrahidus co111 1·uidado ,. a
r·o111 panh ia o:; f'Ill1· .. gal'ú ao engenheiro chefe.
AI'!. 'i 1. Todo o makrial 1 fenamentas, appart•l11os t'. u
p1•s,;oml q11t~ a •·0111panhia huuv•·r de Pmvrrgar uas uiJra,.;, qua11do
lenham d1• :-<nl' lrnusporta<los para estas rida eslrnda •.•tu lrnJpgo, pagal'ão os fn:!1:s de ac1·.(1nlo eom o que e::;lipulam as
clausulas deste seu contracto, devendo prt'viamenle a 1·0111panhia ap1·pse11lar ao eng<•nlwiro ('.lwfr as n:speelivas 1;uia,.; do
111ate1·iat's ,. 1·pquisição de passe, em duas vias.
OCCUIUtENCL\S UIVEl\S.\S

;\!'!. .\:,!. ~alvo os casos de recursos parn u l\li11i,.te.l'io da
Yiação u Obras l'ublioos, pr•t>vislos nos artigos 1a;rnteriores, Lodas
as duvidas ou divergnneias que se derem entl'C os engl'nl1eiros
e a eompanhia sp1·ão dPl"ididas P111 ultima iuslaiwia pdo dil'Pdor da ll,.part i1;ão F"d••ral 1k Fiscalização das 1•3st rnda,.; di:
F(•(ºl'O.
Art. \3. Dado o l'aso de rnseisão do eoulrado rn1 d•· 1·•·1 i rada díJ qualqul'r obra ou trocho de toda a emprnil.ada ou qualtJlll'Iº õhtra !'111 que s•• de a cessação dos traballrns. a 1·a1·g" da
t•o111panhia, 110 Lodo ou l'lll parte, pl"oceder-se-ha ú nuxlir;ão ri11al
dos lrnball1os por clla executados em toda a t'lllpl'l'Jlada 011
no r,.frrido t1·,.eho ou u!Jra, l"om;erva11do-st: a n•sw·it" o 11111:
disp•)t>Ill as t'll!Idit.:õcs relativas a llll'Lii(;ões fillaPs dl' olJras t•1111duidas.
EssP s•·1·\·i(:u ;;p1·á ft>ito <.\OJll a n1•(·.essana p1·0111plidiín. alilll
dn tJIW não fic)lll' n•tal"dada a applicat,:ãu dn 1wvas p1·oyid,.rn·ias
qun 11 (óovt,rno ll'nha Li•: tornai' parn a conlinuai;iio das n!Jras;
P si a c·ompanhia, por si ou por seus representantes, l'alta1· a
qualq lll'I' dos al'los da nll'dic:ão final, corTnrão (•si es ú 1·1·vPI ia
da mesma companhia, de 1·onformidadt> com o a1'l. 7", n ap•'•s
aviso eom o prazo dP l'Íllt'O dias.
()ua11do as obras i·,.tiradas Livct't'lll dt: st•r co11ti1111adas ad111inistrativa111t•lltl' por conta da compaul1ia, poder>ti o r.11gPnhPil'O clwfto adiai' a n'SJH'l'li\·a medição final até sua <'IHtdusiio,
p1·Pseindindo uest1) caso o Governo do beneficio possivl'l dt• que
tnta o final do art. 44.

AC'l'OS DO PúDEfi EXEGUTIYO

Art. H. Nos casos de execução de obras l''H' conta e risco
da comrianhia, quer se proceda ao seniço i>o1· din•cta admi-

nislrnção do Estado, quer por meio de adjudicação, o excesso
d1: despeza que disso resultar cot'I'erú por conta da <·01111>a11hia
e• Sl'I'Ú vago por meio de sommas quP se lhe deverem e das que
t.i ver em deposito, sem preju izo do8 direitos dn GoYPrno para
!Ja\Pr compl!'lo pagamento, quando aquPllas quantia:< não sejaw
su'fl'it'ientes.
() CXl'.OSSO da dPspeza Sf\l'Ú Culltado tollJalldO·-S(' a di1'1'Pl'l•ll<;a
(•11t.1·e o maior enslo das obras 1•. a importaw·w das llll':<111as,
,,afntladas SPgundo os preços do eontrncto 1•0111 a companhia.
1-\i, po1·1~ru, a diffcrença rc•dundar 1•m c•1•1111ornias, 111•1·ff.'nc1·r·;í psfa ao Estado e a 1•01111rnnliia 1tã•> pod1•rú 11rPfPndl'1' parti-(' ipat;ão alguma.
1\'t't. 15. No 0aso de falk1wia da 1·.ompaaliia. pr·oc1,ders1•-lta de <Weu1·do com o disposto uo i~r·t.. 180 da ll'i n. '!. O:!ií,
til' 11 1k dl'zern!Jro de Hlü8 .
. \rt. íl\. Dado o caso d1• r••seisão do 1·0IL!rado lHJl' qual!JW'l' "ªu"a dependente da corn11auhia •) llllS t1•r11ws do mesmo
eoutrado1 não poderá a eompanhia reclamai' indemuização alguma po!· lueros cessantes, danrnos emel'gentes, ct{', .

.\1 Ellll),\o E J'.\IOA 'i\I EN'l'O IJ.\S OJJIL\S

.\1·[. '11. Os Jr·ahalliw; •' o]l!'as f'1•if.1s ,.:1•g1111do 1•,;f1• 1·1111f 1~wlo, ns.-i111 eo1110 11 malcrial l'ix(l, rodaut1• ,. d1~ oJ'l'kinas pl'1\1·.iso pal'a as n11nts linhas a 1·0Hsfn1i!' n lral'•·gar', s .. 1·ão pag.11.~
Jll'los Jll'Pt;os da tab1•1la rcsp1•1'fiva P mais :1 % (tl'PS prn· 1•1•nln
s11l11·" o total das mPdit;õrs provi,.;111·ias 1· ti11al, a tit11l11 d•· dl'SJl•·zas g.1•nws n admini;;;traçiio.
N1•ssPs prnt;os 1•stiio COlll!ll'f'IWllllidos 11iin s(1 a lll:i11 d1• olir·a
e fo1·11p1•i1111•1ito dP rnate1·ia1•s, c•omo taml1<•111 todas as dl'SfH•za~
ª"'''"~s11l'ias ou c'\"l'Ilfua1•s ne1·1'ssal'ias para a 1·x,.1·11~·ii11 da,; obras
P os lt11'l'os da eompanhia.
~alvo os 1·asos prrvistos pelo art. :!1. a;-; co11fas s1•rão fritas
1·n111'nr·111I' a r111alirladl' 1• q11antidad1· d1· nlirn n•al111P11fl~ nx:1•1·11tada.
Ar'f.. '18. ,\fi': o dia to. do llll'Z sl'g.uint.: a cada lii111Pstrc
p1·01·Pdl'I'-S<~-lla á modiçiio [H'ovisot'ia ·<los trahal'l10s e ohras
fritos 1w~t" binwstre antoriar, ·para rt>alizar-s•· o pagalllenlo
d•· <11'f't1l'(lo 1·0111 cst.f~ contraJr\l.O.
NP11Jmma lllf>dição prm·isoria Sf'!';Í r.. ita Sl'lll (fll•~ a f'is1·aliz:11.:ii11 lia.ia dado a companhia, por Psnr·ipt11, adso 1·11111 lr·r·s dia~
d" a1it1•1·.edr•1te.ia. para qun possa a nws11rn 1·nu1pa11l1ia 1111 sr•11s
p1·,.pnsl 11s a Pila assis! ir, procPrlPJHlo-.,P. p111·••rn, a ~ua n·vt·l ia,
sr• nã1> co111parPcer.
N r•ssP l'ª·'º Jll'l'dnrá a rompanh ia o d i 1·1•if n d1• 1·1·1· l:11na<;ão
,. yr•r·il'il'at:ão dP IJU<' trata n a1·lig.o sPg11infP.
;\d. '1\l. .\ cl:u<sificat;iio e i1uant idad1• tk :-<PI'\' i1:os 1·1·sulta.11ti•s da' mPdi\ííPs p1·0\·isol'ias s1•1·ãn lar11:nda·; 1•111 1i\ r·" , ..,_
fit'l'ial 11elos Pllg,.nhPiros IJll" fiz1_•1·,.m as n!f'dif,'111·"·
Poder ExocutiYo - f91t (Vol. IH)
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A companhia tomará conhecimento dessas notas no escriptorio da fiscalização, dentro do prazo de cinco dias, conlad<)
da data em que receber o convite em ordem de seL"viço, e deverá, cm seguida, authenticar a folha ou folhas do referido
livro cm que estiverem lançadas as notas, declarando, si fõ:
caso disso, qual o motivo da impugnação de qualquer parte Lb
medição.
A expedição do certificado de pagamento poderá 8lT retardatla e transferida para o mez seguinte, emquanlo a companhia não tiver authcnticado o respectivo registro das medições.
A assigualura do representante da companli ia no 1·l'fcriLlo
:i\TO importa, por parte da mesma companhia, aceeitação •h:>
!lll'dições como l1ua~. ~alvo a~ co1T1~t·çõcs que mais (al'de r1·sullarP111 das mediçõt>s finaPs ,. n·salvados os seus prnlcslos foil11,;
110 li-'1·0 compd4•nle, ou de dcci~ão Llo enge!tlwiI·o d1efr . No n1s·J
de ililpugnaç.ão voe pal'le da companhia, procPderú o c11t;e1ilteiro a nova medição, e, si fõr caso disso, sujeitará :'t deci8i"l0
do 1lireclor da llcpartição Federal de Fiscalizar;ão das E~ll'adas
de Ferro a impugnar; ão, competentemcnle informada.
Fica euteudido 11ue a ·verificação ou nova medii,:ão S('l'Ü
feita sem prejuizo do serviço e não scl'ú attendida quando Pxih
tempo tal que demore a 11rcparnção e conclusão das ('ütda:; do
imgamcnto do moz.
Arl. 50. Exceptuadas as classificaçiíL•s de letT<'l'1us 1· das
olk"a8, as quaes poderão ser modificadas pelo dit·Pclol' da n.~
partição Federal de Fiscalização ou por engenheiro iior elle
designado, serão consideradas como definitivas e finaf·s as medições provisorias de todos os trabalhos e obras cuja mcdiçã•J
final não possa ser mais tarde veriificada.
Art. 51. As obras e trabalhos medidos provisoriarncnle
cm cada mez serão pagos dentro de 30 dias, contados do dia 10
do mez seguinte áquelle a que se referir a mcdiç.ão, dednzindod4~ :3 % da importancia do serviço tfoito, os quaes l'ica1·iío !'!'lidos
no Thesouro .Federal como caução da fiel execn(;ão de si e 1·011tracto e da solidez e conservação das obras até seu rece!Jinwnlo definitivo.
Nesses pagamentos SPI'ão deduzida~. laml)('m lJ 1ta<'s1J11 P1.'
quantias que a eompanhia vier a dever.
Arl. 52. Os resultados das medições vrovisorias (' ·pag;i.nwntos mensat>s em nPnhum raso darão (t companlt11a direi!•J
a reclamações relativas ás contas finaes.
Art. 53. Depois de concluída cada uma das ohras da empreitada, proccdl.'r-se-ha á sua medil.:ão final, e, terminada •·~ta,
serão organizados os desenhos respectivos com as necessarias
d('ClaraçõPs relativas á classificação dos terrenos e das obras.
distancias de transporte, quantidade e espPcie de maleriaes
fornecidos :i companhia e tudo o mais que fõr in·pciso vara
cahmlar-se o serviço feito.
J )(•pois de assignado.~ l}SsPs dpsenhos pelo dl('fe de secçã<.,
a companhia scr:'i convidada em ordem de serviço para examiual-os e assignal-os no eseriptorio da secção, si com elles con-.
cordar.
Si, porém, a companhia tiver duvidas ou roclamaçõe~ ::\
fazer devem apresentai-as por escripto e devidamente fu11Lla-1
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ltle)1ttadas ao engenheiro chefe, dentro do prazu de Hí dias, contado da data rm que houver recellido o convi1n; podendo 1am)H'.lll requerer ao engenheiro, dentro desse prazo, DO\ a medii;ão
final, que lhe será concedida.
Jl;xpirado o prazo de que trata essa condição perdm·á a
companhia o direito a qualquer reelamai;iío, J:wm l'Olltn á nova
111<'dic;.ií.o ou verificação da primeira~ que serü considerada defi11i1.in1, salvo o caso previsto na condic;ão seguinte.
Antes de começar-sP a medição :final, Sel':i a .c·m111i:111llia
('cllt\·idada e'.OIIl trcs dias ele anteccdPncia, para as,;hlil-a. pro('1•d1·wlo-sc :í sua revelia si não !'.Ompan'c!'r.
Art. 5·'t. Os desenhos de que trata a e·omlir;ão a11tnl'i1H', não
!•hsl anf<, assignados pelo chefo de scci;ão •) IJ<'ia c,0111pa11l1 ia, s!Í
podc>riío ter valor e servir de llasr) para a 11rga11iz:u;ií1J da ,,:mia
J'i11al, depois que forem approvados pelo e11gc:Hh1•i l'O clwf1,, 11
qual podc1·(1 mandar prc}('l'dPr pelm; 111es1110s 011 JHll' outros e•11ge:11l1PÍI'os a noYa mPdic.:ão de t11das ou ele pal'f" úas olil'as.
l'al'a assistir a essa 11m·a 11JC'dic.::w H·1·ú ('1111Yi1lacla a ('111np;uil1 ia. 1111s trrmos úa {'OIHiiçiío antl'rior.
Arl. 55. Depois de apprnvados i1(•.lo cugP11lwir·o !"ltd1.' os
d(•s1•nhos de medição final de cada o!Jra. Sl'rão frilos 110 cs('l'i plorio 1edmiro os necessarios cail'ulo.-; 11ara efo[p1·111irnn· 11
~e·u yalor, sendo archh·ados os desenhos n c·alculo.s 11ara 'ic1·Yi1·1~111 de· hasc á organização da conta final, qun se\ se· far;i til'·pois de concluídas, medidas e anlliadas J'i11al111(•JltP !oda-:: as
ulirns de cada empreitada.
11t
A comvanhia será ('onviclacla pal'a Pxami11ar " aufltPnti!'Ul'
1·111n a ;;ua a;;signalura a 1·!mfa fin:il. ,j 11ii11 1i\1•r n•rl:u11:u:ã•!
a apmsentar.
A rrclamac:ão d1werú S!~r aprl'SPnlada por <'seriplo e c]1)-.'icla111Pnte fundamentada ao cngc11hciro ehele, den1rn do J•!·a1,o
cl1· :!il dias, c1mlado da data rm que a ! n111p:rnhia 1iYPr r1)('.('[1ido o convite parn Pxaminar a ronla fi11al. Esg-olndo Psln
prnzo, JH•nhurna reclamaç.ão da companhia sc·r{' ael·ci1a.
J\rt. !í6. Si não fôr altPJHlida a reclama~·iín ela cmnpa11hia. '
nos !'a.sos ck que tratam os al'tigos prer(•dr11t<~s. fil·a-llH) livre
o 1·"1'1tl'sn parn o director da llc>1rnrlic;iío FPcle1·al 1fo Fiscaliz:tc:iío das Eslrnclas dr FPl'l'O " para n rnini"1ro da Yiaçií.o ~
OJ1ras Pnhliras, decidindo este cm ulLima ins1aneia e fie:incJo
a ('Olllpanhia obrigada a sujritar-se a essa decisão.
O recurso só será recebido drn1.ro de :lO dias, erl!lfado-; ela
data da respectiva r!Pcisão do l'ngrnlteiro l'liefo, a qual s1~r:'t !'llv iada Plll protocollo á companhia.
Todns os rP.cursos sc~riío l'PmeU.irJos ao 1'.Vinisi!'l'io da\' i:H;iín
P Ohras J>uhliras 11or inlcnnerlio do rngPnltPiro C'lt!'l'c> ,, dil'!'!:I c>t' da Jlepart.ição Fe)dcral de Fi!'Walizar,ão elas Estrada-; de
F('l'l'o. pal'a q1w subam logo cn111 a r<',.;prc'.ti\a inf1ll'1Hac:f>o.
,\rt. fi7. O saldo cl('rnm1strado na ('01Ila final. decl11zirlas a'l
11111llas "ci!'SJWzas devidas 1wla <'Cllllpa11ltia. sp1·-lh1~-ha pagn log-.J
q11P !'.<'fi'<l a responsabilidade da mPsma pPla soliclPz f) •·n11snr-v:u:ão das obras e sejam estas reeehidas LlC'l'initiYamPnl.n pl'io
0
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IV
CONSEHVA(;ÃO DAS OBRAS

Art. ti8. A rnmpanhia é responsavel 1iela solidez e boa
cousPrva<.;ão das ouras 1que rxecutar, quer durante a ro11stn1C!:·iio, quo'l· dopois, durautf' sl'is mez1•s para as de ll'rra e um
anuo para as fie arte.
Art. 5!}. nuranl<>, o pl'azo de sua responsabilidado 11cla so lidt•z P cousenação das ohl'as que executar, fica a ;·ompaultia
nhrigada a reparai· á ~11a custa os darnnos que soff1·et'l'Ill a3
111f!SlllUS obras, 111·ovenien!fos rle vicios de construcç:ío ou do
elllIH'l'go df' 111ateria1•s de má qualiuaclP. E, si se rceusa1· a faz1·1",
ou l"i u não fizPt' no 11razo C!Ut' J'úi· <lPtfJl'!ninado pt•los 1•11ge 11IH•fros 1·111~arrP.gadns do ~l'l'YÍ!:O, a Fis1·aliza(,'ão Jll'o\·it11•111·ia1·á
para que ~f'jam as nwsmas reparações feitas pPln modo qwJ
llw 11ar'1'<'PI' mais acertado, St'ndo d<'biladas tÍ <0111pa111Iia as
dt>spPzas {}Ue dahi provierem.
Art. tiO. Expirado cada um dos prazos de n·s1H1n~aliilidad!~
da c·ompanhia, ;;erão as !'f'SfH)etivas obra<; examinadas p1·lo PllgenlIPiro eliPÍP, acompallharlo do chde de secção e do represPnfant" da 1·ompanhia, " df'finitivamenfp a1:eeitas por aquP!IP,
si as achar· em pf'l'frilo estado dP consenação, lan·ando-so
então o lt)!'mo de rPcel.Jimenfo, qun será assignado pelo engenlwiro c·.hde, clwfe de sPcção 1• !•Pio reprí'sf'ntant1· da eompan h ia, fie.ando Psla dPsdP 1)ntão exonerada d" toda l' quaJ,quer
resFonsahil ida1fo rwlas olll'as a qtw SP rPfrr1~ o termo.
Art. ôl. Para as linhas de quf' frata a clausula 1 dest<:>
co11f.1·ar~to, rujo inicio de eonstruc(,'ãu depende de fixação ulterior e 1:aso intervenham condiçõPs especiaes, a juizo do Goyprno. e o solicite a companhia, poderão ser revistas as pre.3rmtes condiçÕPS gPraes t' tabP!la d1• Jll'l'Ços.
0

Tabella de preços para os trabalhos da Estrada de Ferro Santa
Catharina

DESJGN.\ÇAO DOS TílABALHOS
'rHAB.\LHOS PHEPAFl.ATORIOS

Hoçado f' limpa ern capoeira ........... .
2. nm:arlo (' limpa em capoeirão de machado ..
3. llor:ado e limpa Pm malta virgem .......... .

M:l

1.

servi~o .....

.

M3

$010
$02G
$0ti0

( dR acc(•rr~ o m
os ar ti~ gos 1º e
dasesP!;Cifieaçoes.

$800 j d o

4. p1•stocamento .......... .

5. Caminlios de

Preços por
M2

2$000

'l2º
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MOVl'.\IENTO DE TEf\f\AS

E:r:cavaçrw cm cúrtcs, vallas, rallrtos e rm1wcstimos, etc.
llfl

G. Excavação Pm tPrra ...
'· Exca\·ação Pm pPdra
solta .............. .
8. Exca,·ação rm rocha ... .
\l. Exeava(.'ão para dr ri rn':õP;; dP rios ......... .
10. Exr·ayação para fll ndaçílcs dr obras dr arte
e rdificios .......... .
1 l. _\c rPscimo de preços de
0xcavaçílrs para fundaçõ1•s de obra~ de
a L'lc o edifícios, com
1wcPss idade rir, escoramcnt o, para e a d a
metro de prnfundidade
12. Idrrn. idem, para rada
metro de profundirladl' alnixo do niwl da
agua

Preços por
N'.l

]1(3

$9GO
3$000
7$000
1$.100
1$300

0

1.~fií'>li

E.rrnvaçiio rm t111111cis
rm terra
commum .......... .
Ex1•avação f'm p e d r a
solta .............. .
Excavação em roella .. .
Transporte por decamel ro rio" materiaPs
Jll'iffl'ni entes de quar~qrn· r Pxca yaçõcs ..... .
í:a!Trgamento e descarga dos materiaes provPnicnfes de quaPsqucr cxcavaçõcs .....

1:3. Y.:xraYação

11.
15.
1fi.

17.

18. L0vantamento dos materia0s das exravações
ai1>m de dous metros,
para cada mrtro de
altura ........ , .... .

?:?$GOO
:Hi$000

$100

$200

ACTOS
AJ.YEN.\nl.\S

E
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TH.\fL\L1JOS

CONNEXOS
.METROS

10

Ml

COM

TRANSPORTP.

Preços por

1 O. Alvenaria de pedra secca
r'.'O. /\ lvenaria ordinaria com
argamassa de 2 de cn l
e 3 de areia para alicerces ............. .
l'..'rl. Tdrm1, idem, para 1~i1na
dos alicerces ........ .
2.'.!. Tlif.a de ap11arelho com
a mesma argamassa
para canto, pilares e
obras analogas ...... .
2:1. Dita de apparelho com
a rrwsma argamnssa
para abobadas ...... .
21. l >ila de fi.inlos ('!1111111uns
com a mesma arµ-nrnasqa ............. .
2:-í. llifa tlt~ ti.inlos prensados com a mP~ma argamassa ........... .
2flt, Dila de Iajões sem argamassa ........... .
2i. Dita de lajõeo:: mm argamas~a tle 2 rle cal e
3 de arei11 .......... .
28. Cantaria com argama~o-n
de cinwnfo pnrn .....
2!1. Parcr!P.q do frontal simples eom tijolos r,or111huns ............. .
:rn. Pareues de frontal dnhrarlas ............ .
3 l. ParcdPs rle estuque .... .
:12. Paredes de p;\o a pique.
:i:i. T<~mhoço e rnbncn rom
argamassa de 2 r!n cal
e 3 de areia ........ .
3 í. T•~mboço e reboco com
argamassa rlc 2 de cimento e 3 dr at'Pia ..

l\12

MB

1 [)>j;iltltl

fif >'0!10

:.oi;;1rno

:in~ono

1011>'(1(10
8$(1()()

11$000
!'1$000
'i*'!Hfl

DESIGNAÇÃO DOS Tll.\IJALHOR

Emboço e reboco com
argamassa de '2 de cimenf o r 3 ·dr areia
com appan~lhn r11sticn
36. Caiar.ão com trrs mãos
de cal ou gesso ..... .

\'l'J'I.

$3!!0

983
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:Ml

37. Estuque liso para tccto

ou cornija. simples ...
38. Cimalha com argamassa
de gesso até 0"', 15 de
balanço ........... .
:rn. Cimalha com argamassa
de 0"',U\ a 0"',30 ....
liO. Cimalha com argamassa
de 2 de cimento e 3
de areia até O"', '15 de
balanço ............ .
li 1. Cimalha com argamassa
rio 2 de cimento e 3 de
areia de 0"',1G a O"',:rn
Hduntamento do alvenaria de pedra com argamassa de 2 volurnr:s
dn cal e é! rfo areia ..
H1•.i11nt.arncnto e o m a
mPsma argamassa rm
alnmaria de tijolos ...
li\. íl'r'.iuntamcnto com volumes iguaes dr; cimento e areia mn
alvenaria de poeira ...
.'JG. Hr·j11ntamcnto com a
mesma argamassa cm
alvc11aria de tijolos ..
H\. Calr;:amcnto com parallcll'pipedos de pedra ..
li7. Calr:amento com pedras
irrPgularcs ........ .
18. Calçarúrnto com Mac.
Adan1 ............. .
li\). Calçanwnto com ladrilhos comnmns ...... .
riíl. í:alçamm1to com ladrilhos Pspeciaes de c6res o desenhos diYersos ............... .
fí l. Calçamento com tijolos
communs assentaffo,;
sobre a maior faco
com argamassa de t rlo
cal e 2 de areia .....
ri':. ·Calçamento com f.ijolos
communs com argamassa de •1 de cal e
2 de areia assentados
a cut.ello ........... .
fí.1. C1rnc1·cto com argamas::;a
de 1 de cimento e 2
rle arPia ............ .

I'rf'l_;'Of;

J10l'

M2

M3

7;Jl800
l~;j)()(]()

10*º'º

1~0110

:?$300
:?$GOO
13$000
G;j\800
!1$GOO
R*:1"!l

ri$000

!1$0ílíl
8'i$00()

ACTOS DO PODER J<;XECUTIVO

Ml

Preços por
M2

!H. Concreto com argamassa
de :1 de cirn1•11to e 3
de areia ............ .
GG. 'Argamassa 1:om cinwnlo
!>lll'O .............. .
Argamas,-<a t•on1 vol111111•s
iguaes rll' 1·i11w11!0 1:
areia .............. .
Gi. .\1·gamas~a 1·0111 :.! dt> eimr·nto e 3 dt: a1·p ia ...
38. _.\!'ga111a~~a 1·orn l de cimento e :.! de al'eiu ...
5!J. Ar·gamassa com 1 de cimento e 3 de areia ...
60. Argamassa com 1 de l'illlf'nto e í de areia ...
61.. Argamassa 1·om vnlumr~

G5$000
:.!:W:f'OOll
1:rn:tooo

11 '1$000

!HJ$000
73$000
(iO:j;OOO

iguars de cal e arPia.
( ,_ . .\rgarnassa com '!. dl' 1·al
n :J de a1·l'ia ........ .

...

'10$000

'·)

(J.:J'

.\ Jl)lan•!Jw a 1·.-wopl'o ... .
1legl':íos, solf'i ras f' Vt'l'ga~ dP rantaria lavrada a esrop1·0 ....... .

""68. Enroramrn! n r·o111 pedras jogarias ........ .
li!). F3nrorat1H'lllo

1·on1

ElllJH'dl'Ulllt'lllll

....... '

71. J<:l1whimP1Jto dt\ \' fí o.~
1\0111 pP1h:t IJUl'l11·arla ..
!<:11d1i1111•nlo d1• \' fí ris

·-·-,

pPdl'a

'!i\$0110

10$ íOO

:lG$000
8$000
í$80il

t

'i~OOil

1 ! .'1;(1()(}

qu!'lirada,

argamas~a dl' :.! d1• 1·al
P ;{ de an•ia ........ .

Pc>d rn quP!Jrarla p a 1· a
non1·1·eto ........... .
74. Pf'dra íJllf'hl'ada par a

'''·

5$200

p1•-

rJrns a1Tumadas ..... .

c·om

:JJ if:Jllll

1

.. \1·gan1a'"ª r•on1 l d1· 1·al
i: :i dl' a1·1•ia ....... .
.\J!Jllll'l'llio a pir•fio .... .

IO.

:JG.~tlOO

1·"111 1 dr' 1·al
<~ :! df a1·f ia . ...... .

.\l'C?amas~a
1

M3

lastro ............. .
7r>. 'T'1·a1i;;porte dos matf'riaPs por· lllf'ins comlllllllS para as nhrns
df' arf/>, 1·nmn t ijo!os,
na!, arria, r·imPnto, 10lhas e 1wdras, por dPcametro ........... .
76. Transporte dos materiacs de qualquer na-

:10$000
1 l:j:OOll

0$000

$026
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Pro~os

tureza em trem de
lastro (tnncladn 1 J1ilt'

l\U

kilonrnf ro, ~ 1riO ..... .
77 .• :\JndPÍl'as dn
lei nt1\
0 ,:! X 0 U,2 X 7'n,uo
sr11·1·adas ou falt]ue.iarlas nas quatro far·1•s
u a.,sr11Lndns na 0!1ra.
'iH . .\s 1111•s1llas madeiras 11as
111 r· s mas
1.:ondü.:ões,
tPndo mais de sete metros de comprimento,
a.ss1•11tadas na o!ll'a ...
111

!112

por

M3

1

177$000

OllR\S DE :'.\l\illlêll\.\

i!I. :\la1Jioi1·ns tJp l1•i ali\
0'",:W >< 0"',20 X 'i"',00,
app:ul'!J1;Hlas uas q1rnti·o fn1:"·' ,. as.'<P11tndas

na 11hra ............ .
id<'Jll, CO!ll a lllf'S111a Psquadria e 1·omp1·i1111'11fo maio1· de sPle
1111'11·0<. ª"·"·11tadas na
obl'a .. ·............ ..
H f. ~larkil'h d•• l1~i t'.Olll es1p1arleia de ......... .
0'",:'0 - 0"',20 nté sotü
rnell'ns de com111·i 111 P n to, sPrradas ou
falquP.iada' nns quatro fal'f'S ,. ª"·"·11tndas
na obra ............ .
8:! . . \s nws111n' n1at!Pi1·as lia~
Ili I' S Ili a·' i'Oll·di~'.1)1':<,
f Prnln mais dP sPtP nwlt·os dn eomp1·i111Pnln
r, assr,11 tadns na nhra ..
R:1. 1\la1Jtoirns dP l1•i com f'Sq11ad1·ia m ai o r de
0"','!11 X 0"',20 n aftl sete
mP!l'o',
apparPll!arlas
na.' qual 1'(1 farPs P asSf'11i ada,; na olira .....
H 1. Jdf'lll, idnm. ('Olll rnais d«
~l'f1• llll'!l'llS d(' l'OllliW.

/d1•111.

l!ll!fillllO

11'2$000

1811$000

lô0$000

)l!'Ílllf'llf.n,
a~sPnladas
11a ohra ............ .

83. :\ladeiras de lei em pranchües dr 0"',30 X O'",Ol,
na olJ!'a ...

ass1•11!atla.~

4$200

·· 86. · Madeiràs de lei em pranchões de .......... .
om,30 X om,OG, assentadas na obra ........ .
87. Soalho com taboas de
om,035 de espessura e
junta secca......... .
88. Idem, idem, em junta de
meio fio ........... .
89. Idem, idem, de mecha e
encaixe ............ .
90. Forros de teclo com taboas de om,018 úe espessura ........... .
91. Idem, idem, com taboas
de om,012 de espessura .............. .
92. Gimalha de madeira até
0'",15 de balanço .....
93. .Jdem, idem, de madeira
de om,15 atr.í om,30 .. .
Caibros de ........... .
0"',010 X om,7G, serrados e assentados
na obra ............ .
de om,05 X 0"',02,
~- Ripas
serradas e assentadas
na obra ............ .
96. Portões inteiriços de taboas enquadradas com
todaR aR ferragens ....
97. Portas lisas inteiriças ou
de dous batentes .....
98. Portas com almofadas de
dous batentes de dobrar .............. .
!l9. Ditas, ditas, ditas, envidracadas na parte superior ............. .
100. Caixilhos de suspender,
com vidros para j anellas ............. .

:Ml .

P:teçõa põr
M2

2$14·5
8$000
9$580
10$MO

6$4.'19
6$110

10$790
$0150
$i04

46$000
27$300
3f>$100
28$080
13$000

DESIGNAÇÃO DOS TRA'RALHOS

101. Caixilho de dous baten-

tes com vidros para
janellas . . . . . .. . . . . .
102. Bandeiras c o m vidros
. para portas e janellas
i03. Venezianas moveis para
janellas . . . . . . . . . . . . .
104. Venezianas fixas para
janeUas, pol'tas e por-

tões .. _.. •.• ···-·-·-·-···-·-·-·-·~

18$200
13$000
17$680

_ 15$080

MS

. í\C'i'oS •DO

987

PODER tXECtJTJVO .

f05. Escadas rectas com pa- ·
tamar ............. .
1 OG. Esr,adas de volta ...... .
107. Uuardas com corrimões
e balaustres ........ .
108. Taboas de om,018 de espessura para paredes
de madeira, aplainadas e assentadas na
obra .............. .
10rJ. Taboas de om,018, para o
mesmo fim, appare1hadas e com filete nas
juntas, 1\ssenta~as na
obra ......... , .... .
110. Balaustrada de taboas
recortadas ......... .
111 . Guarnições
arrendadas
de madeira, até om,35
de altura para b11irada de telhados ...... .
l t 2. Guarnições
arrendadas
de madeira, de 0'",3G
a om,GO de altura ....

Ml

Precos por
M2

39$000
52$000
15$600

-i$Ci80
6$f>OO

3$!í00
6$500

COBERTUR.\ DE EDIFJCIOS

11:1. TPlhas

chatas (modelo
assentadas
JrancPZ)
na obra ............ .
1
11 1. 'l'nlhas curvas assentadas na obra ........ .
1 1:í. Citarias de ferro onduladas e galvanizadas de
meio millimetro d e
espessura,
assentada
na obra ............ .
11fi. Claraboias com vidro .. .
OBRAS l\fE'J',\U.ICAS .

117: Conductos e calhas de
cobre, inclusive seu
assentamento, por kilogramma, 4.$250.
118. Conductos e calhas de
zinco, por kilogramma, 3$060.
Conductos
de calhas dC'.
1 t fl.
ferro fundido, por kilogramma, 1$500.
1'?0. Gonductos de cal'has de
forro galvanizado, pos-

6$578
5$43G

4$860
17$600

1119

f

':QSS'
~ \.· ·.,

(,M:rros DO PODER EXt:CU'J'l\'O

Ml

to na obra, por kilogramma, 3$0ü0.
l21. Encanamf'nto de chumbo, inclusive seu assentamento, por kilogramliia, 1$200.
F<'!TO fo1·jado, simplP,snrnnte furado, torcido
ou dobrado, inclusive
seu assentamento, por
. kilogramma, ü$12HO.
'.[23. Ferro forjado, ein grades, madeiras e obras
analogas, inclusive o
seu assentamento, por
k ilogramma, 1$800.
Ferro fundido, qualquer
que seja o modelo da
peça, inclusive seu assentamento, por kilogramma, '1$500.

Preçoa POJ:'
M2

!18

VIA-PERMANENTE

Lastro de cascalho, areia
grossa ou saibro, com
transporte até 300 metros ............... .
126. Lastro commurri extrahido dos córtes com o
mesmo transportf~ ....
127. Transporte ri e lastros
por kilometro além de
300 metros ......... .
128. Oormentes de madeira
de lei de ........... .

1$300
1$00'0
$160

0"' 13 X om '>() X 1 "' 80
ur{1, 2$800'.~
' '

129. Dormentes de

madeira
especial para pontes e
·chaves, um, 5$000.
DESIGNAÇÃO

130. Assentamento

da via permanentr, a grampo
131. Trilhos de aço de 25 kilogrammas por metro
corrente, com access o ri os, tonelada,
100$740 (ouro).
132. Chaves completas para
mudança de linhas· as-

nos

TRABALHOS

1$600

A!ITOS DO PODER EXECUTIVO

sentadas,

(ülll'O) .
r.aixa~ rl•,

uma.

GOO!f;

11.U

M2

M3

agua, com cap;wiclarlf' aft" J 5 mrt l'O' 1· u b i e o s 1~0111
hornha de duplo cffeito. assentadas, uma,
:.' :!)G:J!f; (ouro).

assentados,
um, 5 : 92l1$ (ouro) .
1:33. Ct>r'Ca de arame farpado
eom cinl'o fios e postes de madeira, por
metrn corrente ...... .
j

Preços por

3 í. Uyrador·ps,

1$000

TELEGHAL'HO

1:lli. l'os!P;; dr 1nadeira de lei
falqup,jada, um, 8$000.
1 :37 . .\s;;rntamento de linha
telPgra11hica, com fio
df' ferro galvanizado,
!IP om,oo'i de diametro,
inclusive os appare-

lhos (Morsr), por kilonwtro, 330$000.

l\IONT.\GEJ\1

D.\S

SUPEl\STRlJO'l'URAS E PILARES
l'üN'l'ES g VL\DUCTOS

138. Arma.; ão, cmvaç,ão, assentamento e pintura
df'
supcrstructuras
melallicas para vãos
de um a cinco metros,
por tonelada 6'i$800.
1 :l\l. J dem para vãos de seis a
12 metros, por tonelada 97$200
.
l ííl. Jilem para vãos de 13 a
tíO mPt.ros, por tonelada 118$800.

1 \ 1 • ld1m1 para vãos de 50 a

130 metros, por tonelada 151$200.
U:?. ld<>m, cravação, fi11ca!ll<'lllo no terreno e
pi11l11 !'a dn pilares de
frrrn para pontes e
viaductos, por tonelada 90$720.

l\lETALl,ICOS

DAS

' TRABALHOS

i 43. llcvcstimnnto de taludes
com leivas ......... .
1411. Idem, idem com leivas
a tição ............. .
115. Empilhamento de pedras cm montes rcgugulaes ............ .
146 Apilloamento de terra cm
camadas om,20 ...... .
147. Pintura com tres mãos
de tinta a colla .... .
148. Dita, dita a oleo ..... .
149. Dita, dita, imitando pedra, madeira, mosaico, etc ............. .
i50. Verniz de pincel. .... .
151 . Esgoto com tubo de
barro de om,30 de diametro interno ...... .
1~. Idem, idem, .de om,15 de
•· · d1ametro mterno .....
153. Idem, idem, de om,10 de
diametro interno .....
ir; L Idem, idem, de om,05 de
diametro interno .....
155. Water-closet com cisterna e m i e t o r i o
200$000.
156. Estacas de madeira de
lei, falquajadas nas
quatro faces e enterradas até 12 metros,
de om,3oxom,30 por
metro enterrado .....
157. Idom, idem de madeira
de lei, enterrada até
12 metros, por metro
enterrado ......... .
158. Vigas de madeira de lei,
falquejadas em duas
faces oppostas para
gra~ie
<le fundacãQ',
por metro corrente de
viga assentada ...... .
159. Carregamento e descarga no porto de desembarque dos materiaes
para a~ Ob!'as d~ arte

DIVERSOS

Ml

Preços por

M2

M3

$7\JO
1$320
$330
$750
$740
1$1.90
2$375
1$190
Hl$800
11$220
9$505
4$750

17$850

12$100

8$935

A.O'l'ÓS JiÍO PODER BXBCUT1VO

e via permanente, por
tonelada 10$000.
1\iO. 8uperslructuras melallicas das pontes e viaductos, tonelada 212$
(ouro).

JK1

·s ·

MATEHIAL RODA!N'l'E

1 ül. Lol'omotiva

mi x La,
Ten-whecls >, de accôrdo com as especificações, cada uma
22:520$ (ouro).
Locomotivas para mcr"'eadorias, typo <( Co11sol idat.ion » com oito rodas conjugadas, de :rn
toneladas, e a d a uma
22:520$ (ouro),
Locomotiva para manobra, cada uma 11 :600$
(ouro).
Carro aulomovel, cada
um 3 : 700$ ( omo) .
Carro para passageiros
de 1" classe eom engate automatico
10 :311$ (omo)
ldmn, idem, de 2ª classe,
com engate auLomatico 7 :!HO (ouro).
1dern, idem; mixto, com
e 11 g ate automatico
!l :123$ (ouro).
Idem, pára correio e
h a g a g e n s, 6: 136$
(ouro).
Idem, de cargas, fechado, 4 :385 (ouro).
Idem, para anima e s,
4 :385$ (ouro)•,
Idem, aberto, de borda
alta, 3: 496$ (ouro) .
Idem, pranchas, e o m
fueiros, 2 :963$ (ouro).
<.:

1G2.

1G:3.

iGL
1G5.

ili li.

1 Ci i.
1G8.

Hi\J.
170.

171.
172.

.t"reçoa por
· ••. )(2

~C.'TúS DO· PODER J!!XEC~TlVO, •

.tjspeo1ucaçoes annexas á taballa de preços elementares para
' construcção dos prolongamentos e · ramaes da" Estrada de
Ferro Santa Catharina e modificação da actual linha em
trafego de Blumenau a Hansa
ESPECIFICAÇÕES

. Art. 1.º Os trabalhos a executar pela companhia pard
preparação do leito, assf'ntamento dos trilhos e suprm;trncturas metallicas das pontes da via-ferrea, em cada trecho
contractarlo, serão os seguintPs:
·
1. Rocado, limpa e deslocamento do torrpno que tiver de
ser occupado pela estrada ou por suas obras;
2. Movimento de terras para formacão do leito da estrada
e das suas dependencias e construc~o das suas obras de arll',
..
edificios e dependencias;
3. Enrocamentos, revestimentos e outras obras ele consolidação;
-í. FornecimPnto uo material e assentamento da via permanente, cercas, e das machinas motrizes e operatrizes 1iara
as officinas de rPparnção. caixas de agua, gyradorPs. Pie.;
i
5. Assentanwnto da linha lPlegraphiea e fomPcim•·n1o do
material;
· tJ 6. Fornecinwnto e montag(~ll1 do matPrial rndantP;
· 7. Modificação da linha em trafego de Blunwnau a Ha11,;a,
no sentido de dar-Ilhe as condições technicas dos tn~cltos a
construir, e a substituição dos trilhos por outros de 2:5 kilogrammas por metro cOITente;
8. Conservação das ohrag acima, durante o t!'rnpo da
construccão e durante todo o prazo de arrendamento.
TR.\FL\LIIOS

PH EPAl\.\TOHIOS

Art. 2.º Antes de encetar os ll'abalhos de movi1111•nfo de
lf'rras deverá a companhia roçar e limpar a faixa de lt.'JTeno
que tiver de ser occupada pelas cavas e aterro~ e mais a la1·gura supplernentar de quatro metros para cada lado do lH> dílH
taludes dos aterros e cristas dos córtes.
Quando os aterros tivprem menos d11 um metro rlP a!Lura,
os tocos e raizes sm·ão arrancados e queimado8 011 l'Pmovidos
para fóra dos limites fixados anteriormente; quando, por•\m,
a altura fô1· superior a um metro as arvores Sf'rão c·or1adaH
rentes com o chão. EstPs serviço:,; ;;;erão pagos pPlos [ll'l'\:O~
ns. t, 2 e 3.
O preço 11. li refere-se unicamente á extraccão de tro1wos
de diamctro supPrior a 1O centímetros, mPdindo-se, ncF<te caso,
o deslocamento pPla superfil'iP do terreno que f<ir rr•volvido
para effectual-o.
Art. 3. º A companhia .fará á sua custa e conservará 1•mquanto fôr. necessario um cáminho ao longo dos trabal l10s que
tiver de executar, de modo que os ponha em communkação
entre si e offereca seguro transito a cavallciros e aos materiacs

ACTOS DO

PODEI\

EXECUTIVO

destinados á construccão; quando, porém, estes caminhos forem
em trechos aoecidentados ·de serra que exijam e:x:cavacões, .eõtivas ou pontes, serão pagos pelo preeo u. 5 da tabella annexa.
Estes caminh-Os deverão ser roçados em quatro metros do
lal'gura e destocados em' dous.
II
MOVIMENTO

DE

'!'ERRAS

Art. í. º Os trabalhos designados sob este titulo comprehendem, al('im das excavaçõPs, ('Ul'ga o descarga dos melP1·iaes
provPnirntes dl'ssas excavações, o seu transporte 11ara os ateno,o rlopositos, a formação dos mesmos aterros, o nin~lamento do
!Pito da estrada e dependencias e a regularizaçfio dos taludes
dos córtPs e aterros.
Al'l. 5. º Os materiaes extrahidos serão, ('ln gei·ái, medidos
nas ca\as, bastando para isso as dimensões tomada'l nas mesmas l'avas e sPrç.ões transversaes do terrPno e do projecto,
salni nas vallPtas o nutras obras, Prn que só ''" tomarão as
dim011sões das cavas e dos projectos.
Quando a medição não fõr possivel por essa fôrma, deVl'rá a companhia empilha·r os mal!~riaP~ em montes regulares,
e sPmpre que a esse meio se recort'PI' descontar-se-hão do
volume apparente das pilhas ou depositos 30 a 50 o/o vara_rts
rwdras, eonfor1trn a maior nu menor regularidade do seu elfrpilharnento, e 10 % para as terrns, lJUando .iá estivP1·em depositadas pelo menos 30 dias.
O Pmpilhamento das pedra'), quando exigido pPla Fiscalização para esse ou. 11ara outro fim, sorú pago pelo preço
11. 1 í:-i da tabPlla annPxa, applicado ao n1ln11H' rPal da 1wdra
empilhada.
Art. ô.º Os materiaes extrahidos a c1'0 ahf'rlo para f'Xt>cu(;ão da Pstrada, suas obras é dcpendencias serão elassificados Pm trc~ categorias :
terra:
ped1·a solta;
rocha.
Ficam comprehendidos:
Na primeira, a terra vPgetal. o barro, o lodo, a areia., o
cascalho solto, o cascalho e outras pequ011a ..; pedras. forlcnwnte pngrazadas ou ligadas em bancos ou camadas até 20
cP1üimetros de espessura, atravPssando materias t0rrosas, as
dPcomposições graníticas ou de outras quaesquer rochas em
estado tfo adeantada desaggregacão e toda a Pspecie de materiaPs, contendo em mistura pedras solt.ao:; de ''Oinme inferior
a rinco derimetros cubicos. que possam ser rxcavados com
p:i, Pnxada e picareta.
Na sPgunda, toda a especie de rochas destacadas. de volumA ,.;uprrior a cinco decímetros cubicos e inferior a um
melro cubico, jazendo em massas distinctas ou contiguas; o
l'ode1• Executivo -

t91l (Yol. 111)

C.3

i\'(iasàâlh'oo·~ (lutrás ·pequenas pedras fQJllt,emente engra:iadas oti
~iiligadas em ,banc98 .·OU camad~ de mais .de 20:,centimetros de
~:espessum; e igualmente toda a espeeie de Jl'OOhQs. stra.tificadas
·:e schistosas que puderem ser extralhidas com alavancas, bico
de. picareta, cunhas e cavadeiras de ferro, ainda que accidentalmente haja necessidade de applicar-se mina de fogo.
Na terceira, rochedo duro e compacto, de volume superior
.a um metro cubico, que só puder ser desmontado :mediante
emprego de mina de fogo.
. . Art. 7. º O producto das excavações será empregado na
·.formação dos aterros e lastros, ou depositado fóra do leito da
estrada, mas ao longo desta (principalmente na pltl.taforn•a
dos emprestimos), quando o material fõr pedra.
A di·stribuicão desses materiaes compete ao engenheiro
chefe da l<'iscalização, mediante ordem deste; a pedra extrahida
das cavas será empregada tambem na construcção de obras
da estrada de ferro, de conformidade com o estatuido nas
condições 'géraes.
Art. 8. º Os aterros terão 3m,60 de largura na plataforma,
e úS seus taludes a inclinação de tires de base para dous de
altura.
Os aterros serão feitos com materiaes expurgados de ramos, troncos, raizes, etc., e sempre que a Fiscalizaç~LO exigir,
serão estes materiaes dispostos em camadas horizontaes que
abranjami toda a largura dos mesmos aterros.
Para formação dos aterros empregar-se-hão os melhores
rfilteriaes que provierem dos córtes e de emprestimos, quando
os daquelles não tastarem ou forem de má qualidade, a juízo
da .Fiscalização.
Art. 9. º Os córtes terão .tm,oo de largura na plataforma,
inclusive as valleta~. Suas paredes terão os taludes neccs811rios, approvados pela Fiscalização.
Art. 10. O volume dos córtes será calculado pEfa múlia
da·s áreas das sooções norma.es ao eixo da es•trada, multiplicada
pela distancia entre as mesmas secções, medidas pelo eixo da
. linha. Os córtes serão medidos rigorosamente, com a largura
e fórrnas ordenadas, determinadas no artigo anterior, embora
a companhia, ainda que involuntariamente, haja dado maiores
dimensões aos mesmos córtes, salvo os casos de alteração cm
virtude de ordem escripta da Fiscalização.
Art. 11. A companhia deverá executar com o maximo
cuidado e regularidade os taludamentos dos córtes e atcrrnK,
observando rigorosamente o alinhamento e o disposto no art igo 9º, pondo orn pratica todos os meios convenientes para impedir o desmoronamento.
·
Nenhum preço supplemenlar ao das excavações se coulal'á
. pelo taludamento dos córtes e aterros.
Art. 12. A largura da platafórma e inclinação dos taludes, tanto dos aterros como dos córtes, poderá .ser augmentada ou diminuída nos Jogares em que a Fiscalização enwnder
· conveniente •
• .. , AI"t. 13. A' oompanMa compete fazer a.s obras provisorias,
· ..,Parai:,o!;lSQf.ar
as. aguas. que apparecer!)m nos córtes e empres.
;~

'.

de etooutar'

," thnos, Afim
as e:roavacões nas mE1lhore& condi- .
• cões possiveis.
' .
As indemnizações por e9ses trabalhos acfüam-se compre-·
hrndirlas nos resprctivos preços de excavação.
Art. 14. Os desmoronamentos que occorrerem nos córtes
o aterros, até o momento de seu 'recebimento definitivo, serão
removidos ou preenchidos a expensas da companhia, si provierem de incuria, não cumprimento de ordem; da parte de
8eu pessoal, falta de conservaÇão, esgoto, etc.
Provando a companhia que o accidente foi proveniente de
casa de forca maior, julgado pela Fiscalização, a remocão do
material desmoronado será paga segundo as classificações e
preços da tabella, com o abatimento de 20 a l:iO %, a juizo
da Fiscalização, e mais o transporte e a excava1;ão necessaria
para preencher a parte desmoronada dos aterros, que será
paga pelos preços integraes da tabella.
Art. 15. A companhia abrirá valias e fará derivações dos
t'ios e de outros cursos de aguas onde a Fiscalização dctcrwi11ar. Esses tJrabalhos serão pagos segundo os preços <la
tal1Plla, podendo as derivações de rios e de outros cursos de
agua ser augmentadas de 20 a 100 %, a juizo da Fiscalização,
isto cm relação á parte da oxcavação que se fizer com cmLaraço de agua.
Art. 1ü. Quando houver necessidade de :remover torras
empregadas em aterros ou depositas e que nelles tenham!
estado depositadas menos de 60 dias, pelo trabalho de remoção
abonar·-sc-ha o competente transporte.
•
Hi, p0rém, as terras tiverem estado cm deposito {iO dias
ou mais, abonar-se-lia pelo mesmo trabalho, cxcavaçã.o cm
i<'r.Ta eom abatimento de 25 a GO o/o, a juizo da Fisealiza(.'ão,
1.·11111 o competente transporte.
Art. 17. A companhia abrirá vallctas e farií banquetas
011'11~ Jlte fôr ignalmonto dcterminaido pela J!'j,scalização. Esses
trabalhos serão pagos segundo os preços da tabella.
Art. 18. As cavas para fundação de ouras de arte, incl11sh e pontes de qualquer vão, terão as dimensões horizontaes
cslrictamentc nccessarias para construcção dessas obras, não
sr: 11•\·ando rm conta o excesso que a companhia houver dado,
qu"r para facilitar o tmbalho, quer para fazer escoramento
·
,
das terras.
Essas cavas serão pagas pelos prc1:.os da tahclla, conformo
a 11ati 1reza do terreno, accrescidas, scgundü occorrer:
1. Do pre\,'I} n. 11, quando houver necessirladc rle c~cont111"I11tos;
·I
~. Dos prcr,.os ns. 11 e 12, para a parte da cava feita
ahaixo do nível natural do agua, prog.rcssivamcntc para cada
1111'11·0 de profundidade.
As difficuldades que apresentarem essas cxca~ções, a>1sim
r·n11w o revestimento ou blindagem, escoramento e esgotos das
ravns, achando-se •oontempladas nos preços declarados, uc11 l111111a outra indcnmizacão será concedida á companhia.
J•:xceptuam-sc deste acso aquellas que pela má qualidade
do terreno exigirem processos especiaes outros que os comrnummento empregados.

~j~e~ teaso e p~ .~_proooss<1s;-õ':préÇO·sera ·prev1wi1t:ui.0
·.
•
;aj'ustàdo com a \F1scahzacao.
. ·
,; " Art. 19. Sobre as obras de arte e ao lado destas, em uma
largura nunca inferior a dous metros, os aterros serão feitos
em camadas horizontaes, de 20 a 30 centímetro"! de espessura
com terra bem socada. Nenhum preco. supplemcntar se pagará por tal , trabalho.
Em tunneis:
Art. 20. Os trabalhos a executar em tunnel referem-se
não só aos tunneis propriamente ditos, como taimbem a quaesquer outras obras subterraneas que forem necessarias ao estabelecimento ou consolidação das obras da estrada, taes como:
poços para perfuração dos tunneis, galerias subt0I'II"anoos para
o desvio dos cursos de agua, galerias de minas para o estabe, lecimento de esgotos e de drenos, etc.
Art. 21. O modo de ataque e systema de perfuração e
revestimento do tunnel ·serão propostos }}Cla companhia á
oommissão fiscaliza.dora, que a <approvará ou indicará outro
. qualquer mais conveniente.
Art. 22. As fórmas e dimensões das seccões tra.nsversal'tl
dos tunneis, galerias subterraneas e pocos serão sujeitas :i
appeovação da commissão fiscalizadora e as excav:1ções que
se fizerem nos mesmos serão mooida.s segundo essas dimeo:11Sões,
não se levando em conta o excesso que se houver dado, quN
para facilitar o trabalho, quer para fazer o escoramento.
é- Art. 23. :As excavacões subterraneas, quando em terra
ou pedra solta, serão pagas pelos ns. 13 e 14 da ta.bella an. nexa, achando-se nesses precos compreihendido o escoramento
om condições regulares.
Quando, porém, as excavações nesses materiaee. apresentarem difficuldades excepcionaes, motivadas pela natureza do
terreno e grande abundancia de agua, que exijam trabalhos
especiaes de escoramento, blindagem e outras precauções extra.ordinaria.s, poderá ia oommissão fisoalizadorn oonceder
augmento nos preços de excavação de 20 a 100 % .
Quando em rocha, as cxcavações serão pagas pelo n. lG
da tabella.
Os transportes, levantamentos e carga e descarga dos materiaes provenientes das excavações em galerias e poços para
perfurações dos lunneis serão pagos pelos ns. 16, 17 e 18
da tabella.
Art. 24. Qua.ndo a oommissão fiS(}aliza<lora julgRr conveniente revestir o tunnel, total ou parcialmente, será feito o
·dito :revestimento com a alvenaria que a Fiscalizaç.iio indicar.
As alvenarias das testas e as do revestimento até 10 metros, a contar das entradas, serão pagas, conforme a sua classificacão, p~os preços da tabella annexa, relativos ás obras de
' a.rte feitas a céo aberto.
· Além de 10 metros, a contar das entradas, os preços 1k
, que trata o paragrapho anterior ·9erão augmcntados de 10 %
sobre o valor da tabella.
·
'• Os trabalhos de rejuntamento, emboço e :reboco, e as obras
de alvenaria
.ou concreto, para valletas, drenos e camos de es..; /·;,'·

. AG'OOS

00

PODEf\ EXECUTIVO.

997

goto, dentro do tunnel ou de outras galerias, serão pagos pelos
preços estabelecidos para trabalhos analogos em outras obras
de arte.
O ti-ansporte da pedra, tijolo, cimento e demais materiaes
de 1r,onstruct_:.ão serão pagos pelos ns. 75 e 76 da tabella.
Art. 25. Quando revestido o tunnel, a abobada do revesti1rn•nto será coberta no extradorso com chapa de argamassa de
partrs iguaes de cimento e areia com 3 a 3,5 centimet1·os de
espessura, fazendo-se então as demai;;; drenagem; qu1~ forem
01·dl'11adas pela Fiscalização.
·!'ara 1•sse trabalho applicar-se-ha o preço 11. Gli da tabella.
:Art. 2ti. O espaço comprehendido entre o terreno, o extradorso da abobada e os p·és direitos do revestimento, Rerá
cuidadosamentP clwio de pedra miuda de tamanhos dh·ersos,
sem argamassa ou com ella, a juízo da Fiscalização, no maximo
com 30 centímetros de espessura, não Sf' levando em conta o
excPdPtllP, e ;:;erá pago pelos preços ns. 71 e 72 da tabella.
Ess1~ enchimento só será contado com 30 centimetros de
espessura no maximo, não se levando em conta o excesso sobre
esla Pspessura, .que correrá por conta da companhia.
1'~;;te trabalho será pago pelos preços ns. 71 e 72 da tabella.
·() i;nehimento argamassado sô será empregado em casos
l!SJlf'r.iaPs, dPvendo o mesmo conter em cada rnf'lro cubicot*
1111at1·0 de<'irnos de argamassa.
A argamassa de 2 de cal e 3. de areia p6de ser suhRtituida
por oull"a, si assim ordenar a Fisralizac;ão, sendo o preço alterado dP accOTdo com a tabella.
III
OTlRt\8 DE ARTE E TRAB.'\LH08 OONNExoe.

Art. 27. A pedra a empregar, .quer nas cantarias, r1uer nas
alvr11a1·ias, te11á. a necessaria rrsistencia; será. nxpurgada de
crosta dPcomposta e de qualquer outra parle menos resistente;
devnndo ;;;er ·de boa qualidade, sã e isenta de dPfeitos, e será
assi;ntada segundo o leito natural da pedreira.
Art. 28. A cantaria e alv<'nal"ia serão classificadas nas especii;s seguintes:
1, cantaria;
2, alvenaria de apparelho;
3, alvenaria de lajões;
4, alvenaria ordinaria;
5, alvenaria de pedra secca;
li, alvenaria de tijolos.
A cantaria e as alvenarias ns. 2, ::!, 4 e ü sr,rãn feitas com a
mesma especiP de argamassa {]Ue fôr determinada em cada
ca:~~. devendo aprosenf.ar obra massiça, sem vasio ou intersl1r10 algum.

998

AC1'08 DO PODER EXECUTIVO

Art. 29. A cantaria compor-se-ha de blocos de pedras,
apparelhados em fórmas regulares, com faces planas e quina,;
vivas, sendo as pedms assentadas por fiadas ide altura nunca
inferior a 25 centimetros.
A altura de cada pedra ser:i igual á .da fiada de que fizer
parte, sua largura soI"á de uma vez e meia a tres vcz<}S a altnra:
finalmente, seu comprimento de duas a cinco vezes es.~a altura, conforme a natureza da pedra empregada.
As juntas verticcs de :dua>i 1fiadas consecutivas serão colJocadas alternadamrmll', devendo ter desencontro supcrint· a
dous terços da altura.
J<~ntre Oi! meios fios ou pedras corrPntcs de cada fiada Pll1Jll'egar-se-'hiío alternadamente pedras de tição ou t.ravadn11r1H
em numero tal que a úrea de sua fac(~ apparm1lc seja, pl'l•l
nwnos, um quarto da. área da face <Jessa fiada.
Taes tI"aV3Jdou1ros terão pa;ra oomprimen:ito tres a ,. iueo
vezes a altura, fimwdo em bruto, salvo si elles tivierem dou~
paramentos ú cm11la on pari.!\ .que exced1~1· {t e~pcs'H!ra d1•! PL'-·
mi11ada paTa os meios fios.
A cantaria, quando empregada para cordões e capeamenfo,
não ficará sujeita ás rngras prescriptas relativamente :ís dimenRões e travamento, devendo seguir-se a esse re~.peilo o q11n
estivfü· indicado no desenho :de cada ohra; quando f~rnprPgada
para cunhaR e arcos de testas não podPr,:i ter me1too. rln :?O 1·P11"-esi111os de metro cubico ..
1Em ~bobada, a cantaria compor-sc-ha dn fiadas com dimensões determinadas e geralmente iguaes entre fii, qua11fo :'t
largura. tomada no sentido <lo arco, devendo as pe1lras sP1'
apparelhadas cm aduclla com ofl seus leitos e junlas 11or111n1·~
:i su p1~rficie do intra<lorso.
A cantaria scr:í rrwdida segundo as suas dimrmsõeAq efl'l'ctivas, excluindo-se em r-ada pedra a cauda ou parte cm lll'llfo,
a qual será contada na alvenaria em que estiver envolvida.
Art. 30. A cantaria de.~tinada á formação rle c1rn ha. 1·01·<lões de faixas, capeamento, etc., snrú feita de pedras appar1•lhada.~ a picão, a ponteiro 011 cRcopo, na face apparn11l1'. 1'~111
ra<la metro euhico {]essa eanfaria emprcgaT-se-llão cin1·0 1·1•11tnsi mos de UJ'gamassa.
Art. 31. As outras pedras de cantaria serão npparelharlas
. a picão no!'! leitos, juntas lateraes e face apparente. AR f'a1·p,.;
serão bem desflmpenadas e o apparelho dos leitos e junta,.; sPd
tal .qufl as pedras, <mando assentadafl, não apresentem ,jnnlas
de mais de oito millimetros. No metro cuhico dessa ea11!ariaempregar-se-ha um dflcimo rl:e argamassa. ;A cantaria ~er:'t
paga pelo preço n. 28 da tabella.
Art. 32. A alvenaria de apparelho será feita com prdras
dl'l fórmas rectangulares, faceadas a martello cortante on a
picão nos !Pitos, juntas Iatcraes e face apparente, senrlo assentes por fiadas de altura nunca inferior a f5 centimetrn~:
o trabalho de lavragem será tal que todas as faces. mesmo do
lado do tardoz, fiquem sensivelmente planas e pelo snu contacto; ~o assentamento das pedras, pão produzam juntas m~lio
res do que i2 miHimetros.
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A altura <le cada pedra será sensivelmente :igual á da fiada
de que fizer parte, a sua largura não será inferior á altura e
seu comprimento será de duas a cinco vezes essa altura, coufnrnrn a natureza da pedra, não se admittindo, comtudo, pedra
alg11111a d1" volu111ti info1·ior a tres ecntPsimos ·1fo metrü cuhic·o.
Entrn ns mt>ios fios, allernadanwntP, !'mpn•gar-s11-hão traYrrdn111·os 1'111 11uml't'u tal qu1\ ap1·PsP1ttl'111 1'111 sna face appar1·11(1>, 1wlo rnP110s, a quarta parln da úrna da l'l'.Spectiva riada.
Sempre que fôr possivPI, os tr·ayadouros atravessar·ãü a
PspPs,;ura do muro, tlevendo elles tp1· ordinariamPnln o 1"om111·i111Pnto de tres a cinco vPze;;; a altura.
Quando essa alvPnaria f1\t' PmJH'Pgada e111 ahnl1adas, as
1irdras tPrão fó1·111a dP ailut-llas, 1·u.io~ )Pitns " j11ntas 81'J'fio
11ornrnP8 á supc1·ficie do int1·ador~u.
F.ssa alvenaria scr'á paga pelos Jll'Pços ns. !,!;!. e ~:1. sPgun<lo
a rn'!~111·1·1·11cia q111• ;;;e iler l'Ill relação ao sen r>mprego.
l'al'a 1,arla 111Pt1·0 eubico cjp,.;~a aln•naria 1•n1p1·,..~-ai·-~P-hfin
l :í 1·PlllPsi1uos dP argamassa.
•AI'!.. :rn. A alvPnaria r!f1 Iajõrs st>r:i r.oustihrida rnm prdras
rlnras, dPslJastadas em fôrma :de lajõPs, 1le 111odo a ap1·e;;Pn-larP111 !Pilos sut'fieientmnento regulares para o bom assenta11wut11 em camadas horizontaes, devendo os laj1íPR tnr, no mi11 irno, a alturn dn 30 CPntinwlt·os e o yo]urnr clt~ :>O een(t>,;imos
!],. 111el.ro cubico.
l)uando em111'r,gadm; r,rn rnassiço :dr, fundação, os laj1íe;;; 'ae
d1 rns !'amadas 1'.onsecu t.ivas 4•.ruzar-s0-hão nnh n si e t 1'1·:"[11 a~
.imitas ,1]1•se11c01ut.1·adas, ]leio mP111os, d1~ dishrn1·ia igual a dnm;
t1•1Tos da alturn da camada.
Quando em cornürur.ção ou revestimento de. murn;;;, as
.imitas quP r.otTPm para cima Re!'ão do mesmo modo desenc·.nnl radas, e entre as lages J.ongit.udiuac;;; de cada uma l'amada
assPntar-sP-hão travadouro;;; r,m .qua111.idade tal qur a :'11·ra dr
sua far,c rxterior seja, pielo menos, a quarta parte da :írPa da
i·c•;;;1wctiva camada.
Os travadouros trrão ordinariamente de rompriment.o tre'l
a cinco YPzes a altura. e, sempre qirn für pns;;;ivcl, atsayPssarfio
a P.~pPssin·a do mcsm.o.
Os lajões sr;rão desbastados lambem na ;face apparenf P, de
modo a compor-se convenientementJe o paramento, illO qual não
sr aclmitt.irão calços nem desiguaJ.dadPR pronunciádas. Em í'ada
metro cubico dessa alvenaria serão empregados 15 ccnf Psimos
rlc argamassa.
Quando essa alvenaria fôr empr11gada 11m soleiras e capas
de hociros, as faces das juntas dos lajõrs serão dPsbastarlas de
mnrlo a unir-se convenientemente.
As juntas das capas serão tomadas com lascas de pedra e
argamassa de 2 de >eia! ·e 3 de aJI'eia, afim de ficar VP·dada a
passagi'm á terra sobreposta.
. O mf'smo enchimento será feit.o nas solciiras, quando exigido. Pelo trabalho de se encher as juntas não s1e pagarú prPço
algum supplemcntar. por isso que se ac11a elle cornpl"•l11'nrlid..>
no preço da alvenaria.
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Essa alvenaria ser'á paga pelos preços ns. 26 e 27 da tabella.
Art. 34. Alvenaria ordinaria. Essa alvenaria será foita com
pedras duras e aprop!'Íadas, de tamanhos irregulares, não se
admittindo, porém, excepto pal'a as obras de pequenas dimen~ões ou para calços, pedras de volume inferior a tres cenlr\,;imos de metro cubico e i0uja grossura seja menor que 0'",15.
As pedras redondais ·e seixos ro1'ados ·em caso nenhum
serão admittidos; assim t.ambem não se ipermittirá o emprego
de enchimentos com pedras de criação.
As pedras serão desgalhadas ·e cortadas a martello.
Os leitos serão toscamrnte feitos a martello.
Depois ·de molhadas as pedra~. serão assentadas em banho
de argamassa e ahi comprimidas com malho de madeira, fazendo refluir a argamassa, at(• tomarem uma posiçiío fixa,
sendo em seguida calçadas com lascas de pedras duras.
· A obra será massiça, sPm vasio ou interstício algum.
tEm cada metro cubico dessa alvenaria serão empregados
32 centesimos rle argamassa. Essa alvenaria será paga pelos
preços ns. 20 e 21, r.onformf' fôr empregada em alicE·rce;;; 011
muros.
Art. 35. Alvenaria de pedra secca. IA alvenaria de wdraº
se~a será executada nas mesmas condições que a alvPnaria
ordinaria, com a dif>ferença de não levar argamasRa, devendo,
p•tanto, ser feita com o cuidado que esta circumstan{'ia exige.
Esta alv.enaria será paga pelo preço n. 19 da tabella. Cada
metro cubico deverá conter 68 centímetros de pedra.
Art. 36. Alvenaria de tijolos. Esta alvenaria será feita com
tijolos duros, sonoros, bem 1queimados, mas não vitrificados,
de f6rma rectangular, <'om facPs planas e .quinas vivas.
Cada tijolo tprá o ·seguinte volume om,27xom,13X0"',06.
IOs tijolos serão asRentados com regularidade, não devendo
as .iuntas ter mais dr um centímetro.
No assentamento dP rada uma fiada de tijolos serão Pstes
dispostos em meios fios e tições, que :d·everão alternar-:~e sobre
duas fiadas consecutivas.
A alvenaria de tijolmi será paga pelos preÇ-Os ns. 24 e 25
·da tabella.
.
A argamassa empregar-se-ha na proporção de 20 centesimos para cada metro cubico de tijolo.
Art. 37. Concreto. O concreto será feito com pedras de
grande dureza, quebradas de modo que passem em um annel
de quatro centímetros de diametro e misturadas com argamassa composta de cimento e arPia, que entrará na proporção
m1~dia de 50 o/o.
·
Os seixos e fragmrmtos de pedras para a composição do
concreto serão expurgados de todos os detrfotos, materias ter. rosas e outros quaesquer corpos estranhos.
.
O emprego do concreto terá Jogar seguidamente iá sua pre;, pQ.ração e será inutilizado todo aquelle que não fôr empregado
no rnésmo. dia.
.
O eoncret.o será pago pelos ns. 53 .e 54 da tabella, ou por
· outro preçõ_ calculado conforme a sua composição.
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Art. 38. ·Além do .que se refere á cantari1a, a companhia
fará apparelhos <le paramentos onae determinar a Fiscaliza- .
ção. Conforme o acabado a dar nesse trabalho, será elle pago
pelos precos ns. 65 e 66 da tabella.
Art. 39. Para se pror,eder á refeitura das juntas, essas
se1·ão descarnadas na profundidade de dous ou tres centimetros,
den~ndo sei· escovadas e humedecidas na occasião de empregar-sr a argamassa, a qual se1~á applicada srm emplastrar ou
manchar a face das pedras ou tijolos.
F:sse trabalho será pago pelos prrços ns . .\:!. '13, H e !15 da
talwlla.
Para cada metro quadrado de rejuntamrnto r.ontarn-se
ci111'0 milleRimos de metro cubico de argamaRrn.
Art. 10. Emboço e rrboro. O rehor.o st>rá frito ·ele uma só
mão ou será precedido elr um emboço, ronstituindo ambos os
trabalhos um só objecto de pagamrnto. O Pmboço e reboco
ff'rão junt(}s dous cootimetros ·de grnssura, de fórma que ambos
c:nrl'PS[}Ondam a dous 10entesimos de nH~tro ruhico d() argamassa
a Pmprngar-:sf' para rada metro .de obra.
üs preços ns. 33, 3/i r 35 appliram-sp, an con.iuncto do emJrnço () r()bOCO.
;\rt. !i l. Argamassas. As argamassas s01·iio compostas ele
ral e areia, de cal, cimento ·e areia, de cimento <' areia n de ci1rnmt.o puro; ludo nas proporções indicaelas na tahrlla dr
]H'P<~os sob ns. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, Ci2, Ci3 e 61..
•
.\ ral será de pedra da melhor qualidade.
.
A arei.a s~rá de grão fino e igual de quatro millimetros a
r,inco deci-millimetrns de grossura, confornw o fim a quA ft•r
rlp,;;(inada.
O cimento será da melhor qualidade e segundo as necessidar:ll's das obras; será empregado de pega rapida, nwrlianamnnte rapida ou de pega demorada.
Não sPrá admiti.ido cimPnto algum que não comprimirlo
pPse menos de 1.300 kilogrammas por mf'trn ruhico. que deixe
rnsirluo mais de 20 o/o de seu. peso, mn uma 1rnneira rle 900
malhas por centimetro .quadrado.
10s preços ns. 73 e 71!1· comportam o quebramPnto e preparo da pedra, achando-se induida a extracção da mesma.
A pedra quebrada para o concreto será expurgada ele todos
os ·el<•trtr.tos, materias te1111osas e outros cQlrpos estranhos.
Art. .12. Enrocamentos. Os preços ns. 68 e 69 da tabella
applicam-se ao trabalho de extrahir, canegar, descarNlgar,
q1whrar p(•dra e empreg3.l-a nos ·enrorl3!ment.o~., jogadas ou arrumadas.
Nos preços do enrocamento estão induielas todas aR desprzas, menos a do transporte da pedra, quf' f'rrá pago pelos
11s. 75 e 7G da tabella.
Art. 43. O leito da t>strada, das Yallas, rLr., hem como º"
srus taludes, iterão calçados onde fõr necPssario, com pt>dras
d0 rinro millesimo~ a cinco centesimos dP mdro «uhico, hem
aleitadas, desgalhadas e toscamente affeiçoadas na fórma conv<mirnt.e. d:i-Rpostas com cuidado, sendo a~ juntas cruzadas devrntlo., alf>m disso, ser batidas a malho el0 calceteiro.
'
1
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Essa alvenaria ser'á paga pelos preços ns. 26 e 27 da tabella.
Art. 34. ;Alvenaria ordinal'ia. Essa alvenaria será feita com
pedras duras e apropriadas, de tamanhos irregulares, não se
admittindo, porém, excepto para as obras de pequenas dimensões ou para calços, pedras de volume inferior a tres 1~entnsi
moio de metro cubico e ieu}a grossura seja menor que om, 15.
As pedras redondas ·e seixos rolados em caso nenhum
serão admittidos; assim t.ambem não se ipermittirá o emprego
de enchimentos com pedras de cl'iação.
As pedras sf'rão desgalhadas e cortadas a martello.
Os leitos serão toscarnentP feitos a martello.
Depois ·dn molhadas as pedrn~. serão assentadas em banho
de argamassa e ahi ('.om11rimidas com malho de madeira, fazendo refluir a argamassa, alt; tomal'em uma posiçiio fixa,
sendo em seguida calçadas com lascas de pedras duras.
A obra será massiça, sPrn vasio ou intrrsticio algum.
!Em cada metro cubico dessa alvenaria serão empregados
32 centesimm~ <ln a1·gamassa. Essa alvenaria será pag·a pelos
preços ,ns. 20 e ;?J, ronformf' fõr empregada em alicerces 011
muros.
Art. 35. Alvenaria de pedra secca. IA alvenaria do pf'dra·
secca será executada nas mesmas condições que a alvPnal'ia
ordinaria, com a diHerença de não levar argamassa, devPndo,
pa'tanto, ser feita com o cuidado que esta circumstanria exige.
Esta aJv.enaria será paga pelo preço n. Hl da tabclla. Cada
metro cubico deverá conter 68 centímetros de pedra.
Art. 36. ;Alvenaria dP tijolos. Esta alvenaria será feita com
tijolos duros, sonoros, bem 1queimados, mas não vitrificado~,
de fórma rectangular, ('Om facPs planas e .quinas vivas.
Cada tijolo tPrá o ·seguinte volume om,27X(}ID;13X0"',06.
IOs tijolos serão asst>ntados com rt>gularidade, não devendo
as juntas ter mais dP um centímetro.
No assentamento dP rada uma fiada de tijolos serão estes
dispostos em meios fios e tições, que :deverão alternar-sP sobre
duas fiadas consecutivas.
A alvenaria de tijolos será paga pelos preços ns. 24 e 25
da tabella.
A argamassa empregar-se-ha na proporção de 20 centesimm; para cada metro cubico de tijolo.
Art. 37. Concreto. O concreto será feit.o com pedras de
grande dureza, quebradas de modo que passem em um anncl
de quatro centímetros de diametro e misturadas com argamassa composta de rinwnto e arPia, que entrará na propori;:ão
·
1mldia de 50 % .
Os seixos e fragmentos de pedras para a composição do
concreto serão expurgados de todos os detrictos, materias terrosas e outros quaesquer corpos estranhos.
_
. O emprego do concreto terá Jogar seguidamente 'li 1ma preparação e será inutilizado todo aquelle qur não fôr empregado
no mesmo dia.
O concreto será pago pelos ns. 53 e 54 da tahella.. ou por
. out.ro precó calculado conforme a sua composição.
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Art. 38. ·Além do .que se refere á cantaria, a companhia
fará apparelhos <le paramentos onae determinar a Fiscaliza-.
ção. Conforme o acabado a rlar nesse trabalho. será elle pago
t•elos preçoR ns. G5 e Go da tabella.
Art. :39. Para se proceder á refeitura das junt.aR, essas
set·ão descarnadas na pl'ofundi:dadc de dous ou tres centimetros,
cJpy()nrlo ser Pscovadas ·e humedPcidas na ()(~:a.~ião de empregar-si• a argamassa, a qual ser'á applicada sPrn Pmplastrar ou
manchar a face das pedras ou tijolos.
Essp trabalho será pago pelo;;: prPr:os ns. L'. 113, .~J1 e -15 da
talwlla.
Para cada metro quadrado de rejuntamPnto r.ont am-se
Pinro millesimos de mPtrn cubico de argamassa.
Arl. '10. Emboço e rf'lwro. O reboco .~erá l'Pito ·rle nma só
mão ou será prncrdido r!P um emlJoço. constituindo ambos os
trabalhos um s6 ob.iecto de paganwnto. O emboço e reboco
terão juntos tlm1s ceintimetros ·de grossura, de fôrrna que ambos
trH'T'PSpondam a dous 1centesimos de nwtro cuhico (\p argamassa
a Pmpregar-.se para cada metro de obra.
üs preços m. 33. 31 P 35 appliram-se ao rnn.iunclo rio emh()(:o e rrboco.
Art. 11. Argamassas. As argamassas se1·ão compo>;tas de
rnl e arPia, dr ral, cimento e areia, de cimento e areia n de cimPnt.o purn; tudo na,; proporçõPs indicadas na talwlla r!P
prP1:os sob ns. 55, 56, 57, 58, 59, liO, 61, G:?. (i~ P (i1.
o
.\ ral será de pedra da mPlhor qualirladP.
A n,1·Pia ·Sf'lrá de grão fino r igual d;> quatl'n millimetros a
cinro drri-millimetros de grossura. 1~<mforrnr n fim a fJ\IP J'i'\r
rlP,;t inada.
O cimento será da melhor qualidarlr e segundo as nrceRRidadrs das obras: será Pmprrgadn dr pega rapicla, ninrlianamrnte rapida ou de pega demorada.
Não srrá admit.tido cimento algum que não comprimido
pt>sP menos dP 1. 300 kilogrammas por mPtro ruhiro. que dPixe
rPsirluo mais de 20 o/o de seu -pPso, mn uma perwira rle 900
malhas por crntimetro quadrado.
IOs preços ns. 73 e 71'1· compor! am o quebramPnto e preparo da pedra, achando-se incluida a extracção da mrsma.
A pedra quebrada para o concreto será expurgada de torlos
os dPt.riolüs, materias te11vosas e outros corpos estranhos.
Art. /12. Enrocamentos. Os preços ns. 68 e G!l da tabella
applicam-se ao trabalho de extrahir, carregar, descarregar,
quebrar pr-dra e empreg;al-a nos ·MrfJOr<ament'°s, jogada;;; ou ar1·umadas.
Nos preços do enrocament.o Psi.ão incluidas. todas as despPzas, menos a do transporte da pe.dra, que gerá pago pelos
m. 75 e íG da tabella.
1\rt. 43. O leito da estrada, das Ya!las, Plr., hem <'orno os
sP11s taludes, iterão calçados onde fór necessario, com pr>dras
dr cinco millesimo~ a cinco centesimos de mnt.ro r·uhico, hem
alPitadas, desgalhadas e toscamentr affeiçoada,q na fMma eon\'P11im1f.e, rli-Rpostas ·com cuidado, sendo a~ junta.,; <'n1zarla.R dev1•1ulo._ ali'm disso, ser batidas a malho <Ir calcei.Piro.
'
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. , Este trabalho sel'á pago pelo preço n. 70 da tabella, no
qual estão incluídas todas as despezas, menos o transporte da
i1edra.
v\rt. H. Nos Jogares julgados convenientes serão os taludes
<la8 ravas e aterros revestidos com leivas, postas de chapa ou
ticão em fôrma de ladrilho, com as .iuntas cruzadas, den•1ulo
as lPi\·as ficar per•feitamente assentadas, como tarnbem S!'t' fixadas com estaquinhas, quando isto fôr necessario.
A este trabalho correspondem os preços ns. 143 o 141 da
tabella.
Art. 45. Quando a Fiscalização determinar, serão as pedras
empilhadas em montes 11•egulaJres, e esse triabalho seir:l pago
rwlo preço n. 1'15 da tabella, devendo 8Cr applirado ao volume
real da pedra.
Art. 46. O solo sobre que tiverem de ser assentadas as fundações para as diversas obras, taes como: viiaductos, poutt•s,
pontilhões, boeiros, ele., será eslaqueado .quando assim für
precif'o.
•As estacas serão de madeira de lei, hem sã, bem direitas.
roliças e simplesnH•IJlt\ 1foscasr,adas -0u falquejadas em quall'O
fac·Ps, devendo, ('Hlão, ser inteiramente isentas de alburno.
As estacas roliças terão de om,25 a 0"',30 de diamet1·0 1~ as
estaeas lavradas á esquadria de 0"",25 por om,25 a 0"",30 11or
0"',30 sem contar-se o alhurno .
.,A. cabeça de cada· estaca será armada com uma hra1;adeira
ou annel de ferro, que depois poderá servir em outras; a ext.1·emidade inferior será aguçada e calçada com uma po11tf'i r·a
do mesmo metal.
Considerar-se-ha cravada urna estaca quando não rntf'rrar-se mais de 0"',01 por applic.acão de 10 pancadas de um mararo do 600 kilos, cahido de 31"',60 de altura, ou por apvlicac:fín
de 30 pancadas do mesmo macaco, cahind'o de 1m,oo de altura.
Ri as estacas depois de enterradas 12 metros não apr,esenl Ul'Ptn
ú ntlga referida, a Fiscalização poderá a,just.wr com a companhia, ou fazer executar por outro modo ,que julgar conYf'nie11l.f', o estaqueamento com estacas de maior cornprimf'n!o.
Fica, po!'ém, entendido que a companhia terá de :fazer a
estacaria pelos preços da tabella, até o limite de 12 metros de
estaca entemda, si a Fiscalizacão prescindir das condi~)es f'i'tallf' leeidas sobre a néga .que ellas devem apresentar.
As estacarias são pagas pelos precos ns. 156 e 157 da tabella. Esses preços comprehendem, além do custo das estaras,
as dcspezas do seu transporte até o Jogar da 10bra, as de preparai-as, cravai-as e aparai-as, como tambem o custo das ponteiras e bracadeiras de ferro, e do seu assentamento e as demais despezas que forem necessarias, para a exetucão das
estacarias.
tArt. 47. Gradeamento para fundação. Quando 1fôr conveniente, as estacas serão travadas e cobertas por um gradf'amento de madeira de lei, formado de longarinas presas ·com
entalhes aos topes das estacas e de travessões unidos com entalhes e presos ás longarinas e ás estaca!! por meio de cavilhas
de ferro de 0"",25 de·diametro. A madeiva sertl falquajada, pelo
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menos, em duas faces oppostas, formando, livre de alburno, a
esquadria de 0'",25 por 0'",25 a 0"',30 por 0'",30·, conforme fÕJ'
rn~ccssario para as Jongarinas ,como para os travessões, e 0"',~5
iwt· O"', 13 a 0"',30 JlOr O"', Vt para as prccintas.
:Us gratka111e11tos serão pagos pelo preço n. Hi8 da tabclla,
o qual c111111H·clll•1Hle, além tio custo da madeira, de seu trauspol'L•~ al1í o Jogar da ol1rn e da sua preparação, o tia nrrumação
e assP1üamento tias grades e o foruccimPnto das cavilhas, pa-·
nil usus e a1iruclas.
Art. 48. Obras de madeira. As obras de madeira, conforme
as suas :dimensões e emprego, serão pagas pelos preços lia
talH•lla, de ns. 77 a 112, sem oulrn preço suvplcmcnta1·. _ .
A1'1.. 4\1. Cuhcrt.um de etliJicius. As oliras comprehernl1tlas
so\J t";tn tit 11 Jo st~1·ão 1iagas pelos JH·eçus da tahella esp1~eifi
eadns nos ns. 113 a 11<i, sem outro 11reço su1•rilementar.
A l'I.. GO. Obras· nwt.allit\aR. Os t rahalhos cu111prehendidos
snh Pste titulo serão pagos pelos preços da tahcl la ele ns. 1111 a
1·!1, sP111 011t1·os rn·e1;os supplemen tares .
.\rt. GI. Via 1rn1·m~rnPnlll, tril\10;;;. '>s i l'Ílhos a importar
pal'a a 11nva li11ha sp1·ão dP at;o. t!P. typo « \'ig1wlt' », e d1\ 111•.;o dn
:!fí k i los poi· rnetrn corrente.
'Lastro. O Jaslrn, quando f1ir feito de pedra britada, será
pago pPlo preço n. 7 4 ,da tabella, mais o prcç1) da 1~xtrac1;f'w da
pi•dra e o t.ransporle all'm de 300 metros.
O lastro, quando t!n cascalho, areia i/:l'MSa, ~mi!Jro 011 cnmm11m extr·ah ido dos c1'1rtr.s, St'l'(l pago 11Plns Jll.'L't;os 11s. 1 't'í, 1:!i\
P t :! 7 ila talwlla.
l >01·111cntes. Os tlm·mP1llcs serão tlc rnackirns tle !Pi, a .iuizo
rla Fiscaliza1;ão, tias melhorPs Pxistcntcs na região, tlc modo a
Jll'Pc111•hp1·1·111 as condições de rr.sistcncia e duração.
St~r·ão pagos pelos preços ns. 1218 o 1:!!J da tabella, nos
q1rnf's est(t incluida a dcspeza de transporte.
Assentamento da via permanente. O assrntamento da Yia
p1~1·111anente será pago pdo vreço 11. 131 da tabella.
Art. 52. Montagem das su1wrslrucluras n pilares mr.lalJicos das pontes, viaduclos, tanques de ferni e gyratlores.
A11llainws. Na con;;;trucção 1los andaimes Jlara montagem
ria;;; pontes srrão nscolhidas madeiras· perfeitamrnte secca;;;,
!'Pctas, spm nós. brocas, careados e outros quaesquer defeitos qno
1111ssa111 prr.judioar sua resistencira.
Todas as poças podPrão ser foitas com madeira roliç.a,
flf)scascaila, mas appal'elltadas nas juntas. As superfícies que
tivPl'em tle ficar em contacto serão lavradas, de modo que a
.iulll'~ão das peças seja a mais perfeita possível. Os esteios,
eruzrs, travessões, chapuzes, sublinhas, ele., serão inteiriças.
Todos os parafusos deverão ser assentados sobre arruelas.
Cravação. A cravação será feita com estampa e rnartellos
clG rravar; estes serão de quatro .a nove kilog>rammais sendo o
prinwiro empregado no principio da oprmção e o segundo para
t PJ'm i uai-a.
Todas as peç.as que não Sf) ajustarem perfeitanwntP- serão
pr1;viamont.c dosemrwnadas. Antes do cravnir qualquer ['rbite,
a chapa ou harras de ferro serão batidas umas contra as outras,
com martellos de quatro kilos, de modo tine: haja perfeita união

~si.a; p9$icâb- .ea~e$Ullíijj~~.Q.i~si'js:efil)~oil~ci~,qÚJ;1ntes;
&Q~caaiãa; ele.ª!!ª colloç~C.ãõ ~ª~sua tempera.tura: deverá sm· de.
~ermel1w br1'll0Qr
· , .
··
· , ·'
.· ·
:• ,.· Finda a ilo.llocacão 'devem apresentar a côr v"rmelha
escura.
· Depois de collocados, os rebites devem satisfazer :Í:3 scguint.es condições:
•
a) as oobeçias devem ser hemisphericas e concent.ricas com
o eixo;
b) chocados, dPvPm produzir um som cheio e igual para
todos;
r,) as cabeças não devrm aprflsentar fendas nrm falhas;
d) f'ntre as cabt>ças e as prças que os 1·ebilf's ligam não
se deve notar vasios.
Nenhuma peça será r,ravada ·desde :que sr rreouhrça (Pr
qualquer defeito.
.
Pintura. A pinl.ura consistir'á em tres mãos de tinta, rom
oleo de linhaça, sendo a primeira de zarcão inglPz n. 1 e as
outras duas de alvaiadP dr chumlio. A ramada <IP zarr'.ío serú
dada aaj<'s da r,ravação da ponte.
Não se dará uma mão de tinta antes que a anterior r;;feja
completamente secra. A tinta será estPndida com todo o ruidadn e de modn qiw cubra completa P uni form<'mrntc a ramada anterior.
A rnonl.agPm das su1wrstructuras P pilarPs metalliem; das
ponto"r viaductos, tanqur•s de forro r gyradorps se!'{t paga pelos
pr·pços ns. 138 a 142 da tabella. Nesses preços está comprehm1d ido o custo <las madeiras para os andaimes e sua montagPm.
Art. 53. Linha telegraphicà. A linha telegraphica· será d~
frrro zincado e de quatro millimetros de espessura r os postes
serão de madeira de lei falqupjada, dr ferro fundido. de t.rilho,;
velhos ou dos existentrs na linha em trafego de Blumenau a
Hansa. si assim ordenar a Fisr,alização a sua applicação.
O assentamento da linha será pago pelos pr<'ços m. 13G
e 137 da tabella.
Art. 541. Cercas. As cercas com arame torcido ou farpado,
com postPs de madeira para cPrear a linha ou paf.Po da r!'lf.açiio.
s.rrão pagas pelo preço n. 135 da tabella.
As eercas serão f Pitas com moirões de madeira de lei,
· distanf'iados, no maximo, dP 3m,50 P tendo de altura fóra da
terra 1 m,GO.
A cerca terá cinco fios.
.
Art. 55. Material rodante. O material rodante será forne'cido de accôrdo com os typos que forem approvados pelo «~o
verno.
Art. 56. Ao preço do malf~rial fixo e rodante importado do
· estrangeiro será addicionada a bonificação de 10$ por tonelada,
a titulo dé indemnização pelo excesso de frete, seguro e despezas accessori~s, cobradas para o porto de ltajahy.
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ANNEX.O N 3.
Modelos dos boletins mensaes de trafego e construcção, a que se
refere o periodo final da letra a da cla.u>ula XXV deste
contracto.

rHAFEGO
Mül>ELOS

lioletim mensal

Mez de .................. de i\J •••
l~~tt'ada de Ferro: ...........•.•.•......•...............•..••
Ext1~11,;ã.o cm trafeg-o ..•.........
Total da receita ............... .
"
" de,;pcza .............. .
Viajantes de 1ª classe ..•........
n

))

ia

»

l'roducto

.......... .

l'roducto
Numero
I'roducto

))

))

))

,\ 11i111acs

') 2ª

)}

tra11~portados ........
J}

))

.

•••••••••

Telcgrammas particularcs ....•.
))

))

))

))

Nume1·0

••••••••. ,•

Numero

Num1'ro

Pala1Tas
Pl'Oducto

ME;RCAl)p~ ..'J'~SPO~ADAS

Peso em
kilograrnmas

Fumo .... , ••.......•.•..•...•.....
Café .....•..................... ·····
Borracha, ..........•.............•.•
A~sucar ..........•.................
Cacào .••...........•.............•.
Algodão ..............•..•..•........
Caroços de algodão ....•.•....••••...
»
,, mamona ................ .
Sal .••••••.••......•....•••••.......
Xarque .............•..........•...
nacalhào .•.•............•.•.....•..
Farinha de mandioca ..........•.....
,,
" trigo .....•...........•...
l\lilho ... , . . . . . • . . • . . . • • . . • •.... · · · ·
Feijiío .. , .•••...•..•.••••••......•.
AtTOZ •••••••.••••.•.••••••••••••.•••

Vinh9 .....•...........•.••.....•.•.

Vinagre .•••••..••..••••••••••••••••
Conrrls .. , ...............••.•..•.••..
Pelles ..••..•.••....••••••••••••••••
Kerozene ...•....•..••.••••••••.•••.
!\ladeiras ...•••.......•••••...••.•• ;
Tij0los e telhas ..•...................
Pedras •..•...............••........
Cal ...•...••.•.•...........•••.• ····
Fazendas ••..•••.••.••••..••••••••••
Lenha ••• ; ••.••••.••..•.••••••••.••.
Carvão vegetal. •.•..••...•••..••.•••
»
de pedra •.•.••...•••••••• , ••
I·:erra~e1!s .. , ••..•...•.••.••••••••••
hspec1ar1as •......••.•••.••.•••••.••
Dormentes •••••.•.••.••.•.•••••••••.
Arame farpado •.•••••.•..•••••••.•••
. Pia;;sava ........................... .
Aguardente •••••..•...••.••.•••••••.
Diversos •••••••••••.••••••••••••••••

Prodt1cto
em réi~

~oot
RECEITA JJAS ESTAÇÕES

E-;tat;ões

A
li

e

D

E

F

r.

li
J
J
1\
L
J\I

-º

Totacs ...
ObsJrvaçõJs .. •••......•.....•......•.......••.......•.•.•.••
MOVUIEl'ITO

Numero
Trens
"
,,
,,

Percurso

mixtos., .....•...................
de carga ... , ...•.............•...
" lastro ....•....•....•.........•
cspcciaes .....••....•.....•.......

Consumo do combustivel por locomotiva kilometro ..•...•..•••••
kilogrammas.

OFFICll'IAS

"'

"'
.:::
~

õ

No mez ........ .

8o

.3
Em serviço do trafego n •...
»
,,
de lastro 11 •••••
" reparos geraes n .....•.
"
,, ordinarios ..... .
De promptidão para o serviço n ................ .
· Encostados .•.•.•..........
Conser'Vação

Dormentes substituidos .......•.••.•.•••..
Trilhos novos su bstituidos ...•........•....
»
velhos reempregados ...••.....••••.
Paf.<fusos substituídos ................... .
'falas de juncção substituidas............ •
Grampos substituídos .................... .
Lastro de pedra britada.. . . . • . • . .•..•..•.
,, ordinario (areia 011 cascalho) ....... .
Barreiras removidas .•...•.•....•..•......
Alargamento ou composiçfto de aterros .....
Pessoal Lia conservação (feitores e trabalhadores) ••••••..•......••..•.•.....•.•.••
Numero médio por kilometro ....•..•...••.
Helação das madeiras empregadas nos dormentes ....••...•.••••.•.•••...•• · •. ••··
Descarrilamentos no mez .•..•..........•.
))

))

))

))

» •••••••••.•••.••••

))···················

Situações kilometricas dos descarrilamentos.
. Vehiculos estragado~ ••.......•........•...
Informações sobre o estado da locomotiva na
i occasião do descarrilamento ...........•.
. . Informações sobro o estado da linha na oc. .casilo do descarrilamento .....•.....•...
. Oias cm que os trens pa1·tiram atrasados
. · {com a dilferença do horario) ..•....•.•••
Dias em que os trens chegaram atrasados
(com aditferença do horado) ...•.•.•••.•
Causas dessas alterações .•.•..•.. : ..•. ; •..
\ ;',·"(· ."::.

Numero
))
))
))
))

))

Mª
))
))

))

Numero
Datas
Causas
Numero

'~'ÃG'l'Oa
~ •• •"!<,~

·~

'
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EXECUTIVÓ

RELAÇÃO DAS OBRAS NOVAS NAS LINHAS EM TllAFEGO COM OS PRECISOS DETALHES

(Assignatur<t) ....••.•....•.•.••....... , .••.....•.
BOLETUI • lllENSAL

l\lez de ............ de 19 ...
Prolongamenlo ou ramal de .•..........•.•••...••.•••..

Co11strucçlio
Cópia do perfil ele locação com indicação do pl'Ogresso das obras
mez e mais as quantidades de ohras feitas sobre os seguintes
ti tu los:

110

Hoçado, limpa e deslocamento.............
l\lovimento de terl'as:
Terra....................................
Pedra solta..............................
Excavaçfw par<s fnndações................
Alvenaria em obras de arte:
Pedra secca ..•...•...•.......•.......•.••
Ordinaria (cal e areia) ...................•
Alvenaria (com cimento)..................
,,
de lajões.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

l\J[2
l\P

"
"

,,
"'

lnfonnaçõcs sobre as obras feitas no me,. em cdificios, telegrapho&
e via permanente
Relação das qualidades de madeira empregadas em dot'mentcs.
Situação das pilhas <los dormentes acceitos.

(Assignatura) ..•..•..•..•••••••.•.•.• , ••••...••••
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LXIV
.
11.s despezas pâra o recelJimento da actual linha cm trafegó.,por parte do ;G()verno e computadas em 10 :000$ correrão
por 09nta da .companhia.

LXV
O contracto a .que se refcf'em as presentes clausulas e o
decreto que o autorizou será assignado ató 31 de de1:emb1·0
, de 1911, sob pena de ficar sem effeito o mesmo decreto.
>Rio de J~!leiro.•. 29 de rriovembro de 1911.-J. Jl Seabra.

DECRETO N.

9.156-DE

29

DE NOVEMBRO DE

191.1

~~de

á Oompanhia de Navegação a V;;por do Rio Parnahyba · prorogação,
por 10 .annOll, do praao es\ipulado na clauula XXI do respec•tivo con·
· trae&o p~a a ~vegação: do rio Parnahyba e.u.tre o por\O de Tutoya e Flo-

riano .... ;

"

.

'>.'

.

O Prosidemto da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia dll Navegação a Vapor
do Rio Pavnabyba e tendo em vista a autorização legislativa
de que trata o art. 32, n. XL, da lei n. 2. 356, de 31 de dezembro da i.910, decreta :
•Artigo unico. Fica concedida á Companhia de Navegai:.ão
a Vapor do Rio Parnahyba prorogação, por 10 annos, do prazo
estipulado na clausula XXI do contracto celebrado em virtude
do decreto n. 6.688, de 17 de outubro de 1907, para a navegação do rio Paruiahyba, entre o porto de· Tutoya e Floriano, no
Estado do Piauhy.
Rio de Janeiro, 29 de .novembro de 1911, 90º da Independencia. e. 23• da Republica.
R. DA FONSECA.•
· J. 1. Seabra.

. HERMES

-

DEc1rnro N. 9.rn7 - DE 20 DE l'íovEMnno DE rn11
Reorganiza os sarviços de ºpolicia snnit~rin e de prophyla'<;ti. nos portos dn
nepuhllca .

O Preside11tc da H1Jpuhlica dos Estados Unido,; do Brazil, usando
da a11toriza<;flo que lhe é co11fi!rilla pelo art. 3°, n. f, da lei 11. 2.356,
de :H <le dezembro de f\JIO, resolve reorganizar, para entrar em vigor
cm 1 de janeiro de 1012, os serviços de polida sanitaria e de prophylaxia nos portos da Hepublica, dividind'> as sédcs desses serviços cm
quatro classe~1 e fixando as categorias, numero e vencimentos dos rospectivos emprC'gados, de accôrdo com a tabella que a este acompauha,
assig11ada pelo ministro de Estado da Justiça e Negocios Interiores.
mo de Janeiro, 29 de Í1ovembro de f !li f' ()00 da Indepcndencia e
23º da Hepublica..
HERMES H. DA FONSECA.

JLivadavia àa Cunltrr. Corrêa.

Tubella

a,

que se ref"ere o decreto n. 0.1~?',
del!!lta dnta.

SERVJÇOS DE POLICIA SANITARIA E DE PROPIIYJ.AXIA
DA REPUBLICA

él

la=
:;,

--

SÉDES

-

CATEGORIAS

li'!;

:'10'

PORTO~

ORDENADO GRATIFIC.\· VENCIMENTOS
ÇÃO
ANNUAES

llio de Janeiro

P1·ophylaxia. do porto:
f !nspector ••••••••.•••.•••• 7:2008000 3:6008000

i0.800800 o

Policia. sanitaria. do porto:

6 lnspC'ctorcs •.•.•..••••. o' •••
4 Mcdicos auxiliares ..••.....
1 E11carl'cgado do rnatcrial flucluaute •.........••••••.
f Interprete ....••.....•••••.
3 Guardas sanitarios ••••.•••.

6:4008000 3.200$000
4 800$000 2:400:;000

!1:600800o

4.ooosooo 2:000SOOO
2:800$000 1:400$000
f:600SOOO
800$000

6 000800 o
4 200$00 o
2 400$00o

i: ·~oosoo o

j·
SÊDEs -

CATEGORIAS

Ol\DENADO
_

1 GRATIFICAÇÃO

VENCIMENTOS
ANNUAES

-

~--.-~~~~~~~~~~~~~~_;_

Estados
Poi·Los de i" classe - l\lanáos, Belém, Recife, S. Salvador, Santnse RioGrande
do Sul;
6
· 12
6
6
18

4:800$000 2:4-00$000
3:200$000 !:600$000
2:400$000 1:200$000
1:600$000
800$000
500$000
i.000$000

7:200$000
lie:800$000
:1:600$000
:?:4-00$000
:1:500$000

lnspectores de saude ...... . 3:600$000 !:800$000
Ajudantes ............... . 2:400$000 f.:2008000
800$000
Escripturarios archivistas .. 1:600$000
480$000
Guardas sanitarios ........ ,
960~090

5:4-00$000
3:600$000
2:400$000
!:4408000

lnspectores de sa ude ...... .
Ajudantes ................ .
Secretari,ls ............... .
Escripturarios archivistas ..
Guardas sanitarios ...... , ..
Portos de 2• classe S. Luiz, · Fortaleza, Victol'ia, Paranaguá. e Corumbá:

.

Portos de 3ª c l a s s e ' Amarração, Natal, Cabedello, Maceió, Aracajú. e
~'lorianopolis:

4.oosooo

4:800$000
3:0()0$000
2:/i,00$000
1:200$000

• 2 lnspectores de saude .. : . . . . 2: 400$000 i : 200$000
2 Guardas sanitarios. , . • • .. • .
660$000
330$000

3: 600$000
990$000

6 lnspectores de saude .•.••.. 3:200$000 1:600$000
6 Ajudantes ................ . 2:000$000 1:0008000
800$000
6 Escripturarios. archivistas .. . 1:600$000

f.2 Guardas sanitarios ....•....

800$000

Portos de 4" classe - Itajahy e S. ~'rancisco:

.

:. AÇ'.l'Q,'!1, PO PODE~ Ef'EC.U'J'IVO

SÉDFS -

CATEGOllL\q

/tio de .fltn<'iro

Prophylaxia do p ,,·to:
1 Mestre do 11avio d'3 <ksinfecção a
1 Machinista a ........................ .
::J Foguistas a .......................... .
8 Marinheiros a ....................... .
t Chefe de desinfectado ·es (gratificação) ..
4 Desinfcctadores (gratificação) ..•.•...•.

10$000 diarios
f0$000
))
6$000
))
!i$000
))
3: 000$000 annuaes
2 :4.008000
,,

Poliria Ranitaria do porto:

!j

a

'.\lcstre de navio a .................. ..
'.\lachinista de navio a ................ .
Mestres de lancha a ................. .
MachinisLa.s a ....................... .

8 Foguistas a .....................•.....
2a Marinheiros a ..•....................•
i Servente (gratificação) ............... .

i0$ü00 <lia rios
i0$000
"
98000
))
9$000
))
68000
))
tiSOOO
"
1 :2008000 annuaes

Estados

Portos de 1' clas-n:

i2 Mestres de lancha a ..•...............

i2 ~lachinistas a .......•................
12 Foguistas a ............... , ......... .
4·8 .\larinheiro.• a., .. ,._ ... , ........•....
6 Desinfcctadores de 1" classe (gratificação) ......•........•...............
12 Desinfectadore~ de 2• olasse (gratificação) .............................. .

88000 diarios
8$000
))
58000
))
;;$000
))
2 '100$000 annnacs
1:8008000

)).

Portos de 2" clas;e:
t;
:;
;;
20
10

i\lestres de lancha à.;. ............... .
l\lachinistas a ....... _· ............... .
Foguistas a ................ ; .•......•.
Marinheiros a •...•..•.....••........•
Desinfectadores (gratificação) ....•..• , .

7$000 diarios
78000
))
411000
))
4$000
1: 800$000 anunaes

Portos de 3• claase:
6 Mestres de lancha a •.••.......•..••••

78000 diarios
-- 75000 ))
4$000
35000

6 Machinistas a •••.•.•.•....•••...••••••
. 6 Foguistas a ••••••.•••••••••••.•••.••••.
.24 Marinheiros a ••...•......... _, ..••..••

)l
)l

Portos de 4ª classe:
. 2. Macfilnlstas a; ...................... ;.
2 Patrôel. &............................ .

55000 diarios
45000
"

38000

2 Mario~~lfOs ~ . ·~ .......... • · • · · • · · • ..

..

RiO de.Janeiro, 29 <lo novembro de i9Ü. - Rfoada?;'ia da Cunha

Cortla •

.t>ECR.ETO
.

-

!

N. 9. 158 -

DE

29

!·f.1

DE. NOVEMBOO DE
-

•

1911
1

. ExtW!CuÍ!ra Commi"8lió dé Olmas Feder~A no Territorio di> Aere

. O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe i\ conferida pelo art. 3", n. J \',
da lei n. 2.356, de 31 de dezembro ae 1910, resolve extinguir
a. Commissão de Ohras E'cderaes no Territorio do Acre .
. ·• Rio de Janeiro, 29 de novembro de 191i, 90º dn Ind11{lcl1d~ncia e 23"_ da Republica.
HERMES

i

R.

DA FONSECA.

Rivadavia da Cunha

DECRETO N. 9. 159 - DF.: 29

DE ~OVl!!MDl\O M

Corr~a.

19H

Abre ao :Mininerlo da J\lstiça e Negocios Interiores, por conta do exetcici<>
.:';-íle }91,1, ~~credito supplementar de 30 :500••. undo 12 lllOo• 4 verba ' -' . &lqretaria do Senado - e 18 :OOOf á yerba-'- Secretaria da Oamara do!<
'., J>epitadoa•. ·

,

,.. 0 .. P.reeidente da fiepuhllca dos Estados Unidos dô Brazll,

'usandô dà autorização concedida pelo art. 82, da lei n. 2. 356,
-da'l'.~"cJ~:~zQmbro

de 1910, e ouvido o Tribunal de Conta'!,

nqa '. teJ'ln0$,~:~ô"Mt, 701 § 5", do regulamen.tQ !lpprovaclo pcl()

""'ACJ:OS ,,DO. !'ODER &XECl.rrIVO

iOi~

<!ecret<Hí. 2;409;né•23-0e.dezembro. de 1896, resolve abrir ao
Ministerio da Justioar e 'Negocios Interiores, por conta do exer-· ';
cicio de 1911, o credito supplementar de 30:500~;, sendo 12:500$
á verba- Secretaria do Senado - e 18 :000$ á verba- Se-.
crctaria da Gamara dos Deµutados - afim de occorrer ao pagamento das despezás com o serviço de impressão e publicação
dos debatei'! do Congresso Nacional, durante a prorogação da
actual sessão até o dia 3 de dezembro vindouro.
nio de Janeiro, 29 de novembro de 1911, !90º da Independrncia e 23º da Republica.
limMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corr~a.

DECRETO N. 9. 160 Abre

DE

29

DE NOVEMBHO DE

HH 1

ao Ministerio G.a JURtiça e Negooios Interiores o credito e<!peel11! de
22: 000$ para pagamento de eubvençõeB

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
f.Pndo ouvido o 'l'ribnnal de Contas, nos termos do art. 70,
~ 15", do rcgu lamento approvado pelo decreto n. 2. 409, de 23
de rlrzembro de 1'896, resolve, á vista do disposto no art~ 3°,
n. XIII. IPttras f e q, da lei n. 2. 35G, de 31 de dezembro de 1910,
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Jnti~riores o credito
P.~prcial de 22 :000$ para pagamento de subvcnçõe<;, sendo
12 :000$ :í Liga Contra a Tuberculose da ci1lacle ele .Juiz do
F(•ra e 10 :000$ ao Instituto Pasteur da mesma cidade.
Rio da Janeiro, 29 de novembro de 1911, 90º lia Tndependenl'ia e 23º da Republica,.
HERMES R. DA FONSECA.
füvmlrwia da Cnn ha l'o1'1'êa.

DECRETO N. 9. 161 -

D!!

29

DE NOVEMBRO DE

i!lH

Aln-e ao 'Mlnisterio da JuaUça e Negoclo1 Interlo1es o ''redito extraordinar!o
de 80 :000$ para pagamento de subvenções

O Presidente da Republic::. dos Estados Unidos GO Brazil,
lendo ouvido o Tribunal de ContaR, nos termos do art. 70.
~ 5º, do regulamento approvado pelo decreto n. 2. 409, de 23
de 1kzmnhro de t896, resolve. á vi;;ta do rtisposto no art. 3º,
n. XIII, lettras b e e, da lei n. 2.356, de 31 de rtezembro
de 1910, abrir ao Ministerio da Jm;tiça e N<'gocio!'l Tnterim·ps
o eredito extraordinario de 30 :000$, para pagamento de sub·..

:,,u10-• ·

~aros

DO PODER EXECt1TIVO

~

i;jenQões,· sendo 20 :000$• á .Faculdade! .de Direito de Bello Hoe 10:000$ ao Institu,to Commercial'.desta Capital.
. Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1911, 90" da Indepen• dencia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa.
·:~izonte

DECRETO N. 9. JG2 -

DE

2!) DF; NO\'F;MBRO DE 1911

Crêa mais uma brigada de infantaria ele guardas nácionaes nn comnrrn de
Carolina, no Este.do do Maranhão

rO Presidente da Republica dos Estados Unidos do Rrazil.
para execução do derrrto n. 431, de 14 de dezembro de 189ü,
decreta:
.Artigo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
de Carolina, no Estado do Maranhão, mais uma brigada dt'
ii1fantaria, com a designação de 89", a qual se constituir·:í d1'
trPs batalhões do sen·iço activo, ns. 26'5, 266 e 2G7, o um do
da reserva sob n . 89, que se organizarão com os guar·das qualificados nos distrirtos da J'f'fArida comarca; !'P\·ogarla~ as disposições f'lll contrario.
~Rio de Jan11iro, 29 de novembro de 1911, 90" da JndPpPndehria e 23º da Republica.
.
'
>
.
.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia dd' C~nh~ Corrêa.
DECRETO N. 9. 163 -

DE

29

DE NO\'E:'llBRO DE

f !) J 1

Tt'lllnllfere da oomarea de Falrln·:. para a de Avaré a séde da 28"
eavnllaria da Guarda Nacional do E"tado de S. Pnnlo

bri~nd.,

de

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 13razil,
attendendo ao quf' representou o coronel commandante superior interino da Guarda Nacional do Estaào df' S. Paulo,
decreta:
Artigo unico. Fica transferida da comarca de Faxina para
a de Avaré a séde da 28" brigada de cavallaria da Guarda Nacional do mesmo Estado; revogadas as disposiçõf's rrn contrario.
Rio de Janeiro, 29 de novemhro de 1911, 90º da Jndependencia,e 23º da Republica.
HEill\IES R. DA FONSECA.
Rivadavia dá Cunha Corrêa.

,.\ÇTqS 00 PODER EXECUTIVO

DEORETO N. 9. Hi4 -

DE 29 DE NOVEMBRO DE

!017

1911

CrPa mais u1rn brigada de infantaria ele 'guardas nacionnf's na comn.rC'a de
M arangurql!e, no Estado do Cearí1

.O PrPsidPntf' da Ill~pulJlira rlo~ Estados Unidos rio Brazil,
para f'xrc.w;fío do dP<'rPfo n. \31, dP H de dPzrmhro rlP 1896,
rl1•c1·eta:
·
·
.:\ rf.igo 1111 icn. Fira errada na nu arda Naririnal da comarca
r]p :\laraug11ape, no Estado do t:ear:í, mais uma brigada de
infantaria, 1·om a designação df' 93', a qual s'' eonst ituir'á de
tl'rs batalhõPs do seniço activo, ns. 277, 278 e 279, e um do
da reserva sob n. 93, que se organizai'ão r.om os guardas qualificados nos districtns da referida comarca; r1•vogatlas as disposições em contrnrio.
Rio de Janeiro-, 2~ de novembro de 1911, !10º da Independenc ia e 23º da Republica.
HEll.\IES R. DA FONSECA.

llivadavia ria ümlw Corrêa.
DECRETO N. 9. 165 -

'OE 29 Df: NOVE.l\1Bll0 DE 1911

Crf•n mais uma J1rignda dP infantaria de guardas na<>ion:if's na romnrrn <le
It.apipoca, no Estado do Ceará
<'i)

O PrPsidrnf.11 da Repuhlira rios Estado;;; Ullido.q do nrazil,

para f'Xf'c·rn.;fw do rfr!'rPlo n. 131, df' 11 dr df'Z1•111J11·0 d" 1H!Hi,
df'crl'fa:
Artigo unieo. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
df' ltapipora, no Estado do Cf'al'ú, mais uma brigada <fo infantaria, com a drsignação de 9í", a qual s11 rom:lituirú ri" tres
batalhões do sf'rviço activo, ns. 280, 281 e 282, " um do da
rn,.;en·a sob n. 9.1, que se organizarão com m. guardas qualificados nos di,.,trictos da !'<'ferida t•o111arca; rp1·ogadas a.~ dis11o~içfíf's Plll co11trario.
Rio de Ja1wiro, 29 dr nowmb1·0 dr~ 1911, DO" da Tndf'pendrni•ia e :!:3° da HPpublica.
HERMES fi. DA FONSECA.
Rivadavin rln .Cunhn C01Th"1.
DECRETO

~.

9. lôü -

DE

:!9

DE NornMnno DE

1911

C'rf·n nmn. hrig-nda de infantaria rlf' ~na.relas nacionaf's na <'Omnr<'a. fle R. Domingos do Prata, no Estudo de Minns 0-PrarR

O PresidPnte da Republira dos Estados Unidos do Drazil,
pa1·a •'XP1·11~·iío do dPci·nto n. í3J, dP l'i d11 dí'ZP111hro r!P IH!Hi,
r!Pr'.l'í'I a:
Artigo unico. Fiea crt>ada na Guarda Nacional da comarca
de 8. Domingo.~ do Praia,- no Estado r!11 Minas Ueraf'~, uma

·
I~

.- '-<'.~·~\ d-~'8tltp;~ C,btir"\·~- '«i@ign~çãc'J<'-'Há~28•, ra·· lqual sê

,
, é

ti mrá'"ae,tres bJ1.talhões_ •do serviço· aotivo, ns. 682, 683
84, .e um·d_Q da reserva. sob n. 228, qu~·se organizarão eom

' os guardas qualificados nos districtos .da· referida comarca;
revogadas as disposições -cm contrario.
- ·Rio de Janeiro, 29 de novembro de 19.11, 90º da Iru:lepcn··
dencia e 23º da Republica.
R. DA FONSECA.
Rivadavia da · Cunha Corrêa.

-

HERMES

DECRETO N. 9.1G7 -DE 30

DE NOVEMBRO DE

1911

Abre ao :Minlaterio da Juatiça 'e Negocios Interiores, por conta do •3xercicio
: da. 1911;- .li aedUo aupplemenh.r ·de 618 :750$ aentlo: 1'1 :760$ á verba
,_-'Subsidio dos Senadores-e 477:000$ A verbr.-·Bubsidio dos Deput64oa.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo art. 82 da lei n. 2.350,
de 31 de dezembro de 1910, e ouvido_ o Tribunal de Contas,
nos termos do art. 70, § 5°, do regulamento approvado pelo
decreto n. 2.409, de 23 de dezembro de 1896, resolve abrir ao
Ministerio da Justiça o Negocios Interiores, por conta do exerciçio de 1911, o credito supplementar de 618:750$, sendo
Hi :750$ á verba - .'Subsidio dos Senadores - e 477 :000$ á
verba - Subsidio dos Deputados -afim de occorrer ao
pagamento do subsidio aos membros do Congresso Nacional
durante a prorogação da actual sessão até o dia 3 de de:rnmbro
vindouro.
_, Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1911, 90º da Indepeud~ncia é 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
'

-

Rivadavia da Cunha

DECRETO N. 9 .168 -

DE

Corr.~a.

30 DE NOVEMBRO DE 19H

Autoriza a emisaão de titulo• no valor de f'. 2-400. 000, ou francos 60. 000. 000
do ;luro annul de ' o/o, ouro, para pagamento -de aemçoa con-t.nctado~
com a e South American Railway ConE"trnction Company, Limited.>

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
para execução do estipulado na clausula LVIII das que acomp3llbam o de~reto n. 8. 711, de fO de maio do correntie anno,
decreta:·
Art 1. • Fica o ministro da Fazl'nda autorizado a fazer a
'. llm\ssllo ·de. tilulos no valor de i'. 2. 400. 000, ou francos ...... .
õO;OOO:'OOO,':·do júro annual de 4 o/o, ouro, para pagamento de
'

:4"

•

\

loto
servicôs MntractadÕs 'com a ..« South American. Railway Con_;
struction Company, Limited ,,, nos termos do citado decreto.·
§ 1.º Os titulos a emittir serão do valor nnminal ds f: 20,
ou francos fiOO, e de !: 100, ou francos 2. 500, a -1 % de juros,
ouro, pagos scmestralmrntc, e 1 J2 % de am1Htizaçilo annual,
a começar de julho de 1916 e a terminar em i!l72.
§ 2.º O pagamento dos juros será effectuado, pela fórma
que fõr determinada pelo Ministerio da Fazenda, no Ilio de
Janeiro, cm Lontl1·es e cm Paris, sendo nrste:3 dous ultimos
logarPs poi· intcrmcdio dos banqueiros que o Governo designar,
do accôrdo com a rf!ferida « South American Hailway Constructiou Company, Limited >.
§ 3.º 0 resgate dos titulos será feito pol' meio de um
fundo de amortiz:acii.o inicir.l de 112 % ao anno, d·.wendo effect.uar-se o primeiro resgate em 1 de julho de 1g1 il. Será realizado por compras no mercado quando os lil.ulos f!Sliverem
abaixo do par; e quando estiverem ao par ou acima delle, por
mnio de sorteios que terão Jogar nos mezcs de dezemllro e junho
de cada armo. Os ti tu los serão sor·teados em presenca de notario publico e o resultado do sorteio publicado immediatamente por aununcio. Todo titulo que fôr sorteado será pago
com os juros vencidos no dia 1 de janeiro ou 1 de julho que
se seguir ao scrteio.
§ 4.º Pelo serviço de juros será abonada n con:missão de
3J4 % e pelo de amortização a commissão de 112 %, quand.Q o
iresgate fõr feito por me10 de sorteio: quando o ·r·~;;;gate "fôr
foito por meio de compra, abonar-se-ha mais 1 J8 '/o pela
rorrefagem.
§ 5.º Logo depois de effectuada a emissão e de accôrdo
com a clausula L VIII do citado decreto, uma somma corrcspmHlrnte a 83 o/e do \,·alor nominal dos titu!Os será pela companhia referida « South American Railway Comtruction Company, Llmited > depositada á disposição do Governo Brazileirn,
para o servico dos pagamentos previstos nas c:lausulas XLilI
e XLIV do mesmo decreto, metade no Banco <lo Brazil e metade
rm um Banco em Londrrs ou Paris, designado pelo minis! ro da
Fazenda de accôrdo com a companhia.
§ G.º Os pagamentos devidos á « South American .Railway
Construction Company, Limited >, nos termos da citada clausula XLIII, serão effectuados em dinheiro, mediante autorização do Governo, até a importancia depositrnda pela companhia nos termos da clausula LVIII, tambem já citada, do
decreto n. 8. 611, de 10 de maio do corrente anno.
Art. 2.º Revogam-se as dispo$iCões em contrario .
.Jlio de Janeiro, 30 de novembro de 1911, 90º da Independencia e. 23º da Republica.
.
.
HERMES R. DA FONSECA.
Francisco Antonio de Salle,9,
J. J. Seabra.
1

>iÔ.20 :·.

ACTOB

DECRETO

oo PODER

EXÉélrrJvo ·

N: 9.169.:.__DE 30 DE NOvEMBRO DE 1911

Promulga o Protocollo firmado em 12 de dezembro de llW6 entre o BrazÚ e a
. Republica Oriental do Uruguay sobre li execuçiio de cartas rogatorias

·O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Tendo sido sanccionada pelo decreto n. 1. 769, de G de
novembro de 1907, a Resolução do Congresso Nacional de 1 do
mesmo mez e anuo que approvou o •Protocollo conc:luido e
firmado em 12 de dezembro de 1906 entre o Brazil e a llepublica do Uruguay sobre a execucão de cartas rogatoria,;, modific'.ando o art. 4" do 1Accôrdo de 14 de fevereiro de 1W79 entre
os dous paizes, e havendo sido trocadas as respectivas rali ficações na cidade de l\fontPvidéo aos vinte e oito dias do mez do
outubro ultimo,
: , Decreta que o mesmo Protocollo seja executado e cumprido
tão inteiramente como nelle se contém.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1911, 90" da Jndependencia e 23º da Republica.
HERMES ·R. DA FONSECA.
Rio-Brrmco.
O Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca
PRESIDENTE DA REPUBLICA 008 ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Faço saber aos que a presente Carta de ratificaçã.o virem
que entre os !Estados Unidos do Brasil e a Republica Oriental
do Uruguay, pelos seus respectivos Plenipotenciarios, foi concluído e assignado na cidade do Rio de Janeirn, aos doze dias
do mez de dezembro de mil novecentos e seis, o Protocollo do
teôr seguinte modificando o art.. 4º do Accí'irdo dr 1 i de fewreiro· de Hn9, sobre execução de cartaH rogatorias:
PRO'I'OCOLLO

Aos doze dias do mez de Dezembro do anno de 190G, reunidos no Ministerio das Relat;ões !Exteriores do Brasil, o
Sr. Dr. Jos~ 11\faria da Silva
Paranhos do füo-Branco -Ministro de Estado da mesma Repartição, e o Rr. Don Rufino
T. Dominguez, Enviado Extraordinario e. Ministro Plenij)o. tenciario da Republica Oriental
. do Uruguay, com o fim de
combinar o ·meio de facilitar
· a execução, pelas justiças de
um ;dos-dou~.paizes, das eartas

PROTOCOLO

A los doce dfas dei mcs rlc
Diciembre dei aiio de 1900,
reunidos cn el Ministerio de
Relaciones Exteriores de los
lF..:stados Unidos dei Brasil Pi
Sefíor !Don Rufino ·r. I>ominguez, Enviarlo Extraonlinal'io
y .Ministrn PIPnipoteneiario de
la Repúblira Oriental dei Uruguay, y PI Seiior Doctor Jos1\
.Maria da Silva Paranhos cio
Rio-1Branco, Ministro dei Ramo
con el finde combinar el nwrlio
de facilitar la ejecur.i6n, por
las justicias de uno dP los dos
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rogatorias que lhes for:em dir'igidas pelos Tribunaes do outro,·
tanto em mat.eria civel como
niminal, i;onviera111, depois de
communieaum; os respectivos
Plenos l'oderrs, achados <~Ili
boa e d1•vida f(1rma, em modifical', da seguinte maneira, o
al't.. 'iº do Accôrdo de H de
Fen•1·eiro de J879:
As cal'las rogatorias e mais
dot·urnPnto,; judiciarios, tanto
C'Ill matC'ria civel como cl'imi11al. l'Xpedidos prlos Tribunaes
da llt·pulJlirn dos Estados Unidos do Brasil aos da Republiea
Urkntal do Uruguay e bem
assirtt os quP forem dirigitlos
pdos Trillu11al'S da llepublica
Orim1tal do Uruguay aos do
Brnsil, ficam isentos da h•galização consular quando transitem por via diplomatica e,
na falta desta, pela consula1·.

() pl'PS<'11(() Prol<wollo, que
s<\ ""lral';í Ptll Yigot· dq1ois de
app1·oyad11 \H'los Congrrsso~ dos
dous paiws 1·01!1.!'adan!Ps, sel'Ú
rali ffrado e suas rati l'icações
s1~rão trocadas no Rio de JanPiro ou em Monl.f'vidl\o no
mais JH·c·vi• prnzo possivel.
1!~111 1Ps!Prnu11ho do qur. os
rnrneinnados PlPnipotern·iat'ios
fi1·1na1·arn e spJJaram o preRrtlle l't'otocollo, em d ou s
PXl'mplares, cada um nas linguas portugueza e castelhana.
F!'ita na r.idadc do Rio de
.Ta11Pil'O, aos dozP dias do mcz
dP ])ezrmlirn do anno de mil
llO\'Pl'.f'IJtos e seis.
(L. 18. )-Rm-Bn..\NGO.
1
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países, de las cartas rogatorias
que !Ps fum·pu d idgidas por
los Tribunales dei otro, tanto
en lllalel'ia civil como tTiJn iual,
cOJJ\'ÍIIÍl't··011, despu(•s de• eomuuicados los l'PSflPl'tivos l'IPno:;
l'odf'n•s, ltallados f'JJ lnuma y
dd1ida fol'ma, e11 111odificar de
la siguiL•JJll' t11at1Pl'a l'l artírnlo i" dei .. \ew•t'du d<J 1 í de
FdJJ·ern dP l 8i\J:
Las Carta~ rogatorias y
d<•mús do1•.ut11P11tos j ud iciales,
tanto Pll mall'ria l'ivil 1·01110
1·1·irni11al, l'XIH'didos pot· los
Tdh11nal1•s 1k la H1•púlilica
Orif'11tal dPI lll'1tg11ay :'t los ele
la ll11púhliea d1• los Ji;stado~
Unidos dPI Bta~il, así 1·01110 los
qup frn•1·p11 dirigidos por los
Trilnmal1•s dl'i Brasil á los de
la llt>púhliea Oriental dei Uruguay, qw•dan PXPntos de la
lf'gal izaci1\n '"Ot1s1Jla1· eu ando
transiten pol' Yia diplomúlica
Y, Pll falla d1~ 1•s!a, pot' la /iO!lsulal'.
El [ll'f's1•11l1• l'l'ot.o,·.1olo, que
~11111 (•Htrar·:í <'ll Yig-1_•111.,ia dPsp111"s dl' aprnlmdo prJt· los Congc·p,;os df' lo,- dos paísf's 1·ontrnta11tes, sp1·:í rat ifkado ~· ~us
rat.ificiwionr-; sPr:'tn 1·a11jPadas
Pll llio d" .TanPirn y Pll l\1011tevid1•0 1•11 l'l 111:.~ ,;,.,.vc plazo
posih!f•.
.!<:11 trsti11w11io dt• lo 1·11al, los
nwnc ionados P IP11ipot"11c ia rios
fi 1·ma1·on y sf'!la1·011 1•! 111·pscnte
Protol'olo, 1'11 dos <'.iPmplares,
eada uno, Pn las leHguas castrllana y portuguesa.
Ifrcho Pll la eiudad de llio
dP .Janeil'o (t los d1wl' días dei
u1Ps rlc Did1·111h1· .. dPl afio de
mil nuevl'cil'.tdos seis.
(L. R.l--ll!wrNo T. Do1\ltNlil'.EZ.
(L. S.)-R1u-BHANí:O.

E _tPIHlo Rido o mésmo Protocollo, rujo tP,}1· ffra al·ima
t.ranscr1pto, ap1wovado pelo GongrPsso Na«ional, o ,·nnfirmo e
rat 1f1co " pc•)a presen~e o dou por firme e valioso para produzir
os seus rlev1dos effeJtos, promettendo que cllP será cumprido
inviolavC'lr;nente.
.. ,

~;lij~pajque}mandei pa«sar~-C:~rt#(tl\\tf!las&i.~no T

:',.~"t-~iad11 ·oom o a~llo das iA.rmM da• Repubhca e subscr1pta

~pelo M1nistr() ide Estado das Relações Exteriores.
'
·
. Dado no Palacio da. Presidencia,· no Rio de Janeiiro, aos
·vinte dias do;mez de julho de 1911, 90" da Iudependencia e
·
.23º da RepUbli?8.
'I

(L. 8.) HERMES fiODI\IGUES DA FONSEGA._
Rio-Branco.

DECRETO N. 9. iü9 A- DE 30 vE NovEMBRo DE
· ..:·,

rnu

D' nova organizacilo a algumas repartições de Mu.-inha

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo numero
2. 370, de 4 de janeiro do corrente anno, resolve dar nova organização a algumas repartições de Marinha e approvar o regulamento para o Almirantado, que a este acompanha, assignado pelo ministro de Estado da Marinha; ficando revogados
os ·regulamentos que baixaram com os decretos ns. 6. 496, de 5
de junho de 1907; 6.502, 6.503, 6.50i, 6.505, 6.507 o 6.509,
de,/,1 de junho de 1907; ~.526, de 15 <le junho de 1907; 6.964,
de~9 de maio de 1908; 6.'980, de 5 de junho de 1908; 7.390,
de 29 de abril de 1900, e mais disposições em contrario.
'Rio de Janeiro, 30 de novembro de. 1911, 90º da lllldependencia e ,23• da Republiea.
HERMES R. DA FONSECA.
· Antonio Adalpho da Fontoura Menna Barreto.
Joaquim Marques Baptúta de Leão.

Regulamento do Almirantado Brazilelro -approvado pelo decref o
· n. 9.169 A, de 30 de novembro de 1911
TITULO 1

Organização do Almirantado
CAPITUIJO I
FIM E CONSTITUIÇÃO 00 ALMIRANTADO

Art. 1.º O Almirantado é o orgão do Ministerio da l\larinl1a
que superwtende a administração naval, immediatamente subordinado á autoridade do ministro, que o dirigirá na ccinformidad6'•d~- r~lu~ões e ordens que receber do Presidente da
Jlepubliea:;;dé
!'ceôrdo
oom o preceito C9D.Stituj!iopal._
. "' '.
.
.
..
~

'

"

.
'.Art,.;.t;0 ,o' .Almii'4ij.~óiio~r,.....ba; dos seguintes departamentos, que cons~tuem,a~dministração naval: Secretaria de .
Marinha 1Estado Maior ~da· Armada e Superintendencias: do
Pessoal, 'do Material, de Portos e Costas e Direcl.oria Geral de
Contabilidade.
CAJPITULO II
CONSELHO DO ALMIHANTAUO

Art.. 3.° O Conselho do Almirantado, cujas atl.ribuicões são
rlrf.Prminadas no presente regulamento, será presidido pelo ministro da Marinha e é composto dos seguintes membros:
Chefe do Estado Maior da Armada;
Superintendente do tnaterial;
Superintendente do pessoal;
Superintendente de portos e icostas;
Director geral da Sooretaria (secretario do CO'nselho);
Director geral de Contabildade.
Art. 4.° Será vice-presidente do Conselho o mais graduado
ou antigo de seus membros, sendo substituído, por ausencia ou
impedimento, pelos demais membros, na ordem da hierarchia
militar.
Art. 5.º O Conselho terá como secretario o director ge{l1.l
da Secretaria da Marinha, cujo substituto, por ausencia ou impedimento, será o que o substituir, legalmente, naquella repartição.
Art. G.º Na ausencia ou impedimento, por mais de oito dias,
de qualquer dos demais membros do Conselho, ftmccionarão
neste, como substitutos, os •que os substituírem, legalmente, nas
repartições que dirigirem.
Art. 7.° Por proposta do presidente ou de {Jualquer de seus
membros, o Conselho podem convidar a qualquer chefe de repartição da Marinha ou profissional de qualquer categoria,
para tomar parte no estudo das questões que lhes forem
affectas.
Art. 8.º Não poderão ser, ao mesmo tempo, membros do
Co11~elho os ascendentes, descendentes, collatcmes ronsaguineos ou affins até o seguindo gráo pelo direito civil.
Art. 9.º Os membros do Conselho não poderão votar em
assumptos que lhes digam respeito ou que interessem a parentes indicados no _artigo precedente.

CA1PITULO MI
CONVOCAÇÃO DO CONSELHO

Art. iO. Uma vez por semana, as autorida<les designadas no
em Conse!ho, sob a pre,s1dcncia do mmuitro da Marmha, e em caso de 1mpossibilidad~
a~t. 3~ reunir:-s~-hão ordin~riamente

'lôlt•
cta, presença dest~; s~b a presi·dencia do vice-presidente ou de
seu substituto.
.
§ 1.º A sessão não se realiz:i.rá desde que não se ache presente a maioria dos membros.
§ 2.° O compat·ccimento ús sessõe::i .-~ obrigatorio aos
membros do Conselho, salvo caso de rnolestia ou outro que i111peça o comparecimento aos seus departamentos.
Art. 1 L ·Sempre que o ministro da l\larinha julgai· conveniente, reunir-se-ha o Conselho do Almirantado, pre.cedm1do
convocação com antc:t·edenl!ia de í8 horas, pelo menos, salvo
caso de urgerwia.
Art. 12. O's 111c111brns do Conselho do Almit'antado receberão, oito dias antes de •cada si~ssão ordina!'ia, uma relação detalhada dos as~umptos que devam ser discutidos, de aecõrdo
com as disposiçõPs deste regulamento.
Paragrapho unico. Esta 1·Plação serú organizada pelo secretario do Almil'antado, de accô['(Jo .eom as requisiçôes de seus
membros e mediante appl'Ovação do ministro.
Art.. 13. Nl•nhum assumpto estranho ;í. ordem do dia poderá
ser submettido á deliberação do Conselho, sem autorização do
ministro.
Art. 14. Qualquer assumpto poderá ter adiamento fie discussão quando o ministro o julgar ;conveniente. quando fM
proposto por quakiuer dos membros do Conselho e approvado
por este.
Ql Art. 15. Os regulamentos, instrúcções ou trabalhos do valor,
que exijam mais demorado estudo, sm·ão distribuídos aos
membros do Almirnntado, pelo 1nenos, 15 dias antes de ser·em
submettidos á deliberação do Conselho.
Art. 16. As sessões do Consel'ho serão consideradas de caracter reservado.

CAPITULO IV
A'f'l'RIBUIÇÕES DO CONSELHO

,\rt. 17. Ao Conselho do Almfrantado serão sul.m1ettidos
todos os assumptos relativos:
a) a normas da administração da Marinha;
b) a fH'omoções, graduações, demissão do servico, antigu idade, collocação na escala, reforma, licenças, reserva, inactivi-'
dade, transifcrencia e rcversões de officiaes e tudo o que se 1·eferil' a deveres e direitos de todo o pessoal da Marinha;
e) a indultos ou commutação de pPnas;
d) a pensões, prémios, medalhas de distin:Cção, de bravura
ou de campa:nha;
..
e) á aposentadoria dos funecionãrios civis e grati fieaçõe~.addicionaes;
f) á organização dos progrnmmas navaes, planos de eonstrucção de navios, fortalezas, arsenaes e edificios. Compra ou
.v.enda ..;d~ .nayios, rnachinismos, terrenos, proprios naicionaes,
v;rmà~~P,W :e .munições;
·
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· g) á coustruccã~.~: Úeonstrucçã.o ou aneração de navios,·
apparelhos motores, qµarteis, arscnacs, diques, mortonas,
pontes, rtc.;
h) a cuucurrencias para execução de obras e fornecimentos
i) ú pt:oposla do Ol'\:amrnto dP desprza do l\:liuisterio;
.i) 1í proposta da fixação dn forças uavaPs;
/.:) a mr~didas necessat'ias em he1wficio do serviço naval;
li a programmas de ensino de todas as escolas;
111) it 1'.fJJHfh;ões de admissão do pessoal, ao sorteio, a i·eservas navaes •
. \rt. 18. Cumpre tambem ao Conselho:
a 1 i nsiw1~cionar, por si ou po1· srus delngados, os navios,
rrpa1·ti~~<"irs, forças, estabelecimentos, c!A'.. ;
b) drsignar os officiaes superiore:-; que• rl1•va111 sPrvi1' em
commissão ou 1rnrgos, 'cujas urnni!aç.ões uão dl'111•11dam dP portaria ou drcrcto .
.\rl. 1!J. Os assumptos a que se reJcrc o arl. 1 i uão poderão
ser 1·esolvidos pClo ministro aQtes de submetidos ao Conselho.
do Almirantado, eX:ceptuados os casos ·que exijam solução immediata.

CAPITULO V
SESSÕES E DELIDERAÇÕES

no

CONSELHO

Ai·t. :?O. Todos os papeis que entrnrem no Almirantado
serão i 111t1tPd ialamNlle encaminhados aos dnparf.a1111•1ttos, por
cuja r,onta eorram os assmnptos nelles trntados. Os chefrs, depois dP rstudal-os, resolverão.
:io raso, por1•.m, da rP.soluç.ão dl'iH'tldPt' do Cot1,.;Plil11 do
Almit'antado, os vapeis serão levados ao mos1110 cons<'llto eom
as informações das srrções e com a opinião t>s1·1·ipta dos clwfos
doR !'l'&pectivos departamentos, para o convt>nieulo l'xarne e
deli11ernção final, na fórma deste regulamento.
Art. 21. O ministl'O da Marinha t1•111 o t!ii·tdlo de - inicial h·a - dP proposição dos assumptos que devam ser sub-.
mettidos ao Conselho do Almirantado, por não depe1tderem de
:=ma t>xr•.lusiva resolução, e o de resolução definitiva sobre
qualqu!•t' dPlibrwação do mesmo conselho.
Art. 2'2. Quando o assumpt.o dependPI' ria l'Ot1sirll'1·ação·
d1• mais de um departamento, serão ouvidos 08 clrnfcs, de
cu.ias informações depender, anl<•s de t:it•t· a nrntl'r·ia submettida
á r!PlilJl'ração do conselho; dtwendo, pol'1•m, sl't' relatado p1Jr
aq111•1ll' a r111em foi 1incaminhado l'lll pl'Ímeif'n Jogar .
.\rt. 23. Todos os assumptos attincntes á intrrprctacão
de 10is e rrgulamentos, direitos individuaes, f', cm g0ral, torL's
os de ordl'm jurídica, serão informados pP!o consultor .iuridiro.
·
1\rt. 21. Qualquer membro do conselho poderá pedir
vista de pai·cceres e mais documentos referentes aos assumptos
1
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Art.~ 25/ Nénhuma déliberação de que se posea ·originar
despeza. será' toinada sem .ser ouvido,· primeiramente, o director geral de contabilidade, quer a deliberação dependa do
ministro ·ou do conselho, quer de um dos departamentos d.o
Almirantado.
. Art. 2~. Uma vez conclui da a leitura das informações e
parecer, que será feita pelo relator do assump\o, o presidente
.submettel-o-ha a discussão, dando a palavra a quem a pedir,
Encerrada a discussão, o presidente promoverá, em seguida, a votação sobre o parecer e suas conclusões.
Art. 27. ·Sempre que o ministro concordar . com a deliberação do conselho e esta não exigir decreto, mensagem. ou
acto de sua exclus\va e privada alçada, de accôrdo com as
·d~spoeiÇões ·. legish~ffvas em vigor, o secretario dará conheci~ento 'da resolução ás autoridades competenfos ou á Marinha,
·n:os termos da seguinte fórmula:
· · '.Aos Srs. chefes de serviço da Marinha, commandantes
· ent chefe, commandantes de divisões, navios e escolas, e chefes
de repartíoões e estabelecimentos navaes. .
O Conselho do Almirantado, em sessão realizada em. . . de
: .... " ..... : .... do anno de ..... votou e o Sr. ministro
'appro.vou, a seguinte resolução •...........................

.

Por ordem do Sr. m.lnistro,
• - • • • • li ,. ,,. • ' ' • • • • ' ,,, '

'> ... ' •••• '! • • • • • • • • '

•••••

SecreÍârio do Almirantado.

Art. 28. Quando o ministro discordar da opinião ven.cedora .; no conselho, os papeis e documentos relativos '.lO
a111um1>W. acompanhados dos pareceres respectivos, serão enviados ap gabinete para final resolução.
Art. 29. Haverã no Conselho do Almirantado um livro
de actas rubricado pelo vice-presidente, que será escripturauo
por um empregado sob a responsabilidade do secretario.
· . Neste. livro far-se-ha constar tudo o que se passar nas
sessões, do mesmo modo que o resumo das diseussões e as
pópiag dos pareceres.
. . Art, ., 30. Os pareceres serão breves, . contendo, quando'
:possiv.e1;,.a citação dos artigos da lei que justifiquem a opi;niãQ do~r infQrmantes ou relatores.~
· . 4rt. 3t. Quando os chefes de departamentos se confor•marem- eom as informações· que lhes sejam dadas pelos
se~ aiuiliares de serviço, ficam dispensados de dar pare.:;er,
;devendo", porém, declarar, por escripto, á margem das infor.'inacões, estarem de aooôrdo.
"' · Art. 32. As minutas das resoluções, que houverem de sc>r
;,~peqida,s, ;.serão redigidas pe\o departamento por cuja conta
;,JêQl!J'~.,_,i!-Ssumpt?s.. ou pela secção , da secretari!\ a elles
referê'1~:.·Taes mmutas serão l~va.dll8 1.\() secretar10 do Al-

mirantado .. as~i.snadíii/iieili.: cií~re, .d.º . qepartamento. e acom.;
panhaddàs · de· ~todos::,~ -~11·weis ,·e· dôéumentos a ellas .ooncer~
rientes. · Uma vez considerados findos, os papeis serão ar-.
chivados.
·
·
Paragrapho unico. Quando houver duvida acerca da re..;
da,ccão a que se refere o presente artigo, será ella submettida
ao conselho.
Art. 33. O Conselho do Almirantado organizará, submettendo á approvacão do ministro, o seu regimento interno
e discutirá, acceitando ou modificando, os dos demais departamentos, depois de .propostos pelos respectivos chefes.
Paragrapho unico. Esses regimentos poderão ser modificados em qualquer época pelo Conselho do Almirantado, cmna approvacão do ministro.
Art. 34. Os directores geraes da secretaria e de contabilidade não terão voto no Conselho do Almirantado quando se
tratar de questões technicas.
TITULO II

Departamento do Almirantado

CAPITULO 1
SECRETARIA DA MARINHA

Art. 35. A secretaria da Marinha é o aepartamento incumbido do recebimento, preparo e expedicão do todo o expediente do Ministerio da. Marinha e Almirantado.
Art. 36. A secretaflà compor-se-ha do seguinte pessoal:
1 director geral;
1 consultor jurídico;
1 sub-director;
4 chefes de secção;
5 1º' officiaes ·
8 2°• officiaes !
12 3°• officiaes;
8 4º" officiaes;
1 archivista;
2 auxiliares do archivo (3º' officiaes) ;
1 porteiro;
1 ajudante do portairn;
4 correios;
2 continuos;
4 serventes.
Art. 37. :A secretaria dividir-se-ha em uma C:irectoria
geral, uma sub-directoria e quatro secções, com as seguintes
attribuicõcs:

''AOTOS DO PODER EXECU'l'lVO
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Directoria
getat
-.•

.!

. , . Supe.ri#tendencia de · todo Ô ~ervico da secretaria e direccão immediata· dos serviços a cargo das· 1 • e 2• secções.

Sub-directoria
Direcção dos serviços a cargo das 3ª e 4ª secções.
1• secção

Recebimentos, distribuição e expedição de todo o expediente. ~ Pessoal civil.
2• secção

Relatorio, correspoudencia do ministro com as 01vcnm;;
a.utpridades e trabalhos de gabinete.
3• secção

Superintendcncias de postos e costas e do matel'ial.
,f•

secção

Superintend1mcia do pessoal, contabilidade e Estado l\laio1'.

· 6 ArL. 38. As 3ª e 4• secções, que funccionarão em con-

nexão com os respectivos departamentos do Almil'antado, receberão os papeis directamente delles e, depois de informados,
lhlos devolverão por· intermedio do sub-director.
· :: Art. 39. E' dever de todas as secções:
·
i) informar e. dar parecer sobre todos os papeis que
lhes disserem respeito, extraetando os assumptos eomplPxo~.
bem ·como .referir os precedentes existentes, os estylos da
repartição,' as disposicões de lei e ajuntar os papeis re~pc
ctivos ou que forem importantes, convenientes e analogos :í
questão.
O;i pareceres deverão ser claros, concisos, isentos de prevenção ou animo;;idadt>s pessoaes .e de incidentes estranhos <io
Qbjecto em e1;tudo. devendo ser cancellados os que forem
oppostos a esta indicação;
2) . redigir os decretos, portarias, avisos, instnwções
ou. quaesquer outras peças do ministro e Conselho do Almi·. rantado;
3) passar certidões mediante despacho do ministro ou
do director geral;
·
4) registrar alphapeticamente, em livros proprios, cu.ia
'0Scripturação não deverá ter atrazo maior de dous dias, ·is
·assumptos de que· tratarem as leis, decretos, avisos, portaria",,
. resoluções do Almirantado, etc., de modo a facilitar as buscas
e \nfOI'1I\·QÇÕes;
. 5) ..conservar em dia o serviço, não . demorando além
de oin1J<V dias os papeis que dependerem de mais detido
estudo:,~~~ "'
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6) ter sob sua guar.da e comervacão todos os papeis
que lhes disserem respeito até que se.iam remettidos ao archivo.
Art. 40. Ao director geral da secretaria, al11m das attrihnições conferidas no art.. 94, compPte mais:
a) verificar que eslf~jam completamente Pstudados 011
instruídos os papeis quf' tenham df' subir a despacho do ministro, pondo o sPu - visto - nas informaçõf's e df'Sf'nYolwmrlo-as com o seu parecPr, quando julgar necessario;
b'1 fazer as communicaçõf's dP todas as nomeaçõPs, licwnças, demissõPs, promoç.ões e mais actos quP não possam
produzir pfff'it.o Rem essa formalidadP, ficando dispensadas af1
rlas leis e regulamento'! que forem publicarlos nn Diarin
O((idal;
1·) chamar a si a correspnndencia rPseryada da s0cretaria

r guardar os papeis a está refrrr1ltPs, pndf'ndn, soh sua rf'sponsahilirladr, inrumhir desse serYiço emprPgarlns rlP sua in!Pira
cnn fiança;
ri> apresentar logo ao ministro a correspondeneia que
exija prompta solução, disp1msando a audiencia das secções,
quamlo 01it0nrlPr que disso não resultará p0rt11rbar,ão para D
serviço;
") remrttf'r ao chrfe de gabinete todos os papPis riu e
dPYam srr submettidos a despacho do minist.rn, dl'pois r!P esf.:uPm completamente elucidados os assumptos:
•
{) l'PmOVCI' OS funccionarios dP umas para outras SPl'ÇÔe'l,
segundo as convPniencias do srrvil:o, pndrndo r!P8'iar·al-o8 tPmporariamentr parn r.oadjuvarrm a::; sPcções qun prrci;;arem
d!'sse auxilio, com o fim de não atrazar o exprdi<>ntP e encarregai-os rlP qualqurr trabalho. ainoa !11P8mo f'stranho á secção
a que p!'rtrncnem;
g)' funccionar como ;;errPf.ario prrmanPnte rlo r.on8Plho
do Almirantado:
h.l relatar ao Conselho do Almirantado todo::; 08 papeis
reff'rentPs a oirPitos, reclamaçõc;;, rJeyrres n Yantagen::; d0,;1
funccionario;; civi;; do Almirantado quP lhP forem dirPctam!'T1tp subordinados;
i) expedir, em nome do Almirantado, os actos do consrlho ou dos diversos rlepartamrntos, assignanrln aq1wllrs de
OrOPm do ministro;
j) redigir e publicar em boletim de serviço os arto8, alt.eraçõrs e occurrencias que para PSSP fim receber.
CAPITULO II
GABlNETE DO MINISTRO

Art. 4t. O ministro terá os 8eguintPs auxiliares:
l chPf P r!P gahin<'f P, official supPrior do <>orpo da .\ rmarla;
1 official do gabinetP., capitão de corveta ou rapitãotenente do corpo da Armada:

ll'l&'...
llVW"..·
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1

!fA'tbl~~~osfci'~:~~~;~ct;~~J~:~::~::· ."~•·.·••F:·;~I:' ~r· ·.~ ~

od

,a
Paragrapho unico. Quando o ministro julgar convoniente,
haverá um ou mais auxiliares, funcoionarios civis do qualquer
categoria.
.
Art. 42. Incumbe ao chefe do gabinete:
i) receber do director geral e enviar-lhe todos os papeis
officiaes dirigidos ao ministro que· tenham sido ou devam ser
processados na secretaria, bem comq todos os acto:3 do ministro que devam ser expedidos;
· · 2) despachar com o minüitro e auxiliai-o nos trabalhos
1ue este reservar para si;
3) dar das· resoluções tomadas pelo mtnistro conh()CÍmento ao director geral da secretaria;
.:~: 4) ·distribuir pelos semi auxiliarm;, quando ,iulgar cmwPnief!te, os papeis pendentes de despacho.
Art. 43. O õhefe do gabinete, a quem unicamente devem
· ser remettidos pela secretaria todos os papeis, é pelos mesmoR
responsavel, segundo as notas exaradas nos respectivos prntocollos, emquanto não voltarem á secretaria, e cumpre-lhe,
quando houver mudança de ministro, restituir devidamente
..relacionados os que se acharem no gabinete sem solução, afim
·<Je' terem o destino conveniente. .
·· Art. 44. Ao official do gabinete compete:
i •,: cumprir as ordens do chefe de gabinete;
..
2°, relâfar ao chefe do gabinete os papeis que lhe tiverem sido entregues,· prestando os esclarecimentos que a
sua observação e estudo lhe suggerirem.
Art. 45. Aos· ajudantes de ordens compete a correspnn: dencias epistolar e telegraphica e mais serviços de que forem
inoumbidôs pelo chefe do gabinete e acompanhar o ministro
~,em todos os actos officiaes e de etiqueta ou rer.rescntal-o.
· Art, 46. Aos funccionarios civis compete auxiliar o chnfe
de gabinete nas questões de administração e contahi1lirla1lr\ ele
accôrdo com as ordens que dclle receberem.
. Art. 47. O official de gabinete e ajudantes de orrlens
darão contá de todas M suas incumbencias .ào respectivo chefe.
..:

CAPITULO IlI
ESTADO MAIOR DA ARMADA

·: "· Art. 48. O Estado Maior é o. departamento de1;tinado ao
alto commando e á preparacão. para a guerra.
· Paragrapho unico. Estão sob a jurisdiccão do Rsl.arlo
Maior a esquadra prompta, as fortalezas e os demais meios
de. defesa de portos e costas, as linhas de tiro e a3 escolas
profitll!ionaes, a bibllotheca, revista marítima e mmmu naval.
:.. . Art. 49. Compete ao Estado Maior: a defesa m1val; ndrs:tratnel'IW:f,do pessoal e ensino pr.ofiesional, ·preparo para a
~er~a; ·~~~-º~~~izaoão; ~ tactica ~· ~ ~tratégia navaes, defesa

.

tOW,.

de costas; bases de oooraeõés;·armainento; aeronautica; orga,,nização dos themas· pàl'll;: manobrM , e instruccõei! para exer ...
cicios e commissões; servioo de informações; ordenanoa, e
fiscalização do serviço a bordo dos navios; cerimonial maritirno; 1~odigos de signaes, sernaphorns P cifras.
Art. 50. O departamento do Estado Maior será dividido
em tres secções com as incumlw1wias sPguintes:
/• secção

Preparo para a guerra. Tar,tica e estrategia. l\!obilização.
ElemPnfrn;; tadicos e m;tratogicos dos navios da esquadra.
Exernicios e manobraR da eAquadra e navios. Baf!"es de operações. Defesa de costas. Planos e mappas. Arehivo secreto
do Esti;\do Maior.

.2" secção
LPgislaç.ão. Bibliothera n Museu da Marinha. Revista l\laritirna. Addidos navaeR e informações. Marinhas estrangeiras,
Codigos de signaes, semaphoras e cifras. Disciplina em geral.
Ordenança e tabellas de serviço.
·ff-· secção

••

FiRcalização l<'chnica e profiRRional (Jo prsRoal da e~qnarlra. Armamento, InventoR militarPs. Ensino profiRsional.
Equipammito do instrumental prrcifm :ís facilidndeR daR manohrn'l P evoluções da esquadra e execução dn tiro. Aeronaut.irn.
Art. 51. O chefe do Estado Maior será sempre um official rlo quadro activo da Armada, com a gradnaçiio de general,
que rommandará a m;quadra e ter:í a;;; honras 1!0 posto immediato ao cm que for effoctivo, durante o f.r,mpo cm que
dosPmpenhar o cargo.
Paragrapho nnico. O estado maior elo chefe do Estado
Maior da Armada compor-se-ha dos sP::i;nintPs offi1·iacs, lodos
do quadro activo da Armada:
1 snb-chflfe, contra-almirantc 011 capitfío rle mar e
guerra;
1 assii:;tente, official superior do corpo da Armada:
2 ajudantes do ordens, capitães-tenentes ou 1°• tenentes.
Art. 52. As secções" do Estado Maior terfüo o seguinte
pessoal, do quadro·
activo.:
•
; ,- 1:'
#ª secção

i chefe de secção, capitão do mar o guerra ou cnpit!\o
de fragata do corpo da.Armada;·
1 adjunto, capitão de corveta do corpo da Armada;
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4 auxiliares, dos quaes' cious capitães de corveta ou ca-

~itães-tenentes; uní capitãa .do ·Exercito, '~fficial ·do Estado

j'Maíor; ·um capitão,· engen_heiro militar. ·

·

·

.2• secção
1 chefe de secção, official superior do corpo da Armada;
1 ad,iunto, official superior do corpo da Armada;
2 auxiliares, capitães de corveta .ou capitães-tenente;i .
•'J• secr,:ão

1 chefe de secção, official superior do corpo da Armada;
1 adjunto, capitão-tenente do corpo da Armada:

3 auxiliares, dos quaes um capitão-tenente e

dou~ engenheiros navaes.
Art. 53. AlPm desse pessoal haverá mais um continuo e
dous serventPs para o serviço do departamento.
Art. 54. O chefe e sub-chefe do Estado Maior e os chefes
das secções constituirão o conselho do Estado Maior, quP m~lu
dará Pm conjuncto as questões e assumptos quP tonham de
ser submettidos ao Conselho do Almirantado.
Art.. 55. O conselho do Estado Maior organizará, dP ac. côrdo com as respectivas directol'ias, os programmaR navaPs,
·pl,inos de navios a construir, etc., na conformidade- do que
dj!pÕf~ o artigo anterior.
Art. 56. Serão preferidos para os cargos do Estado Maior·
os .officiaes que tenham feito o curso superior de marinha.
Art. 57. Além do pessoal a que se refere o art. 52, '>
chefe do EAtado Maior tem o direito de requisitar e PscolhPr
officiaes aos quaes possa commissionar como dPIPgado do F.s. tado Maior .
.Paragrapho unico. Sempre que o Governo julgar conveniente, o. chefe do Estado Maior poderá ser autorizado a commissionar delegados para o serviço secreto e <)om ini;tr1w«;:iiP;i
adequadas.
.
Art. 58. Quando houver necessidade de mobilizar rapidamente um ou mais navios, não havendo tempo de aguardar
as providencias inherentes ás superintendencias, para e~se
caso, o chefe do Estado Maior, em nome do Almirantado, expedirá todas as ordens precisas. communicando-ac; em i;eguida
aoH superintendentes dos serviços a que correspondam.
Art. 59. Os addidos navaes no estrangeiro, que serão
. considerados fazendo parte do pessoal do Estado Maior, d1wPrão
servir e praticar como auxiliares da 2• secção, durante sei!i
. mezes que precederem a sua partida para o estrangeiro, continuando a servir no Estado Maior. após o seu regr11sso, pelo
espaço de tempo que fôr julgado conveniente.
·Art. 60. Compete ao chefe do Estado Maior, além ria~
•attribuições. que lhe são conferidas no art. 94: '
••:. ·' •/ .. a). exercer o commando em cher~·.de tod~ as ofori;.as navaei;

.promp~s;,
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promover ~ fiscalizar a efficiencia da 0squadra, das
estações torpedicas, fortalezas e outros :meios de defesa;
e) propôr, em Conselho do Almirantado, a prévia distribuição de recursos pelos pontos do littoral, destinados a servir
de hasrs de operações e pontos de apoio;
d) propôr, em Conselho do \Almirantado, novas construcções
com .fl rstudo dos typos que tiver julgado, corl'espondendo ás
11ccrssidadrs mais urgemtes da politica naval e hem assim os
quadros do pessoal que julgar nooessario;
e) dirigir pessoalmente •grandes manobras e desenvolvimento de t.hemas tacticos de grande import.ancia, verificando
o prPparo da f'squadra prompta e dando-l11r a orif'ntação
llP!'Pssaria; ·
f) delinear em Conselho do Almirantado as manobras que
julgar dP utilidade executar para a fixa\;ão da rrswdiva
dPspeza e consequente autorização;
(1) promover o adestramento e instrurçiio dos officiaes e
praças fie todas as classes da Armada sob ima .iurisdicção,
fazendo Pxecutar exercicios systematicos nos portos e em
yiagPm, segundo as instrucções préviamente organizadas;
h) organizar as instrucçõPs para as manobras, rxercirios,
viagens de instrucção fl commissõrs;
i) fazpr organizar e conservar com a maxima clareza e
sim:plicidade o sPrviç.o de marcações para a Pntrada •nos ]lortm;,
PnsPadas, camaes, etc., sflrviço que deverá Ber srcreto e bastante
p11rrcito para permittir a dispensa do balisamento, quando ft>r
!'OnYPniente a sua retirada, obtendo, scmanalmentr, no min9ino,
iníormações seguras sohrfl as harras ()os portos df' di'ffidl
accesso pela variavPl profundidade elas mPsma:' e lwm a!'lsim
sobrP os passos e rios em geral do Brazil, ondP haja rondominio
P d1>s qur. drem accesso a porto::: brazileiros;
.i i proriôr os officiaes e inferk>res que se.iam necessarios
aos serviços sob sna .iurisdicção, observarias as Psealafl de
co:mm is sões;
1.-" provideinciar sobre a sahida dos navios para com missões;
z, propôr ao Almirantado a distribuiçãH da força naval,
de accôrdo com as necessidades da defesa 11 da instrucção do
pessoal;
·
m) exercer a fiscalização do sprviço f' rlisr:i11lina a bordo
dn11 navios;
n) propôr ao Conse1ho do 1Almirantado os officiaeB .que,
julgar convenientes para os cargos de command1~ntes de forças,
navios, portos e fortalezag.
b)

ICAPI'DULO IV
SUPERINTEN'DENCJA

Jlo)

PE880AL

A1't. GI. A imperintend11ncia do pessoal n o dPpartamf'nlo
do Almiraml.ado incumbido de executar e fazer exerutar os
re?nlamentoB e mais disposições concernentes ao preparo para
o mgresso no serviço naval; organizaçã.o, movimPnt.o f' f'conomia

; AfmJjH>O, PQDEl\. IQ'Bav:r1Vo
~~fiOiQes~do corpo dá Aim~a .e clàsses ann&as; inferiores,?'

!jJ.latfoos do

est1fario do rio i;la Prata, ·praças e asylados ..
' · ·· Paragrapho ·unico. Estão· soh a· jurisdicção da snperintedencia do pessoal: as ef!oolas de aprendizes marinheiros e de
grumetes;· a Escola Naval; a Escola da Marinha Mercante do
if<;Atado do Pará; a !Auditoria da Marinha; os hospitaes, enfermarias e sanatorios; o Batalhão Naval; o Corpo de Marinheiros
Nacionaes: gabinete de identificação e todas as demais. repar.tições que de futuro forem creadas ~ara o desenvolvimrmt.o rios
servioos a cargo da superintendencm.
,
Art. 62. !Compete á superintendencia do pessoal: a justiça
militar e tudo o mais que fôr attinente aos direitos, dev11res,
regalias1 vantag~ns e bem estar do pessoal ela Armada; admissão
no serviço naval; hygirme, rações, unifor:mes, etc.
Art. 63. Os serviços a cargo da superintendencia do
,. pesaoal seroo distribuídos por sete secções.
;_ § i. ·~!A' i' secção compete:
a.) .a organização, movimento e economia do pes:mal dos
corpos da .Armada. 11ngrmh11iros navaes, patrões-móres, officiaes
marinheiros e pralicos do estuario do Praia, praçaR em serviço,
reformados, na reserva ou asylados;
b) a organização e publicação do Almanack da Marinha;
e) o contracto dos officiaes, inferiores e praças.
• § ~. º A' 2• secção compete:
a) organização, movimento e economia do pes!!oal dos
corpos de saude e enf13rmeiros navaes; hospitaes, enfe11marias
e Banatorlos, Inclusive fornecimento do material respectivo;
b) a hygiene em geral, inspeecão do serviço de saude;
rações. 18ervicos do lahoratorio pharmaceutiico o analyses
chimica e medica;
·. e) as inspecções de saude.
·;; § 3. º .A' 3ª secção compete:
Tudo' o que fôr cone,ernente (1 organização, movimento e
economia dos corpos de engrmheiros machinistas, mec:anicos e
artífices ..
§ 4. º A' 4ª seccão •compete:
. Tudó o que rfôr concernente á organizacllo, movimento e
eeonomia dos corpos de commissario11, fieis e e11creventes.
,· § 5. º A! 5ª secção compete:
Justiçã e disciplina militar; codigos processual, penal e
diseipHnar, auditoria; presidio; reserva illaval, ali!;tamento,
sorteio .e baixas; estatística. e identificacão. ·
·.. '.~; § 6. 0 A' 6ª seccão .compete:
' Tudo o que se relacionar r.om o ensino para o ingresRo no
•Bervico 'naval, Escola Naval, Escola de Grumetes, escolas do
~~~~~~~ ·~aridheiros, Jl}eoola de Mar,inha Mercante cio :Estado
...

.

... _

§ 7. º. A' 7ª seCQliO'oompete:

a) a transcripi;;ÍÍ:o nos li~ros mestres e cadernetas de registro de todas as notas de historico )militar lançadas nas
cadcmetas snbsirliarias dos officiaes e ~nferiorcs das differentes
classes da Armada, bem romo as declaraçlí!~s 1le familias dos
nrnsmos;
li) a -organização em mappas do resumo elo historico dos
nfficiaes e inferiores o o computo do tempo de serviço dos
nrnsmos, que tenham de sei· enviados com as respectivas oader11etas de regis!,ro, se:mpre que se I1aja de julgar sobre prornoções;
e) a remessa á Auditoria de Marinha das cadernetas de
registro e documentos que possuir habilitando a classifir,ação
doR herdeiros dos officiaes e inferiores, para a prwcrpçí'ío rio
rncin soldo e montepio a que tiverem direito;
d) a requisição das autoriclades compclr11tes on dos int.r1·nsqadns, das cadernet.a.'l subRidiarias, srrnp1·r que, pnhlicados
os falleeimm1tos, não estr.iam tacs cadcr11Ptas na srcção, afim
cln rnvial-as :í Directorfa dn Contabilirlacle para a liq11idaçfio
rir qlla<'sq1w1· dividas ou vencimentos do fallceido;
e) .n al'rihivo das caderiwtas suhRidiarias 1los officiaes e
inforiorcs fallecidos, 1\esde que não se.iam solkitadas pelos
RP11s herdeiros;
f) a requisição das cadernetas subsirliarias ou cópia das
notas rio f1üüorico dessas cadernetas, sempre que seja necessario
completar a transcripção rle t.aes notas nas carlcrnetl'a. de
l'l'!.:islro e livN1s mestres.
Art. 04', Compete indisti.nctamcntc a ·cada uma elas
srr.<:.fü~s ria Snperlntendencia do Pessonl:
a) o estudo e prcpàro rio expediPntc que lhe dissrr rnspcit.o;
11) a or·ganização de Pscala dr C'fllnrnis:>Õf'S rlo pPssnal de
qun seja encarregada, escalas para consrlhos de invmit.hrnção
e rJn g1rnrra, de., mantendo, em livro proprio, a indicação das
commissões que esteja exercendo o IH'ssoal rln que Reja cncarrngada;
·
e) a remPs'la ao archivo da Srcret.aria fie todos os papeis
findos.
Art. 65. O pessoal da superintenrlcncia compor-sfl-ha ele:
1 rnp-rrintendente, official general rio r.orpo da Armada,
rio quadro activo ou não;
1 ajudante, capitão de mar e gueri'a rio corpo da Armada;
1 assistoote, capitão de corveta ou capitão-tenente do
corpo da 1AT'II1ada;
1 ajudante de oNlens, official subalterno do corpo da
Armada;
1 continuo;
'1 serventef!.
Pnrn a i" secl(ão:.
1 chefe, capitão de mar e guerra do quadro Mtivo do
corpo da !Armada;
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·i adjunto, official do corpo da Armada;

2 auxiliares, officiaes do corpC) da Armada;
2 amanuenses: officiaes , do corpo da Armada ou reformados.
: Para a 2ª secção:
1 chefe, que será o c.hefe do corpo de Saúde;
1 ad.iunto, official do corpo de Saúde da classe act.iva:
1 auxiliar, official do corpo dé· Saúde ou não;
.1 amanuem;e, official do corpo da Armada ou reformado.
Para a 3ª secção :
1 chefe, que ·<>erá o chefe do corpo de machinistas navaes;
1 adjunto, engenheiro machinista da classe activa;
1 auxiliar, engenheiro machinista ou official da Armaria;
2 amanuenses, officiaes do corpo da Armada ou refor......."®s . ,
.
Para a 4ª secção:
1 chefe, que será o chefe do corpo de commissarim;,
1 adjunto, commissario da classe activa;
. 1 auxiliar, official commissario ou do corpo da Armada;
1 amanuense, official da classe activa ou reformado.
Para a 5ª seccão :
.
J chefe, official superior da classe activa do corpo da
~r~~;
.
.
i adjunto, capitão de corveta ou capitão-tenente dQ corpo
~'.
,, ·
da Armada;
2 auxiliares, officiaes do corpo da Armada;
2 amanuense~. officiaes do ·corpo da Armada ou reformados.
· Para a 6ª secção :
··. i chefe, official superior da classe activa do corpo da
'Armada;
· i adjunto, capilão de corveta ou capitão-tenente do corpo
da ~rmada da classe activa ou não;
1 auxiliar, official do corpo da Armada da classe activa
. ou não;
·
3 inspectores, officiaes da classe activa do corpti da
Armada;
. .
"
i inspector civil do ensi.no, . funccionando eomo delegado
'permanente junto á Escola Naval;
. . . 2 amanuenses, officiaes der corpo da :Armada ou ·reformados.
·Para a 7• seccão:
1 chefe, ·official superior do corpo da Armada;
1 adjunto, capitão dfl corveta ou capitão-temmte do corpo1
da iArmada;
.
.. 2 auxiliares, officiaes do corpo da Armada;
•" :.2 ~roanuenses, Officiaes do corpo da Armada ou reformados::,: • ..
·,
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Art. G6. -Além das attribuicões conferidas pelo art. 94,
compete ao superintendente do pessoal:
a) attemder áf! ftquisicões do pessoal feitas pelo ehefe do
E:stado Maio1· e pelas demais superintendencias;
b) informar ao Conselho do Almirantado quaes os <>fficiaes.
que tenham attingido a idade parn a retirada do quadro activo
ou para a reforma compulsoria;
e) dar ordem para que sejam inspeccionados os ol'ficiaes
que requererem licenca para tratamento de saúde e os que
findo o prazo legal se acharem no quad1·0 da reserva ou com
mais de um anno de licença para tratamento de saúde;
tl 1 providenciar par·a que se ÍU\:U a distrilmiçflo do Almanack
da l\lari11ha até o fim de í'evereir·o de cada armo;
e) remetter ao Conselho do Almirantado, logo qu-.i se vel'Ífiquc qualquer vaga, as cadernetas de registro dos ofl'iciaes
que se acharem em condições de 1n·omoção, aeompanhadas do
respectivo mappa, podendo aquelle ,ronsclho requisitar as que
julgar convenientes;
f) fazer lançar nos livros mestres e nas cadernetas de
registro todas as notas das cadern1ctas subsidiar ias dos officiaes
e inferiores logo após a sua apresentação, punindo, com
suspensão e perda de vencimentos, o funccionario que immediatamentc não fizer taes lançamentos, i.nadian~is sob qualquer
pretexto; •
g) propôr o pessoal que deva ser\·ir sob suas oruens e "'1Jll
designação dependa de portal'ia do nliinistrn ou dccl'eto;
,
h) informar ao ministro da 1\1 al'inha, ao chefe do Estado
Maior e aos demais superintendentes quaes os officiae:; que, de
a1·1·ôl'do com as escalas para as differcntes commissões, se
a:d1em nas condições de preencher qualquer vaga existente ou
qU<• se deva vel'ificar pal'a a obse1·vancia das l'Pferidas escalas.
') fazer 01,ganizar a escala dos officiaes que devam ser
nomeados para servil' nos_ conselhos de i11vestigação e de
guerra;
j) remetter ao Supremo Tl'ibuinal Milita!' as cad\'1·netas de
r\'gistrn dos que, de accôrdo com a legislação em vigor, contai·cm
o tempo de serviço necessario á -cürn·essão da medalha mil ilar;
li! enviar mensalmente ao chefe do E:-Lado Maio1· um
mappa do estado effectivo das praças aqual'teladas nos respectivos 11uarteis ou depositos, indicando numPricamente os especial is tas;
,
T.l 11011H~ai· os of'l'iciaes suballerno,; pára as commiss1"ies cuja
nomeação não dependa do Almirantado ou de acto ad111inhitrath-o do ministro;
;n) fazer orgainizar semestralme11lr, parn a ap1·psenlat;ão ao
Almii-a11lado, as Pscalas de promoção, serviç-o e c'1rnmissl"ips
l'er .. 1·e11tPs a todos os offieiaes da ,\rmada;
n) fazrr Pxaminar e fiscalizar as notas dP historico militar
a11l1·,.; 1k sua transcl'ipção nas cadernetas dP registro, livros
nwstres, impugnando as que não forem oorreclas e verdadeiras
e promovendo a punição dos responsaveis;
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p) organizar e apresantar, .annualmente, ao Conselho do
Almirantado as bases indispensaveis á fixação da força naval;
q) fazer inspeccionar as escolas subordinadas á sua juris: dicQão, fazendo executar não só as disposições regulamentares
;, como as providencias que lhe pareçam mais convenientE:s;
. r) ordenar as ·matriculas, transferencias e eliminações dos
: alumnos dos diversos institutos de ensino subordinados á sua
jurisdieção, propondo essas medidas ao ministro da Marinha,
quando em virtude de disposição e11pooial pertenoorem á competencià de&ia au..toridq.de.

' SUPIIBINTENDENCI:A 00 MATERIAL

.
Art. 67. A Superintendencia do Material e o departamento
do Almirantado incumbido da acquisição, oonstrucção,. conservação, :fiscalização e efficiencia de túdo o material pertencente
ao Ministerio da Marinha.
. ' Paragrapho 1.11nico. Estão sob a jurlsdicção da 1Superinten·. denc.ia do Material as inspectorias dos arsenaes de ~farinha e
de t;Engenharia Naval; as directorias dos depositos navaes,
~ do Armamento e as das offidnas autonomas que forem creadas,
· o gabinete de experiencias e analyses do Almirantado e todas
· as repartições que, de .futuro forem creadas para o desenvol. ·· vimento 9os serviços a cargo da Superintendencia.
·
'' Art. 68. Compete á Supel'intemdencia do Materia.l :
- , a) a, ~quisição e supprimento do material necessario á
, esquadr~. e estabelec~mentos da marinha de guerra;
b) a 9rganizacão·de instruccões para a conservação e efficiencia d~ todo o material (cascos, machinas, caldelrns, combustível, armamento, munições, etc.) e a fiscalização de sua
execução, depois de approvadas pelo ·Conselho do !Almirantado;
e) a organização de tabellas de con~umo e de listas de
t)'pOS uniformes do material a adquirir para OS navios, indicti.ndo ~arcas, fabricantes, eoo. j
..
..
d) a 'Organização das bases para os contractüs de con, struCQões e reparacões e a fiscalizaçãó teclmica deiltes contractos; ' ·
·
, , e) a: organização· e execução dos projootos para a 1con, -struccão de edifícios, navios, fortalezas, etc., entendendo-se
. oom 'o Eltado Maior quando se tratar de navios ou de outros
elementos de defesa naval.
t· Art. 69. Os serviQos a cargo da Superintendémcia do Ma,, terial ffoam divididos em duas secções.
~, ,: '.§. i. 0 A' 1ª secção compete tudo quanto fôr relativo á
;..engenharfa naval, arsenae'3 e of:ficinas autonomas ou da Dire~ ;çtor~ M;~JDa_mento. .
·· '

. )039
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de(lositos:·· navá:e.":e~1 supprimeti.tos;~ arirl!írieritos' e 'explosivos.
cm depositas. . 5•. , ·
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· . .
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Art. 70. O pessoa1 da Superintendencia do Material com"'
por-se-ha de;
'
1 superfaitendente, ofHcial general do quadro activô do
corpo da 'Armada;
'
1 ajudante, capitão de mar e guerra do quadro activo do
corpo da Armâda;
1 assistente, capitão de corveta ou capitão-tenente do
corpo da !Armada;
1 continuo;
1 servente.
§ 1. º !A 1ª seccão terá o seguinte pessoal:
1 chefe, officilÍl superior do eorpo de engenheiros navaes;
1 adjunto, capitão-tenente llo corpo de engenheiros navaes;
2 auxiliares, officiaes subalternos do corpo da Armada, do
quadro activo ou não, com o curso da escola de artilharia ou
engenheiros navaes;
·:.
2 amanuenses, officiaes do corpo da Armada ou não.
§ 2. º A 2ª seccão terá o seguinte pessoal:
1 chefe, official superior do corpo da Armada e de pl)ffe.:.
rencia com o curso da escola de artilharia;
· .
1 adjunto, official do corpo da Armada;
1 auxiliar, official subalterno do corpo de' commissarios;
2 amanuenses, officiaes do corpo da Armada ou não.
Art. 71 . Além das attribuicões coll8tantes do art. 94 deste
regulamento, competem ao superintendente do material mais
as seguintes:
a) propôr os officiaes e inferiores que sejam necessarios
ao servico sob sua jurisdiccão, observadas as escalas de commissões;
·
b) autorizar os recebimentos pedidos nas i·equisições, que
lhe serão enviadas dircctamente, uma vez que os valores desses
pedidos estejam dentro dos limites das quotas prefixadas, ou
de accôrclo com as tabellas de consumo, podendo tambem autorizar o recebimento de pedidos cxtraordinarios e fóra das
quotas até 20 o/o dos valqres das mesmas, devendo submetter
ao ministro os que excederem esse limite.
e) propôr ao 'Conselho do Almirantado as providencias que
julgar necessarias para economia e celeridade dos fornecimentos;
d) repr'esentar ao Conselho do Almirantado contra tudo o
que fôr lesivo aos cofres publicos e se refira á acquisição de
materiaes, supprimentus e funccionannento cios arsenaes e officinas, conservação de edifici-os, etc.;
e) informar bimensalmente ao chefe do Estado l\Iaior so}Jre
o material bellico exil!ltente (quantidade, qualidade e estado),
quer em deposito quer a bordo da esquadra;

~-· :' ··f) informar ao 1Conselho do Almi~aQ.tado .sobre o estado de
,.,,, :··,-
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conservação de todo o matei·ial, µl'OpQÚdo as medidas que julgae
convenientes á sua boa eonsei·vação;
.
11) pl'Ovidenciar de modo que os depositos estejam sempre
habilitados a facilitar rapidamente os suppri.m()ntos de tudo
quanto fôr. necessario aos navios.
CAPl"l'ULO VI
SUPERINTENDENCIA DE PORTOS E COS'PAS

Art. 72. A Superintendrmcia de Portos e Costas é o depar. tamento ~ncumhido da fiscalização e diree.;ão superior. não só
dos serviços de hydrographia, illuminação, balisameulo o praticagem das costas, barras, portos, ri<Js o lagôás navegavPis,
oomo dos que se acham a cargo das capitanias de portos e os
relativos á marinha mercante, inscripção marítima e prsca.
·
Paragrapho unico. Estão sob a jurisdicção da Superi11tcrn.lf'ncia de Portos e Cost.as as capitanias de portos, a!'l associações de praticagens, o Observatorio Central Meteorologfoo,
as estações meteorologicas, navios e outras embarcaçõl's dPstin~das aos seus serviços e todas as repartições, quf', de futuro, forem creadas para o desenvolvimento dos serviços a
"
· cargo da Superintendencia.
~ 'iArt. 73. A' Superintendencia de P(}rtos e Costas compele:
a) o levantaimento da planta da costa, ·portos, lagôas e
rios navegaveis;
·
.
b) o estudo do regímen das correntos e ventos e tudo o
mais quanto se referir á occanographia;
:. 1~) ·a organização das inst1·ucções neccssarias á uavl'gac;fto
no littoral, 'portos, lagôas e rios navegavcis do paiz;
d) a' divulgação dos verigos á navegação, descohc1fos 0u
··notados em qualqut>r parte do globo;
e) o balisament.o e illuminação da costa, r1ortos, lagtms e
rios navegaveis, de accÔl'do com as convenções e ueeessidadPs
commerciaes e militares;
· · f) · a fiscalizaç.ão da marinha mercante e da pesca, na
parte que compete ao Ministerio da Marinha;
y) o soccorro aos naufragados;
h) ·a policia marítima no que se referir ás disposições do
·~regulamento das capitanias de portos;
. i) os serviços de praticagcm, inscri1ição e t•slatistica 111a. ritima;
.
j) o .regulamento de chronometros, compensação de agulhas e con!'lervação de todos os instrumentos nauticos, aslron.omicos, geod<'sicos e meteorologicos, pertencentes ao Ministerio da Marinha;
< k) o exame, calculo e traçado das derrotas;
l) a acquisição de roteiros, cartas, instrucçõcs e instrumentos necessarios aos navios e a· trabalhos que tenham dn
ser execut.ados pelo· Ministerio da Mllil'inh~ e se relacionarcU1
com os 'fins· da Superintendencia.
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Al't. 7 '• · Os serviços a càrgo da Superintendencia' de 'Portos
e Costa:; serão distribuidos vor tres secções.
~ 1. º A' 1ª secção compete:
U levantamento da costa, portos, lagôas e I'ios na'vegaveis;
O e!'!ludo do regímen das correntes e ventos e u que se
rekriI· á oePanographia;
.\s iustrueçõc;; necessarias ú navcgac.;ão na custa, portos,
lagoas e rios navegaveis;
.\ divulgação dos perigos {L navegação, notados ou descohel'los cm qualquer pamte do globo;
O regulamento de chronometros, compensacão de agulhas
e conservação de todos os instrumentos nauticos, astronornicos, geodesicos e meteorologicos, pertencentes ao l\linistcrio
da Marinha;
U exame, caleulo e traçado das derrotas;
A acq.uisição de roteiros, cartas, instrncçõt•s e in-strnmeutos
J1Pcessa1·ios aos navios e a trabalhos que tenham de ser feitos
pelo Ministcrio da Marinha e se relacionarem com os fins
da ~uperintcndcncia.
§ 2. º A' 2• s00-0ão compete:
O halisamento e illuminação da costa, portos, lag()as e rios
navPgavcis, de accôrdo com as convenções e as necessidade&! ·
commerciac1 e militares.
§ 3. º ~.\.' 3• secção compete:
.\ fiscalização da marinha mercante e da pe.:;ca, na parte
affeda ao l\linislcrio da Marinha;
Ca11ilanias de portos;
O soccorro aos naufragados;
A policia maritima;
Os serYiços de praticagem, inscripç.ão e cslatistica maritiruas.
A-rt. 75. 'O pessoal da Suverinlendl•ncia d•~ llorlos f' Costas
eompor-sc-ha de:
1 supcrinlcndente. ol'ficial gf'neral do corpo da Armada;
1 ajudante, rnpitão de mar e guerra do eorpo da Armada;
1 assistente, capitão de corveta ou eapitão-tenente do
corpo da Armada. Todos do quadro activo ou não;
1 cnmmissario do quadro activo;

..

1 fiel:

1
1
1
3

painll'iro;
sm·vente paioleiro;
continuo;
serventes.
§ 1 . º A 1• secção terá o seguinte pessoal :
1 l'hf'f P de secção, capitão df' mar e gun1Ta ou capitão de
fragata do corpo da Armada:
1 adjuncto, official &uperior do corpo da Al'mada;
3 auxiliares, offieiaes subalternos do corpo da Armada.
Todos do quadro activo ou não;
Potler Ex.ecuf.ivo -
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§ 2. º A 2ª seocão tEn"á o sepnnte. ~; .. · .. . .·. .
1 chefe de seccão, capitão dá mal' e guerra ou càpltAO de
frll.jlta. qo corpo dl!o Arma4a..;
.
.
j ·a.ludanta officia.l ~UPIU'ior ili> O()fPO 00. Arm.Oa;
· 2 auxiliwes, officiaoo subalterooo d(l (lof'p!J d" J\.rma.da;
/: ~l'.QMJ.ll~n.seB, o'fflloi~ do corpq ®.A~,
Todos do quadro activo ou não.
J oesenbiata civil, àe 2ª 9la111le,
§ 3. º A 3ª s~cão terá o seguinte peSilQB;l:
i eJhefe de seccãoi offlcial superior do corpo da Ar~a;
t 111djunto, ofücia superiar do corpo da Armada; · ·
i auxili&r, official subalteroo do corpo da Arm8.11a;
2 amanuenses, Qfficip.es do corpo da .A!rmaida.
Todoi:i @ quãdro MOvo ou não.
'Art. 76. Além f}.eS!Je p1,1Ssoal fioa.rá aubordinaido & Superhlta11dencf~ o pessoal dos n:i.vios e eµi)J1irca.cões ao :.eu servico, o pessoal das estacões semaphoricas, radio~teleiiraphicas
e meteorologicas da l\larinha, os pha.roleiros e vigiaã. . ·
Art . .77. Além das attribuíq~1 oonlol'idas· p8lo ll'l"t. 94,
qe3t.e. f'Jiulameut.D, 11~ ~uperint~nrlenta de portos e costas competWP ma.ili
S~itHDWll;
a) propôr os officiaes e inferiorei que sejam, necessarios
aoâ serviços sob sua jurisdiccãQ, observada~ as escalas de
commissões;
· b) nometLl", oontooota.P e ex00l6l'&l' o pesaoo.I da Superintendencia, capitanias, delegaeio.s e phatr,õe1, quando fôr de
sua alcada;
e) providenciar, ficando responsavel sobre o 1mpprimento
· do material necessario ao bom funccionamento de tudo quanto
estiver a cargo da Superinwndencia;
d) decidir e resolver todas as questões e duvidas sur. gíd!lii 11a appliP.acão dos regulamentos das capitanias, só sujeitando á dehberacão do Conselho do Almirantado aquellas
que, por slla naturez;i, não possa resolver;
e) processar e julgar, eomo imitaneia superior, todos os
reoursos sobre applioacão de multas, por infraccão Çla policia
maritima;
() organizar um plano de utilizacão da mar•inha mercante
como reseT'Va do servico da Armada;
g) organizar, dkigindo nas épocas proprias, o sorteio para
o sel'Vico da Armada;
.
h) sujeitar a processo administrativo e disciplinar o pes·soal da ma.Tinha mercante nac,ional e das praticagens, para
applicacão de penas disciplinares em que incorrerem, quando
se tornem precisai essas penas e não simples multas administrativas;
i) organizar e manter um perfeito serviço de informacões
sobre os. recursol;! de que a esquadra po11aa lancar mil.o nos
dif.ferentes ,portos MJllmereiae11 da Repuf}Hea, da~do semesW.lmel\f.e,
:oonbae1mento ao. ~1tado-)faJ.Or;
.
'
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j) dar ou negar approvacão não só aos modelos ou typos .
de embarcações como tud():;qu&P.tn ·se. ·relacionar e fc'.k destinado ao servi'co de salvamento de · naufiragos e fõr submettido á sua appr~vaQio,

GAPITULQ VU
DIRECTORJ4 GERAL D& tJOl\f'l'ABILIDADE

A Dirootoria G11ral de <'Anta.bilidado é o dedo AJmir;intado incmmbido da contabilidade e fiscalizaçqo de todas as quiintias que, ordin~ria ou extraordinal'iammite, forein destinadas ás 1despezas, bem como á receita
do MinistPrjo da Mllrin.ha com attribujçõPs fjsrmes, economicas
e financeiras sopre todos os funccionarios direclamente responsavPis pelos interesses da Fazenda Nacional.
Para~rapho unjco, A Directoria Geral de Contabilidade
reger-se-ha pelo regulamento approvado pelo deoreto n. 6.508,
de 1 t de junho de JlJIJ7, qu.r: continúil l.l/U vigor nas partes em
que não fôr moqifjcado pelQ preiiente regula.manto.
1\rt. 79, 1\. Directorli~ (lipra.J àu ContanHidade terá o seguinte pessoal:
i director geral;
Airt.. 78.

pal'f.anwn t.o

t

su~direct.nr;

a ehefes

da ascclo;
9 i •• officiaes;
9 2°• ditos;
14 3º' ditos:
6 4•• ditos;
t pagador;
2 fieis;
i porteiro;
i ajudante de porteiro;
2 oontinuos;
3 serventea.
Art. 80. Ao director ger!l4 de Cnntabilidadn, alnm das attribuições que lhe são conferidas pelo ·rl1gulamrmfo approvado
pelo decreto n. 6.508, de H de junho de i007, o pelo art. !H
dos to regqlamento, comip~~;
a) info1·1nip· nrnnsalmente ao ministro, ao superintendente
do material e ao Gonselho do Almirantado sobro o estado das
diversas verbas;
·
b) entender-se com o ministro e membros do Consellto do
Almirantado sobre as despezas feitas e a effectuar;
a) relatar em Conselho do Almirantado todos os riapris
referentes a rHreitos, reclamações, dEtveres e vantagens dos
funccionarios civis do Almirantai:lo que lhe forem directalllPnl<> •rnhordinados e bem assim todos os negocios relativos ao
seu departamento;
d) relatar am Conselho do Almirantado a proposta do
orçamento da despeza. geral do .Ministerio da Marinha.

tm
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TITULO .III
Serviço de fiscalização admímstrauva
CAPITULO UNICO
ORGANIZAÇÃO E PESSOAL

Art. 81. Além das inspeccões a que o Conselho do Almirantado mande extraordinariamente proceder pelos delegados
a que se refere o art. 18, lettra a, os inspectores de fiscalização
constantemente exercerão a 1fiscalização administlrativa, em
nome do ministro, em todos os departamentos do Almirantado,
estabelecimentos, navios, corpos, fortalezas e demais dependencias do Ministerio da Marinha.
Art. 82. Os irnipectores de fiscalizacão, que serão civis
e em numero de quatro, constituirão um corpo, sob a direccão
superior do director geral de Contabilidade.
.
Paragrapho unico. O pessoal a que se refere este artigo
será de immedia.ta confiança do ministro 00. Marinha por
quem será livremente nomeado e conservado emquanto bem
servir.
e. Art. 83. A acção dos inspectores de fiscalizaÇão limitarse.::na a colher informacões, para o que terão a faculdade de
examinar livros e documentos, verificar a existencia de dinheiros em caixa e todos os mais poi;l.eres que forem necessarios ao perfeito empenho de suas funcções.
Art. 84. SemprP que julgarem necessario, os inspcclores
de fiscalização requisitarão das autoridades competentes os
exames e a designacão dos perilos que forem precisos para
a elucidação das duvidas que tiverem.
Art. 85. Os ínspectores de fiscalização, entre os podct·es
a que se refere o art. 83, terão a faculdade de appôr sellos
em cofres, moveis e compartimentos, lavrando termo, do qual
darão cópia á autoridade superior do navio ou estabelecimento
onde tiverem de exercer essa attribuição.
Paragrapho unico. O exercício dessa faculdade exeepllioual
só caberá no caso de irregularidade de natureza grave, da
qual resulte ou possa resultar grandes damnos para a Fazenda Nacional e que pelas circumstancias haja necessidade
de providencias urgentes para evitar o desapparecimento das
provas.
Art .. 86. Quando um inspector de fiscalização encontrar
irregularidade.s, fará um relatorio escripto e de caracter rcsL•rvado que dirigiioo ao ministro da Marinha, por intermedio do
director de Contabiliidade.
Art. 87. Ao dircctor gemi de Contabilidade compele ·tlírigil', distribuir e orientar o serviço dos inspectores, no intuito de ter sempre todas as informações e avisos necessal'ios
ao .descoQrimento de fraudes ou irregularidades que se possam
dar e01 ~fqy.alquer dependenci~ do Minist.erio da Marinha e
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bem assim alvitrai'· providenaias para a economia e bom emprego dos dinheiros· publicos.
··
. .,
Art. 88. IOs inspect-0res de fiscalização s11rão divididos
em duas Reeçõ11s, srmdo ·dous para cada sooção.
§ 1 . º Aos inspwtores designados para a 1" secção compete
a fiscalização do material em gero! e esl}OOialmente dos forneP im11ntos; sua necessidade e qualidad~ do material fornecido,
dm; confract-0s, do consumo e economia do material, etc.
~ 2. º Aos inspootores designados para a 2• sec.ção compef;e a fiscalização administrativa relativa ao pessoal, nella
cornprehendendo-se tudo que disser resp11ito a vencimentos,
·
soldrni, ajudas de custo, etc.
Art. 89. Para o processo de pagamento de seus vencimentos ti outros effeitos, os inspectores d11 fiscalização serão
considerados como se fizess11rn parte da Directoria Geral de
Contabilidade, onde terão a accommodação necessa1ria.
Art. 90. Serão fornecidas aos inspectores d11 fiscalização
as cópias de todos os contractos celebrados com o Ministorio
da l\Iarinha, salvo os de natureza secreta.
A1·t.. 91. As instrucções para o serviço de fiscalização
serfío organizadas pelo milThistro da Masrinha.
Ari.. 92. IOs inspectores de fiscalização pnrceberão os
vencimrmtoR constantes da tabella annexa.
1

TITULO IV

Attrihuição dos diversos funccionarios do Almirantado
CAPITULO 1
CHEFF, DO ESTADO MAIOR, SUPERINTENDENTES E DIREC:'rORE8 GERAES
DA 8ECRETARIA E OE CONTABILIDADE

Art.. 93. O chefe do Estado Maior, os superintendente!I e
o,; ilirectoros gemes da Secretaria e ·da Contabilidade, · sob a
immediata autoridade do ministro, são os clrnffl~ daR respect.ivaR repartições, Rendo-lhes subordinados todos os funcclonarioR.
ArL 94. Compete-lhes:
n) promover, diirigir e inspeccionar os trabalhos da repartição que dirigirem e manter a ordem e regularidade dos
serviços;
b) manter e fazer manter pelos meios a seu alcan~e a
ohRrrvancia das leis, .regulamentos e disposições em vigor;
i:) rnmprir as ordens e instruccõeR do miniRtro sohrf' assumpto de serviço, pl'estando informaçõeR e ipasrecere..1:1 qrn~
por e\IN; forem exigidos;
d) corresponder-se directamente com os demais departaRrnntos e outras autoridades, prestando, quando lhes forem

~'i~iei~,

iM'

lJ r~lsi1MMW1ciuftÀM
,·h~lo; àê' inf61'•
~aO(ies de que precisarem·· para d 11(11 üfeOOOritl dli!;f ltlis e
re8tfliuttentd1;1 a dàlfanifítmfür dás JflJtVJ~tilJ â g!lu olli'go; ·
'
e) dar licettlja, pin' tnotivo Jm1t111 · flt1s emf}r@glido§ !Ué 15
dias em llkda atlno;
f) breí&r UB livros neJ~ri98 aCI sêtviOo da f'epãttit;lio e
re§tillit à itl!iPétmioMr ti reêptictivü !ll!tWiVttlt'~lio •
g) propõr tw Càfi·sE!ltw @ Altniritfitlidti li§ n:rnJitláe ne<Jesearias A bl:lli dlteeçãtJ1 tJesl!fh'l:ll\'ittiêDW, diêtlffilltiiô!W e eeofiomia
dtle sehif1t11! a !!at'~tl du ràsptlBttl'd dàtlilrtãtttêiito; I'epre!imltftrttlo ~tlítfit'ii as fli.It!i.à éJu irl'egulã:tldàdes qtle nôWmn;
h) inspeccionar o ponto dos eifitJre§lifüJ§, ll§sigmu• is tdlhàs
dti aomv1tr00lfhetttt1i jUlg!lntllJ óil itlitl juetifiéadâs as faltas,
plirli o 11Ull lhE!!i é fMtiltfidl& Wda li. aUté1iióiftià!
'
f) tubrlelir os ~t!ditlas; follills dé despéMs e arihurtcios
officiaes dll ràtJlii'tiQIW 1
.
.
· i) i'Mólvilr 11§ dtiVitllis c:ítie §é _i!uâóitar!lfü ila dxecuc~o do
1mi~mtttt1 regul!Uflefittl tl fel!ltrtétltó intt!rrto, no ctue fôi' relntivo
ao processo de expetll!!fitl!; estãtlé1~tlett6o te~Niél
h) tllir PosiJé li setis §tiborditl!HJtls 1:1 fitzer àssignai· os
respectivos termo!! fül flfpilleslllll
l) pUfil1:'1 dtl ll13btlt'tlo IJl:Jin o p1'118etlte regulamento, os
funccionarios que iiilltll:'f'etettl efil fá1tll ti fe\ilit' ltb doilhMimento do ministro as irregularidades e delictos pelos mesmos
cOinmettidos, quando a punição não estiver na .sna alçada;
• m) ordenar, dentro Eia respeotiva quota, a despeza com
o expediente;
nj ,_trf16Ddur . As p&rf,ea ff\J& Mreperem de e'l:U~ audiencia,
quando forem os proprios interessados nos negócios ou seus
procuradores;
o) autorizar, tendo etrl Vi13ta as respectivas verbas, a
acquisição do que fôr neccssario ao serviço do respectivo departaqiento e i;epartições dependentes;
.
.
.PJ Ati'l.hoottoo.i' os ltJâipf!is <tül:l i;e é:t:pedlff'etrt peltl seu departamento e exif!tli'~lti essà forttlalidade;
q) apresentar ao ministro, em sessão do Conselho do Altnll1ãtttlltlt11 liMi tl fitn tle feverelf'ó, um niinticioso relai orio
llobl'ti · !lê tlclifüI't'etHilas é tí'libalho!i de seu departRntenL!j dut'lml!l d lintto fíndlJ e t:Jropost.a fUndamántli~a para ô orçaIfilWLo lfü tl!J§f}êzli il~m t.Je serviço~ a seu cargo i
r) ordenar a escripturação dos assentamentos dos milpregados de seu departamento, com as _notas relativa.~ ás
suas nomeações, posses, exffi'(}icios e de'inlli~ tlcctirrenclas que
iltlm l'llll:ls s~ fltitetfi;
s) fhli!H1íti' plisslit' certidão tlt:Hi docltittlehtl:Js eitilltentes em
sua repartição, excepto os de caracter reservado, e ns infortnMÕfül, qtiãlidtl tltls'11l r'l'!stiltai' lfl!lflhvtltllel1UJ pat•a o serviço;
t) lnspe~~ttltllir consUltile ~ dirE!ctamênte, ou pelo seu
sUbsliltilo irritftcdialti, tJ!I !JsUlhclecin1étÜtHi sob iiUa Jurisdicção,
fãtrlltld tiltfü~l!Ulr ll!'li:l !it1 M dlsptliil~t'lcs i'egul11tnetltres r,nmo
as pr0,videncias que lhes pareçam ID:\ifl tltJilVénientelll
'li) ififutmàr ao tlórteélhó tlô Ahrtlrnubulo 11obr0 n conduatl\, tllbi1ttn,e&8 e !f!!ló de seti!i ifübtli'lllhàlltJ!! e modo pelo

Amo&. DO PODBR JUl!:OUTIVO

qual desempenham :;:1_1.s·' ~omm~oe& oe que este.iam enc&r·re- •
gados;
:· ·
·.
.
. ·
v) remetter ao s~ret.ari1>.. do Almirantado os actos, alte ..
racões e occurrencias relativas aos servtcos a seu cargo, para
os fins convenientes. ·
·
CAPITULO II
SUJl-OHEfg DO l!lSTAtlo MAtoR, A.TUDANTRS DE SUPF:RINTRNDNNCIAS
F. ST!fl-ntfl.Ed'l'of\ES IM sF.cRwrARIA E DA CONTABlJ,JDADE

Art. 95. Ao sub•chefe do Estado Maior, ajudantes de superintendencias e sub-dirootores da Secretaria e da Contabilidade, substitutos immediatos dos chefes dos respectivos
dermrtamentos, compete:
a) sul>stituir seus chPfos rPsper,livos em sua;;i faltas e
impPdimentos até 30 dias;
fi) auxiliar !'!elis chefes resper.t.ivos na di l"eccão e fiscalização dns trabalhos, segun1lo ns irn;trucçõP.~ que delle.~ recnharn;
e) cumprir e fazer cumpri1· todos os dei:;pachos e ordens
dn !-H~us chefes immediatos, propondo quaesq1wr providencias
qun ,iulgarcm convenientes ·para o servico;
enwerrar o ..Ponto 6. hora regulament.ar;
e ruhrica.r todos os documentos 1que, de accôrdo COjl o
regimento do deparfamenw, exijam essa formalidade;
{) desempenhar os servicos q1ie lhes sejam confiados pelos
seus respectivos chefes ou especialmente attribuidos por este
regulamento ou pelo regimento interno do departamento.

d?

OAPITUL'O III
r.()NSfJLTOI\ .TTJIUOIC:o

Art.. 9(). O consultor .im·idico rnrrcsponde-se dlrectamentc com o ministro, sendo o seu expndirmt.e feito pelo
emp1·cgado designado no art. 91J, não porlrn1ln ter a menor
intervenção nos trabalhos da secretaria.
Art. 97, São deveres rio rlommltor j\lridico:
a) consultar com o seu parecer t.orlos os papeis que lhe
forem remcttidos pelo ministro para o seu estudo;
b) nttnnder ás consulta.'! q1rn lhe forem <lirigidn,-; p11los
cliversoR chnfes das repartições ria Marinha.
A~t. 98. Sempre que tiver nncessirlade dn quaesquer esclar,ec1me~tos pa;a o bom dPsempenho de suas funcções, pod!1ra pnrl1l-m: dJrcct.runentc a qualquPr autoridade da Marrnha.
A!l: 99 .. O consultor .Jurldico terá a seu serviço um
3 offrnial designado pelo d1rector geral da Reereta ria.
0

CHEFES.·. DE SECÇÃO

Art. 100. A cada um dos chefes de seccão, unicos responsaveis perante os chefes dos respectivos rlepartamr.ntos pP!os
serviços que por ellas correm, oompete:
a) dirigir, examinar, fiscalizar e promover todos os trabalhos que competirem ás respectivas ·secções e info!mar os
papeis que forem submeti.idos. ao estudo de sua sec~ao;
b) cumprir e fazer cumprir as ordens do respectivo chefe
de departamento e seu substituto immediato;
e) fazer conservar em <lia os registros da secçãH, cl:i.si!ificações chronologicas de minutas de decretos, portaria~,
avisos e officios ou de outro8, trabalhos de que a Sf\cção SP.Ja
especialmente incumbida;
d) communioar aos chefes ÜoM diversos departamcnf,og
.
quaesquer demoras de papeis e suas causas, afim de que
••<se.iam tomadas ai;; necessarias providencias;
e) propôr ao chefe do respectivo departamento as medidas que julgiarem necessarias ao regular desflmpenlho dog
· serviços que dirigem;
() advertir os funccionarios de sua secção que faltarem
ao cumprimento de seus deveres ou não executar~m as suas
ordens, ·representando ao chefe do respectivo departamento
qulndo o caso exigir a applicação de pena mais severa;
o) legalizar com a sua rubrica, de aooôrdo com o regimento interno do departamento, todos os documentos iquP
exijam essa formalidade;
·
h) prestarem e requisitarem entre si e dentro do meR-mo
departamento, os esclarecimentos de que precisarem para a
boa marcha do serviço;
.
i) remetterem até 31 de janeiro ao chefe do respectivo
departamento informações minuciosais dais ooourrrencias havidas no anno anterior na gestão dos serviços que dirigirem,
para a confecção do relatorio annual;
j) requisitar do archivista os papeis, rlocumentos e livros
de que necessitarem;
.·
k) exigir, sempre que julgarem conveniente, que os funccionarios de sua secção prestem esclarecimentos por escripto
sobre os trabalhos que lhes estiverem affectos;
'
l) desempenhar os serviços que lhes sejam confiados
pelos seus respectivos chefes ou. especialmente attribuidos
por este regulamento ou pelo regimento interno do respectivo
, departamento.
,

'
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CAPITULO :V
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OFFICJAES, ADJUNTOS, AUXILIARES E AM)o.""UENSES

;<:
IArt.; .101. Aos
·nu~~sell.;?f~pe.~:.;.

officiaes,

ad.im;1tos,

aúxiliares e ama-

~S DO·PODER EXECUTIVO

"'
·~) ~oout:ar·osJrabalboique Ih~ .forem distribuidos p~los
1chefes de secção e prestar . todas as informações que, pelos
mesmos chefes, lhes forem exigidas;
·
.
b) · Cüad.iuvarem-se, prestando informações recitirocas e
communicando uns aos outros o que ftir adequado á perfeita
execução dos differentes serviços; .
. ·~i
e) suhstituirem-sc em suas faltas e impedimentos, se1gnnrlo a ordem de antiguidade.
CAiPITUtLO VI
INSPECTORES DE. ENSINO

Art. 102. Aos inspectores de ensino, militar11s, na qualidade de drlegarlos da superintenrlencia do pessoal .i11ntn aos
comman<los 1las escolas de a1wcndizcs marinhPirns e rlc g1·u111Pl.es, compete:
a) insprccionar, semp1·c que lhcs fôr nrdPna<lo pelo respectivo chcfp de SPCÇãD, as escolas que lhes forp.m indiradas,
fazr•ndo executar as providencias que lhes pareçam 1wcessarias e urgentl's e propondo as qur. exijam dcliheração do
s111wrint Pndente;
b) levar ao conhecimento de seus superiores torlas as
circumstancias que verificarem em suas in:;pecções, propondo
as merlidas_que lhes pareçam convenientes e que não tenham
podido imi'hediatamente executar, tanto relativas ao ens\fo,
como referente:; á disciplina, arlminü;tração e hem estar do
pPSRoal;
e) dPsempenhar os serviços que lhes se.iam confiarlos
1rnlos seus chefes ou especia\mente attribui<lo;; pelo regimento interno da superintendencia, cingindo-sf' 110 dese-mpenho de suas inspecções ás ordens e insta:ulCQÕes que houvcrf'm recebido.
Art. 103. Ao in:;pector civil do ensino, como de!f~gndo
permanente da superintendencia do prssoal junto á Escola
Naval, compete:
a) velar pela fiel execução dos programmas de ensino
das diversas disciplinas, chamando a attenção dos docentes
e levando ao conlhecimento da superintemlencia as irregnlarirlades que notar;
·
b) assistir ás prelecções, provas e exames, chamando a
attenção dos docentes e levando ao conhecimento da superintendencia, quando notar qualquer irregularidade, tanto relat.ivaB ao cumprimento de programmas e disposições regulamentares referentes ao .ensino, como relativas á apreciação
e julgamento do aproveitamento dos alumnos.
OAiPITULCÍ V:U
ARCHJVISTA E AUXILIARES 00 ARCHIVIS'rA

Art. 104. O archivista é immediatamente suhordinarlo ao
respectivo director geral da Secretaria, pelo qual porler:í ser
incumbido de trabalhos officiaes estranho:; no archivo, sem

' AO'mlll DO POllM sx~io
,:,
..l'SloJúltO,; porém; clOll ar~,f 1he:vlilmiióhêi1H)Olti •preunte .tegu-.
';lamento, · ·
· · ··
·
· ·

·

Art. · 105. São obrigãÇtJaá do 'ãrchivistã:
a) manter na melhor ordem e llslleio todo o archivo,
classificando e .guardando, pel11 maneira mais conveniente,
tôdos <>!! livros, dooumentos é papeis findos que lhe forein
remettidos pelos diversos departamettt-08;
b) organizar um catalogo geral das obras adquiridas e
publicadas por conta do Ministerio e postas sob sua iguarda,
com declaração das somma.s despendidas com a acquisição
ou· publicação· de cada obra, dos planos, cartas e mappas existentes no archivo, classificando-os de modo a facilitar :u;
bu,1oas;
e) organizar a synopse da legislação <la Marinha;
d) paasar as certidões quando 1~he fôr determinado e
cumprir as -0rdens dos chefes de departamenlos, quanto aos
documentos, papeis e tudo mais que estiver sol! sua guarda.;
.. ·e) do.r recibo ou notas de todos os papeis, livros e documentos que forem mandados recolher ao archivo;
f) fornecer os documentos, llvros, mappas, papeis, etc.,
requisitados pelos chefes dos diver11os depài•lamentos, sells
substitutos immediatos ou pelos chefes de secélio, não fazendo entrega sem responsabilidade cscript.a cm qne se rleclare o fim para que são pedidos;
fl) 1orneeer, sem que pa.ra isso seja necesSJ!'lrio ordem
eaQripta, os exemplares impres!!os das leis, aviMs, regulamentos e' mais Mloii do Minlsterio da Marinha que convenham
tornar conhecidos;
h) remetter á bibliotheca do Palacio do Ooverno reparticões, eorpos, estabelMimentos e autoridade!! da tifarmha
nMta !Capital e nos Estados, logo que sejam entregues ao
arôhivo, oa e1templares impt"e8Só1J de que tra.ta o pa.ra~pho
anterior, em numero sufficienle para a cornpel.entll dlstri-

bulc11o.
Art. i06. E' expressamente prohibido ao ardhivista mlni11trar mml11recimentos a J)essõa11 estranhns ã repartição sobre
docmménto!I, informnções e despachos exnrnrlos nos paprlfl
sob !lua 1g11arda.
Art. i07. Aos auxiliares do archivista compete o rleMmpenho do11 !lerviooe que lhe!! forem determin11dos pelo director
geral da Soorolarla e pelo arr,hivista.
CAPITULO

vm

PAGAOOI\ E SEUS FIF.lS

!A:rt. 108. Compete ao pag_ador:
a) pairnr em vista dos compet.entm; procm1sos os v<mcimentos do pe11soal elvil e militar e bem a11slm todas M despeza8 do iMlnisterio da Marinha que nl\o e&teJam arrectas ao
Thesouro Nacional;
.

tOH
b) fê!labtt t&W · liiQtnitíh ·destinadas ál! deape!as d& paga-·.·
doria sempre m~11'ttte 'llulorizaofiõ e:ir;pressa. do ,r09peot..ivo
cliriretgr e b001 usim as provenientes dos . depositos, indetnt11zãÇÔês e reslltUÍé~ês devidas âó Mhtísterio d11 M11t·inha;
. e) responder pelos ditiheiros !ttie lhe forem debitlldos
assim como pelos valóres sob suà gu11r<là e que recolllerá
a nm cofre com as necessarias segurancas;
rt) entregar diariamentP. á secção compctmtc da Directoria de Contabilidade os documentos da despeza paga, com
declaracão escripta do aeu 11ti1ítéto e importancia, afim do
serem ahi examinados e classificados convenientemente;
e) prestar-se aos recenseamentos o exames 110 eofrc,
quando ordenados por autoridade competente;
f) remetter á secção competente da Dircdnria de Contabilidade, nó encavrântento dos exeréictos, oe livros e documentos que constituem a escripturacao, afitn de ser liquidaria n respeotivá oontaj
rJ) propôí·, com audirncia do seu fiador, pessoas idoneas
para 8Cus fieis, por cujos actos ficará rmiprm~avcl:
h) rncolher á thosouraria ~era! do 'l'lte:-11>uro Nacional,
nwtliante guia passada pela secçao cornpotente, a importancla
ria receita gcrrtl árrecadada menslllmonte e bem àssim a do
saldo rPc~nlhirlo llo enrorratriento do oxorcfoio.
Art. 10!l. Aos fieis compete auxiliai:' o pagador em todos
os snrvicos a seu cargo; de!lempenhando os qmi polo mesmo
llies foretrlt dietribuidos J .•

dAPrruto tx
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·Ar!.. HO, Aos 11sslst.en1ne e a.iurinhtrs de ordens r,ompct.om ils fttrtr.cõe~ dofinlrlns rm ordenancn para o serviço <la
A1·1rn1rli1.
Art.. i 11. OR funccionarios cncnrrcg-ados r!P sPrviçoR tel~hrtil\O!l t1::;pr-r,Jnmi fllt(ltlutarno oi'! lrablllhos de riun forem inmnnhiclos, cinglrtdtHrn á!l ordemi e instrur,çiírJs q1111 r11cehnrem
rle Re11s sUpêrlorés.
Art. i11'2. êoínpete ào wtrtiniR·sn.do <la Ruporinténdencia
rfo Portos e ,costas:
n) trr soh fllià gmtrdll ll rêspotlslibllldadr-, por i:;i e por
!'len!! ti1'ls, tntlrt o mrtlêrinl da repürtiQão, excr·p!o o qt1e rslivP1' a cargo dos desenhistas e dõ flbntinuo;
111 . c'~M·inttirrtr t:J!! livro~ f'clntlVM á F!mi ~Mt1ín, <'nmprPll.e~tlirltl~ os de ctlntllhilidàdé dos ditthcirn,Q 11onfinrlos :\ repn1·t.1çao;
e) rtlr,l 1tit' pMSOfilrrtettte o Amhnrrt1\n n cfo!lnmbnrqoc de
f11tlns o~ nhjccfo~ rrimett.idnR pela rrpal'f l~ftn r111 a elln rk~l lt1ttrlns;
ri) rPcrhPr t1l1 'JiMll.dorin (lli. ~frtritlhl\ n.~ r111nnt.iM 11ecm1satitl!! aos pafl;ameMos que déVam sc.r feito~ dltectamente
Pélll rtll)attlçllo e Mm M!lim qt1M!!quer !'lóltlmtl!! de dinheiro
1

1

:~ad~. ipô~:' á '.disposiçáO'• Q.Ó. chefe;.'.(}o. departamento; 'para.

mherentes aos trabalhos em ·andamento.. . ····.
.
Art. 113. Compete ma.is ao commissario da Superintendencia de Portos e Cost.al'I. ser um dos tres clavicularios do
cofre da repartição, sendo os outros o ajudante da 8uperintendencia e o assistente rlo superintendente.

-~espezas

·

CAPITULO X
PORTEIRO F. SEUS SUBORDINADOS

•Art. 114. Ao porteiro, .que é o chP-fc dos P-m1wegados
da portaria, compete:
a.) cuidar da conservação e boa guarl'la dos moveie. e objectos pertencentrs :í repartição e rel'lponder pP-la sua importancia, no caso de extravio;
·' . b) abrir e feclhar a repartição, conforme as or<lens que
receber do re.c;pectivo chefe;
r) zelar para que não Rejam suhtrahidos livros, documentos ou cutros quaesquer ob.iectos rlo Est.arlo 011 pr,rtencentes aos em:prr,gados;
~
d) satisfazer o que lhe fôr determinado pelos respectivos
.Jlhefes de departamentos, seus immediatos substituros e chefes
"l1ePsecção, sobre objecto de servico, dando para esfH'.\ fim ai::
ordens necessarias aos seus subordinados;
· e) manter a policia e ordem nas ante-salas, fazondo com
que as pessoas alli Feunidas se conservem com a conveniente
decencia e comedimento;
.
·
f) dirigir o servico de limpeza, asseio P arrmnação da
casa, sua mobilia e accessorios;
:• g) fazer os pedidos ou compras de objectos de Pxpe. diente por ordem do respectivo chefe do departamento;
h) ter sempre providas do necessario as mesas dos empregados;
i) encerrar o ponto dos seus subordinados meia hora
antes da marcada para o começo dos trabalhos;
j) representar ao respectiV<l chefe do departamento sobrP
tlelictos e faltas em que incorrerem os empregados sob sua
direcção;
k) receber e encaminhar aos respectivos departamentos
. toda á correspondencia aos mesmos diri1gida;
l) distribuir pelos correios a correspondencia que lhe fl\p
entregue para ser expedida;
m) ter sob sua guarda o livro da porta, no qual lançará
os despachos que forem proferidos, impedindo que se.iam
alterados os lançamontos n11lle feitos;
n) em~amin'har as partes e fazei-as conduzir aos respectivos chefes de <fopartamento, ou em sua ausenda. aos seus
substitutos· imme<liatos, impedindo qufl penetrem .nas sala~
de trabalho sem permissão destas autoridades;
":•· .o) guardar a chave da caixa destinada ao recebimento dr
requerilnenws,.
representações, memoriaes e quaesquer papeis
. .
. .. ... ' ..
·'
~

'

.

'
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l}Ue as partes queirlffu:,fazer chegar ao ministro ou chefes de
ilet)artamento e abrir diariamente esta caixa em presença dQ
funccionario que fôr designado pelo chefe do departamento.:,
Art. 115. Ao ajudante do porteiro compete coadjuvar o
porteiro, de accôrdo com a,s ordens que receber, substituindo-o
em suas faltas e impedimentos.
Art. 116. Aos contínuos compete o serviço de transmissão
de impeis e recados dentro da repartição.
Art. 117. Nas repartições em que não houver porteiro
nem ajudante, competirão ao continuo as attl'ibuições eonl idas no art. 114, lettra,s a a h.
L<\rt. 118. Aos correios compete fazer· a entrega da correspondcncia e auxiliar o serviço da portaria, de aceôrdo eom
as urdt•ns que receberem.
Art. 119. Aos serventes cabe fazer todo o serv if;o de
limpeza da repartição e quaesquer oufros que lhes sejam
ordenados, pedindo ao porteiro os elementos necessarios.
TITULO V

Disposições diversas
OAPITULO I
NOMEAÇÃO, DEMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO E EXERCICIO INTEHINO
FUNCCIONARIOS DO ALMIHANTADO

~S·

r:

.\ r-L. 1:!O. ~erão nomeados por decreto, o chefe do EstadoMaior, o~ di1·ectores geraes da Secretaria e da Contabilidade,
08 superintPndentes, o sub-chefe do Estado-Maior, os ajuda11lrs das su1H•rintendencias, o consultor jurídico, os 8Ubchl'fes ide
dit't\dore;; da Secretaria e da Contabilidade.
sti<:cão, o a111Clhivista, o pagador, os 1°·, 2°• e 3º' officiaes; por
aeto do ministro todos os demais empregados á excepção dos
serventes, que serão admittidos e dispensados pelos respootivos .
clieft>s de departamento.
Art. 121. As nomeações dos direelorns geraes da ~Pct·e
lal'ia 1• Contabilidade sp1·ão feitas por escolha dentre os suhdÜ'l'<.'.Ío1·e::i e ehefes de secção das respectivas repartições.
Art. 122. As nomeações dos sub-directores da Secretaria
e Lia Contabilidade serão feitas por escolha dentre os chefes
dn sc1\ção das respectivas repartições e as deste:;, por meredment.o, dent11e os 1o• officiaies.
'.\1-t. 123. As nomeações do consultor jurídico e du arehivista srrão de livre escolha do Uoverno.
,\rt. 121. As nomeações dos 1º', 2°• e 3º" officiaes da
St"n"rlaria e Dkectoria Geiral de Contabilitlade são sujeitas a
atTesso, sendo 113 por antiguidade e 213 por merecimento.
Parngmpho unico. Considera-se antiguidade,. para os eft'ritos da promoção, o tempo de serviço que o funcciouario
tiver na classe immediatamente inferior á em que se der a
vaga a preencher.

º"

ifô~fo~t;' 125. Sãü ooruiiclí~' de mere~Hi:rutm4.J.· l!~fll a pro"'
a) não t.er nota em seu desabóp.ci;
b) Jn&ior assiduiq;i.de;

zelo e dedicacão pelo servjcp;
conheiitmento perfeito elo serviço da repart!cão e de
legislacão, -principalmente d;i. m;i.rinlrn,:
e) faqHidade de redaccão.
Al'f.. U6. As promoeõBill a. D4efes da seccão, iq•, 2.. e 3° 1
officiaes da Secretaria de Marinha e da Dirootoria Gera.l de Contabilida.de preoederá. informa.cão dos respootivos directores
geraes soboo os requisiws do rurtigo anterior e consequente
proposta fundamentJada nas razões que aotuarem pa.ra isto,
devendo essas autoridades ouv~i> préviamente a opinião dos
sub.:.dirootove.s e oheies de seccão quando se tra.tair de promocão oo officiaas.
Art. i27. Os togares de '1º" officiaes :da Secretaria da
Marinha e da Dirilctoria Geral de Contabilidade serão preenchidos por concurso que versará. 2obre as seguintes materias:
portuguez, francez inglez, arithmetioa, algebra elemeinta:r,
geometria pratioa, noções de direito pu):Jlioo e administrativo,
geographia e histülriJa do Brazil, e pratica de daetylOSlffi-phia.
Paira os 4ºº offtciaes da Directoria Geral de Contabilidade exigir-se-ha mata escripturaçã.Q m~t,il.
,.
Art. 128. Os concursos reger-se-hão pelas yinslrucçõcs
Qut)l forem approvadas pelo ministto e serão prestados perante uma commissão examinadora. nomeada pelo ministro,
sob a presidencla do director' gerai1 da Secretaria ou do de
Contabilidade.
§ i. º Os concursos serão annunciados com antecedencia
de 3(J dfas no Diario O(ficial e nos jornaes de maior circulação
da Capital 1Fedi:iral com dia e hora marcados para o encer. ramento, cumprindo que nesse prazo os concurrentes apresentem ~ellS requerimentos de inscripção convenientemente
iJljtrul!los com ficha de ldentiflc~çllo e documentos em que
provem [i[:lr maiores de i8 annos e menores de 30 e ter bom
procedimento moral e civil.
§ 2. º O terceiro quesito dos mencionados no paragrapho
anterior provar-se~ha com attestado dos delegados de policia da
respectiva circumscripção ou de duas pessoas de notoria considerat.:ão social, affiirmaw:lo todos de modo positivo o bom
·
:procq1fimento do c;i.nàiclato.
§ 3.• No impedimento do càndidato será permittida a inscripcão por meio de procuracão leg11.Imente estabe)~cida; findo
o prazo do edita.l nenhum candidafo será admittido a insoripção,
que se considerará encerrada.
§ 4. P iN!enbum candid11to l!er& admittido a concurso sem
sujaitar~se a )nsp{lccã() de saúde para verificação de sua aptidão PllYJlilHa.
§ 5. º Acs vagas de 4ºº officiaes que O(lCOITerem dentro de
, sois meiia2, depois do ultimo concurso, se,rão preenchidas pelos
QP.wlid~tos, que a e)le tiverem concorrido na ordem da classificacão ·.obtida, desde que apresentem nova Prov~ de bom proe)

d)

tOH·

~làdiméÍtw e 11io ~ :6. Wid«t nigidQ pijlo S i' 00.te ~:- ·
~igo.
· · .
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· Art, 129. A JJ.omeaQio 4o porteirQ si;iiift. feiti\ PPr PfomQO~U

entre o ajudante a coµtirnH>li e a. (!e 3.ittÂV.IlW ei:itre 011 conthlUQll
a corl'eios, 11ão poílan.do, fün cBso lllium, os serventes ser no-

meados porteiro ou ajQ.d1J,ntes.
Art. 130. Parq. a nomeação de contiµno e correio devem
os caI1JdidatGs m-OStrar, em ex~me sununario perante o chefQ
do departamento ou seu substituto, que sabem ler e escrever
correctamente, bem como as quatro operações sobre numeros
inteiros, servindo de exarnin~dor inn official da Secretaria.
Art. 131. Os empregados do Almirantado antes de entrarem em exercicio prestarão, perante o ministro ou o chefe
do respectivo departamento, promessa de bem servir.
Art. 132. Os empregados civis do !Almirantado só serão
demittidQs dfmohi à@ cQmpleto o tompo de vitaliciedade, nos
caSQFJ qa comprova.du inp.ptidão, dosidia, negligencia ou má
conducta.
Art. 133. São copsiq~rados vitalícios todos os funccionarioa
civis (lo Almirant3do que pontarem to anpos de serviço por
OrOC!l.Sião d!!. publ~Çii,O Q() presente r~uJamento; OS (JUt) à~
futuro cqmpletare!Jl esse prazo nçi servico d11rs re12artiçõas de
Marinha e os que forem nomeados si já tiverem adquirido vi' taliciedQ.de em ern.prea-o& dfl.s repartições de Marinna.
A.rt. 1~t4. Q cargo de il1SPectQr civjl de ensino, dflleiw:lO
permanente Ju11to !\ Escola N&vitl é considerado cargo de cifnfiança, sendo o se\l l!m'V!.mtuario demissivel ad nutum, çomo os
inspectores de fiseaUzag!l.o,
Art. 135. Serão su):)~tituidos em suas faltas e impedimentos:
a) o chefe do Eetado Maior, pelo sub~chefe; os supell'intendentes pelos respectivos ajudantes: os directores geraes da
Secretaria e dá Oontabilidade, pelos respeotivos sub-direetores;
ú) o .sub-chefa do Estado~Maior, pelos ajudantes das superintendencias; os sub-dirootories da Seocetaria e da Contabilidade, pelo chefe de seiecão da 1W1pectiva repartição que o
ministro tiver designado ou pelo mais antigo que se a.chrur
presente;
e) o chefe de· secção, peloil 1°• officiaes ou rad,luntos e, na
falta destes, pelos 2°• of:ficiaes ou auxiliares que forem desigina.dos polo chefe do respectivo depa'l"tarnento;
d) os i º' offroiaes pelos 2°• e os adjuntos pelos auxiliarc~s;

e) os 2°• offooiaes pelos s••, que em caso algum substituirão os ohafes de sooi;iio;
{) os 3°• offiaiaes pelos 4°', os auxiliares pelos amanuenses;
o) o porteiro pelo seu ajudante e este pelo continuo ou
correio que fõr designado pelo respectivo chde de departamento.
IArt. 136. Competirá ao substituto, além de seus vencimentos, uma gratificação correspondente á differença entro
os seus vencimeritos e os do logar do subslituido.

. . Parãgrapho ·unico ~ ~ Esta gratifi()áção • 'Só ·:deixar1i oe ser
abonada quando a substituicão tiver logár em cone1equencia
de faltas por nojo, gala, férias ou ·de exeu.'l{licio de funcção puMica gratuita e obrigatoria em virtude de lei.
A1rt. 137. Nenhum funccionario aposentado ou jubilado
poderá ser nomeado para cargos do Almirantado.
Art. 138. O consultor jurídico será substituído nos .casos
de licenca ou impedimento pelo auditor de marinha ou um
de seu11 ..auxiliares designado pelo ministro.

CiA.PIWLO II'
TEMPO DE SERVIÇO E PENAS DISCIPLINARES

Art. 139. Os traballho'i dos diversos departamentos do Almira.ntia.do icomeQarão ás 11 horas da maIJ1hã e fin<larão ás t1
boms da tarde.
Paragrapho unico. Poderá, poré<n, o chefe de qualquer
departamento, quando fôr indispensavel, prorogar as horas do
expediente ou fazer executar em horas e dias exceptuados, na
reparticão ou fóra della, por qualquer funccionario, trabafüo<>
que lhe competir ou de natureza urgente, mesmos estranhos á
seccão a que pertencer.
Art. HO. Todos os funccionarios do Almirantado, exce. ptCados ·os chefes de departamentos e o consultor jurídico,
assignarão o ponto durante o primeiro quarto de hora que se
seguir á marcada para o comeco dos trabalhos.
Art. i41. Os funccionarios militares do Almirantado estão
sujeitos a todas as regras· e condicões da disciplina. militar e
legislacão penal em vigor na Armada.
Art. i42. Os funccionarios civis do Almirantado, nos casos
de negligencia, falta de cumprimento de deveres, desrespeito á<>
· ordens de seus superiores hierarchicos, ausencia se<n causa
justificada, ·revelação de assumptos não publicados, ficarão sujeito'! 'ás seguintes penas disciplinares que serão applicadas
· . segundo os casos e circumstancias:
.
1. • Simples advertencia;
2. • Reprehensão;
.
3.º Suspensão.
·
.igo anIArt. i43. A applicação das penas de que trata ·
terior compete ao chefe do respectivo departamento, não podendo, porém, a de suspensão ser por prazo maior de 15 dias.
Paragrapho unico. Os immediatos substitutos dos chefes
de departamentos e os chefes de seccão são tambem competentes para applicar as dos numeros i e 2 do mesmo artigo,
verbalmente ou por escripto.
Art. f.H. Só pelo ministro poderá ser determinada a suspensão por tempo que exceder de 15 dias ou a de empregado
comprebendido em algum dos seguintes casos :
i.º Prisão;
• · 2.i> '..,Cumprimento de pena que obste o des~mpenho t;fas
funcç6es do .empregado;

l.
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4. º Pronuncia em orime commum ou de responsabilidadé;~_.
que!' o funccionario se livre soHo ou preso;
1.. •
5. º Necessidade da sus)Jensão como medida preventiva ou ..
de .,;eguranca.
Art. !ll5. O funccioüario que 'faltar· tres dias consecutivos
á sua repartição, sem participacão ·ao respectivo chefe, incorrerá ipso facto na µena de suspensão, com perda de vencimentos, i1or tres a 15 dias.
At·t. 146. A suspensão, excepto nos casos de medida· preventiva ou de pronuncia, privará o funccionario, pelo tempo
correspondente, do exercício do emprego e de todos os vencimentos.
Paragrapho uuico. Na hypothese de suspensão pnwent.iva
o funecionario deixará de receber a gratificacão e na de pronuncia, ficará privado além disso de metade do ordenado, até
sei· afinal condemnado, ou absolvido, restituindo-se o vencimento a que tiver direito dada a absolvicãQ.·

CAPITULO III
VENCIMENTOS

E

DESCONTOS POR FAL'l'AB

Art. 1!i7. Os funccionarios militares do Almirantado perceberão os vencimentos correspondentes a suas patentes, na
fórma das leis em vigor. .
.
"\ri. 148. Competem aos funccionarios civis dos departamentos do Almirantado, os vencimt>ntos marcados nas tabellas
annexas.
Art. 14!l. Todos os empregados civis do Almirantado percebe1·ão, além de seus vencimentos, uma gratifiracão addicional relativa ao tempo de effectivo exercício na rf'speetiva
rPpartição, a qual será considerada como parte in!Pgrante dos
nrnsmos vencimento_s, inclusive para aposentadoria que será
dada com as vantagens do cargo que o 'funccionario estiver
exP1~e.endo na -oooasião, a saber: 1O annos, 5 % ; 1 5 annos, il O % ;
20 annos, 20 % ; 25 annos, 33 % ; 30 annos, -10 % .
Paragrapho u-nico. A gratificação a que SP rPfere e:-te artigo será calculada sobre o tempo liquido do seri;iço, de~con..:.
tadas todas as faltas e todo o anuo om que o funceionario tiver
soffrido a pena de suspensão e abonada a contar do dia seguinte áquelle em que o funccionario tiver completado o tempo
dP se1·viço que motive a melhoria de vt>ncimt>ntos.
Art. i50. O funccionario que. com autorização do ministro, deixar temporariamente o seu togar para exercer commissão de outro ministerio, perderá todog os vencimentos durant P o prazo da mesma commissão.
Art. 151 . O funccionario que faltar ao serviço, sem causa
jus! ifirada, perderá toda a gratificação.
§ 1. º O que comprurecer até uma hona depois de ence:r.rado
o ponto perderá metade da gratificação, si não tiver motivo
justificado para a sua demora.
Poder Eioocutivo -
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Art. f.&2. Nãó perderá a gratificaoão· o funcclónario que
faltar:
··
a) por motivo de molestia, afé oito dias;
. b) por motivo de nojo e gala;
. ···e) por ·achar-se encarregado pelo chefe do departamento,
de qualquer trabalho ou commissão;:. , . . ,
· . ·d) por estar exércendo alguma tuncçâo gratuita e obrigatoria em virtude de lei;
.
e) por impossibilidade material de comparecer á sua i·e. particão ajuizo do chefe do departamento.
·
Art. 153. O empregado que faltar até 30 dias, por motivo
de. molesLia comprovada devidamente; perderá metade da gratificação. ·
.
.
Art. 154. O desconto por faltas interpoladas se fará só. mente nos dias em que ellas se derem; mas si foretn suecos'. ~ivas, abrangerá tambem os dias, que não sendo de serviço,
. estejam comprchendidos no período das tnesmas faltas.
Art. 155. As faltas serão contadas á vista do que constar
do livro do ponto, no qual ttssignarl\o todos os funccionarios,
. durante o primeiro quarto de hora que se seguir á marcada
, p~ra o começo dos trabalhos; no .mesmo livro s11rão lançadas
• a'd· competentes notas.
.
.
·
. · Art.'.t56. O julgamento sobre justificação das faltas com'>.pete exclQ.sivamente ao chefe do departamento.
.
.
. <Art. 157. Os chefes dos departamentos ~ demais empregados do Almirantado terão annuahn.ente direito a trinta dias
de ferias; que serão concedidas sem -prejuizo do serviço.
CAPITULO IV
APOSENTAD01HA
ALMIRANTADO

DOS .\<'UNCCIONARIOS

DO

Art. 158. As licenças serão concedidas aos funccionarios
ou por molestia provada que os inhiba de exercerem os cargos,
ou por qualquer outro motivo, justo e attendivel.
Art. i59. Os funccionarios em gozo de licença para tratar
de interesses não receberão vencimooto algum, salvo se ti.verem mais de t5 annos do serviço activo, caso em que poderá
ella ser concedida com t.res quartas partes do ordenado atú
.tres mezes, com metade do ordenado por mais de tres mezes,
com uma quarta parte do ordenado por mais de »eis a nove
mezes, e sem vencimento algum dahi por deaute.
Paragrapho unico. Essa licença só poderá ser renovada
cinco annos depois de terminada a que houver sido anteriormente concedida.
A:rL. · i60. A licenca concedida por motivo de moles tia dá
direito·á percepção de ordenado até doze metes.

AC'i'OS DÓ.
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. Art~·;t6.i. o te.Qipo d~liee~a prorogada ou de novo coo ..
Jedida, denfro de um. 8DD.O,,~onta.Qo do dia.·,Gm que houver teJ.:,..,,
minado a primeira, será, junto ao das antecedentes, para o!!
~ff'eitos dos artigos anteriores,
·
Art. 162. J<Jsgotado o tempo maxin'.lo, dentro do qual podem aR licenças ser concedidas com vencimento, só se coneedel,'.á
nova licença, com vencimento ou parte delle, depois que tiver
decorrido um anno contado do termo da ultima.
,\rt. 163'. '!'oda licença entender-se-ba concedida com a
clausula de poder ser gosada onde aprouver ao licenciado no
interior do paiz e quando fôr no exterior a portaria o determinará.
'
:
Art. 164. Não se concederá licença ao empregado que
ainda não tiver entrado no exercício do cargo.
\ \ rL tG5. Fieal'á sem effei to a 1ir.1mça Ri o funccional'io
que a tiver obtido não entrar no goso della dentro do prazo de
um mez, a contar da data· da .sua publicação no Diario Official.
Al't. i66. E' permittido ao funccionario que estiver no
gorn rle licença renunciai-a pelo resto do tempo, comtanto que
rPa~suma o excrcicio de seu logar.
Paragrapho unico. Não se considerarão renunciadas as li-.
cenças cuja interrupção provenha de. serviço determinado por
-ordem superior ou de qualquer outro motivo independente da
vontade do funccionario. · .,
Art. 1~7. Ainda quando apresente parte de doente, não
tem direito a vencimento algum o 'funccionario que, dc~is
de findo o prazo da licença, com o ordenado ou sem elle, permanecer fóra do exercício do cargo.
No caso de continuar impossibilitado de reassumir o exercit-.io, deverá pedir nova licença, que s6 lhe será concedida si
justificar as faltas correspondentes ao tempo que houver excedido o da anterior.
Art. 168. Os .funccionarios civis do Al'llirantado só poderão ser aposentados quando se invalidarem no .serviço da
Republica, por molestia ou por edade avançada, nos termos do
df'-r.rcto legislativo n. 117, de 4 de novembro de I892, e mais
disposições sobre o assumpto.
Art. 169. O montepio dos funccionarios civis do Almirantado será regulado pelo decret.o n. 942 :A, de 31 de outubro
de 1890, e n. 1.045, de 25 de novembro de 1890, e mais disposições que regularem a materia.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAES

Ar'!.. l.70. Os fnnccionarios militares rio /\lmiranla1lo
quaüdo incumbidos de qualquer commissão, nos Estados d~
Republica ou n? estrangeiro, terão direito ás ajudas rio custo,
passagP11s e 1t1a1s va.ntagcns estabelecidas nas l0is cm vigor.
Paragrapho umco. Aos funccionarios civis serão abonados
os mesmos favores, e considerados, para a appliccaão das leis
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d0'·1gual ··categoria'.; ·· ·--.:'"··'' ,·
· Art. ·171. E' prohibido aos funccionarios constiltuirem-se
procuradores de partes em negocios que devam ser processados
no Almirantado, excepto si forem de seus ascendentes, descendentes, sogro e genros, irmãos e cunhados, durante o cunha. 'dio, uma vez que não tenham de ser por elles processados ou
. despachados.
.
.~{. A,rt. 172. Os funccionarios do Almirantado nào poderão
~fazer oontractos com o Governo, direct.a ou indirectamente, por
· si ou como representantes de outrem, dirigir bancos, companhias ou emprezas, quer sejam ou não subvencionadas pela
União, salvo as excepcões indicadas em leis especiaes, requerer
GU promôver para si ou para outrem a concessão de privilegios,
garantia <le juros ou outros favores semelhantes, excepto pri.vilegios de invenção.
:! ;,f'. .Art. 173. O prazo para todas as commissões de officiaes
.do quadro activo, no :Almirantado, é de tres annos, exceptuando
'.-<O do .chefe do Estado Maior.
:,;. , ·-Paragrapho unico. Aos superintendentes, sub-che'fe do
;Estado Maior e chefes de ·'>eccão desse departamento, esse
prazo poderá ser renovado uma vez.
. . Art. 174. Na faita absoluta .de outros officiaes poderão
'sei- nomeados officiaes reformados, unicamente para os logares
,:;.de amam.tenses.
.,.
. :~~ Art. 175. fJ'odos os funccionarios do Almirantado são in.· d~vidualmente responsáveis, quanto aos seus actos, pelos crimes
~qualificados em lei.
·
·.
· ' ··
Paragrapho- unico. A responsabilidade do minilstro da Marinha, na fó1·ma Pstabeleeida no art. 52, § 2º, da ~xmstituição
Federal, pelos crimes drfinidos da lei n. 30;, de 8 de janeiro
de 1892, não exime de responsabilidade criminal aos membros
c;(lo .Conselho do Almirantado que tenham praticado ou votado
'pela pratica de qualquer acção ou omissão criminosa.
Art;· 176. Todos os funccionarios do Almirant~~do prestarão
'compromisso de guardar sigillo absoluto sobre os assumplos
.. cuja divulgação possa comprometter os interesses ou a segurança da Nação, sendo responsabilizados criminalmente pPla
·quebra <lesse compromisso e pelas consequencias que disso resultarem.
•-. · · Art: 177. O oonsult<Xr juridioo é directamente ·subordim1<lo
ao minisfro da Marinha.
.
Art. 178. São sempre considerados de caracter reservado
~·todos os aotos em elaboração no Almirantado, ~~té que completos possam ser dados á publilcidade e bem as.:'!im as infor,. mações prestadas pelos respectivos funccionarios sobre os di·. versos assumptos.
Art. i 79. O Governo poderá opportul).a'llente desligar o
curso superior de marinha da directoria da J<::;scola INiaval,
constituindo-o em Escola Superior de !Marinha e subordinan. do.'..o então dit·ectamente ao Estado Maior.
: )•., ,A~t ... 180. O direotor geral de contabilidade destacará um
~s~~~~oí~i~ial<?de sua repartiçãop~ ficar encarregado da
/furtcc10na.r1os:.~m1htare\S
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secoão do archivo •do\Alm~an4\do. destinada á guarda· dos;· 1iapeis e documentos relativos- á .contabilidade.
..: · .
Art. 181. A caderneta· de.registro, a que se refere o § 7º
do art. G3 deste regulamento, será um livro encadernado, de
'formato almasso, com cento e cincoenta folhaR dPvidrrmente
numeradas e rubricadas.
§ 1." Na primeira pagina de cada caderneta 1;e fará constar
o nome, idade, filiação, estado e data de primeira praça do
respectivo proprietario.
§ 2. º As dez primeira~ folhas àe cnda uma destas cadernetas serão destinadas ao registre: da ascendencia e descendPncia do proprietario, de accôrdo com as declarações de familia, devidamente legalizadas na fór'Jla da lei e alterações que
se .succederem.
§ 3. º O registro de casamentos, fallecimentos e nascimrntos se poderá fazer mediante a apresentação das certidões
civi~ respectivas, passadas na devida 'fórma p11la autoridade
comprtente 11 por si'llples requisição vrrbal, ao rlrnfp <IP secção,
em pre~Pnça daquelle documento.
TaPs documentos lambem podem, quando as circumstanr ias o exigirem fóra da Capital .Federal, ser transcriptos nas
cadernetas subsidiarias dos officiaes e inferiorPs, afim de serem
opportunamPnte transladadas para as cadernPtas de registro.
NPSSP caso,erlles constituirão notas de historico nas radPrnetas
1mhsidiarias; essas notas, porém, serão regi<itradas na pllj'te
<las rarlPrnrtM de registro de8tinarlas ás declaraçõrR rlP familia.
§ 1." Da 11 ª folha das cadernetas em diante se fará a
transcripi.:.ão textual, sem {'ffiendas, rrumras ou borrões, de
Iodas ª" notas relativas ao historico das c•adPrnrtaR subsirl ia1·ias, rxl'!nindo as averhaçõrs referrntrs ao rrrdito P dPhif o.
§ 5." l'\ntes do lançamento das notas no registro, o e'llpregado executor ou respon<;avel pela execução rlevrrá examinai-as euidarlosamPnte, verifirando prrviamPntP si rstão
dr arc<irdo ''ºm as IPis de fazenda:
ai Pm caso <le duvida não se fará o registro Sf'm apurai-a.
ouvido o propriet.ario da caderneta subsidiaria;
b) quando não bastrm as informai.:.õrs rolh ida8 e a8 declaraeõe8 do interessado, o chefe dr secçãio submetterá o caso
á deliberaeão do superintendC'Ilte, habilitando-o com as inforrnaçõPs qur poRsuir, c.abPndo ao mini·sll!'o rleridir afinal,
si ainrla tal duYida prrmanecer;
e) quando a solução dada pelo ministro f<ir considPrada
Jr;;iva pelo inter!'s.sado, poderá este, dada vrnia. recorrr,r '{)ara
o poder competente.
§ 6.º Ais notas lancadas nos livros mestres e na caderneta de registro só serão validas depois de ditadas e assiginadas pelo Qfficial responsavel na secção.
§ 7.º nepois de lançada uma nota de registro não póde
!ler ella modificada ou trancada sem um inquerito policial
que demom;tre ter havido vicio, incorrecção ou illegalidade
nrsse lanç,amernfo, tornando-se o signatario re<;ponsavel passivei de processo e punição correspondentes.
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§ 8.º Trimensalm0Ilte, as autoridades a que estiverem
subordinados fóra da Capital Federal, os offioiaes e inferiores, ·remetterão ao superintendente do pessoal cópias oonvenientemente legalizadas das notas do historico das cadernetas
:subsidiarias ainda não lancadas nas cadernetas de registro.
As autoridades .que enviarem taes motas farão disso uma
declaracão que assignarão nas cadernetas subsidiarias de onde
houverem sido as mesmas .notas extrahidas.
§ 9.º No caso de trancamento de notas da caderneta subsidiaria, o despacho que a isso deu motivo será transcripto
no livro mestre e ina ·caderneta de registro, sendo em ambos
:sobre a nota e.m quo está esCII"ipta em tinta encarnada, a palavra - T·rancada - sob a qual haverá a assignatura do official da seccão que a escreveu.
§ iO. Na base de cada pagina das cadernetas de registro
se fará constar o tempo de mar, de viagem, de ultima commissão e de posto do nroprietario.
Art. i82. Os livros mestres a que se refere o § 7° do
rirt. 63 deste regulamento Rerão os actualmente c:xistm1!.Ps,
quo passarão a ser escripturados na seccão de ·registro de
assentamentos, de accôrdo com as regras estabelecidas actualmente e as determinadas no artigo anterior, mo que lhe forem
applicaveis.
Art. i83. O gabinete de experieilcias e analy,es do Alm~antado será installado em lugar conveniente, sendo dividido em duas secções, uma destinada ao estudo da resistencia
e outras qualidades do material •que fôr proposto ou adquirido e outra para analyses de generos alimentícios, explosivos,
lubrifica'Iltes, comestíveis, etc.
Art. f84. O inspector de engenharia naval, como presidente, os chefes de seccões de construcção naval, machinas
e electricidade e um delegado do Estado-Maior ou chefe do
secção desse departamento, oonstituirão a commissão permanente de experiencia de navios novos,. e dos que tenham passado por concertos importantes 'IlO casco e nas machinas.
·Paragrr.pho unico. Os resultadQs de taes mqieriencias
serão reduzidos a termo que será lavrado em livro proprio
que para esse fim será creado na inspectoria de engenharia
naval.
Art. i85 . .A officina typographica é respectivo pessoal a
que se refere o art. fO do regulamento approvado pelo decreto n. 6. 9G4, de 2\l de maio de 1908, e o art. 3º do dPC'l'Plo
n. 7. :mo, de 2\l de ahril de 1909, e todo o mais material typographico existente em dependencias do Ministerio da !Marinha
passarão para a typographia do Almiramtado, directamente subordiTIJada á Secret:uria de Marinha.
Paragrapho unico. Essa typographia terá um director, um
ajudante e o mais pessoal que fôr determinado em regulamento
especial.
iArt. i86. O Observatorio Central Meteorologico terá o pessoal fixado no art. 5• do decreto n. 7 .390, de 29 de abril de
i909, o qual perceberá os vencimentos iflO mesmo artigo consignados.

AC'I'OB

Do

PODim FX~~CUTIVO

f063

Art. 187, Continuam em vigor o dispost.-0 ·n<> art. 57 do
regulamento · approvado pelo decreto 111. 6.964, de 29 de maio
de 1908, a tabella dos precos de servicos dos observatorios
a pat'f,iculares, annexa ao mesmo rogulamento, e mais o disposto no paragrapho unico do art. 4º e no art. 6" do decreto
n. 7.390, de 29 de abril de 1909.
Xrt. 188. Os chefes de departamentos decidirão oom inteira autonomia os assumptos dentro da orbita de suas attribuii,:1í1•s, Pxc11pt.uando aH prm·idP111·ia,,; que possam dal' Jogar
a dPsp1•zas l'Xlrnordina1·ias ou dn som111a SllJHH'ÜH' a rí :0001!1,
salvo o caso de supprimentos contractados.
Art. 189. Para a boa ordem do servico os superintendentes
e dil'cetnrc.s geracs !'ntcndcr-se-hão uns com os outros, quando
tiverem d'e dar ordens que possam interessar a outros departamentos e ouvirão no que tiver relacão com a esquadra
e mais elementos de defesa, o chefe do estado maior que ó
o principal responsavol pelo preparo para a guerra.
Art. 190. 'Dodos os papeis que não forem reservados serão
endereçados ao secretario do Almirantado e ao entrar na Secretal'ia l'<'<'f'bmfü1 um numero de ordem e data e seriín carimbados, protocolados e remettidos directa e immediatamente
ao d()partamento oompetente.
§ 1.° Os carimbos para a distribuição do expediente destinmlo aos diversos departamentos serão ap11ostos no angulo
superior da9direita. Estes carimbos serão de fórmas, dimensões
e ooros difforontes que serão fixados pelo secretario do }Plmirantado e terão as seguintes si~nificacões: G. M., gabinete
do Ministro; S. secretaria; E. 1\1., estado maior; P., superi·ntondcn'cia do pessoal; '!\!., superintendencia do material; P. C.,
superintendencia de portos e costas; C., contabilidade.
§ 2.º O protocollo constará do registro em livro proprio,
da proccdfmcia, data e transcripcão da emenda.
v\rt .. i!H. O expediente reservado tambcm será entregue
na Secretaria e remettido fechado a·o chefe do departamento
a que fôr endereçado.
§ 1.º Esse expediente receberá •na Secretaria o numero de
ordem, data e carimbo, sobre o envolucro e será protocollado
como reservado.
·
§ 2. º O cl1()fc de d()partame'Illlo que reber osso expediente
fará nelle transcrever o numero de ordem, data e carimbo
a que se refere o paragrapho anterior.
Art. 192. Os commandantes dos navios, corpos e estabelecimentos de marinha enviarãoo mensalmente ao superintendente
do material, mappas demonstrativos do material consumido.
Art. 193. Os capitães de portos e commandantes das escola>! de grumetes e de aprendizes marinheiros nos Estados
da União continuarão a exercer as attribuições que lhes confol'ia o art. 5G e seus paragraiphos, do q·egnlam()nto apprnYado pelo decreto n. 6.964, de 29 de maio de 1908.
Art. 194. E' restabelecido o cargo de capitão do porto
do Districto Federal e Estado do Rio de Janeiro, •Que em
virtude do disposto no art. 9 do regulamento approvado pelo
decreto n. 6.509, de 11 dti junho de 1907, era exercido pelo
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,~,,,ub-jnspector ., de" pprtds e- costas, "'continuando. à-'.~ mesfua ca;.,~i>itania ;oom o. demais;. pessoal que'1 actnalmedte -·lhe" é· ''âttri·:~buido pelas disposicões.em vigor.
·
· ·
·
Airt. 195. Serão exercidas pela Superintendencia do Pes-

soal tod:i.s as funccões attribuidas á Superintendencia do Ensino, no regulamento approvado pelo decreto .n. 8.6150, de 4
de abril de 1911.
~..\irt. 190. Todo o expediente -0riginado dos departamentos
receberá, ao sahir delles, o carimbo.correspondente ao respeétivo departamento, que será apposto no angulo inferior direito.
·
·
Art. 197. Em geral a fórma de processo dos ne81()cios é a
seguinte:
· § Lº Nenhum papel subirá a despacho sem:
a) nota ou signal de registro de entrada;
. ~) i-nformação <la autoridade µor quem fôr o negocio tre,mettido;
·. · e) resposta ou audiencia do funcci1onario a quem se referir o negocio, si fôr queixa, accusação QU representaç.ão;
d) extracto,

informação e parrwei· da SP<'Ção a quf' enm-

petir.

§ 2.º Os -officios terão sempre uma ementa resumindo
o assumpto de accôrdo com o modelo adoptado .,pelo Almiraitado.
§ 3.º Todas as referencias aos officios serão feitas pnlo
numero de ordem do Almirantado, seguido da abreviacão do
departamento a que tiver sido enviado.
· § 4.• E' expressamente prohibido tratar de mais de um
assumpto em um mesmo officio.
·
Art. 198. !As autoridades navaes que não forem directamente subordinadas ao Almirantado, a elle não poderão dirigil'-Se ,directamente, salvo para pedidos de concertos e sup. · primentos.
Art. 199. A's autoridades de marinha directamente subordinadas ao Almirantado cumpre encaminhar tudo quanto,
dentro dos termos convenientes, a elle dirigirem os seus subordinados.
Art. 200. Todas as· propostas ou requisições para· a nomeação de officiaes e inferiores serão distribuídas :í Superintendencia do Pessoal afim de que esta providencie ou i•nforme sobre o seu accôrdo com escala de commissões . !li taes
n-0mea~õe:;i dependerem de portaria ou decreto.
·
· Art~ 201. Quando houver accumulo de trabalho em qualquer dos departamentos, podérão ser designadQs officiaes addidos~ ou . empregados, para temporariamente . auxiliarem o
1
1
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CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES TRA'NSITOJUAS

, 'iAI'.t 202.'0s serventuarios dos cargos supprimidos em

consecttl~µ~li 1 tia revogação dos regulamentos' das" respectivas

. repartições, os huLuatil:f auurnos e os empregaaos enectívos
· com as habilitações necessariás,'serão preferidos para os nov<()s
cargos correspondentes ás suas categorias ou opportU'namente ,
'
aproveitados, de accôrdo eom o presente regulamento.
Art. 203. Fica extincto o cargo de afohivista da Directoria'
Geral de Contabilidade, S•'ndo o actual serventuario incluído
110 quadl'o dos segundos officiaes da mesma repartição.
Art. 204. Fica extinct a a Secretaria do Conselho do Almirantado a que se referi• o decreto n. 6.49.6, de 5 de junho
de 1907, sendo dispensado..; os seus empregados que serão opportunamente aproveitados.
Paragrapho unico. Os documentos e papeis existentes na
antiga Secretaria do C(}llselho do Almirantado passarão por
inventario para a Secretaria da Marinha.
Art. 205. O actual seC'retario do Conselho do AJmirantado
continuará a exercer as funcções dn consultor jurídico, na
fórma estabelecida neste regulamento.
Art. 20ti. Ficam extinctos os cargos de archivista e subarchivista da Directoria da Bibliotheca, Museu e Archivo da
Marinha, a qual passará a ser Directoria da Biblotheca, e
.l\h1seu da Marinha, dirootameute subordinada ao Estado Maior,
df' confm·midade com este regulamE1nto .
.Art. 207. Emquanto não fôr expedido o regimento interno
da Superifl1,endencia do Pessoal, conti.nuará em vigor o capitulo V do l"egulamento _approvado pelo decreto n. 6.. 507, da.H
dP junho dP 1907. rtdativri áR juntas df' ~;aude, e ao chefe 'lo
corpo de Raude e ao director do Hospital Central de Marinha
wm1ietirão as attribuicões no mesmo capitulo respectivamente
co11l'P1·idas ao inspf'ctor P ao sub-inspector df' saudP.
1Art. 208. Emquanto .não fôr reformado o regulamento approvatlo pelo decreto n. {).665, de 3 de outubro de 1907, as
attribuições conferidas nesse regulamento aos inspectores de.
mal'in•ha, df' fazenda e de saude sf'rão l'f'Sp1wtiYamP11tP ilPRempenhadas pelo superintendente do material e pf'lº" chefes
dos <'Ol'pos dP commissarios e de saude.
Art. 209. () presente regulamento poderá ser alterado,
dentro do primeiro anno de execução, afim dP serem adaptadas
as medidas indicadas pela experiencia.
Art. 210. Ficam revogados, except-0 nos pontos C'xplicitamC'nle ma•ntidos, os regulamentos approvados pelos decretos
:ns. 6.496, de 5 de junho de 1907, 6.502, 6.503, 6.504, 6.505, 6.507
e li.50\l, de 11 de junho de 1907; 6.526, de 15 de junho de 11!l07;
ti.!lli4, de 29 de maio de 1908; os decretos ns. 6.fl80, de 5 de
junho df' 1908, e n. 7 .3!l0, dí' :!9 dr abril dp 190\l, P rnais rlisposiç.ÕPR em contrario.
Rio de Janeiro, 30 d~ novembro de 1911.-Joaquim Marques Baptista de Leão.
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Director geral ....... .
Consultor juridico .... .
Sub-direotor ........ .
Chefe de seocão ..... .
Primeiro offioial. .•...
Segundo official. . . . . . ·
Terceiro official ..... .
Quarto offieial ....... .
.Al'chivista :......... .
Pagador ............ .
Para quebras ........ .
Fiel de pagador ..... .
Piorteiro ............ .
Ajudante do porteiro ..
Continuo ........... .
Correio ............. .
Servente ........... .
Inspector civil de ensino ............ ;
Paioleiro da Superin;. tendencia de Por- tos e Costas ..... .
Servente paioleiro ... .
Desenhista de t• elasse
Desenhista de· 2ª classe

Ordenado Gratificação
12:000$000
6:000$000
8:000$000
4:000$000
10:000$000
5:000$000
8:000$000
4:000$000
6:400$000 -3:200$000
4:800$000 : 2 :400$000
1:800$000
3:600$000
1:200$000
2:400$000
6:400$000
3:200$000
3:200$000
6:400$000
3:600$000
4:000$000
2:400$000
1:600$000
1:600$000
8:000$000

1'otal
18:000$000
12:000$000
15:000$000
12:000$000
9:600$000
7 :200$000
5:400$000
3:600$000
9:600$000
9:600$000
1:000$000
1:800$000
5:400$000
2:000$00'0
6:000$000
1:200$000
3:600$000
800$000
2:400$000
2:400$000
800$000
1:800$000
1:800$000
4:000$000

i:800$000
600$000
3:200$000 ''1:600$000
2:400$000 ,' 1:200$000

12:000$000

,.

1:800$000
600$000
4:800$000
3:600$000

OBSERVAÇÕES

1.º O porteiro da Secretaria de Marinha quando não tiver
aposentos para sua moradia na reparticão terá 1 :200$ annuaes
para aluguel de casa.
2.º Aos correios da Secretaria de Marilllha será abonada uma diaria dw 1$ e 300$ annualmente para fardamento.
3.° Aos conti.nuos da Secretaria da Marinha será abonada
um gratificacão annual de 360$000.
4.º Continuam em vigiar as tabellas anteriores ao presente
regulamento para o pagamento dos vencimentos dos cargos
exiiltentes anteriormente e que são alterados pela preseinte tabella, emquanto essas alteracões não forem approvadas pelo
Congresso Nacional.
TABl;:LLA _DE VENG1MENTOS 00 PESSOAL DO SElRVIÇO DE FISCALIZ.\(:,\O

Ordenado
6.:400$000

Gratificação
Total
3:200$000
9:600$000
·Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1911. - Joaquim Mar-

Inspector .......... .
ques Baptista de Leão.

DECRETO NJ ~.t7b·:~, DE
,_.. ',".,,...

"~:

1

·_';:~.~;'

1,

!:•

·~""'

4Dg
D~E~RO DE 1911
\
1

'

,~.')

•

•~·~·

.;r''

>

Autoriza a electrificaçiío das li;.has ferreas de que trata o decreto ri. 7. 960, 0
de 14 de abril de 1910

O Presidente da Republica dos Estados lTnidos do Brazil,
attendendo ao que requereu a Companhia Eatrada de Ferro e
Colonização Porto do Souz,a a Manhuassú e usando da autOirizaçiio <~onl'crirla pf'lo ar!. 32, n. XXIV, da lci n. :! . :35n, de ~H de
dPzr•mbl'O de 1910, decreta:
Artigo unico. Ficam concedidos á Companhia Estrada de
Ferro e Colonização Porto do Souza a Manhuassú, para a elcctrifieação das su:is linhas, constantes do decreto n. 7.960, da
l 'i de abril de 19!0, os favores da lei n. 1.126, de
15 de dezembro de 1903, mediante as clausulas que com este
baixam, assignadas pelo Ministro de Estado da Viação e Obras
Puhlirns.
llio de Janeiro, .4 de dezembro de 1!H1, 90º da Indepcn~
denria e '.?3º 9a Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
J. J. St:abra.
Clausu1is a que se refere o decreto n. 9.170, desta data
I

•·-

O contracto tem por objecto:
a) a construcção e electrificacão das lín'.1'ls conf:fantes do
drcrcto n. 7. 960, de 14 de abril de 1910, mediante os favorPs
estabelecidos pela lei n. 1.126, de 15 de dezembro de f903.
As linhas a que se refere o citado decreto n. 7 .!:HiO Hfío as
seguintes:
1 º, a linha tronco, que partirá de Porto rto Soma, no Estado do Espirlto Santo, com destino á cidade de Manhuassü,
no Estado de Minas Geraes ;
2", ramal que partindo da linha tranco, na povoação da
Passagem, sobre o rio José Pedro, ou do ponto mais convenii>ntr; v:í 1:í villa de Santo .'\ntonio do .Tosr Pedl'o, e dahi attí
as nascentes do Caparaó;
3ª, ramal que par·tindo da confluencia '.lo rio Padre Angelo com o Manhuassú, ou do ponto mais i:-1mveni0nte, atravessando o divisor de aguas Pntre est•e ultimo Tio e o Cara1.inga, suba pelo valle deste até a cidade do mesmo nome;
!1", ramal que partindo do ponto mais c0nvenif~nte da linha tronco, suba o valle do rio Guandú, até a cidade de São
L1ii7. 110 fE.st.ado do Espirito Santo;
b) o arrendamento da linha tronco e o d-:i seu'l ramaes;
e) o fornecimento. de todo o material fixo, rodante e do
officinas r;xigido pela estrada:
d) 1colonização das estradas marginaes, ou proximas ás
linhas citadas, de accôrdo co,n o decreto n. 6.533, de 20 de
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junho de 1907, clausula XVIII e seus paragraphos, referentes
ás linhas da concessão da companhia S. Paulo-·Rio Grande.
li

Pela construc.ção e electrificação das linhas e iramaes citados na alínea a da clausula 1", o Governo pagará a companhia em dinheiro papel a importancia das obras feitas, e material fornecido por sua ordem, avaliadas as obras e os forn1>cimentos em medições provisorias e finaes, tendo por ba~e
a tabella dos p1·eços que faz parte do presente contracto.
III
A linha-tronco e ramaes de que trata a clausula primeira,
comprehendendo estações, officinas, edificios, depositos e demais accessorios e depmulencias, usina geradora e distribuidora de clectricidade, lodo o material fixo P rodante, assim
como o material em ser\'iço do almoxarifado preciso para os
diffnentes misteres do trafego e correspondente :Í'> necessidades de um trimestre, reverterão para o clominio da União,
SfHn i11demnização alguma, ao terminar o prazo dp tiO (sessPnl.a) annos, contado da assignatura do contractü.

IV
A companhia pagará rle arrPndamrnto prla linlrn-tronro
e seus ramaes as seguintes porcentagens:
a) li % da rrnda bruta até 2 :000$, por kilometro;
b) 8 % do excesso da renda hl'uta de 2:000~ a :J.000$, por
kilometro;
e) 15 /~ do excesso da renda bruta de :i :OOO'jl a li :000$, por
kilometro;
d) 30 % do excesso da remia bruta de !1 ·OOO!ll a 6 :000$,
por k ilomctro;
e) 40 /~ uo excesso da renda bruta de 6 :000$ a 10 :000$,
por kilometro;
{) 50 ;; do cxcesRo da renda bruta de 1O:000~, por k ilometro;
y) 20 ln da remia liquida que exceder dP (iOO :000$, pa];Pl,
por a11nn.
V

Para os effeitos do contracto do arrendamento são considerados:
1.º Como capital:
1. Uma caução inicial de 500 :000$000.
II. O capital de movimento, computado em 800·:000$000.
III. Quota de organização da companhia avaliada em
180 :000$000.

IV. Este capital poderá ser eventualmente elevado, precedendo autorização do Governo, para fazer face ús despezas
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imprevista e necessarias ao trafego e á linha com a construccão de obras e, especialmente, augrnento do material 'l'odante.
V. As somrnas levadas á conta do capital serão consideradas como amortizadas no prazo do arrendamento, para applicação do disposto na clausula VIII.
2.º Como renda bruta:
A importancia total de todas as rendas ordili::i.rias, cxtraor·dinarias e eventuaes, arrecadadas pela companhia na parle
cm trafego. Paga ao Gov•emo a quo.ta de arrendamento a
que se refere a clausula anterior, deduzir-se-hão 5 o/o do restante da rendia bruta pacra a •constituicão da um fundo de
reserva destinado ás despezas extraordinac1as de custeio e
rnanntenção das linhas ferroas, em época de inundação, guerm,
peste, ou outra qualquer calamidade publica. A eompanhia
poderá empregar esse fundo de reserva especial, que se poderá elevar até 10 % do capital reconhecido á companhià, em
irrigações e outl'as obras de utilidade publica que mi1101rem ou
evitem aquellas eventualidades.
3.º Corno despezas de custeio:
Todas as que forem relativas ao trafeg0 ths linhas e á
sua administração, bem como á producção da cnngia electriea necessaria á conservação ordinaria e cxtraordinaria das
linhas, edifícios e suas dependencias, á renovação de material
fixo e rod.!nte; as resultantes de accidentes T<at'! estradas, roul.Jos, iucendios, seguros e todas as exigencias por casos de f<'t·ça
maior: as de administração na Europa, computadas em
J; :1.000, ou o S!'ll equivalente, no maximo; as de fiscalização
JJU!' parte do Governo. ·Ficam excluídas as necessarias para
o pagamento de juros e amortização das operac.õe'l de credito
qnc realizar a companhia, bem e.orno as multas qur lhe forem
i rn postas.
'1.º Como renda liquida:
A differença entre a renda bl'uta e as cl'côp1•za:' '11~ eu..;leio,
augmentadas estas das contrilrnições pagas Jl.-'lo arremlaurnnlo.
nos lrrmos da l' lausula IV e da quota de 5 1:; vara o fundo de
J'('s1~1·va espel'ial a que se refere o n. ~ da lH'esPitlP clausula.
5.º Para o eff'eito do calculo da renda bruta ki!ometrica,
a extensão das linhas fencas a1Tcndadas será calculada pela
distancia real entre o centro da estação inicial e o da tenninal, !'em levar-se em conta desvios ou linhas dupla~.

VI
A tomada de contas para ragamento dns contrilmições de

cpw trata a clausula IV, será nas 1ípocas e por processo

idenf.ico ao que vigorar para pagamento da g:1.nmtia de juros.
1.'' A renda bruta arrecadada no primeiro semestrn de
cada anuo será considerada provisoriamente como metade da
renda bruta annual.
2.º A liquidação definitiva das contribuições devidas á
Fazenda Nacional, pelo arrendamento, cada armo, far-se-ha

iOiO
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p01· occasi:lo da tomada de contas do segundo scmcslrc, de ac-

eúrdo com a renda bl'uta annual.
3." Concluida a tomada de contas dn c<.Hh scme$1.t·e,
a
wmpanhia rccolhm·ú, no prazo de dPr. dias. ao Tllf'sourn Nacional, a im1101·l.a1H'.ia da quota de atT('Udatlll'lllo que 11011\ 1.·l'
sido ap11rada.
·Í." ,\s contas de J'(:ceila e de$pcza deverão -·er apresl'tlladas devidamente Ol'(knadas e classi!'icadas, ac0m1J<m!Iadas du~
l'CS[H:ctivos documcnt0s, discriminadas as verbas dt' material
fixo e rodante, conservação, reparacão, substituicão, eLc., pela
linha tronco o rama.cs.
VII
O Governo pOLltH':Í occ11par ll•mporarianH·11l1•. na sua 1nlalidade ou um i1al'tc, a rl:de de via(!fto ferroa da cowpanllia,
ub.iecl.o deste contracln, mediante indemnização n'íu s11w·rior
á 1rn\dia da rend;i liquida dos trechos occnpadQs, no qniuquennio anterior á occupação. Caso nfiio haja decorrido um 11uinquennio antes da occupacão, vigorará a média dos annos, ou
a dos mezes anteriores á mesma occupacão.

VIH
' O Governo poderá fazer a encampaçilo do contracto, depois de 31 de dezembro de 1941. A indemniza1;ãn Sf'l'á fixada,
cm tal caso, cm 25 % da renda liquida annual, vrrificarla pela
1111l11ia do quinquennio anterior, multiplicada pelo nunmro de
annos que faltarem para terminação do arrendamento, e mais
o capital fixado neste contracto, deduzida delte a com1,.9lcute
(i+O 06) n-1
amorUzacão, calculada pela f6rmula A-a
~,Otl
sendo
A o capital primitivo, a a tlota~iío annnal de amortizai;iíl•, 11 o
numero de annos a contar para cada quota, desde a data da
sua incorporação ao capital até a data da terminação do contrailYt.o e · :
a taxa de amortização.
Fica entendido que a presente clausula s6 é applicavel
aos casos ordinarios e não abroga o direito de cfoaapropriação
por utilidade publica.

IX
A companhia se obriga a manter trafego mntuo com as
emprezas de viação ferrea e fluvial, bem como com a Heparf.:ção Geral dos Telegr<J.pho.s, na fórma da lei e dos regulamentos em vigor, de accôrdo com as normas adopladas na Estrada de Ferro Central do Brazil, e a estabelecer pernurso mutuo com as estradas de ferro em que fôr possível es3a providencia, na fórma das disposições observadas nas Estradas de
Ferro de Santos a Jun<liahy e Paulista, submettidos os respectivos ooOOrdos á a.pprovacão do Governo.
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X
O Govermo reserva-se o di11'eito de fazer executar pela
companhia ou por conta della, durante o prazo do arrendamento, as alterações e novas obras, cuja neces~idad? a experiencia haja indicado, em relação á segurança vubhca, á polida das estradas de ferro ou ao trafego.
XI

A companhia obriga-se a augmentar o malerial rodante
em qualquer época, desde que o existente seja insufficiente
para o trafego.
XII

Todas as indemnizaçõt>s " dPsp1•zas nwlivatlas p<'la 1:onsnn a<:f10, lral'ego 1~ r11pa1w:ão tia~ linhas fot'l't>a:; 1·111T1•rrw por
conla l'Xcltisiva da companhia.

XIIJ
A rompa11ltia ouriga-se a cumprir as dispcsições do reg1tla111c11lo de 2li de abril de 1857, e uom assim quaosquor outr·os ela mesma natureza que forem adoptaJ0s !'<1ra segurança
e policia 1Las estradas de ferro, uma vez que não contrariem as
prns1~11.les clausulas, pri:s~ando promptaml'.nlc :~ fisrnliz;i.ç~o
os meios que forem ex1g1dos pelo respectivo cnetc, pari! as
diligencias que julgar necessarias ao se1·viço 1.: cxpedienlo
Iisrnes.
XI\

A companhia é obrigada: a conservar com cuidad0 duranlo
todo o tempo do arrendamento, em estado t..lo Í'"beJ!Lher perfeitamente os seus fins, não só as linhas fcrrcas e suas deJJendcncias como o material rodante sob pona de multa. até
10 :000$ e, na reincidencia, proceder-se-ha de accôrdo com o
disposto na clausula XXIII.
§ 1. • O trafego não poderá ser intmrompido por mais de
15 dias consecutivos, salvo caso de força maior, comprehendidas nesta as gréves de operarios e as determinações do Governo no sentido da mesma interrupção.
§ 2.º No caso de interrupção do trafego excedC:nle a 15
dias consecutivos e fóra das condicões do paragrapho anterior,
o Governo poderá impor a multa, por dia de interrupção,
igual á renda liquida apurada no mesmo dia do anno anterior
e rcst.ahelr:.ccr o trafego por conla da com1mnhia, occupando
pa1·a CSSl' fim a estrada, de ruccôrdo com a clausula VII. Na
Jalt.a de r1mda liquida no dia corrc,;pomknl.ci do anno anterior, a multá será de 2 :000$ por dia.

XV
A companhia obriga-se a fazer o repovoamento florestal
das margens de suas linhas.

. Durante o tempo do árrendamento,:o · Govemo não podp1·á
conceder . nenhuma estc·ada de fr1TO 'dentro de uma· zona de
20 kilometros para cada lado do eixo das linhas arrendadas
e com a mesma diret:ção quP t>stas. U Uoverno l'P~e1:va-s1',
porém, o direito de conceder outras estradas de ferro que,
tendo o mesmo ponto de partida, mas direcção diversa das que
~ão objecto deste contracto, oo:;tas possam· se approxilnar e
.crµzag mesml,},. oomtanf,o que. dentro da z.ona. privilegiada não
reeebam :genéros. ou passageiros.

XVII
. O (;ovorno poderá fazer, depois de ouvida a 1~ompa11hia,
concessão de ramaes ou desvios para fins industriaes, partindo
de qualquer ponto das vias arrendadas, e por conta dos inter_0i>sados, que se sµjeitarão âs medidas de segurança impostas
Pela 'C.OIDP!lnhk\ e approvadas pelo G()verno.

XVIII

: ~\:; tarifas ou preços de transporte e as suas inst1·ucçõcs
regulamentares. o pauUj.s serão aprese11tadas. pela f,}ompa:i:ahia
ao:.Qoverno, afim de serem approvadas, depois de convcmcn ·
temellte ,est'l,ldadas. .
.
. ..
Essa:1· tarifas ~érão uniformes para toda rêde de r1stradas
de feno de que trata este contracto -e serão differenciaes, segundo ai'I distancias. As tarifas serão sujeitas á approvação
do Govern-0 antes da inauguração ·<lo tlrafeg<J do Ptimeiro tre' cho. A revisão das tarifas será feita por um representante do . Governo e outro da companhia, procurando
·sempre a.ttender á reauccão de frete para as mercadorias exportada,; pela zona da estrada para as grandes distaneias e
'para os artigos de primeira nece.ssidade, mecanismos e
utcnsilios destinados á industria e á agricultura, que se.iam
importados. T-0das as tarifas, quer geraes quer especi.aes, de. pois de approvadas pelo Governo, serão impressas em volume exposto á venda em todas as estações. Desde que nos
·prazos fixados nesta clausula não haja a companhia apresen
' tado a sua pi·oposta de tarifa inicial: ou ·de revisão das tarifa~
ao Governo poderá este decr"tar tai:i!as -provisorias, que vigorarão aM . que sejam .approvadalh3S definitivas, mediante
·· , :
.
accôrcto. éom a companhia.. ,

..

,'"

:~~

'<~~

.

·.

XIX
.: Pelos preços fixados nessas tarifas será a companhia
.obrigada a transportar constaintemente, com cuidado, exactidão e. presteza, as mercadorias de qualquer natureza, passagei, ros; '.bagagens,.' cargas, animaes domesticos e outros, e os valore!\Í:Q\le,.}!l:e:Jorem confiados.
'
·
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xx'
Não poderá a companhia arrendataria, por si, seus age~
tes, empregados ou interpostas pessoas, exercer commerc10
ou fazer e:cploração industrial de qualquer producto transportado pelas estradas arrendadas, sob 1>ena de caducidade deste
contracto.
Paragra;iho unico. A pena de caducidadP será tambem
imposta á companhia quando se verifique :
1º) demora por mais de 4ü dias no pagament.o das prestar,:ües de arrendamento, contado o prazo da data em que fôr
fonwcida a competentr guia de pagamento pelo engenheiro
fiscal e111~arrc 0 ~'do da tomada de contas scmestracs da companhia;
:?º) desfalqtt ~ da caução por mais de GO dias, contados do
recebimento da Dotificação para que seja completada.
3º) falta de cnmpriment.o das obrigações impostas á
companhia nas clansulas L e LXTI do presente contrado.
XXI
A companhia pnderá fazer to(los os transportes por preços inferiores aos das tarifas approvadas pelo Governo, mas
dt~ JlllldO gei.:al e ~('Ili PXCP(l\;iÍ'O,, t]ll(~l' {'l\l l''.J.V<?r, ~ft:Pt' Plll detrimPnto de Quem quer que seJa. l<,stas d1mmmçoes de pr~o
far-sn-l1iin effectivas com consentimento do Governo, sendo o
publi1·0 aYisado por mt>io de avisos affixatlos nas estações e insrrfo,.; no~ .iol'llaes. ~i a companhia fizer transportes por preços
inferiores aos ela tarifa, .~.m1 prr;vio consentimento do Governo,
ele algum ou alguns gem•ros, terá este o direito de impor a
mPsma redncc:ão ao t.rnn,;porte de todos os generos ela classe
da tarifa a qw~ 1H·l'leHc!•1' o reduzido e os preços assim diminuídos s1i poderão S\H' novamente .. 1.. vados com autorização
exvressa uo <loverno, avisado o publico com um mez, pelo
menos, de antecedencia. As reducções concedidas a indigentes
não darão logar á applicação deste artigo,
XXIf

Não haYerá transporfc gratuito nas linhas Lia rêde arrendaria siniio para:
L") sprnentes e plantas mwiadas pelo GoYerno da União
ou do Estado ou por sociedade para distribuição gratuita
entre os agl'icultores; os animaes reproductores introduzidos
com o auxilio do noverno; os objectos destinados a exposicões
officiaes;
2º) colonos e immigrantcs, suas bagagens, ferramentas,
ulens i1ios e instrumentos agrícolas;
:J
mala do Correio e seus conductores; pessoal das linhas tclegraphicas officiaes e o respectivo material; quaesquer valül'es pertencrntes á União ou ao Estado, sob a gnarda
do conductor responsavel e feitos todos esses transportes cm
vehiculos especialmente adaptados a esse servic:o;
0

)
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. 4•) o pessoal àdininistra\ito, o. fiseal em servico das estradas arrendadas, bem como .o material desse' mesmo servh;o;
,
,
.
5º) o material destinado á conservação das linhas arrendàdas, bem como o dos prolongamentos e ratnaes a constt·uir-se.
Ser·ão transportados com abatimento:
De 50 % sobre os precos tia tarifa, toilos os generos envi~fü!s. pelo~ gpvernos da Un~ão ou do~ ;Estados para soccorros
publ1cos, nos casos de calamidade publica ;
.
De 30 %, as municões de guerra, os soldados, offieiaes o
respectivas bagagens, quando cm serviço publico.
Sempre que o Governo o exigir, porá a companhia ás suas
OL'dens todps os meios de transporte de que dispuzer; caso não
prefira o .aowooo ritifüar-se do disposto na clausula VII.

xxm
l'odcrá o Governo, sempre que o entender, inspeccionat·
extrnordinariamcntc o estado das linhas, suas depcndcncias
e uia!.erial i'iJdahte. O t·e11restmtante do Governo e o da com}ianhlâ anll~s de iniciarem a inspccç.ão accordarão no nonw de
Ult\ arbitro ücsethpatador para solução definit;ya dos as$tlhptos. e~n Cluc os doús primeiros não ch_egarcm a accôrdo.
bà lh:~peéção 1avrar-se-ha um termo, cotJ.s1gnando-se os serviçQs a tazet- afim de assegurar-se à boa conservação da esttatlá;, re~làr.idade do trafego, bem oomo fixâ.tldo-se os prazos
em qüe ta.es serviços devam sor execute.dos.
A compahhia cumprirá b que fôr tletermihado nesse termo
e no p1·uzd nclle fixado ; não o fazendo será multada e novos
l)t'azos serão marcadi:Js pelo Governo. A falta do cu111prim1J111 o
dc!lt.ro do novo prazo será punida com a rescisão do contracto
de arrehdal:nenlo, a qtial será declarada pl)l' decrelo, independcnti) de acção oti interpc!l:lbào judicii\I, perdendo a companhia a caução e nãO tehdo direito â indemnização alguma,
mas apenas ao pagamento do capital reconhecido pelo Governo, deduzida a parte amortizada,
XXIV

A companhia obriga-se:
l º) á c:*:hibfr os livros de receita e despcza do "Custeio
das estrada.s e seu movimentio., sempre que lh'o fôr exigido;
a prestar todos os osclarecimentos e informações que lhe forem reclamados }irlo Governo em relação ao trafego, abrangendo as despezas e as reiaçõ 0s da cotilpànhia com outra~,
sempre que forem pedidas pela Inspectorla Geral das Estra1las
de Ferro ou quaesquer funccionarios dclla competentemcntu
auto,rizados; a entregar seme:stralmente á mesma repartição
rP,latorios c.~rcumst.anciâdos . dos t.rabMhos . él:n exeeução e da
estatist.ica do trafego, abrangendo a!I de!pezas de cust.eio, con-

rntt
vcnientemente especificadas, .o peso, o volume, natureza e
qualidade das mercadorias tràhSportadas, com declaracão das
distancias médias por ellas percorridas ; da receita de cada
uma das estações ; da estatistica dos passageiros, sendo esses
devidamente discriminados por classes e podendo o Governo
indicar o modelo para as informações que a companhia tBm
que lhe prestar 1·egularmente, · inclusive os boletins mensaes
em duas vias, para cada linha, pelos modelos annexos a este
contracto ;
2º) a H1aceitar como definitiva e sem recurso a decisão do
Governo sobre as questões que se suscitarem relativamente
ao uso reciproco das linhas proprias e alheias, ficando entendido que qualquer accôrdo que a companhia celebrar com
outras empresas para esse fi.ril. não annul!airá o direito do Governo de examinar esses accôrdos e approYar, mudificar ou
1n·ohibfr as estipulações contrarias aos interesses da União ;
:3°) a submetter á approvação do Governo, no prazo maximo dt.~ tres mezes, contado da assigma.tura do cohtracto, o
quadro dos seus empregados, administração e a tabella dos
respectivos vencimentos, dependendo igualmente qualquer
alteração posterior de autorização e approva.cão do Governo.

XX\I

•
A companhia obriga-se a

concluir a construcç-.ão de to~a
a rôde dentro do rprazo de cinoo annos, contado da data da
entrega dos estudos e locação, e a construir e entregar ao
trafego ao menos no prazo de dous annos, 200 k ilometros da
linha-tronco, que deverá ficar toda construida com todas as
installações electricas no prazo de tres annos, ·lambem contado ria data do inicio fia uonsLrucção, nos termos desta clausula.
XXVI
Emquanto não ficarem concluídas as install~çües electricas para o serviço da estrada, a companhia poderá provisoriamente empregar a traccão a vapor. Logo que seja iniciada
a tracção electrica, nas condições do presente contracto, o material para aquelle serviço será entregue ao Governo, que lhe
dará o destino conveniente, etn perfeito estado de conservação.
XXVII

A companhia obriga-se a ter depositas e carros frigoríficos, carros lresf.aurontes e oarros dorrrütorios, de aiocôrdo com
as necessidades tlo trafego.

xxvrn

Logo que a renda liquida exceder de 12 % sobre o capital
rcconlrncido á companhia, proceder-se-ha á reducção das tarifas ; essa reducção affectará principalmente as tarifas differenciaes para os grandes cursos e as dos generos de exportação.
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XXIX
Na época do termo de arrendamento, a estrada de ferro o
suas dependencias deverão achar-se cm bom estado de conservação. Si no ultimo quinquennio do arrendamento, a conservação fôr descurada, o Governo poderá Jan<:ar mão da
renda bruta e applical-a áquelle fim, usar,tdo da faculdade
conoedida pela 10lausula VII.

xxx
A companhia obriga-se a aprcoorutar as vh111tas do reconhecimento geral ao Governo dentro do prazo de tres mezes,
não recebendo indemnização alguma por esse serviço,
XX Xi

Os estudos e locação das linhas serão feitos directamente
pelo Governo, de nccôrdo com o § 1º da lei n. f.126, do 15 de
dezembro de 1903, cabendo á companhia a execução das obras
1respoctivas ,eomo ·empreiteira geral.
§ Lº Os planos e orçamentos conterão não só as linhas
~rreas propriamente ditas, como todas as obras Se arte definitivas, estações e desvios, dependencias, officinas, depositos,
linhas telegraphicas, cercas, mate.rial para insta\lação do trafego, material rodante, abastecimento de agua e o mais que
fôr julgado preciso para satisfazer as exigencias do publico,
do trafego, da conservação e da segurança publica.
§ 2. º Os orçamentos das linhas serão estabelecidos avaliando-fie as -obras e o material por uma tabella .do preços pré·viamente organizada entre o Governo e a companhia, de accôrdo com •as oondições e exigenóas da rêde a construir-se.
§ 3.º Os preços de unidade que não constarem da tabella
ae que trata o paragrapho anterior serão fixados por arbitros
nomeados, um pe1'o Governo, outro pela companhia e um terceiro es.oolhido préviamente por esties dous.

XXXH
I. O Governo iniciará os estudos das linhas no prazo de
30 dias, logo após a apresentacão do reconhecimento gorai ef-

fectuado pela companhia, devendo entregai-os completamente
concluídos á mesma 1ciompanhia 20 mezes d'epois, contados
da mesma data. O Governo entregará á companhia os estudos
definitivos, inclusive locação de terrenos e plantas dos edifícios, por secções nunca inferiores de 30 kilometros.
A 1ª secção será entregue no prazo de oito mezes, contado
'da data do inicio dos estudos, e as outras em proporção, de
modo que no prazo de 20 mezes esteja a companhia de posse
dos estudos e locação de toda a rêde, habilitada assim a cumprir os ·prazos marcados para entrega das linhas ao trafego.
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Não erttregando;·o .Go)Yérno os estudos e locação nos prazos
marea:dos, a companhia os fará por' conta ,do Gove!rno, sujeitando-os, porém, á approvaç.ão deste, sendo os estudos que
fizer considera.dos approvados si dentro do prazo de 60 dias
contado da entrega dos alludidos estudos á lnsvectoria Federal
das Eska.das, o Governo nada houveir re.solvido a respeito..
II. Por seu lado a companhia obriga-se a acceitar a construcçfw da linha-tronco e ramaes de que trata a alínea a da
<1lan;;u la J, dentro do prazo de 60 dias da data da entrega pelo
<1ovp1·110 dos estudos e da locação,
XXXIII

São concedidos á companhia:
a) direito de desapropriação por utilidade publica, na f6r-

ma elas leis cm vigor, sobre os terrenos e bemfeitorias neces:í ·COnstrucção da eslrarla de frrro e suas dependPnrias;
li) isPru.:ão (jp d frei tos dP importação e expedirnte, segundo a legislação vigent.e, para o material destinado á
const1·11cção elas estradas e l'PS{lect.iva consernição 1h1rantc o
pl'azo do a1Tcndamcnto.
SP11do fcderaes os serviços a cargo da companhia, 0sf.á
111la i~cnta ~s impostos fedcraes, cstadoaes e municipacs .
~arins

xxxrv

•

Os estudos definitivos de cada secção constarão dos segu in tcs documentos:
Planta geral ria linha e um perfil longitudinal com indicar:ão rl"s ponto·s ohrigaidrn:; dr passagf'rn. O t.raçado sf'rft indicado vo1· uma linha vermelha e continua so\i1·p a rdanla geral.
na escala de 1: 2.000, com indicação dos raios do c111·vat11ra
o configuração do terreno por meio de curvas df' uivei equidistantes de um metro e bem assim em uma zona de 80 metros
p0lo nwnos, para cada lado, os campos, matt.a-s, !1crrr>nos pedregosos P, sempre que fôr possivel, a3 divisas das J)ropriedadC's part.ir·.ulareR, as tPrras dovolutas f' as minas. Npssa
planta serão indicadas as distancias kilometricas, contadas do
ponto de partida das linhas P cxfpnsão dos alinhamen1os
J'Pctos. a origem, a extrcmirl:vl0, o drsPnvolvinwnfo, o raio e
o s0nf ido das curvas.
O pm·fil longitudinal será foif,o na P.SC·ala rfo 1 :2.000, para
as distancias horizontaes, mostrando respectivamente por linhas pretas e vermelhas o terreno natural e as plataformas
dn córtes e aterros, indicando pm· meio de tres linhas horizon1.:w.;; frar:adas abaixo do pla~liO de comparação:
1º) ns disf.anr ins kilometriras rontlldas a partir da origem
dmi linhas ff'rrcas;

'i01J~

·~an a..e~nsão e indioacão Q~i\ ~~~·,:e ,9?nf.fa..;rl\mpas
a ~tensão doa patamares;
·
, . ,; , ·

'1

··

e

3º) a extensão í:los alinhamentos rootos o desenvolvimento

e o raio das curvas, sendo no perfil \ongit.qdinal indicada a po-

sição das estacões, paradas, obràs de arte e vias de communicação transversaes ; .
4º) perfis transversaes na escala de 1: 100, em numero
sufficiente para o calculo do movimento de terras ;
5º) projooto de todas as obras de arte nooessarias á. estrada, suas dependencias, incluindo os typos geraes que forem
adoptados e contendo os projectos, projecções A horizont:wl",
verticaes e secções t.ransversaes e longitudinaes na escala dP
1: 200;
6º) as plantafl de todar.; as proprie(lades que forem precifms

adquirir;
7º) relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros,
com as principaes. dimenRõ11s, posição na linha, systema de
construcção e qualidade de obra;.
8º) tabella da qualidarlr das excavaçõr,; necf'ssarias para
executar-se o projedo, com indicação da classificaçf!o provavel e tambem as distancias medidas dos transportes;
9º) tabella de alinhamento e dos seus desenvolvimentos,
raio de curva, inclinação e extrmsão das declividades ;
10) cadernetas authenticas das notas das operações topographicas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno ;
H) os estudos dp, caria secção serão divididos iws seguintes
. c)lsses:
· a) estudos diP.fiirnit.ivos p, lomção das linhas;
b) movimento de terras;
e-) obras de arte correntes;
d) obras de arte A9IJeciaea;
e) superstructura da,c; pontes;
via pernianente;
g) estações e edifiloios, orca<lo rada um separa>damPnt.P,
oom os accesRorios, officinas e abrigos rlc mad1inns n d1·
·carros;
. h) material rodante, mencionado 'especifir,.adament~. · o
numero de locomotivas, cari·os de passageiros, cargas, ctr.. ;
i) telregraph-0 elecbrico;
j) usina clootrioo completa. incluindo as obras hydrau-licas, como sejam represa, canal, encanamento, linhas de ai imentação para ns tran;;;fnrmadores nas ;;ub-estacões postaPs,
transformadores das sub-est.açõf's e todos os accessorins 1wcessarios á installação e\ectrica ; ·
k) administração, direcção e conducção da construcção;
l) relatorio geral e memoria deis.rJ"ipthza, não apenas dos
terrenos atravessados pelo traÇado das linhas, mas tamllf'n1
da zona clirect.ament.c interessa<la pela estrada de ferro.
Nesse relatorio sf'l·ão expostos com a possivel exactidão
n estatística da população e a da producção, o trafrgo provavel da estrada, o estado, a natureza e· a fertilidade rim; tcr.renos, SU\l aptidão para as diversas culturas, as riquezas miner;ws a. fl01'0StaeS, 08 terrenos deVO\UlOl'\1 a pOSSibiJ iflflOí' 1) •
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conveniencia do estabeleciµiento de nucleos, coloniaes, os, ca.,.
minhos convergentes i á ·estrada. da ·ferro, ou os que convier,.
os pontos mais convenientes para estações.
·

e

xxxv
Procurar-se-ha dar ás curvas o maior raio possível, sendo
o mínimo o de HíO metros. As curvas dirigidas em sentido
contrario deverão ser separadas por uma tangente de 40 melros no minimo.
Os trilhos serão de aço e do peso de 35 kilog1·nmmas por
melro corrente.
A ostra<la será dividida em secções, procurando-se em
cada urna dellas uniformizar as condições tf~chnicas, de
modo a effootull!r-se o melhor aproveitamento da forca dos motor1~s. As rampas, contra-rampas e patamares S1'rfio 1iga<\os
por rm·vas vnrticaes do ra,io e des0nvolvirnento convnni(mtes.
Torla a 1·ampa 3eguida de contra-rampa será separada desta
po1· um pai.amar do 100 metros polo menos. Nos tnnneis e
nas cu1·vas de pequeno raio cvitar-se-ha o mais possivPI o
cm11rcgo de fortes declives,
A declividade maxima ser& de 2 %, limite que só será
admittido em casos exceppionaes. Sobre as grandes pontes e
viaductos mctallicos, bem pomo á entrada dessas ohras, procurar-se-Ili não empregar curvas de pequeno raio ou fortes
declividades, afim de minorar as vibrações nocivns ás juntas
e ús articulações das peças.
As paradas e as estacõ!ls serão de prefercncia situadas
finhre a porção da linha e{ll recta e de nível.

XX XVI
A estrada será de via singela, mas terá os desvios e linhas auxiliares que forem necessarios ao movimento dos
trens. A distancia entre as faces internas dos trilhos será do
um metro. As dimensões do perfil transversal serão sujeitas
á approvação do Governo. As valletas longiludinaos terão o
desenvolvimento, dimensões e declives necessarios ao prompto
escoamento das aguas. A· inclinação dos taludes dos córtes e
aterros será fixada em vista da altura destes e da natureza do
terreno.
·

Nos tunneis e viaductos inferiores deverá existir um intervallo livre nunca menor de 1"',00 Piara cada lado dos trilhos.
No interior dos tunneis haverá, de distancia cm distancia,
nichos de abrigo. As aberturas dos poços de construcção e de
ventilação dos tunneis serão guarnecidas de um parapeito de
alvenaria de dous qietros de altura e nãq poderão ser ftoitas
pas yias de pommnnicação.

XXXVIII
A companhia empregará materiaes de boa qualidade na
execução de todas as obras e seguirá sempre as prescripções
da arte, de modo a obter construcções perfeitamente solidas.
O systema e dimensões das fundações das obras de arte
serão fixados por occasião de executai-as, tendo-se em consideração a natureza do terreno e as pressões a serem supportadas, mediante accôrdo entre o Governo e a companhia.
A companhia será obrigada a ministrar os apparelhos e
pessoal necessarios a sondagens o fincamento das estacas de
ensaio.
XXXIX
A companhia construirá todos os edificios e dependencias
para o trafego se cffectuar regularmente, sem perigo para a
segurança publica.
.
Com esse intuito a companhia obriga-se a observar todas
as 1n1esrripçõPs da Fiscaliza1:iio !RndenL!'~ :í segurança do publico, quanto ás installaçõcs electricas propriamente ditJa.s,
podendo a mesma J•'iscaliza1:ão exigir que as obras concrrnentes á producção e utilização da energia electrica sejam
providas de dispositivos taes que a sua exploração ní'io constitua um perigo para a distribuição e para os se1wiços a que
e~ interessar.
Assim obriga-se a companhia mais a:
a) tomar todas as medidas de precaução suggeridas pela
ex:periencia. do accôrrlo com os aperfeiçoamentos mais modernos da industria para evitar accidentcs causado3 pela
tracção electrica ;
•
b) .res11onsabilizar-sn i11f.eil"amP11tl' 1wlos pre,1u1zos ou
damnos causados a terceiros, quer por defeitos de installação
ou de distribuição, quer por falta de conservação ou culpa do
seu pessoal, quer por quéda de postes ou fios que possam produzir um curto circuito, devendo prevenir toda acção nociva
das correntes dispersas, no caso do emprego dos trilhos corno
conductores de retorno ;
e) prevenir, em easo do iJTPgularidadc, }Jf'I"turbação ou
defeito qualqlwr, occo1Ti<lo no trafe.go <la 1inha, á Fiscalização,
imrnediatamente dando-lhe conhecimento das medidas tornadas para o prompt.o o regular restabelecimento do trafego ;
d) realizar, cada vez que a Fiscalizaçi\o o julgar necessario, na pres0nç·a do .r•hefo <la mesma Fiscalização ou do 1mgenheiro por elle designado. todas as. expcrirncias i:.·roprias
· para a verificação das condições electricas da distribuição,
· pondo á <.lisposição da 'ªIludida Fiscalização os instrumentos
necessarios á verificação.

XL

As estações conterão salas de espera, bilheteria, acommodações para o agente, armazens para mercadoria~~. caixa

:1081'
'· ActroS I)Ó'' POOER EXECUTIVO
,' ~;' . . ~ '
.
.
d'agua, latrina, mictorfo, rampa de carregamento e embarque
de animaes, balanças, relogio, lampadas electricas, desvios,
cruzamentos, chaves, signaes e cercas. As estações e paradas
terão do lado da linha 11ma plataforma coberta para embarque e desembarque de passageiros, bem como mobilia
apropriada e dimensões de accõrdo com a sua importancia.
Nas estações iniciaes e nas de cruzamento das linhas ha'"'"í os dPpositos frigorifi1ros d1' que trata a i;lau,~ula XXVII.
Ao Governo fica licito exigir que a compan11ia augmente
as dimensões das estaçõ'es julgadas insufficientes para as necessidades da lavoura, commercio e industria.

,

XLI
O material rodante compor-se-ha das locomotivas, carrog
dn 1" P dP 2• rlassf»R para pas·sageiros, cairros P'qwriars para
o ,sp1·vi<:o dm f:orrPins, v.agõps rlP nwrrarlorias, 11•anos friirni·i fieos, i'Pstaüranf.íls P ilnnnilorio;:;, quando as eonrli<:õros do
li'af1•go o PxigirPm.
Todo o maf.r.ri·al srr(t eonst.ruido dr aerúrdü l'Om o:::i 11!Umos prog1·essos da industria de transporte por estrada de
ferro e segundo o typo combinado com o Governo. que poderá prohibir o emprego do material que não preencher estas
condições .•
A companhia deverá fornecer o trem rodante pro~r
cionalmente :í. extensão de cada uma das secções em que ilividil' a Pstrarla e que, a .iuizo do Governo, deva ser aberta ao
transito publico ; si, porém, o trafego em alguma seccão, a
,iuizo do fiscal, exigir maior material que o que lhe devia caber proporcionalmente a toda linha, a compainhia cumprirá o
pedido do mesmo fiscal dentro do prazo de seis mezes, para
augmcnt.o de locomotivas e vagões, ficando este angmento sujeito ao limite constante do primeiro desta clausula.
Não satisfazendo a companhia a 0xigencia do augmento
do material, incorrerá nas seguintes mult.as e penas:
2 :000$ por mez, nos tres primeiros mezcs excedentes aos
seis concedidos para o augmento;
5 :000$ por mcz, pelos tr(•s qllf) a estes se scgnirem;
1.C: 000$ por mez, pelos trcs que se seguirem a estes;
caducidade sem outra indemnização mais que a do material rrronhecido, d!'duzida a amort.izaç,iío, si a drmora cxrPrlN'
de 110vc mezes.

\'.LII
.\ companhia construirá duas linhas telegraphicas ao longo
das forreas, entregando ao Governo, sem indemnização alguma.
uma t!Pllas, (t rnf'dida que forPm inaugurando .r:trla :::irr,ção da
cst.rada. A companhia responsabiliza-se pela rrmservação e
guarda dos apparclhos, fios e postes da 1inha cnlregtw.~ ao noverno.

leü
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E>':: licito ao Governo, em tempo, mandar engenheiros da
sua confianca acompanhar os estudos e trabalhos de construccão, afim de ex;aminar si estes estão executados com proficiencia, methodo o precisa actividade.

XLIV

Si durante a execução, ou mesmo depois de terminado,; os
trabalhos, se verificar que qualquer obra não foi executada
conforme as regras da arte, o Governo poderá exigir da companhia a demolição e reconstruccão, total ou parcial, ou fazd-n
administrativamente por conta da companhia.

.

XLV

Pm arµi.o depois de terminados os tmbalhos, a companhia

entregllt'á ao Governo uma planta cadastral de toda a estra'1a,
uma relacão das estações e obras do arte e um quadro demonsflrjl.tivo do misto da mesma estrada.
De toda e qualquer alteração 04 l\CQ4jsiQão ulteri~ir S(lr&
tambem envia!1a planta ao Governo.
XLVI

r

• De dous em dous rpezes se procederá á medição, avaliação
e p(lgamento das obras executadas no bimestre anterior, começando o primeiro triµiestre a ser cont11do ~o dia ªIP. que,
de accô;rdo com as clausulas deste contracto, se der ini1no aos
trabalhos de construcção.
As obras executadas durante um lJimestre serão avaliadas
em medições provisorias e pagas no primeiro mez seguinte,
devendo as avaliações e medições ser feitas pelo Governo em
tempo opportuno.
Em cada bimestre as avalia.oões provisoria.s serão a.OOrescidas das avaliações definitivas das obras executadas e material fo:necido, pela fórma seguipte:
a) os trabalhos preliminares de cavas para fundações,
fundações de obras já concluídas ou encetadas que 1.enham
sidJ abandonadas por ord:m1 do Governo e, em geral, de qualquer trab&lho ou obra ouj a medi cão não possa em qualquer
tempo ser verificada com segurançll e exactidão, as quae:s serão
definitivas. As outras medições e avaliações bimestraes sm·ão
sempre provisorias;
b) do material fixo importado por ordem do Governo, de
accôrdo com os projectos e especificações por elle approv11dQs;
· e) do material rodante, das officinas e usinas electricas,
<.lepojs qe 1mmtaqo o experirpentado; ·
d) dais q4antias pagas pela companhia e approvadas prlo
Governo :PIH'& l\S d!'lsqµropriacões o iucjelflqi~qcões de teneiw8
~ )leigfeit.Qrias µeQess11rio$ á construcção da estrada e suas ele-
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pendencia.s e outras .,despezas iµipoetas pelo oontracf-0 e auto- .
;' rizadas pelo Governo.
·
Terminada a construccão de cada secção e receblda esta
'
pelo Governo para ser. trafegada, far-se-hão as medições e
avaliações definitivas dos trabalhos nella executados e do
material fornecido, dentro do prazo de Ires mezes, effectuanf!o-se o pagamento no mez seguinte.
Nas medições e avaliações definitivas só serão comprehendidas as obras e trabalhos executados de inteiro accôrdo com
os projectos approvados pelo Governo, desenhos respectivos
r} ordens de serviço, e o material fixo e rodante acceito.
Não será autorizada a importação de cada vez fie material
em quantidade superior á correspondente á extensão de 1inhas
que a companhia é obrigada a construir em dous annos, ou
ú exigida pelas necessidades do trafego das linhas existentes.
Não será expedido certificado para pagamento do material não autorizado.
XLVII
A conservação das secções concluidas correrá por conta da
companhia até que seja feita toda a estrada e entreguo no trafego provisorio, mediante autorização do Governo, de aceôrdo
com o horario proposto pela companhia e por elle approvado.

•

XLVIII

•

A construcção da obra não poderá ser interrompida e,

si o fi\r por mais de tres mezes conser,ut.ivos, salvo caso de

força maior rlevidamente comprovada, caducará o contracto
do plrno rlireil.o, independentemente de a, .ção ou infrwpellaçflo
.inrlidal, prrrlendo a companhia a caução rle qm~ trata a clan~rnla L.
Paragrapho unico. Fica entendido que a res0isrío on caducidade do contracto relativo á const.rucção def.el'minai·á ipsn
facto a do de arrendamento de trafego o vice-versa, nos termos
estah11lecidos neste decreto, som que a cornpanh ia tenha diroito a outros p:ctgarnentos além rios que lho forem rlevidos
por obras feitas ou materiaes fornecido;:; com autorização rio
Go\'crno, bem assim dos que existirem nos aln'1oxarifarlos do
trafego e lhe pertencerem, e ainda do capital autorizado pelo
Governo a ser levado a essa conta, durante a construcção ou
o trafego, excluído, portantb, o capital qe que trata a clan0

snln V.

XLTX

Si no prazo marcado para a const.rucção das linhas que
fazem ohjecto deste contracto, ellas não estiverem terminadas,
a rompanhia pagará, salvo 0aso de força maior rlevi<lanwnte
co1111H·oq1da. pnlo exce;:;so de prazo, ni;; multa~ ~Pgninte:i:
?00$ por rlia, até quatro rnezes;
f>OO$ por dia. de quatro a oito inezes;
1 :000$ por dia., do oitavo mez em deantc,

'
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Para fiel execução dó contracto, a companhh depositará
no Thesouro Nacional a caução de 500 :000$ dentro do prazo
do oito dias, depois de registrado o contracto no Tribunal de Contas, a que accrescerá uma quota de 5 %, retirada
em cada pagamento feito á companhia, e que será igualmente
depositada no Thesouro Nacional.
A caução poderá ser prestada em apoiices da divida publica ou em moeda corrente nacional, não vencendo nesta.
hypothose juros.
Serú 'POVmittido á companhia transformar trimensalmente,
em apoiices da divida publica o producto de 5 %, i·etido nos
pagamentos.
LI

Verificada a fiel execução do contracto do eonstrncção,
será entregue á companhia por occasião do ultimo pagamento
definitivo o producto total das retenç.ões de 5 % das mediçõe:=i
provisorias depositado no Thesouro Nacional para reforço· da
caução inicial de 500 :000$000.
Esta caução, porém, ficará retida como garantia da exec1Jção do contracto de arrendamento.
LII

•

A fiscalização das linhas ferroas e de todos os serviços a
cargo da companhia será incumbida á Inspectoria Federal das
Estradas, ou a quem o Governo nomear.
As despezas de fiscalização do contracto de construcção
serão pagas pela companhia por conta do Governo e as do de
arrendamento pela verba de custeio,
Para o fim da fiscalização recolherá a companhia ao Thesouro Nacional a quantia de 180 :000$, por semestres adeantados, emquanto as linhas estiverem em construcção. Terminada a construcção destas, a companhia sómente entrará com
a quantia de 80 :000$ annuaes, nas mesmas condições.
Dos 180 :000$, recolhidos durante a construcção, serão
levados á conta de custE'i" 50 : 000$, até que a extensão em
trafego attinja 250 kilc.metros; dahi em deante, essa quota
será elev·ada a 70 :000$000.
LIII

Ficará a companhia constituida em móra ipse jure, o obri~
gada por isso ao pagamento dos juros de 9%, annual, sinão
pagar dent!'o de iO dias da tomada de contas as quotas de arrendamento; si em igual prazo, a contar do inicio do semestre,
não entrar com a quota de fiscalização, ou ainda si, em idenlico
prazo, contado da entrega da guia de recolhimento, não satisfizer, as m~lt.a~ que lhe forem impostas.

..
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LIV
Pela inobservancia de qualquer das clausulas do prcsenf.o
contracto, salvo caso do força maior, e quando não haja sido
imposta pena espetial, poderá o Governo irnpl>r á companhia
multas de 500$ a 10 :000$ e do dobro nas reincidencias.
LV
A renda bruta da companhia e as cauções determinadas
por este contracto respondem pelo pagamento das contribuições e multas nelle estipuladas.
No caso de atrazo, o pagamento das contribuições e mullas
será cobrado executivamente, nos termos do art. 52, lettras b
e e, parto V, do decreto n. 3. 084, de 5 de novembro de 1898.
LVI
O material electrico será fornecido do accôrdo com o projccto o será pago pelas facturas.
LVII
Sem •prévia perm1ssao do Governo, não poderá a Qjl!Dpanllia transferir, no todo ou em parte, o presento contracto"
LVIII

No caso do dosaccôrd() entre o Governo e a companhia na
interpretação das clausulas do presente contracto, será a divorgencia solvida por arbitras nomeados, um, pelo Governo,
outro, pela companhia, e um terceiro desempatador pelos dous
outros.

LIX

A companhia, organizada segundo as leis e regulamentos
cm vigor, tem e terá domicilio legal no Brazil.
As duvidas que se suscitarem entre olla e particulares ou
com o Governo, porém estranhas á intelligencia deste contrado, sorão resolvidas pelos tribunaes naeionacs, do accôrdn
com as leis vigentes.

LX

A companhia terá preferencia, em igualdade de condições,
para construccão de prolongame:1tos ou ramaes das suas linhas.
LX1

O f;oYerno cPderá á companhia, smn indemnização alguma,
as cachoeiras existentes nos rio& federaes, para serem utili-

:'.za<làs·. ua
" contracto.
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das hnnas 1erreas
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LXII
O Governo emitti>rlá tiLulos do valor nominal de f'. 20, f'. 50 e
f'. 100 ou de imporiat1cia equivalente em moeda franceza, al-

lemã, etc., oom t1 o/o, ouro, de juro annual e % o/o de amortização, e enloorregará a companhia da colloooção desses títulos,
pela taxa de emissão que obtiver, correndo por sua conta todas
as despezas e entregando ao Governo a porcentagem de 84 .%
da importancia da primeira emissão, de que se trata abaixo.
Para ·as emissões suooessivas a porcentagem liquida a
ser entregue ao Governo será fixada por accôrdo entre este e
a companhia, attendida a cotação dos títulos brazileiros nos
mercados europeus.
Caso o Governo e a companl1ia não cheguem a um accôrdo
quanto á fixação do typo, t'ica áquelle o diniito de fazer os
pagamentos em dinheiro.
Os fundos resultantes da emissão dos titulos serão depo1sitados, para os s•erviços previstos neste contracto, metade
no Banco do Brazil, metade em qualquer banco escolhido
por accôrdo entre o Governo e a companhia.
A emissão dos títulos será na importancia total das quantias necessarias para os serviços ou parcial, a juho do Govelr'l.o, devendo este fixar com a devida antecedencia o total
de cada emissão, de accôrdo com a companhia e de modo a
assegurar regularidade dos pagamentos.
A primeira emissão fica desde já fixada em f'. 2. 400. 000
ou o seu equivalente em francos, marcos, etc., e será feita 30
dias depois de registrado o contracto pelo Ti·ibunal de Contas.
Por antecipação desta emissão, obriga-se a companhia a
depositar no Thesouro Nacional por conta do Governo a quantia de 15.000; 000 de francos, ou o seu equivalente em libras,
marcos, etc., 30 dias depois do alludido registro do contracto
no Tribunal de Contas. Do liquido producto das emissões depositadas no Banco do Brazil e no outro banco escolhido arrecadará o Governo os juros que forem fixados. Ser~io debitadas á companhia e descontadas á proporção da construcção
as differenças entre os Juros pagos pelo Governo pelas emissões antecipadas e os juros que lhe provii3rem dos depositos
acima.
LXIII
O pessoal technico em serviço da companhia será composto pelo menos na razão de um terço de profissionaes brazileiro!li e o de Mministração e de serviço, na da metade.
LXIV

Ficam annexas a eslc contracto e dcllc fazendo parte iniegrante as disposições do decreto n. 6. 533, de 20 de junho de
t.907, clausula VIII e si3US parágraphos, e as condições geraes,

;,:,, ....

M})eclficá90es1 láb~llíis ·de fWeób, tnótlt}ltJs de llulêlms mtittsifüs ·
o úe ihfbriháções, atlS tíuál31!! ~e reférem difftli'c11tes clausUlas do
presente contracto. ·
LXV

Lavrado o contracto de accórdo com o preseuLe decreto,
a companhia deverá assignal-o dentro do prazo de 30 dias,
coutiado da publicação 1no Diurio Official, sob pena de nullidade e de ficar sern effeito o mesmo decreto.

tXVI
Com a assignalura do contracto, renuncia a eomvauhia a
todos os Uireitos e fica exonerada de lodos 08 onus que lhe aclviercin da transferencia do contracto celebrado pelo l\liuisterio
da Agl'ic,1ltura com os Srs. coronel José Guilherme de Souza
e Ur. Vicente de 1'oledo de Ouro Preto, para a execução do
decrelo n. 7. 960, de 14 de r.bril de 1910.
LXVII

Ficará sem effeito o presente decreto si o respectivo termo do co1]J.racto não fôr assignado pela companhia até 31 de
dezembro Õ.e i9H.
Ilio de Janei110., 4 de dezêmbro de 101:1.. - J. J. Seabra.
ANNEXO N. 1
CLAIJ81JLA VIII E SEUS PAHAGRAPHOS DO IJEl!llE'l'O N. 6.533, DE 20
lm JUNHO UE 1907, A QUE SE REFERE A CLAUSULAI, ALINEA d,
DAS QUE AOOMPANHAM O DECRETO N. 9. 170, DE 4 DE DEZEMBllO DE 1911.

VIII
O povoamento das terras marginaes ou proximas á eslrnda deverá ser emprehendido e activado pela companhia,
independente de qualquer iniciativa do Governo Federal ou
dos J~stados, de associações ou de particulares.
§ 1.º O povoamento effectuar-se-ha mediante a looalização definitiva de familias de immigrantes habituados a trabalhos de agricultura ou de industria agro-pecuaria, como
proprietarios de lotes regularmente medidos fl demarcados,
situados á margem ou dentro da zona de 20 kilometros para
r,r11fa lado do eixo da estrada, formando nucleos ou linhas coloniaes, isto t\ estradas de rodagem ladeadas de lotes.
§ 2.º A escolha das localidades mais apropriadas aos nudeos obedecerá a prévio estudo de todas as circumstancias
ess1•nciaes ao seu desenvolvimento, attcndendo especialmente
ú brnig11i!lade do clima e salubridade; abunrlancia, qualidade
e distribuição das aguas; condições orographicas, natureza e
fertilidade das terras e sua aptidão productiva; extensão em

:.maLlas, capoeiras, campqs de cunun•.,, °""·"'" ~·u..-~-----·- ___ .)
quanto seja de interesse para a mais proveitosa collocaoão tj.e
immigrantes estrangeiros.
§ 3.º A escolha das localidades, feita pela companhia, fica
sujeita a estudo e infü1·nmção do res1wctivo engenheiro chefe
da Fiscalização, exame e füjl~eitação do Gov·erno Federal.
§ 4.º O plano geral, comprehendendo a divisão das terras
em lotAs, área destes, estrada de rodagem, caminhos vicinaes
por constrqir e typos de casas para .os immigrantes, será submettido pela companhia á approvação do Governo Federal e
executado na conformidaide do que fôr approyado, sob pena de
não serem prestados os auxilios e favores de que trata o § 17
da presente clausula.
§ 5.º As terras necC'Rsarias para os nncleos ou linhas coloniaes serão adquiridas pela companhia, por compra, concessão ou accôrdo com os Estados ou com os proprietarios,
podendo, quando necessario, realizar-se a desapropriaçã.o, de
accôrdo 1c.om a disposição constante do 11. XIII, lctlra 11, do
art. 35 da lei n. UH7, de 30 de dezembro de 1900.
§ 6.º Em cada lote, nas proximidades da casa de morada,
a companhia fará preparar o terreno para as primeiras cu!~
turas.
.
§ 7.º Sempre que, a .iuizo do Governo Federal, a situação
do nucleo ou a quantidade de lotes ruraes exigir o preparo de
uma sE'de ou futura povoação, a companhia fnnda,';-a--ha com
os• competentes lotes urbanos e segundo o plano approvado.
§ 8.º A' proporção que os lotes ruraes forem ficando
promptos e servidos por viação regular, serão localizadas as
familias dos immigrantes.
§ 9.º A companhia manterá, pelos meios mais convenientes ao seu alcance, um serviço de propaganda no exterior para
a venda dos lotes, devidamente demarca.dos e preparados, a
immigrantes exercitados em trabalhos de agricultura ou de
industria agro-pecuaria, em ordem a nos mesmos virem estabelecer-se.
·
§ 10. O Governo Federal poderá autorizar ou promover,
por sua conta, a introducção de immigrantes destinados aos
nucleos, concedendo passagem desde o porto do paiz de origem
até ao porto de destino, bem como os meios de desembarque,
hospedagem e transporte até á estacão mais proxima do
nucleo.
§ 11. O servico de localização, inclusive auxílios para o
primeiro estabelecimento, correrá a expensas da companhia,
que deverá fornecer aos immigrantes recem-chegados ferramentas e sementes, e proporGionar-lhes, sempre que não houver inconveniente, trabalhos a salario na estrada ou nas proximidades do lote, afim de se tornar facil a manutenção dos
mesmos, fazendo-lhes, quando preciso, adeantamentos em gcneros a.limenticios ou {'lll moeda até á i:wimeira colheita.
§ 12. Os lotes ruraes, com as bemfeitorias que tiverem,
serão vendidos aos immigmntes, mediante pagamento á vista
ou a prazo.
.
1. 13. O preço dos lotes e das casas e as condições de pagamento .dependem
de approvação do Governo Federal, que se
..
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· reserva a faculdade de exercer a acção fiscal 'sobre tudo quanto
- fôr _de interesse para a prosperidade dos colonos· e relativo:
·aos direitos que lhes são garantidos.
§ i4. A companhia fica obrigada a facilitar o transporte
dos productos coloniaes, concedendo abatimento ou reduccão
de fretes na razão de 50 % das tarifas em vigor, dulI'ail.te os
cinco annos, a contar da data do estabelecimento da primeira
familia em lote do nucleo colonial, cuja fundação se realizar
nas condições deste contracto ou fôr emprehendida pela União
ou pelos Estados, por associações ou por particulares, com a
lccalização de immigrantes estrangeiros como proprietarios.
§ 15. A companhia proporcionará aos immigrantes localizados todos os meios ao seu alcance para o melhor beneficiamento dos productos, animando a creação e o incremento de
pequenas industrias; promoverá o estabelecimento de escolas
de instrUJCÇão primaria e profissional grratuita e de campos de
experiencia e demonstração, e construirá templos para o culto
religioso professado pelos immigrantes.
§ 16. Os immigrantes estrangeiros, como os nacionaes, gosarão de inteira liberdade dentro da lei e nenhum genero de
cultura, de commercio ou, industria lhes será vedado, desde
que não seja contrario á segurança, á saude e aos costumes
publicos.
§ i 7. O Governo Federal concederá, a titulo de auxilio,
os seguintes premios á companhia, si effectuar, com regularidade, a loc~ão de immigrantes, como proprietarios, nos termos deste contracto:
•
1º, até 200$ por casa construida em lote rural, uma vez
que seja de typo officialmente approvado e pertença á familia de immigrantes;
2º, por familia de immigrantes introduzida do estrangeiro á custa da companhia e não já residente no paiz, localizada em lote rural:
a) iaté 100$ quando 'ª familia contair seis mezPs de localizada;
b) 1at1í 200$ quando a familia estiver um ainno localizada e
houver desenvolvido a cultura ou criação com animo de continuai'"
3.; até 5 :000$ por grupo de 50 lotes ruraes, occupados por
familias de immigrantes que, no mesmo nucleo e dentro de
dous armos após effectiva localização, houverem recebido os
títulos definitivos de propriedade dos respectivos lotes.
§ 18. Quando os immigrantes não forem introduzidos do
estrangeiro á custa da companhia, obriga-se ella a localizai-os nas mesmas condiçõei; dos que houver introduzido, mediante a concessão dos premios dos ns. 1 e 3 do paragrapho
antecedente.
§ 19. E' licito á companhia obter dos Estados interessados
quaesquer favores e auxilios, além dos -que constam do § 17.
§ 20. A companhia sujeita-se ás medidas regulamentares
instituídas ou mandadas observar pelo Governo Federal, em
bem do serviço de colonização.
§ 21. O Governo Federal obriga-se a solicitar dos governos f'~taJdoaes cessão gratuita á empresa das torras devolutas
1
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' 22. Os auxilios pre1tadô1t·á companhia pelo aoveruo Federal para o povoamento da9 térraa colllprehendidaa 1 ila. zona
privílesiada da estrada, serão limitados na medida dos recurt1os
para e1te fim corn1ignados no orçamento.
i 23. A companhia apresentará, para cada secçliô do 10()
kilometros de estrada, o plano geral dé organização de cinco
11ucloos colmifae11, tendo no minimo cada um 100 lOté!I ruraes,
.avropriado11 á agricultura ou á- industria. agro-peéuaria.
Os prazos para preparo e constituição deflniti\'a d01111cs
nueleos serão de dous anno11, a contar da data da approvação
dos estudos definitivos do cada trecho pelo Governo.
i 24. Por falta de cumprimento do disposto no paragrapbo
anterí'1r, o Gaverno imporá á companhia a multa de 20 :000$
e ~ dobro D& reineid&noia.

·'
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Art. i." A Companhia Estrada de Ferro e Colonizaçiio Porto
do Souza-Manbuassú, devooido ter pleno conhooimento não só
das obras que cantractou, mas t.ambem das dreumstancias
looaes, fica obriga:dã a dar-lhes inteira e cabal execução, a contento da Repartição Federal de Fi1J1Calização das Esu-adas de
Ferro é de acoordo com este contiraeto, com a& presentes condicõet e com as especiffoaçôes que o acompanham.
Art. 2.º Parll gãrantía da fiel execuçã0 desw contracto
depositará a comvanhía no Thesouro Nacional as quantias .i á
aqui rneneí<màdas e que só poderão. ser levantadas depois de
preenchidas as formalidades tambem já mencionadas neste
mesmo contracto.
'
Art. 3.0 Em càso de írtexecução deste contracto, p-or parte
da eompaubia, e em qualquer caso de rescisão a que ella por
seug ae:tos ou omfssõm~ der logar, perderá em favor do Estado, cantorme estipulam as presentes clausulas, as cauções
que tiver feito nos termos deste contracto.
·
·
Art. 4."' t'ste contracto é intrans!erivel, e a eompanh ia
:.iD®rrerá llQS penas nelle estabelecida. si o tir&nisferir a outrem
' il~~.~ ~en.to ~o Gqyeruo.
. ,,
· ·
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.
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,
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fill.ij;UUfJAO. D'AS OBRAS

Pessoal tÜt empff!itiida
Atl. 5.d IÍ''ica. livNi â compatillià, ihcfopendenlti de i:HlÍo...;
dzi.i(;ão do GtNéi'ho, stiÚ-'-etnpteltar pârte dils obt·as, ficiHidtl,
por(\m, mantida a sua responsabilidade pprante o Govert1tt tí
sciido ellâ por sf!tii3 tepfesetJlatJléfil, foitalrriehle <Jtltislituidot:',
â unicli à:dmitlida â ltatar càm o Ooverho.
Os sub-empreiteiros serã6 cotJslderado.S parâ todos tis
eHeilos ctimO ttiero~ àgetilf!s CitJ reptesetitàn:Ws da ooniiJahhia,
qüe, t1orlarito, ficlirá sfüJdo à titlica tesponsâvel petatilf! o Govemo por tudo quanto fltf!fétll os sub-cttipreitl:!iI·os, e tâtnl:leiti
por tudo que disser respeito aos trabalhos destes, inclusive
traballtadorns e pagamt}IÜO <le. sal~rios.
Art. 6. º A compahliiii àsslslirii :Por seus representantes á
execução das obras oe>m a; f:requenci.a que fôr. necessaria il bem
do serviço e acoin:panharâ os engéhheiros eílcat'i·egados 1fa fiscâ1iutção em sua.s in:speccõtis, sempre que estes o requisiLafem.
A côitiiJailliili. déyâfii Wt' tl:itJfêSetilan:tt5s· residitido ilü Jb.;;
càl dos traballtêJs, podetidli éStf!S, potêfti, de conformidade corn
às clatisul~ do cotiltticló; S\Jt subsHtuidos por prMíH'ador
idoneo, a JUiZO do dóvetti.O, Je~alfué'tité ponstituidOo; com JIÔderes ple_rios (! espMial!s t:ilità rasiilvet defit:iitlvamente sobr~
a exccuçãó, classificação e avaliação das obtâs e fazer pagamento aos lrabalhadófüs.
Atl. 7 .º Si a: cornpat\hia deixar de ctimpi'ir o disposto nà
segun<la parlo da cbndiéãó âµltitior qpÓs a'.visp prévio de tres
dias, oú . si os sêüs. réPrêserittttltés. íião executàreni iis ul'Clens
de sc.wviç,o que receberem da Fisoolizàcão, sem que apresentem
os mofri·os no mesmo prazo; ptoceder-Se-ha á revelia da comí1irnh ia, cji:ie rieilhmna recl!itnà()ãc:i poderá levantar contra o quo
s·e fizer oli corltt'a 1) ;!'esultàdo do cjüe se fizer on fôr approvado pela Fisc.alizacão:, .
,
.
,
. AH. 8. º A CO'rri'Plàn'hílt terá pITT-Ucúlar cuidado na escolha
do sf\it pessoal, não âdítiittitido.Plttà admiriisltadores, feitores,
mestres de obrà e operarias' ~trrão pessoas que se ,focommendem
pela sua probidade e aptidão, fieando a mesma compÇLnhia
r!'sponsave! peios çlàmno·s daus11das, d~ ·aêêôrdr; com a fegisIâçãO' br1tzi1e1I'lt, stdvd _qMndO taes préJtlizos :ptovierem inevitaveltrielite de ,execução de ordens de serviço expedidàs pela
:F tsbaliza:()âo, .
Art. 9.° lJs étnpre~àdos dà cotntranhià que cmhinette.rem
netas de insulittrdiritu:ãà,_ ittrtJtotndade ou olittos qlie totticrn
inconV'eniente à sua petrtiancnciâ tio serviço serão removidos
ou despedidos, coítfoi'ttíe o ex.ígií' d Mge'nhéiro chefe da Fiscàlit.i<:iiél. Nêsfa ultimtl distJUsiÇão é't1iíifffehendetn-se làmbtilr1 os·
su!J-eltirrre ltcitus.
Em qualquer b:tpothese plídotá haver recurso para o diF~~7t. da 1tep!tfUÇã6' FOO#jffil d& FisoliliittÇa& das Estr~d~~ ~

~Bi. ,f(i;~: Ó ~~ai~~º 'a~. ~~~i~i()l~S."Jdif~Fép'.t~.lólaáseá ,e
oi dos vehiculos ª· em'pregar: drnrrnmen~pas, Qbr~~~t-4;; ~em

pre proporcionado á quantidade de trabãlho e ao tempo em
que este tiver de ser executado._
. ·
Afim de que possa a administração verificar si as obras
marcham com o conveniente impulso, a companhia fornecerá
á Fiscalização, periodicamente e nas épocas por esta fixadas,
a relação do pessoal e do material do serviço empregado nos
differentes trabalhos, com a declaração da profissão do pessoal. .
·
,
.· . _
A Fiscafüacão poderá verifiCM" à" e:ítactidão dessa :relação
e a companhia por sua parte deverá facilitar-lhe os meios que
forem necessarios para esse fim.
Art. 11. A companhia é obrigada a ter os operarios de
suas empreitadas pagos em épocas regulares, ficando sujeita,
caso não o faça, ás .penas do contracto.

Ordem de serviço
ArL 12. 8empr{l 4ue nestas condicões geraes ou nas especificaçõPs annexa~ se falia em Fiscalizacão, entend1~-se o engenheiro c·hefe, 1el10fe de secção ou engenheiro residente, que
por parte do Governo tenha a seu cargo a direcção, classificação, medição e fiscalização das obras como representante da
Reoartição Federal de Fiscalizacão das Estradas d1l'"Ferro.
~ Art. 13. Todas as Qrdens de serviço serão dadas pela Fiscalização, por escripto. Serão numeradas e entregues :'.t companhia, que dellas passará recibo e de identico modo se procederá em relação ás observações ou reclamações que a companhia haja de apresentar, motivadas por estas ordens, devendo
ser •apresentadas taes observações ou reclamações dentro de
tres dias uteis, coutados do dia em que forem entregues as referidas ordens á companhia, salvo motivo de força maior.
Art. 14. As ordens de serviço deverão ser immediatamente
cumpridas pela companhia; si, porém, esta entender que da
sua execução lhe resultam prejuizos contra os quaea tenha de
reclamar, fará sustar a obra em questão e se entenderá com
a Fiscaliz·acão dentro do prazo de tres dias uteis, a que se
refere a condição anterior, correndo por conta e risco da
companhia o que dia fizer em contrario da pre.sente condição e
sem direito a indemnização, qualquer que seja o motivo .
. Art. 15. Si a Fiscalização, não aiooeita.ndo as razões apresentadas pela companhia, lhe retirar as ordens de serviço e
, ella não se conformar oom estas, a Fiscalização rpoderá intimai-a para satisfazel-as dentro de um prazo determinado. Esse
. prazo, salvo os 1(';3.SOS urgentes, não seI'á infeirior a 10 dias a
contar do da intimação. Expirado esse prazo, si a companhia
não tiver executado as disposições prescriptas e apresentado
, ,qualquer recurso, a Fisoolização communicará o occorrido ao
director da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas de
Ferro, que, si não der provimento ao referido recur1:10, poderá
~rdenar que· sejam .as obra$ executadas administ.;rativamente,
eorr~11do 8.f-~~eapezas P.or conta da companhia.
.,

' Dessa'

resolucãü pÔdeI?4"a· tíomp.ânhia recower para' o mi- '.
nistro da Viacão, que resolverá em ultima instancia. .·
. .•
Para o pagamento das despezas e ajuste de contas com a,
companhia será observado o que dispõe a respeito o capitulo
III.

Art. 16. Nenhuma reclamacão de empreiteiros será ac,..
ceita quando baseada em ordens verbaes.

Entrega do serviço á companhia
Art. 17. Os terrenos que tiverem de ser occupados pela
estrada e suas dependencias serão entregues á companhia pelo
processo estatuido no seu contracto. Salvo o disposto no artigo
seguinte, 'ª companhia poderá utilizar-se desses terrenos tão
sómente para os fins designados, devendo obter á sua custa os
terrenos que tenha necesidade de occupar para outros quaesquer
fins.
Al'f,. 11,g. Na faixa (]e terI"rno destinada ao C>fllabelecimento
da estrada será permittido á companhia, si assim o entender
a Fiscalização, levamLar mnr.hos para abrrigo dos operarios, depositos, armazens e outros misteres da empreitada.
Em tal caso essas construcções, menos o material da copertura, as pqrtas e as janellas, passarão ao domínio da estrada 8em.indemnizacão alguma, logo que, por qualquer causa,
cessarem os trabalhos da companhia, a qual será obrigada a
dP!'!Oficupal-as P tamb~rn Temovel-as, si assim o rxigir a Piscalização, tudo no prazo de tempo que esta lhe determinar.
Art. 19. Antes de se encetarem os trabalhos de cada trecho, a ieompanhia receberá da Fiscalização o mesmo trecho
marcado com estacas que indiquem os accidentes do terreno,
entradas dos córtes, etc., e tambem as notas do perfil longitudinal P mais documentos a que se ·refere csf.c contracto, ficando sob a responsabilidade da mesma companhia. a. conservação das estacas, bem como as desP'ezas que a administração
houver de fazer pela remoção ou desana.njo das mesmas.
Art. 20. Para. a execução de cada. uma das obras de arte
que fizerem parte da empreitada. e ú nwdida que fôr nrcessario, serão fornecidas á companhia cópias auf.henticas dos
desenhos, bem como as notas competentes e respectiva locacão
no terreno. Os originaes desses desenhos e notas, rubricados
pPla Fiscalização e pela companhia, ficarão archivados no escript.orio da Fiscalizacão.

Alterações
Art. 2i. Na execução dos trabalhos a companhia seguirá
fielmente as presentes condições e especificações, as indicações dos desenhos que lhe forem fornecidas pelo engenheiro
enc.arrrgados das obras e as ordens de serviço quP por este lhe
forem dadns. e não poderá fazer alteração alguma. sob pena de
demolii- a obra feita e reconstruil-a. á sua custa de perfeito
accôrdo com as referidas condicões geraes, especificações, desenhos e ordens de servico. Si a companhia se re·~usar a cum-

Andamento das abrgs
Art. 25. A companhia dará priqcioio ans trabalhos dentro
do prazo de 60 dias, contado dá data da enfJl'lega dos estudos 0
lpq11cão pelp Governo ou pa ellJ que lqe fôr comJTiunjcaçlo pela
Fis~Mi,aqão, c~so tenha féíto- Os estudos, nos termos deste cpn. f,r3çtp{ ffoanQf sujeita áil multas estipQ!adas ne!jte mesnw contr!l'f\to pelo nao cl.upprimento qesta p·rescripção;
Ar.t. ~6. Os trab.alhos qeverfio fic1w cohclmdos dentro do
· Pl'i\~P de ttim@ estipulq,do qeste contracto, fl oontJa,r da mesma
, rlaia ref(lr1q1! no a_rfigo anterior, fieanqQ a com-pánhia· !ju,icita
~lt,': \l8'll'~ fl~H~ f!Sh}l\.ll!ldns pE!lfl fl'*ºE!~~Q a~qu~H@ fl1'1\W:01 Sj\lvo
i-é19a ln-iollt: a J1Jiz0i elo Governo.
·· ·
·

Art. 27, A üompaúbia encetar& 011 trabalhc:>ll Palo11 POnto11
'que lhe forem designados e no tempo que fõr detorminado polà
Fi11oa.liiaciío, em ordem a~l'ipta, darn.do a oo.d& um das~ tra.llal hos maior ou menor desenvolvimento, tudo no sentido das
obra~ sorom ooncluidas dentro dos prazos contraetuiies.
·
A marcha dos trabalhos ficará, inteiramente aob a diroccão
do dircctor da Reparticão Foderal do Firoalizaçlio das Estradas
do Ferro, segundo alil informações que receber do engenheiro
encarregado da chefia dos serviços, podendo BUi1tar qualquer
dcllcs ou determinar que uns !!ejam feitos de prefereneia a
1mtros, segundo a. oonveniancia do sarvico, sendo a compl\nhfq,
irnJPmnizada doa prejuir,o11 decorrentes de tal medida, avallado11
por nl'l.iitramento, conlitituído na fórma do seu oontrnoto a
11alvo as prorogacões do praio11 que sejam oonsequonoias do
taes provJdanclaa.
Art. 28. Si, por insuffioiencia de moios dn execução, a
comitrurcõo de qualquor trecho ou de qualquer obra i~olada
riifo fôr encetada no prazo determinado pela Fiooalizacão ou
·uíín p1•oseguir eom o necessario impulso para que fique concl11 ida dPntro do prazo fixado pelo contr111cto, ajuizo da Fisoolizacão, onfonará esta o preciso augmento do 1iessoal e material,
riiin a nmnpanhia dtivoPá realizar donf,ro do praz1) que lho fôr
fi~.adn 1wla mf'sma Filt<l:aJizacão; si, expirado este prazo, não
tiyO[' fl ('OfilJll\Il.OÍ!l CUffipPj(!O ft OI'dflm O nõo f\{lI'OilOil.tar motlVOi
.im1tificati•os que a inhibissem do cumpril-a, providenciar!\ ll
Flsrnlizacão do aocôrdo com este contra1c.to.
Ri forem a.coeitns pela Fiscalizacão as ·razões apr~efttn~
das pela companhia que a inhibírem de rcali;.mr o referido
augmento no prazo fixado, poderá a Fiscalizacão prorogaJ-o:
finda, porPm, ossa prorogaQíio, si não ailtivor cumprida n ordem, qnaltI11or quo iieJa o motivo, pr·oooder-se-ha como Oiltil
ddonninrulo na primeira parte desta clausula.
Al't, 20. Quando 110 dê n (!aso do suspensão geral ou do
abandono geral. das obras ou da maior parte destas por narto
dll oompanhía, prooeder-~e~ha de accôrdo com as preflentcs
clausulas.
Si a 1mspensíio o abandono forom pareiam;, proceder-seba do aocôrdo oom o art. 15,
Considorar~so-ha abandono não só a completa faltn de opo~
rarios nrtii ohr1u1, como tamlrnm a do emprego do oporaçios em
numtwo tão iwiuffioiento que domonstre por parte da companhia dm1idia ou proposito de fugir á oxermcão do.~sas obra11.
Snlvam~so Oi ca11os o~traor<liirnrimi e indopendontoR da
vontade da companhia, reQonlwcidos a juízo do Governo.
Art. 30. Si o andamento das obras fõr pro.iqdimtdo µ011
qtialquer oiiulila indep1mdl:mte da companhia, torá el!p. dl11oito a
uma prorogaciio equitativa noa pra~os estipulados ntisfe oon ..
tranto; nunca, porém, 11e podorá esquivar á sua execulliio.
.
Modo de execuçllo

Art.. 31. Nenhum- trabalho será excoutndo pnla companhia
sem que preceda ordem J;1scripta do chefe da sccçií.o, ll quem

~~. <l;Ur~-inâr\~ ~ú~~~;~~\~I~T~~:ejia º~~~ião em

~~deverá 6er este fe1toy.,.- ~ -1. ,,,~;. ·'Jt.--,; --.<

-.+ · •· ·

1 ....

,-i1.

. Cor.rerão por oorita e ·-risco da companhia todas M obra~
_que executar sem aquella ordem ou de encontro ás já recebidas, fioondo ella sujeita a demolil-as á sua custa, si as~im
o entender convemiiente o engenlheiro chefe.
Art. 32. As obras · serão executadas segundo as regras
de ·arte, com perfeicão e solidez, a contento do engenheiro
chefe e de aooôrdo oom este controoto .. ,
Art. 33:,.A companhia empregará materiaes de superior
qualidade, •a.iuizo do engenheiro chefe, devendo remover á
i>ua custa os que forem recusados por insufficiencia de dimensões ou por má qualidade. A remoção será feita pela administração, si a companhia recusar fazel-a,. correndo por conta
'·da mesma todas as despezas,-que lhe serão debitadas.
A approvação de qualquer material a empregar em obra
exime a companhia de responsabilidade pela qualidade e emprego do mesmo material.
Art. 34. Quando a companhia tenha de demolir as obras
pertencentes ·á administração da estrada, procederá a esse
trabalho de tal modo e com tal cautela que os materiv.es provenientes de demolição possam ser devidamente utilizados.
Art. 35. Si no período de construcção das obras e em
qualquer tempo antes de seu 1reoebimento definitivo a administração reconhecer ou presumir que ha vícios dt' execução
em.qualquer obra em andamento ou construida, será ella
demolida e reconstruida á custa da companhia, no caso em
que se verifique a existencia de taes ·defeitos e, no caso contrario, á custa da administração.
Art. 36. As especies de trabalhos não previstos neste contracto e tabella de preços serão executados pela companhia
mediante ajuste prévio com o engooheiro ohefe ou com o
director da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas
de Ferro.
Em caso de desaccôrdo de preço, proceder-se-ha ao arbi~
kamelllf.o, oonforme os termos deste contmcto
Art. 37. Além do mais que se designar nas especificações
ou no contracto, correrão por conta da companhia: construccão de ranchos, barracões e abrigos para os operarios e materiaes destinados ás obras, o descobrimento e abertura de pedreirae, o fornecimento de apparelhos, ferramentas, utensílios,
andaimes, cimbres, illuminação e as demais despezas accessorias ou oventuaes que forem nooessa.rias para ra execução das
obras, por se considerar que todas são comprehendidas nos
preços destas.
Art. 38. Nenhuma indemnização será concedida á companhia por prejuízo, perdas e damnos provenientes de tempo
desfavoravel, máo estado ou falta de caminhos e bem assim
· '· pelo que resultar da negligencia, imprevidencia, falta de recursos e erros ou má administração da mesma companhia ou
do seu pessoal.
.
·
• • ·• ;E~ceptu1ut1-$e os casos de forca Itiàior, a juízo do Go:verPQ.~.~ ·

Diap~JSições

diversas

Art. 39. Todo o material que se extrahir das cavas ou de
demolição de obras pertencentes á estrada é propriedade desta
e será empregado na formação de aterros ou depositas nos
pontos que forem indicados pelos engenheiros.
O material depositado ficará sob a guarda e responsabilidade da companhia, que delle podem utilizair-se. tão sómente
nas obras da estrada e quando para isso tiver ordem expressa·
do engenheiro, fazendo-se no valor da obra o desconto proporcional ao valor do mesmo material.
Art. 40. Serão considerados propriedades do Estado os
mineraes fosseis e em geral todos os objectos de curiosidade,
valor artistico ou scientifico, que forem encontrados nas excavações que se fizerem, para formação do leito da estrada e
construcção das obras de arte 011 na demolição de obras pertencentes á estrada.
'faes objectos deverão ser extrahidos com cuidado e a
companhia os ent1·egará ao engenheiro chefe ..
Al't. li1. Todo o material, ferramentas, apparellloR e o
pessoal que a companhia houver de empregar nas obras, quando tenham de ser transportados para estas pela estrada cm
trafego, pagarão os fretes de accôrdo com o que estipulam as
clausulas ~ste seu contracto, devendo préviamente a companhia aipresentar ao engenheiro chefe as respectivas guiasfde
materiaes e requisição de passe, em duas vias.

Occun·encias diversas
Art. 42. Salvo os casos de recursos para o Jliinisterio da
Viaç.ão e Obras Publicas, previstos em artigos anteriores, todas
as duvidas ou divergencias que se derem entre os engenheiros
e a companhia serão decididas em ultima instancia pelo
director da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas
de Ferro.
Art. 43. Dado o caso de rescisão do contracto, ou de retirada de qualquer obra ou trecho, de toda a empreitada ou qualquer outra em que se dê a cessação dos trabalhos a cargo da
companhia, no todo ou em parte, proceder-se-ha á medição
final dos trabb.lhos por ella executados em toda a empreitada
ou no referido trecho ou obra, observando-se a respeito o
que dispõem as condições relativas a medições finaes de obras
concluidas.
Esse serviço será feito com a necessaria promptidão,
afim de que não fique retardada a applicação de novas providencias que o Governo tenha de tomar para a continuação
das obras; e, si a companhia por si ou por seus representantPs faltar a qualquer dos aeto;:; da medição final, corrp1·ão
este;; :í r1weHa da mesma companhia, de conformidade com o
art. 7º e após aviRo com o prazo de cinco dias.
Quando as obras retiradas tiverem de ser continuadas
administrativamente por conta da companhia, poderá o en-

..

..

~héir~ chefe ~difl:Í' a ··r~~pooiiva':.~me4iQão.~finlLaté .a ,s~a
··~onclusao, prescmdmdo nosta ·iHUlõ o Governo~·do benefic10
possivel de que trata o final d'o nrt. 44.
Art. 44. Nos casos da exBBui;llo da obras por conta. a risco
da tJOmpanhja, quor liO prooedfl. ao serviQo por dlrecta administração do Estado, quer por meio de adjudicação; o excesso
de despeza que disso r>esultrur oorrerá por J:lQnta de. companhia !l sará pago PQJ' meio de sommas que se lhe deverel}l e
dilil quo tivev em deposito, 11em pPejuiiio ijo11 dtrattos do Go·vePnci, · para .. bllV61.' OOJUpleto . pagamepto, !}Uando aquellas
quantias não sejam suJflcientei!.
··
O e~cesso da despeza sel'á cop.tado tomapdo-RP 11 differenqa entre:· q maior · ousto ctas obras e o. importancia das
. m61ima11, oalpullj.dns 11egundo os preço_s do contracto com a
con)Paphia.
'
.. Ri, pol'épi, !l differenea redundar em economia, perten. oerâ 0111ta ao Estado, e a· companhia não poderá pr13tender
participação alguma .
. · .. Aft.' 45, No Cf\liO de fallanoia da oompcmhin, proceder. se-ha de accôrdo .eom o dispt111to no ·art. i80 da l~r n. 2.02-i,
de f7 da dezembro de i90B,
.
Arf,. 46. Pado o caso de r~scisfl.o' do contraoto por qualquer IOaUBI} d~e<µdente da CQTflpanhia e nos tennoo do me1:1mo
aontl'iwto, não p9(lerá ~ oomp8Jillhia irecla.mar indomµizaçi'ío
a~Q. pov l.µpro11 oassanto!J, cta:;os em.ergentes, ~ eúf. .
MEDIÇÃQ Ili fl\G!\Ml!iNTQ DM! OBMS

Art. 47. Os trabalhos e obras feitos segundo este contra.ato, assim como . o material fixo, rodante e da offlcinas
praaisP!i PO.l'a as novas linhas a construir e trafegai', soeão
Pll!Oll pelos ipreçm1 da. tabel!a respectiva e mais 2 % (dons
POl' canto) llllbre p total das medioões provisoria o final, a.
titulo d~ da11pa1utlil 111wqes e administracão.
Nesses preços estão comprehendidos não só a mão do olll'a
e f Prno11iment.o dt: mate:riaas, como tambem todas as despezns
. lll!(l!lilSOI'Íllll 1m !lVeJltUMS lleOP!iSllI'{!l.8 Para 1\ PlrnllUQRO dns
olWllB e 03 luoroa da O.Pmilllnhia,
.
fil&lvo qiõ oiisos previ13tos pelo art. 21, a8 conta11 serão
faH.u (ltmfoFme a qoolidiule e quantid!Mle da dbf'!l roalmenlr
CX61JIJta1fa 1
Art, 4i, Ãté o dill iQ do mfl~ siumintll a oacia. bimeliltni
proceder-se-ha á medição provisoria dos trabalhos e obralil feitilll llf!Íli!(;I me~ 1mterior1 para reali~iitr-se o Paj:!amento de acc(!rdo oom e11te !lt:mtrl\oto,
tlellh\lfllll in.edicão privisoria sará feita 1rnm qtie 1\ Fisoa,}Í1rf\\;io AMP. dil!lQ .á cowpin1hia, por (lirnriptg, aviao llP1ll tres
. ctrns de a11tfl1wdeqcna, Pflr& mm possa a m0sm11 oompanhia, ou
'J!IUJ81Jlr8t)O!lto11. {!, @lll!i ll§!lf~Mr. PfQC!!dtmtltH16, m>r6m. á !IUR
reve ia .a~ não Otml{lllf'ªllflP,
'
',t..N@11 to D~l!Q. p~r«eri ft f!llllilllnhl~ o dil'lli~o de :raclamnção
1
e V~f.\f.~tlt~O.~àtl
{l\lQ tl'l\tUi Q ~l'illJO llft,llÍllW1. · .. · · .
<

'"

.

A.ft, _
_.!1~ 'A .glllª~JlJ&iWiW. ~-. CJ4(!nti4w.Ja cl!cl 11eJ'Vl9q. f~lllll"' . .
tnntes dll.S wet:Jrnp~ Pf!>VUWJr!ll-S §~faj) I~ROO~ ~m hvro @.§Pft::
ela[ pelos engenbe1rds que fizerem as medu;oes.
· ..
.i\ comp1n1hifl to1mn·á conhecjmeqtp d.essas notas no escriptprio d.1' Fisralfr.:rniío, <lenLro do priizo fie cinco dias, con.,.
tario cJ1a fl~t;i om QU~ rreyetJer o convite em Prr.lem do serviço,
-C dtfffll'iÍ, f!lll SJ'giJlf)il, ~J.Ü)ICJl~iPiir a foJ)la PU foljrns do l'Pforjflp livro, qn que eêtiverem lancadas as notas, declarando,
si fô1· caso disso, qual o motivo d.a imp11gpaçíio qe qualquer
parte da 1necliitíio,
A e~peíf iÇíUl dq ce.rtificaóo d~ pflgarpentg Poderá §ef rn-=
tarda11fi o transferjdii Pflra o maz seiiíiinte, emquaJltP !l. com"
panhia não tiver auUrnntipad9 o respectivo regis~rp da& medicões,
·
.
l\ asl'lie11atl11-"3 do J'f:lPrfülentªnte qª companhi!l no referido livro importa, ppr rarte d11- masma companhia, acceitav1ío clas medi1;êíes como hoas, salvo as correcções que mais
tarde resul4trern das rnerHções finaes e resalvados os seus
prot.nstos feitos 110 livro ~onipetente, ou de decisão do engenl1eiro chefe, No cflso de impugnação por parte d& oompanhia, procederá o engenheiro ai nova medição, e si fôr caso
disso sujeitarlí, á decisão do director da Repartição Ji'eqeral
do J<'iscalj;mQP.O diis :E;stra!fas qe Ferro a impugnação, competentemente informada.
·
Fipa ejteµdido qi}e a verificação ou nova mecHç&o será
feita Sfllll Preh1i~o do · 11ellvi90 e não i;;erá attendida quarutp
exija tempo tal que demore a preparação e conclusão das 'conr:'ls
dt~ pagamento do mez.
·
A rL 50. I<3~cept1rndas as cla!'lsifjcações de terreµos e das
obras, as qµaes poderão ser modifieii.qas psiu direotor qa ilopn rtii;ão Federal de f'iscalizaçãô ou por· engenheiro por eJ!o
designado, serão considerada~ como definitivas ·e fiiiaes as
medit;ões provisoriM de totios os tral)alhos e obras cuja modi\:ão final não r•ossa ser mais taPde verificada.
A1·t. G1. As obras e trabalhos medidos prnvisorianrnnf.o mn
cada mez serão pagos dentro de 30 dias, çontados do dia 10 do
n10~ segui1ite áqµf:!lle a que s~ reforir a medição, ciuduzindp-se
5 % da imporbánoia do ·s~rviil-0 feito, os quaes ficarão retidos
no 'fhesouro Nacional como· e&ucão da fiel exe!}wJão deste
contracto e da solidez e iconservação das obras ató seu recebimento definitivo.
Nesses pagamentos serão deduzidas tambem quaosquer
quantias que a companhia vier a dever.
Art. 52. Os vesultados qas medições provisorias e paga.,.
mentos mensaes em nenhum crso darão á comnanhia direito
a roolamaçõos relativas ás contas finaes.
Art. 53. Depois de concluída cad;i uma das obras da em..,
prcilada, proceder-se-ha á sua medição final e, terminada esta,
serão organizafios os desenhQ!I respeatívos com as necossarins
declaracões relativas á classificacão dos terninos n ílas obras,
disl!lncia de transporte, ílllanticlade e espooie íle mnt1wiafJS fornr1pidm; ;í 11JiOrnn1-Plh.lí\ e t4{10 ITI!lil3 g4e f(ip m'~Ü:1 0 par~ cµJ.,,
011lal'-:81l ll SíJl'VICQ fílli{l,
Pupris l\e assignados eases desonhos polo chefo rle secção,

~af~mp~ii~ia :~~rã:: ·con~i'J~3.i~épi 1o~ãií:f: cíéF,s~iifl~~'fpàfa: exa- .~.
ffümal-oa e àss1gnial-os no eoor1ptor10, àa sMcão, si com elles
·concordar.
·
Si, porém, a companhia tiver duvidas ou reclamações a
fazer, deverá apresentai-as por escripto e devidamente fundamentadas ao engenheiro chefe, dentro do pll'3.Zo de i5 dias, contado da data em que tiver recebido o oonvite; podendo tambem. requerer ao engenheiro, dentro desse prazo, nova medição
final que- lhe será concedida.
.
:Expirado o prazo de que trata ,essa condicão, perderá a
companhia o ·<1i1reito a qualquer reclamaç.ão, bem como a nova
medição ou verificação da primeira, que será considerada definitiva, salvo o caso previsto na condição seguinte.
Antes de começar-se a medü;ão final, será a companhia
convidada com tres 'dias de antecedeooia, para as;;;istir a ella,
procedendo-se á sua revelia si não comparecer.
Art. 54. Os desenhos de que trata a condição anterior, não
·obstante assignados pelo chefe de secção e pela companhia, só
poderão ter valor e servir de base para a organização da conta
··final depois que forem approvados pelo engenheiro chefe, o
qual poderá mandar proceder pelos mesmos ou por outros engenheiros a nova medição. de todas ou de parte das obras.
Para assistir. a essa nova medição será convidada a companhia, nos termos da condição anterior.
Ail't. 55. Depois de apprnvados pelo engenhefro c:hefe os
dtfSenhos da med_ição final de cada obra, serão feitos no escriptorio technico os necessarios calculos para determinar o
seu valor, sendo· archivados os desenhos e calculos para servirem de base á. organização da conta final, que só se fará depois de concluidas, medidas e avaliadas finalmente todas as
obras de cada empreitada.
A companhia será convidada para examinar e authenticar com a sua assignatura a conta final, si não tiver reclamação a apresentar.
A reclamação deverá ser apresentada por escripto e devidaimeirnte fundamentada ao engenheiro chefe, dentro do prazo
de 20 dias, contado da data em que a companhia tiver recebido
convite para examinar a conta final.
Esgotado esse prazo, nenhuma reclamação da companhia
será acceita.
Art. 56. Si não fôr attendida a reclamação da companhia
nos casos de que tratam os artigos precedentes, fica-lhe livre
. o recurso para o director da Repartiç.ão Federal de Fiscali,,,. nação das Estradas de Ferro e para o ministro da Via.cão e
:. 'Obras Publicas, decidindo este em ultima instancia e ficando a
;. companhia.obrigada a sujeitar-se a essa decisão.
O recurso só será recebido dentro de 30 dias, contados da
. data da respectiva decisão do engenheiiro chefe, a qual será
enviada em protocollo á companhia.
Todos os recursos serão remettidos ao Ministerio da Viaç.ão
e Obras Publicas rpor intermedio do engenheiro chefe e director da. Repartição Federal de Fiscaliz·ação das Estrada;; de
Ferro, pa"i'I\ que subam logo com a respectiva informação.

Art. · 57. O saldo demonstrado na conta final, deduzid(ls
as multas e despezas devidas pela companhia, ser-lhe-ha pago
Jogo que cesse
responsabilidade da mesma pela solidez ·e
conservação das obras e sejam essas recebidas definitivamente
pelo Governo.

a

IV

CONSfüWAÇÃO DAS OBRAS

Art. 58. A companhia é responsavel pela solidez e boa cori-

serva\:.ãO das obras que executar, quer durante a construcção,
quer depois, durante seis mezes para as de terra e um anno
para as de arte.
Art. 5!). Durante o prazo de sua responsabilidade pela solidez e conservação das obras que executar, fica a enmpanhia
obrigada a reparar á sua custa os damnos que snfft'PI'f'lll as
mesmas obras, provrnif'ntrs de vícios de consl ruei;ão 011 dP Pmpl'ego de mat!~riaes de m:'t qualidade. E, si se r1~(·us~1t· a J'azct·
ou si o não fizer no prazo que fôr determinado pelos engenhPiros m1ca1,regiados do serviço, a Fiscalização providenciará
para que sejam as niesmas reparações feitas pelo modo que
lhe parecer mais acertado, sendo debitadas á companhia as
dcspezas que dahi provierem.
Art. 60. Expirado cada nm dos prazos de responsabilidade
da compaqjiia, serão as respectivas obras examinadas pelo
eugmuheiro chefe, acompanhado do chefe de secção e do •epresfmtantc da companhia, e definitivamente acceitas por
aqtwlle, si a;;; acharl'm em perfeito estado de conservação, lavramlo-se. mi tão o tcrm~ de recebimento, que será assignar1o
pPlo Pngc>uheirn d1Pl'c, d1efr de secçã·o L' pelo reprPsentante
da eompanhia, fieando esta desde então exonerada de toda e
qualquer responsabilidade pelas obras a que se refere o lermo.
Art. GL Para as linhas de que trata o n. -1 da clausula I
deste contracto, cujo inicio de construcção depende de fixação
ulterior, e caso intervonharn .e-0ndições especian;;;, a juízo do
Govr•r:no e o solicite a companhia, poderão ser revistas as pre·
sentes condições .geraes e tabella de preços.

TABELLA DE PREÇOS
Designação de trabalhos

'l'rabalhos preparatorios:
1 . lloçado e limpa cm capoeira
2. Ho-çado e limpa em capoeirão de machado ...•....•
3. Ro9ado . e limpa em matta
virgem ..........••......
~. Deslocamento ................ .
5. Caminhos do serviços ... .' ..•.• :.

Mt

Preços por
1\(2

M3

$010
$026

28000

$050
S800)Do accôrdo
com os artigos fº e 2°
das especificações.

Excavacão em córtes, valias,
valletas e emprestimos :
6. Excavacão em terras .....
7. Excavacão errt pedr11 s<iltà
· 8, Excavaçãa em rocha , , , . , ,
9. Éxcavacão para derivações
de rios .. , ... , ........ , ..
iO. Êxcavacão para fundações de
· obras de arte e edificios ...
H. Accrescimo da preços de
excavaçÕés para fundações
de obras de arte 0 edificios1
com nêcessidâde de escora- .
mértto, parà cada metro de
de profundidade abáí:iro . do
nivel de agua ......•.....
itxcli-.üÇlio êm tunneis:
ía. Éxcavação em terra Gom~.., mum .... , , ,
~
'lll:f4. g:xcavâção em pedra solía ....,_
· t& •. E:irnavaçâo. em racha , ,, , , .. , ~-·
H~~ · 'Í'ransporte por decametro · ,
dos materiaes proveniente·s ·
de quaesquer excavações ...
i '], . Carregamento e descarga dos
materiaes provenientes de
qua&squer excavações ._, ..
í8 •. têvantàmento das materiaes
das excavações aiérn d(J
dous metros, para: cada metro de altura ... , , , , , .. , . . .
""""'
Alvenarias e traháihos connexo~ wm 1fansporte ató iO
metTos;
i9. Alvenaria de pedra secca...
....... ,
'20. Alvenarl!i ordinaria- com aru
gamassa de dous de cal e
· , . . · tres dd !iteia para alicerces
· 21: Alvenatia ordinaria com a:t~
·. gam~ de dous:· de cal e
· · tr6'9 de âreia para cima dos
aliee'I'ces ................ .
.'z~. 'Al-tenaria de aipparelho com a
· ~:· · IllfiDia argamassa para can' ' . " • \o. tnlares e obr'*S analogas
,

{$200
{$000

tS!g;~d~~ag:rã '~tiJ~ 'Oi"(i'tt~

í!!.

>

.-

$!)30
3$000
6$500

{

1 ,

•

"

•

f

.

,

,

,

••• ,

{$600

• • ,..

-

~

_._, '

i8$000

22$000

:J5$000
$015

$100

$200

·-

i6$000

=

25$000

29$000
,,_.

4&$000

23 Á.lvimairia de app31Í"elho OOII1 li.
mesma argamassa para aboM
badas .................... •
24. Alvenaria de tijolos comrnuns
1:um a ltiPs111a argama~:m ..
25. Alv,enaria de tijolos prensa~
dos com a mesma ar!!1amas&a
2li. Alvenaria de lajões sem argan1,assa .................. , 27. Alvenari!l dé lajões oom argu~
massa de dous de cal e tre!f
de areia ...... , , ....•....•
28. Cantaria com argamass!l do
cimento puro ......... , , , ,
2U. Parede!! dé frontal simples
G$GOO
com tijolos communs . , ..•
1i$Uú0
:rn. Paredes de frontal dobrados
31. Paredes de estuque ...... .
3$80(1
32. Paredes de páo a pique •.••
33. Emboço e l:'eboco com arsamassa de dous de cal e tres
de areia ............... .
f$200
3 i. Embojio e i·eboco com urgaM
mas~ àe dous de cimento e
tres ae areia ........ , ... .
3$77ô
~5. Emboço e reboco com argamassa de dous de cimenW e
tres de areia com 8Dparélha
rustico .............. , .. ,
4$1.iZO
20. t:aiação com tres mãos de
cal ou gesso ........... ,
$a0ó
31. Estuque liso para tecto ou
H$1'00
cornija simples ........ .
as, Cimalha com argamassa de
gesso até Om,15 de balanç(1
7$800
3!1. t:imallm com al'gamassa de
de areia, de om,16 a 0"',30. 15$080
·ÍÜ. Cimalha com argamassa de
dous de cimento e trf!s de
areia até om, 1'5 de balanço t.0$010
41 Cimafüa com argamassa de
dous de 1cimento e tres
de aveia, de om,16 a 0"',30. 15$980
49-. llejuntanrnnto de alvenaria
de pedra com argamassa de
oous volumes de cal e tres
1$000
de areia ................ .
ái:l. Rejuntamento com a mesma
argamassa cm alvenaria de
tijolos •.................•
2$980
H . Rejuntamento com volumes

u*ººº

60$000
,10$000
50$000
27$00õ
()1$000
100$000
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
5-t:.
55i.
56.
57.
58.
59.
60.
61 .
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

iguaes d6 cimento e areia. :'·~'-f.:
em alvenaria de pedra .•..
Rejuntamento com a mesma
argamassa em alvenaria de
tijolos .......••••....•••
Calçamento com parallelepipedos de pedra •........•
Calçamento com pedras irregulares ..•..............
Calç~ooto com Mac-Ada.m.
IQalçamento com ladrilhos
commuus ............... .
Calçamento com ladrilhos
especiaes de côres e des·enhos diversos ........... .
Calcamento com tijolos communs assen!Jados sobre a
maior face com argamassa de um de cal e dous de
rureia ................... .
Idem idem a cutello ...... .
Concreto com argamass<• de
um de cimento e tres de
0il'eia .........•.•........
Argamassa com
cimento
puro ................... .
Argamassa
com
volumes
· iguaes de ic.imento e areia.
Argamassa com dous de cimento e tres de areia .....
Argamassa com um de cimento e dous de areia ....
Argamassa com um de cimento e tres de ar eia .....
Airgamassa com um de cimento e quatro de areia ....
Argamassa com
volumes
iguaes de cal e areia .....
Argamassa com dous de cal
e tres de areia .......... .
AJlparelhos a picão ....... .
Apparelhos a t>scopro ..... .
De.grãos, soleira;i e vergas de
cantaria lavrada a escopro
Enrocamento com pedras j ogadas ................. .
Enrocamento com pedras arrumadas ............... .
Empedramento ........... .
Enchimento de vãos com pe-

~~{''Mt t

·'(;-,,
y ...

,,f.

2$300

,2$600

14$600
5$000
10$000
7$600
22$000

5$000
9$000

.

' !:'19$800
1.29$000
H)0$400
80$700
60$000

1

dra
quebrada
........... .
'
...
.,

.,

:;.'

59$500

47$400
21$600
5$200
10$400

18$9-00

36$000
7$00()
4$400

9$000
12$800

néSi~ã~~~

-. . " i::""1.'"
CHI. Enchimeuto de vãos com pedra quebrada e argamassa
de dous de cal e tre,; de
areia ................... .
70. Pt>dra qul'!Jrada para eo111~t'eto
71. l't'dra quebrada para la>itro ..
72. Tra11spol'!e dos malPriaes
por meios communs para as
obras de arte, como tijolos,
cal, ar·eia, cimento, telhas e'
pedras, por decametro ....
73. Tranporte dos materiaes de
qualquer natureza em trem
de lastro (tonelada), por kilometro, $150.
71. 'frn11spol'te dos mat.Priaes
de qualquer natureza pelas
di ffernntes estradas de ferro para construcção da estrada, será feito de accôrdo
com as respectivas tarifas,
approvadas pelo Governo.
Obi·as.-:Ie madeira :
75. Madeiras de lei até 0"',:Z X
X 0"',2 X 7"',00, serradas ou
fahpw.iadaÍ'\ nas quatro fa1·c·~ e
assentadas na obra ..... .
7(). As mesmas madeiras nas
mesmas condições, tendo
mais de sete metros de comprimento, assentadas na
obra ................... .
77. i!\lladeiras de lei até om,30 X
X om,20 X 7m,oo, apparelhadas nas quatro faoos e
assentadas rna ()bra ....... .
78. Madeiras de lei com a mesma
esquadria e comprimento
maior de sete metiros, assentadas na obra ........... :.
7!1. l\lad<>iras de lei com esquaflria de om,20 X om,20 e até
sete metros de comprimento,
serradas ou falquejadas nas
quatro faces e assentadas na
obra ..............•••..•
80. As mrsmas madeiras nas
mesmas condições, tendo
mais de sete metros de comprimento, assentadas na
obra .......... : ..... : .. .
, Poder Eioccutivo -
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30$000
1.1$000
11$0CW

$024

124$000 '

177$000 .

141$-000
.r,·

191$000

1'42$00\J

180$000.
70

N:1";':'

~-;;·81.· 1\Jadeiras de lei com esqua. dria maior de
X om,20 .

om,zo

~~~. pClt"
" • M1.

. M3

e até sete metros, apparelhadas nas quatro tf~ e a.ssen160$000
·tadas na obra............
82. ·Madeira de lei com mais de
· ·. sete metros de comprimento,
··. assentadas na obra . . . . . .
255$00G
83. · Madeiras de lei em pr<,anchões de om,30 X om, 1, assentadas na obra ........
4$200
8/i .. Illem idem de om,3ü X om,G,
,,. assentadas na obra . . . . . .
2$145
85. Soalho com taboas de 0"',035
, . :: de esP.essura e junta secca
8$000
,86.• · Idell! · i~em em junta ide
, . meio f10 ....... : . . . . . . . .
!J$580
. 87 .. Idem idem de mooha e encaixe .................. .
19$'140
88. J<'orros de tecto com taboas
de om,018 de ·espessura ....
G$850
8!J. Forros de taboa com taboas de
6$149f').
. . ~. om,1u2 de espessura ....... .
-~··' Cimalha
de madeira até
:
' •. om,15 de balanço..........
6$110
·>. '.91 .:; Cimalha de madeira d~ O"', 16 .. " · . · .
, · .
até 0"',30 ... : ............... ,,1,()$_790
·
Obras de madeira :
··
•,IJ2;' Caibros de 0"',010 X om,76,
· · serrados e assentados na
. , obra .................... .
$650
· 93.-:Ripas de om,05 X om,02, ser. ; .. --radas e assentadas na obra
$104
!J.i. Portões inteiriços de taboas
enquadradas com todas as
ferragens .............. .
46$000
:· 95. Portas lisas inteiriças ou de
dous batentes ........... .
27$300
.. _IJ6. Portas com almofadas de dous
batentes de dobrar ....... .
: 35$100
•, 97, Ditas ditas ditas envidra..:
çadas na parte superior ....
28$080
~ ,~8. Caixilios de suspender, com
vidros para janellas ..... .
13$000
., 99. caixilhos de dous batentes
., •'-." ··com vidros para janell&s .. ·.
18$200
1.00. Bandeiras com vidro para
;,. ,. <: , portas e janellas ......... ..
,..13$000
:~·;;101; Yen~zian\1-S moveis para jai7$680
, ~.1'·
'"·;;~ ... n'.1:.11&8 .•~ .•.
• • • • •. • • • • • • • • • • • •
\ ... \ .' "~it,.i-,T.~ - ..
·..-:"· ;i·:,;:,

-.

ACTOS DO 'roi>ka Í>XECtJ'l'iVO
.,~j:;'..~,;t(c,
•,,•,I

Désignài;ão

de'.l~JQ~lhosi:

• ,

fixas para janellas, portas e portões ..
103. Escadas rectas com patamar.
10í. Escadas de volta .......... .
1UG. Guanlas com corrimões e 1.Jalaustres ................ .
lOü. Taboas de 0'",018 de espessura, ipara paredes de madeira, a'Plainadas e assentadas na obra .......... .
107. Taboas de om,018' de espessu~·a, para o mesmo fim, apparelhadas e oom filete nas
juntas, assentadas na obra.
lOtL Balaustrada de taboas recortadas .................. .
10\l. Uuarni<;ões rendadas de màdeira, até om,35 de altura
para beirada de telhados •.
110. Uuarnições rendadas de madeira, de om,36 a om,60 de
altura .................. ,
Cobertttras de edificios :
111. Telhas chatas (modelo francez) assentadas na obra ..
11 :2. Telhas curvas assentadas na
obra ................... .
113. Chapas de ferro onduladas e
galvanizadas de 1h millimetro de espessura, assentadas na obra ........... .
11 í. Glaraboias com vidros ..... .
01.Jras metallicas :
115. Conductos e calhas de col.Jre,
inclusive seu assentamento,
por kilogramm:i 4$250.
1 lli. Conductos e calhas de zinco,
por kilogramma 3$060.
117. Conduetos e calhas de ferro
fundido, por kil-0gramma
1$500.

.

',-~.

Pr~s'.(lor '- ';
M2·

tu.·2. Yencziauas

118. Conductos e calhas de ferro
galvanizado, posto na obra,
por kilogiramma 3$060.
11 U. Encanamento de chumbo, inclusive seu assentamento,
por kilogramma 1$200.
1~0. FPrro for·.iado, simplesmente
furado, torcido ou dol.Jrado,
inclusive seu assentamento,
por kilogramma· 6$290,

.HOÍ.

15$080
39$000
52$000
i5$600
3$641).

4$G80
6$500
3$500
G$500
6$578
5$435

.......

4$860

17$GOO

M3

'

,YiiiJg~~lllf~;-,,. , -~·- -:Mt.~~~~'?:~;
121. Ferfo fod~do. eni grades, madeiras . e obras analogas,
inclusive seu assen Lamento,
por kilogramma 1 $800.
12,2. Ferro fundido, qualquer que·
:: seja. o modelo de peca, iuclus ive seu assentameuto,,
por kilogramma 1$500
·
Via permanente :
123. Lastro de cascalho, areia
grossa ou saibro, com transporte até 300 metros ..... .
· 12~; J.Alstro commurn extrahido
·.dos eórtes, wm bronsporte
"
até 300 metros ........ .
i :.?5: Transporte de lastrn por kilometro além de 300 metiros ..
126. Dormentes de madeira de lei
de om,13xom,2oxim,80, um,

..1$300
1$000

$i60

2$600.
· 127. Idem idem

especiaes 'para
pontes e chaves, um 4$500 .
. ;128. Assentamento da via perma·', nente, a grampo ...... ~ ..
129 •.lfrilhos 'de acode 35 kgs. po1·
metro c~.rente, com accessorios, tone !ada 100$7 40
. (ouro).
130. Chaves completas pal'a mu•'., da.11~ de linha, assentadas,
uma ...•.....•..... .' ....
131. Cai-Kas de agua com capacidade até 15mS, com bomba
de duplo eff.eit<>, assentadas,
uma, 2 :963$ (ouro).
132. Giradores, assentados ·um,
5:926$ (ouro).
.
1~. ·cerea de arame farpado com
.. . , . cinrJO fios e pootes de mao

.1$600 '

<leira""'· ..•......... ·.• :~-.; ..• : 1$000
. ..... : .
·,'Telegrapho: .
, 134~-- Postes de madeira de lei fal·,' .;.. '.':.quejada, um 8$000.
13~. , Ass.entamcnlo da linha tele.··.'. /. >'· grnphfoa, com dous rios de
'1':ferro galvlllllfaado, d~ om,004
de diametro, inclusive O!:I
~-· !l<P_pair,elh:os e Morse>, por
~'_k;\19~µ-99 330$000.
'.
";-;~

Mª

Pfyços

w~

..:

, .;·Mi': >··~ Me : "

Montagem das superstructuras
e pilares meta\licos das
pont.~ P viadur.tos:
136. Armação e c>.1·avação, assen-.
lamento e pintura de superi;truct.uras
metallicas
riara vãos de um a ciuc-0 mef.1·os, r101' tonelada GG$000.
1:n. A rnmçfío para vãos de seis a
12 mlltros, por tonelada
!)7$800.
1:18. Annação para vãos de 13 a 50
metros.
por
tonelada
119!jl500.
1:1!). Arma1:ão. cravação, fincamPn1.o no ter1'eno P pintura de
pilar<'s dP forro para pontes
<'
\' iad1H·fos, po1· tonelada
!ll $000.
140. Armação para vãos de 50 a
130 metros, por tonelada
1rí2,000.
Trabalhos diversos :
14 1 • HPvf'stinwn to dP taludrs com
leivas .................. .
1"2. flP.vPstimento de taludes com
lAivas e a tição .•.........
H3. Empilhamento de pedras em
montes regulares ......... .
1 !i \, A pilloamento de terra em
camadas de 0"',20 ..••.....
Hrí. l'int.ura com tres uiãos dr
tinta a colla ............. .
HG. Dita dita a oleo .......... .
117. Dita dita. imitando pedra, .
madeira e mosafoo, etc .. .
HR. V ('!'li iz rle pincel. . , ....... .
14!1. Esgoto com tubo de barro de
om,30 de diametro interno. 19$800
150. Idem idem dP. Qm,15 de dia..:
metro interno ....... ;.... 11$220
151. Idem idem de om,10.de diametro interno............
9$505
152. Idem idem de om,05 de diametro interno. . . . . . . . . . . .
4$750
153. « \Vatllr-clrnrnt :i- com cistrrna
f' mictorio, 200$000.
151. Estacas de madeira de lei
falquej·a.das mas quatro faces

..

>.t; ,-.;,

...,_,;_".

'Ma.
·~. 1~.

'!,

$790
i$320
$330
$750
l\lHO
1!Jl1 !JO

2$375
1$100

enterradas até i2 mebros
de om,30 X om,30 por metro
enterrado . . . . . . . . . . . . . . . .
i55. J dem idem ·de madeira de
lei entel'l'a:da mais "de 12 me. tros, por metro enterrado.
156. Vigas de madeira de lei, fal- ,
quejadas em duas fa0es op.:.
postas para grade de fundação, por metro corrente do
viga assentada............
157. Carregamento e descarga no
porto de desembarque dos
materiaes para as obras
de arte e via permanente,
por tonelada. . . . . . . . . . . . . .
. HíR. Ruperstructuras
met.allicas
das pontes e viadnctos, tonelada 212$ (ouro).
15!l. Garregamento
o deMarga
nas diversas estradas de
ferro.
tMaterial rodante:
1 üO. Locomotiva
mixta
e Ten
wheels >, de ·~rdo eom as
especificações, cada uma
22 :5'20$ (<mro) ..
· 1ü l. Locomotiva para mercadorias typo « Consolidrution >,
com oito :rodas conjug:ada..<J
de 36 toneladas, cada uma
22:520$000.
1 ü2. Locomotiva para manobras,
cada uma H :600$ (ouro).
1 fi:l. Carro automovel, cada um
3:700$ (ouro).
f M. Carro para passageiros de 1"
, . classe, com engate auto' m:a1tico, 10:311$ (ouro) .
. ·J t)5 •. Carro para passageiros· de 2•
classe oom engate automatico, 7 :940$ (ouro).
,. i66~· Idem idem mixto, com en'
gate automatico, 9 :725$
(ouro).
· Hi7i• Idem para •Correio e baga.. ~
gem, 6:136$ (ouro) ..
,;~ i.68. l1~~0 .,?e, __ ~_ª!',gas, fecha.do,
..

13$300
15$900

·' · ·

8$935

10$000

Ãmt}~.·J)Oi l?pDÉR &JtÉ~vu

.UH

i69 ;·· Idem-.pâra animâili .t:{ssij100041
i 70. Idem aberto de borda·· alta,·'
3 :496$ (OUll'O).'
'
i 71. Idem, pranchas, com fueiros,
2:963$ (ouro).

/Jfaterial electrico
Carros para cargas, de diversos typos, um ... .
Carros reboque para 50 passageiros, um ..... .
Carros automotores par.a 70 passageiros, um ..
Locomotivas para trens de 250 toneladas, uma.
Locomotivas para trens de 500 toneladas, uma.
Kilomot1·os de linha aerea com suspensão dupla e protegida, postes,· etc., nm ....... .
Suh-Pstaç.ões e tranformadorrs ú distancia dc
50 kilometros, uma ................... .
Linhas de alimentação para os transformadores nas sub-estacões com cerca de 500
kilometros de fio de cobre puro de 50 mim
de secção com postes, etc., uma ......... .
Carros eoneio, um ........................ .
Administração e direcção technica da electrificaclio (construcção) .................. .

. Usina

$

$
$
$
$
$

$

$

$

$

•

Usina olectrica completa, incluindo todas as
obras hydraulicas, como se.iam: represa,
canal, oo.canamento, etc., para 10. 000 oaYallos eU€lctivos de força, c-0m 60. 000 volts
de tensão ............................. .
A importancia do material electrico será paga em vista
da;; facturra8 do material constante da relação prf'\·iamPnte app1·ovr\da pelo Governo.
Especificações annexas á tabella de preços elementares para a
construcção da linha-tronco e ramaes da Estrada d·e Ferro
e Golonia:ação Porto de Souza-Manhuassú
ESPECIFICAÇÕES

Art. 1. • Os trabalhos executados pela companhia para preparação do leito, assentemenoo dos trilhos e i:mper;;truot.uras
metallicas das Pontes da via focrca, em c31da trecho contractado,
serão os seguintes:
1. Roçado, limpa e destocamento do terreno q1w tivrr de
ser occupado pela estrada ou por suas obras;
2. Movimento de terras para a formacão do leito da estrada
e d11 ~lla8 dependencias e construcção do suas obras de arte,
edifícios e dependencias ;
·
3. Enrocnmentos, revestimentos e 011f.ra;;1 obl'aR 11P ronsolidação;

.__,,. _ 'Fo~~t,0-.~o;;~t,,r,a-t~~;:ruWêntijbetiíói:~~:V..ia''pers.'j
'~manente, céteas,~.e Cfas ·i:r1achu.~as tnotr1zes: e ~-0perati:rnes. para
suas officinas~de reparacão, caixas d'aguáj gyrador~s. etr.;
'· · 5: Assentamento de linha telegra1)hica e fornecimento do
material;
.
.
6. Fornecimento e montagem do material rodante ;
7, ,1Conservacão das obfias 1a:cima durante o tempo da con,..
strucção
e durante
.
. . '.-•todo o prazo de .arrendamento.
'
-

TRABALHOS PREPARAT<:JRIOS

Ait. 2.º Antes de encetar os trabalhos de movimento de
terras deverá a companhia roçar e limpar a faixa de terreno
que tiver de ser occupada pelas cavas e ateJTos e mais a .largura supplementar de quatro metros para cada lado do pé
dos taludes dos terrenos e cristas dos córtes.
Quando os aterros tiverem menos de um metro de altura,
os tocos e raízes serão anancados e queimados ou removidoR
para fóra dos limites fixados anteriormente ; quando, porém,
a altura fôr superiol' a um. metro, as arvores serão cortada'!
rentes com o chão. Estes servicos ·serão pago;;; pelos. preçm1
ns. 1, 2 e 3.
O preço n. 4 rcfere-;;;e unicanwnte á extracção de troncos
de diametro supe1·ior a 10 cm., medindo-se, neste caso, o dest.ocamento pefa superfície do terreno que fôr reviJlvido parn
«ííectual-o.
·
·• ArL. 3. º· A companihia fará á Bua .custa e conservará i-rn. quanto fôr .. necessarib um caminho ao · longo dos trabalhos
que tiver de executar; de modo que o8 ponha em cornmunicacão entre si e offereç,a seguro wnsito a cavalleiros e aog
materiaes destinados á construcção; quando, porém, esseA caminhos forem trechos accidentaclos de serra, que exijam excavaçõeà, estivas ou pontes, serão pagos pelo preço dÇ> n. 5 da
tabell~ annexa. Estes caminhos deverão ser roçados em quatro
: n:i.etr0,8 deJarj~~'!\ .e· destocados em dous.
•'.r
.. '
,·.
,.,,.,

MOVIMENTO DE TERRAS

Art. 4.• Os trabalhos designados sob esse titulo comprehendetn, além das excavacões, carga e descarga dos materiaes
·. provenientes dessas excavacões, o seu transporte para os
, aterros e depositos, a formação dos mesmos aterros, e nive' lamento do leito da estrada e dependencias e a regularização
;dos taludes.: dos córtes ·e aterros.
~
·
· · ' .Art. 5.•. Os materiaes extrahidos,serão, em geral, medidos
nas· e11-vas, ·bastando· para isso as. dimensões tomadas ;Ias
,füesmas cavas e secções transversaes do terreno e do projecto,
t salvo nas valletas e outras obras, em que· só se tomarão as di, mensões das cavas e dos projectos.
';. , Quando a medição não fôr possível por essa fórma, de. verá.: a aoµipanhia empilhar os materiaes em montes regutlares, .e sempre que a esse meio se recorrer descontar-se-hão
',AA~volUJQ ···
. . ente das pilhas ou depositas 30 a 50 % para
'~B.ÍIA~l,~'
:f!.,rrp,e:. 1(mai9r ou .~euor •rég,~lar!dade do seu

Uia
1:lrit>ilhaniootõ, e 10 ,o/.;: pàra àis t:'ef-ras, quàrtdO'já' e~tiverero dê~~
positadas pelo menos 30 dias.'
,·
, ·' · '
O empilhamento das ped11as, quando exigidos pela Fiscalização da cstl'ada para esse ou para outro fim, será pago pelo,
prr~ço 11. 1Hi, da tabclla arnwxa, applicado ao volnmc real da
pedl'a empilhada.
A1't. li." Os materiacs extrahidos a céo aberto para exe- ~
cução da estrada, suas obras e dependencias serão classi-fi- •
cadns r'm frps categorias: terra, pedra solta e rocha.
Ficam comprelHmdidos:
Na primeira, a terra vegetal, o barro, o lodo, a areia, o
cascalho solto, cascalho e outras pequenas pedraR fortemente
engrazadas ou ligadas em bancos ou camadas atrí 20 cm. de espessura, atravessando materias terrosas, as decornposições graníticas ou de outras quaesquer .1,oehas em adeanlado ('Stado de
rfosaggregação e de toda Aspecie de materiaes contendo em
miRtnra pedras soltas de volume infel'ior a cirn~o drn. cuhicns,
q11P possam ser excavados com a pá, enxada e picareta.
Na segunda, toda a espccic de rochas destacadas, de vohmw. Rll)l<•1·inr a d1wn dm. r~ubkos e infei-ior a um metro
ruhico, jazPndo f''1ll massas distinctas nn conUguas: o cascafüo
e outras 1wqne11as pedras fortemente engrazadas ou ligadas
Plll bancos ou camadas de mais de 20 cenlimetros de ésp&ssura : f' ~ualmeute toda a especie de rochas strntificadas e
8chisl.osa'! fJ\Ie puderem ser cxtrah idas com alavancas, bico,
rle picar<Üa, mmhas fl cavadeims de ferro, ainda que acciffe11t,al11w11le hnja necessidade de applicar-se mina de fogo.
Na terceira, rochedo duro e compacto.de volume superior,
a um metro cuhico, que s6 puder ser desmontado mediante
emprego de mina de fo~o.
Art. 7.º O producto das excavações será empregado na for.'..
mação dos aterros e lastros ou depositados fóra do leito da
estrada, mas ao longo desta (principalmente na plat.aforma dos
rm1n'Psl.irnos) quando o material fôr pedra.
A distribuição desses .matrriaes compr•tf'. an cngenhriro
chefo da l<'igt,alir.ação, mediante ol'dem dPl'lte; a pedra extmhida
das cavas será empregada tambem na construc(ião de obras
da estrada de ferro, de conformidade com o estatuido nas
cómlições geraes.
Art. 8. Os aterros terão 3m,60 de largura na plataforma,
e os seus taludes a inclinação de tres de base para dous do
altura.
Os aterros serão feitol'I com os materiaes expurgados do
mmo::;, tronco, raizes, etc., e, sempre qufl a Fiscalização exigir, serão . esses materiaes disposto" em camadas horizontaes :
que abran.1am toda a largura dos mesmos aterros.
, ·
Para formação dos aterros empregar-se-hão os melhores
mat,Priaes que provierem dos córtes, e de emprestimos, quando os daquelles não bastarem ou forem de má qualidade a
juizo da Fisoolização.
'
A~t. 9. 0 Os córtes terão 4m,oo de largura na plataforma,
.
mclus1ve as valletas. Suas paredes terão os taludes neces- ·
sarios apJ)rova:dos pela Fisoolização.,
0

t\rt, rn.; "ó volume dos córtes ser~ ca1culado pela média ·
''"'das áreas da8 s~ões normaes ao eixo. da estmda, mui tipli.eadà pela distancia entre 'as mesmas seccões, medidas pelo
. eixo da linha.
Os córtes serão medidCYS rigorosamente, com a largura e
:rórmas ordenadas e determinadas no lllrtigo anterior", embora
a companhia, ainda que involuntariamente, haja dado maior
dimensão aos mesmos córtes, salvo os casos de altei-ai.:.ão,
cm virtude de -0rdem eooripta da Fiscalizacão.
Art. 11. A companhia deverá executar com o maximo
cuidado e regularidade os laludamentos dos córtes e aterros,
observando rigorosamente o alinhamento e o disposto no artil!.'O
9º1 pondo -em pratica todos os meios convenientes pairia impedir
o desmoronamento .
. Nenhum preco supplementar ao das excavacõcs se contará pelo taludamento dos córtos o atcnos. ·
. · Art. 12. A largura da plataforma e inclinacão dos taludes,
tanto dos a~rros como dos córtes, poderá ser augmontada ou
, diminuída nos logarcs em que a Fisoalizacão entender c:onveniente.
.Airt. i3. A' companhia compete fazer as -0bras provisoria.s
para esgotar as aguas que appareoorem nos córtes e empreatimos, afim de executar as excavacões nas melhores condi. cões possíveis.
, As indemnizacões por esses trabalhos acham-~ comprelieJ9(lidas nos respectivos preços de excavação.
Art. 14. Os desmoronamentos que ocoorrerem nos córtes
. e aterros, até o. mo.manto de seu recebimento definitivo, serão
· ·· removidos ou preenchidos a expensas da companhia, si pro.. · vierem de incuria, não cumprimento de ordem da parte de
' <seu pessoal, falta de conservacão, esgoto, etc.
Provando a companhia que o accidente foi proveniente
... de forca maior, julgooo pela Fiscalizacão, a remoção do mate. rial aerá paga segundo as olassificacões e precmi da tabella,
·com o abatimento de 20 a 50 o/o, ajuizo da Fiscalização, e mai~
.· o transporte .e exca.vacão necessaria para preencher a parte
· desmoronada dos aterros, que será f,aga pelos preços da tabella.
Art. 15. ·A companhia abril'á .valias e fará derivacões
·' dos rios e de outros cursos de agua onde a Fiscaliziacão determinar. Esses trabalhos serão pagós segundo os preços da. tabella, podendo as deriv·ações de rios e de outros e.ursos de
aguas ser raugmentadas de 2-0 a fOO o/o, ajuizo da Fiscalização,
·; · isto em relaç?.o á parte da excavacão que_ se fizer com ernba~aco de agua.
·
.
Art. 16. Quando houver necessidade de remover terras
' . empregadas em aterros ou, depositos e que nelles tenham
.. estado 4e.Positadas menos de 60 dias, pelo trabalho de remoção
,.. abOnar-se-ha o competente transporte.
· · :!:li, porém, as terras tiverem estado em deposito 60 dias
ou mais, · abonar-se-ha pelo mesmo trabalho; excavacão em
~r.a:f: eom. o il.baitimento de 25 a 50 o/o, a jui:lio da FiSC6lizacão,
·~un ~o'. c<m1peiente transporte.
'
' .
' :~ · :Axt.; :)7 ;":A' companhia abrirá v·anetas e ·fará banquei.as
.. .... . '::_~):-'~·:.~.
.
'

,

'..

•

·ome

lh&fôr; ig~aluieu\e'det.enninacto-pe1a .1nseanzaQao. Esses:
trabalhos serão pagos· sejJUndo os preços 'da tabella..
•
Art. 18. As cavas para fundação de obras de arte, inclu-..
sive pontes de qualqu~r vão, terão as d~mensões horizonta~s
estrictamente necessarias para construcçao d~ssas obras, nao
levando em conta o excesso que a companlua houver dado,.
quer para facilitar o trabalho, quer para fazer o escoramento
das terras.
Essas cavas serão pagas pelos preços da tabella, conforme a natureza do terreno, aoorescidas segundo occorrer:
1. Do preço n. 11, quando houver necessidade de escoram®~;

.

.

:

2. Dos preços ns. 1i e t2, para a parte da cava feita
abaixo do nível natural de agua, progressivamente para cada
metro de profundidade.
Pelas difficuldades que apresentarem as excavacões, nsRim como o revestimento ou blindagem, escoramm1to, esgot.os
das cavas, achando-se ·contempladas nos preços declarados,
nenhuma outra indemnização será concedida á companhia.
Exceptuam-se deste caso aquellas que pela má qualidade
do terreno exigirem processos especiaes outros que os commummente empregados.
Noste ooso e para taes prooossoo o pireço será préviamente nJusba!do oom a Fl.scalização.
Art. 1\l. Sobre as obras de arte e ao lado destas, em uma
larg-nra nunca inferior a dous· metros, os aterros serão feit.Ps
om camadas horizontaes, de 20 a 30 centímetros de espessuh,
com terra bem socada. Nenhum preço supplementar se pagará
por esse trabalho. .
·
i
TUNNEIS

Art. 20. Os trabalhos a executar em tunneis rrírrom-se
não s6 aos tunneis propriamente ditos, como tamb0m a quacsfJUer obras suhterraneas que forem necmisarias ao cstaheJecimento ou consolidacão da-s obras da estrada, taes como :
poeos para perfuração dos tunneis, g:alm-ias suht.er.raneas para
o desvio dos cursos de agua, galerias de minas para o estabelecimento de esgoto e de dreno, etc.
Art. 21. O modo de ataque e systema de perfuração e
rev,estimento do iunnel se'I'ão p·ropol'!tos vela companhia á oommi~são fisoal_izadora, que rupprovar'«í ou indicará outro qualquer
mais conven1oote.
.
Art. 22. As fórmas e dimensões das seccões t.ransversaes
dos tunneis, galerias subterraneas e puços serã-0 sujeitas á
app~ovação da eommissão_ fisoali.za:dora ·e M exoavaçõeS que
s~ fizerem nos mesmos serao medidas segundo essas dimensiles;
nao se levando em conta o excesso que se houver dad(I quer
para facilitar o trabailho, quer p3il'a fazer o eS1Coramento '.
Art. 23. As excavações subterraneas. quando em terras
ou podra solf,a, serão pagas pelos ns. 13' e 14 da tabella annexa
achando-se nesses preços comprehendido o escoramento em
condiçfíps regnlares.

·

-~~ · ·~ffi;~~~Jleõ~J'A~~nJ'l~t:íaeil apre~en ...
·
·
e&·í éxeepc1{lllfl,6Si~mot.~a.S:í:pela· natureza do
· :.' lliJlOOi.abundancia de agua, que exijam trabalhos
~~speeia~ de '.esoorarnento blindag·em e outras preoauçoóes ex~
fJraordinat·ias, poderá ·a commissão fisoolizadora conceder au.gm.ento nos-vreQC>S de· exoovações de 20 e. 100 o/o. .
_A·.. ,:;·1 Qµandà em. rochàs, a,; excavações. serão pagas pelo n. 15
da tabell~''"·": ,_
.·
.
~' 'i!i<-9e "trà,psporJ.ea,L levantamentos e carga e descarga dos
•~Jlll.'Wriae ...:~poovenientes;Hla.s excavaçõ_e1r:.em galerias e pe>Qós
lpl!IV9. perfurileão de tulflineis serão -pa.gõs'pelos ns. 'i6, 17 e 18
. <la tabella.
.
Art. 24. Quando a wmmi,;são fiscalizadora julgai• conveniente revestir o t.unnel, total ou parcialmente, será feito o
dito revestimento com a alvenal'ia que a Fiscalização indicar.
·
As alvenar~s das testas e as do revestimento até 10 metros,
.a· oonflar das -.estradas, serão pagas oonforme ·a sua classificia.cão
pelos. preoos· da tabe!la annexa, relal.ivos ás obras de arte
.feioos a .000 aberto.
Além de 10 metros a contar das entradas os preços de que
'trata o par1agn-apho ant.1>ri{)r serão augmentados de 10 o/o sobre
o valor da tabella.
Os trabalhos de rejuntament.o, emboço e reboco, e as obras
de ·alvenaria ou concreto, para valletas, drenos e canos de
r. esgoto, dentro do tunnel ou de outra..'\ galerias r;erão.vagos pelos
: p~ços estabelecidos para trabalhos analogos mn outras obras
dê"arle.
·
· ;• .· . O transporte de pedra, tijolo, cimento e .demais materiaes
dé construccão será pago pelos ns. 75 e 76 da tabe!la.
-_ · Art. 25. Quando revestido o tunnel, a abobada do revestimento será coberta no extradorso com chapa dé argamassa
de partes iguaes de -cimento a areia com tres a 3,5 centímetros
de espessura, fazendo-se então as demais drenagens que for~m
ord~adl!IS pela Figoolização. Para es8€ trabaJlho app!i1}3/r-se-ha
o pr.eco 11. 5~ da tabella.
·
· ' Art, 2_6JO espaço comprehei;idido entre o terreno, o extradorso da ábobada e os pés direitos do revestimento será cuidadosamente cheio de pedra miuda de tamanhos diversos, sem
argamassa ou com ella, a juizo da Fiscalização, no maximo
com 30 éentimetros de espessura, não sé levando em conta o
. éxcedente, e será pago pelos preços ns. 71 e 72 da tabella.
· Esse enchimento só será éontado oom 30 centímetros de espessµra n~· maxímo, não se lévando
conta o excesso sobre .
~sta ..espessura: que correrá :por conta da companhia." Esse trabalho será pago pelos. preços ns. 7i e 72 da tabella. O enchi-·
mento argamassado lilÓ será empregado em . casos especiaes,
de.-vendo o mesmo contér em cada metro cubico quatro decimos
de argamassa.
.
,,; :.A argamassa de dous de cal e tres de areia póde ser substitu~.PQ!i, óu~a. si as&hn ordenàr a Fif!~afü.acilo, sendo o preçó
. 4lt!}radojl(I accõrdo com. a tabella. · · ''e
·
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Art. 27. A pedra a empregar, quer nas cantarias, quer nas
alvenarias, terá a necessaria resistencia; sPrá expurg'.lda de
crosta decomposta e de qualquer_outr:a parte menos. resistente~
devendo ser de boa qualidade, sa e isenta <:Je defeitos, e sera
assentada segundo o Jeito natural da pedreira.
. ·
Art. 28. A cantar.ia e a alvenaria são classificadas 1!aS
seguiates especies:
1. Cantaria;
2. Alvenaria de apparelho;
3. Alvenaria de lajões;
4. Alvenaria ordinaria;.
5. Alvenaria de pedras seccas;
(i. Alvenaria de tijolos.
A cantaria e. a alvenaria ns. 2, 3, 4 o () serão feitas com a
mes111a PSpc1cie de argamassa que fôr determinada cm cada
caso, devendo apresentar obr::i massiça, serri vasio ou interstício algum.
A cantaria compor-se-lia de blocos de pedra, apparelhados
em fórmas regulares, com faces planas e quinas vivas, sendo
as pedras assentadas por fiadas de altura nunca inferior a 25
centimetros.
·
A alt~ra de cada pedra será igual á da fiada de que fi.(!;er
parte; :ma largura será de uma vez e meia a trcs vezes a alltlra;
finalnwntn seu cornprimentn de duas a cinco vezp:;; Pssa altura,
conforme a natureza da pedra empregada.
•
As juntas verticaes de duas fiadas consecutivas ·serão
collocadas álternadamente, devendo ter desencontro superior a
dous terços de altura.
Entre os meios fios ou pedras correntes dB cada fiada
empregar-se-hão alternadamente pedras de tição ou tl'avadonros em numero tal que a área de 1sua face apparente seja,
pelo menos, um quarto da área des.sa fiada.
·
'l'aes brlavadores terão para cornprimelnto tres a teinco ·
vezes a altura, ficanqo em bruto, salvo si elles tiverem dous
paramentos á cauda ou parte que exceder á esp1~ssura determinada para os meios fios.
A cantaria, quando empregada iprura cordões e capeamento,
não ficará sujeita ás regras prescriptas relativamente ás dimensões e travamento, devendo seguir-se a esBe respeito o
que estiver indicado no desenho de, cada obra; quando empregada para cunhas e arcos de testas não poderá ter menos
de 20 centirnEtros de metro cubico.
Em abobada a cantaria compor-so-ha de fiadas com dillH'nsões determinadas e geralmente iguaes entre si, quanto
á largura, tomada no sentido do arco, devendo as pedras ser
apparolhadas em aduella com os seus leitos e juntas normaes
á supcrficie do intradorso.
•
.
A cantaria será medida segundo as suas· dirnonsões effe~
ctivas, excluindo-se em cada pedra a cauda ou parte em bruto, ·
~qual será oorta.da.na alvenaria em que estiver envolvida.. . _,

. -· A:r::t. s9.:A.:'fa.rita,:ia ~it~ .á; IOi'~açao'd,e. eunhasr éor-·
/does ..de fa.i.xas,: capeamenoo,, efu.;':~erã; fe,l\a,.de.·pedras apparelbadas a. piçã.o ,a ponteir0':1)u.,e~pro;. n~fa($' apparente.·.Em
cada metro cubfoo dessa cantaria empregar-se-hão cinco centesimos de argamassa. ·
.
Art. 31. As outras pedras de cantaria serão appare:lhadas
· a picão nos leitos, juntas laterae3 e faces apparentes. As faces·
serão ,bem d%emvenadas e o apparelho dos leitos e juntas
será tal que· as pedras quando assentadas não apresentem
juntas de mais de oito millimetr-0s. No metro cubico dessa
' cantaria emP.regar-se-ha um decimo de argamassa. A cantaria
será paga pelo preço da tabella n. 28 ..
Art. 32. A alvenaria de apparelho será feita com pedras
de fórmas rectangulares, faceadas a marlello cortante ou a
picão nos leitos, juntas lateraes e face apparente, sendo as. sentes por fiadas de altura nunca inferior a 15 centímetros; o
· trabalho de lavagem será tal que todas as faces, mesmo do
lado do tardoz, fiquem sensivelmente planas e pelo seu contacto, .no assentamento das pedras, não produzam juntas
maiores do que 12 millimetros.
A altura de cada pedra será sensivelmente igual á da
fiada de que fizer parte; a sua largura não será inferior á altura e seu comprimento será de duai;i a cinco vezes essa altura, conforma a natureza da pedra. não se admittindo, comtudo, pedra. alguma de volume inferior a tres centesim'(}S de
metro cubico.
'f'
.;~Entre os meios fios, alternadamente,
empregar-se-hão
travadouros em numero .tal que apre.sentem em sua face ap,
pa~ente, Pelo menos, a quarta, parte da área. da . respectiva
fiada.. .
' ' ·, '· ' '
Sempre que fôr possível, os travadouros atravessarão a es•
pessura do muro, de<endo elles ter ordinariamente o comprimento de tres a cinco vezes a altura.
Quando essa alvenaria fôr empregada em abobada, as pedr11s serão de aduell&o, cujos leitos e juntas serão normaes á
~
superfície do intradorso.
·
Essa alV'6ll8a-ia será paga pelos preços ns. 22 e 23, segundo
a occurrencia. que se der em relação (\O .seu emprego. · ·
.... Para cada rr.etro cubico dessa alvenaria empregar-i;e-hão
15 centesimos de argamassa.
Art. 33, A alvenaria de lajões será construida com pedras duras, desba-stadias em fórma. de lajões, de modo a apresentarem leitos sufficienternente regulares para o bom assen. tamento em camadas horizontaes, devendo os lajões ter, no
minimo, a altura de 30 centímetros e o volume de 20 cente..
sirims de metro cubico.
·... Quando empregados em massiços de fundação, os lajões
de ·duas camadas consecutivas cruzar-se-hão entre si e terão
·as juntas desencontradas, pelo menos, de distancia igual a. dous
. te1')os da altura da camada.
.
Quaftdo em ic:onstrurção ou revestimento de muros,
·juntas que OOl;'l'em pam cima serão do mesmo modo desenoon, ~e entre as lages tongitudinaes.de eada uma camada as.1eJ?.taf-:a....~:~ya<lQurce..~m quaniidade tal que a 'área de SU!:\
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parte da área da respectiva ca-.,;

~ts tr~Z'~~~;~~; t~~)~~ii7*:fi~~~nt~ de. com~rim~n~ iref
a. cinco vezes a altura e, sempre que fõr possível,

atravessarão~

a cspessnra do mesmo. ·
•
Os la.iões serão desbastados na face apparente, de modo
:i co1111Hlt·-se convenientemente o paramento, no qual não
~e admittirão calcos nem desigualdades pruuunciadas. Em cada
metro cuuico dessa alvenaria serão empregados 15 centesi- ·
mos de argamassa.
Quando essa alvenaria fôr empregada em soleiras o capas
de boeiros, as faces das juntas dos lajões serão desbastadas dti
modo a unir-se convenientemente.
, As juntas das capas serão tomadas com lascas de pedra
e argamassa de dous de cal e tres de areia, afim de ficar vedada a passagem á terra sobreposta.
. O mesmo enchimento será feito nas soleiras, Quando exigido.
Pelo trabalho de encher as juntas não se pagará preço
algum suvplementar, por isso que se acha elle comprelwndido
no preço da alvenaria.
Essa alvenaria será paga pelos precos ns. 26 o 27.
Art. :!4. Alvenaria. ordinaria. Essa alvenaria será feita
com pedras duras e apropriadas de tamanhos irregulares, não
· se admittindo, porém, excepto para as obras de pequenas dimensões ou para calcos, pedras de volume inferior a tres· cen- ·
tésimos de ~metro cubico e cuja grossura seja menor q~e
0'",15.

.

As pedras r.cdondas e seixos rolados em caso nenhum
serão admittidos; assim tambem não se permittirá o emprego
de enchimento com pedras de crfacão.
;
As pedras serão desgalhadas e cortadas a mart-ello.
Os leitos serão toscamente féitos a martello.
Depois de molhadas as pedras, serão assentadas em banho de argamassa e ahi comprimidas com o malho de madeira,
fazendo refluir a argamassa até tomarem uma posição fixa,
sendo em seguida calcadas com lascas de pedra duras.
A ollra será massica, sem vasio ou interstício algum.
Em cada metro cubico dessa alvenaria serão empregados
32 centesimos de argamassa. Essa alvenaria será paga pelos
preços ns. 20 e 2f, conforme fôr emp.regadia em alicerces ou
DlUI'OS.

Art. 35. Alvenaria de pedro secca. Essa alvenaria de pedra secca será executada nas mesmas condicões que a alvenaria ordinarla, com differenca de não leval' argamassa, devendo, portanto, ser feita com o cuidado que essa circumstancia exige ..
Essa alvenaria será paga pelo preco n. f9 da tabella. Oada
metro cubico deverá conter 68 centesimos de pédra.
Art. 36. Alvenaria de tijolos. Esta alvenaria será feita com
tijolos dnros. sor:<1ros, hem qneimados, mas não vitrificadvs,
de f6rma redangular, com facl\s planas e quinas vivas.
Cada tijolo terá o seguinte volume: 0"',27 X om,13 X om,06.
Os tijolos serão assentados oom regularidade, não devendo
is juntas ter mais de um centímetro.

•
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duas f1adas-t conseWtrvas. ·'. ;·t·''tl'."' ":
. ·A alvenaria dé tijolos será paga pelos preços ns. 24 1e 25 da
.tauclla.
·
·
, .. _ ·.
·
A argamassa empregar-sc .. ha na proporção de 20 ccnlcsimos para cada metro cubico de tijolo.
. ;.1 Àrt. 37. ·Concreto. O concreto será Jeito com pedras de
grande dureza., quebradas de modo que.,passem em um annel
de quatro centimeíros de diametro,,e.•misturadas com argamas:sa composta de cimenf-0, e al'éia tine· eru!Jrará na proporção
.média de 50 %•
,
.
Os seixos e fragmentos de pedras para composição do
:conm;eto serão expurgados de todos os detrictos, materias te.r:·;rosas e outros quaesquer corpos estranhos .
.,
O emprego do concreto terá logar seguidamente á sua
preparação· e será inutilizado todo aquclle que não fôr cm. pregado no mesmo dia.
: ..,.. ~·:i:'O concreto será pago pelos ns. 53 e 5!1 da Labella, e por
:'outto preço calculado conforme a sua composição.
:f' Art. 38. Além do que se refere á cantaria, a companhia
'fará ·apparclhos ·de iparamento onde determinar a Fiscalização.
Conforme o acabado a dar nesse t.rabalho, será elle pago
. pelos preços ns. oo e 66 da tabella.
>•' · Art. 39. Para se proceder á refeiturà das juntas, essa'! serão
"descarnadas na profundidade de dous ou tres centµnetros, dcV!Nldo ser escovadas e humedecidas na occa.sião de ·empregar-se
·a .argamassa; a qual será applicada sem emplastar ou manchar
··a face das.pedras. ou tijolos.
: .. :· · ·. · • · .
;\ .• : Este trabalho sera pago pelos pr'ecos ns. 42, 43, H e 45 da
. tabella. ·
·
·
··
\:.: . .,:c,,Para· cada metro quadrado de rejuntamenlo contám-sc cinco
.· millesimos de metro cubico de argamassa.
'•.i, . Art. 40. Emboco e reboco. O rebooo será feito de uma. só
·~,mão .. ou será precedido de wn emboeo, oonstituindo ambos os
. trabalhos.um só objecto de pagamento. O 0mb<>ço e Teboeo terão
dous centimetros de SI'Ossul'la, de fórma que ambos corre' spondam a dous centesirnos de metro cubiro de al'gamassa a
~mpregar-se para cada metro de obra. ,
·. ·· · Os preç.os ns. 33, 34 e 35 applicam-se ao conjuncto do
emboco ·e reboco.
·
· ·' Art. 41. Argamassa. As argamassas serão compostas de cal
:.e areia, de cal, cimento e areia, da cimento e areia e de ci:·mento puro; tudo nas vroporcões indicadas na tllibella de preç;os
,; nsj55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e, 64..

,

},. ' "~ A cal, s.erá ~e pedr!\ d8: melh~n:: qualidade. ,,
, .
': ;:
A areia sera de grao f100 e igual de quaflro milfimekos a
"'.cb.\tio de·eímillimetros de grossura,· conform~. o fim a que fôr
·.destinada.
'•, ~·-~ O'ciníento será da melhor qualidade e segundo as necessi'.~a!).es das obras; será empregado o de pega rapida, mediana;~~-qte rl;\pi<!a ou df'. P!:Jga d.emorada.
1 ·,""~....ã~.t.~er·á· ad·m· 1tt1~0. cimento algum. que nã~ comprimido.._
; ~.·~
~ ~!1-~de.,,~;~:ºº .~.1l?~~amm~~ ~o.r ~etr·~· c,u]Jico:· e deixe de;

h~siduo mais úe 20. % de seu peso em uma peneira de 900 malhas
por ceutimetro quadrado.
·
Os preços ns. 13 e 7-i c,omport.am sómente o quebramento e
pl'eparn da p1•dra. não sp acl!a11do iit1·.luida a l'xlracção da
mesma.
Pedra quebrada para o concreto será expurgada de lodos
os dl'l rictos, 111aterias ler rosas e outros corpos .exlrauhos.
Art. !1~. Enr•oe.amento. Us preços ns. 68 e 69 da tabella
applic.am-se ao traoalho dt• (•xtrahir, carregar, descarregar,
quebm!l' i>edrns (~ ('Jllpregal-as nos enrocamentos, .1ogadas ou
ari·urnadas.
Nos preços dos enrocamentos estão incluídas todas as despezas, menos as de transporte da pedra, que serão pagas pelos
ns. 75 e 76 da tabella.
Art. 43. O leito da estrada, das valias, etc., bem como os
seus taludes, serão ca.Jçados ondo fôr necessario, !~om ped1·as
de cinco millesimos a cinco cenlesimos de metro cubico bem
aleitadas, desgalhadas e toscamente affeiçoadas na fórma conveniente, expostas com cuidado, tendo as juntas cruzadas, devendo, alt•m disso, ser batidas a malho de calceteiro.
J<:sse trnbalho será pago pelo n. 70 da tabella, no qual estão
incluídas todas as despezas, menos o transporte da pedra.
Art. 44. Nos Jogares julgados convenientes serão os taludes das ci\vas e aterros revestidos com leivas postas de chapas
ou ti«;fw, em fórma de loorilho, com as juntas cruzadas, dev011do as lPivas fil'<it· perfeitamente assentadas, corno tami.Jem ser
fix-t~das <'Olll estaquinhas, quando isso fôr necess!lrio.
A este trabalho correspondem os preços ns. 1V1 e 145 da
tabella.
A1·t. !15. Quando a Fiscalização determinar, serào as pedra'!
empilhadas em montes regulares e esse trabalho será pago pelo
preço n. 146 da tabella, devendo ser applicado ao volume real
da pedra.
· ,\<rt. !1ô. O só lo sobre que tiverem de ser assentadas fundações para as diversas obras, taes como : viaductos, pontes,
pontilhões, boeiros, etc., será estaqueado, quando assim fôr
preciso.
As estacas serão de madeira de lei, bem sã, bem direitas..
roliças e simplesmente descascadas ou falquejadas em quatr.o
faces, devendo então ser inteiramente isentas de alburno.
As estacas roliças terão de om,25 por om,30 de diametro e
as estacas lavradas a esquadria de Om,25 por Om,25 a Om,30 pol"
Orn,~10, sPm contar-se o alburno.
A cabeça de cada estaca será armada com uma braçadeira ou annel de ferro, que depois poderá servir em outras ;
a extremidade inferior será aguçada e calçada com uma ponteira do mesmo metal.
.
Considerar-se-ha cravada uma estaca quando não enterrar-se mais de om,01 por applicação de 10 pancadas de um macaco de liOO kilos, cahindo de 3"',60 d'.l altura, ou por applicação
de 30 panciadas do mesmo macaco cahindo de um metro de ai.,.
tura.
Poder
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. . Si às ·e8taeas; depois de ent.errftdàs 'i.2:met.ros, nâo apreseri. tarem a nega referida, a Fiscalizacão poderá ajustar com a -0ompanhia, ou fazer executar, por modo que julgar conveniente, 1>
estacamento com estacas <le maior comprimento.
l•'ica, porém, entendido que a companhia terá de fazer a
. estacaria pelos preços da tabella, até o limite de U metrns de
estaca enterrada, si a Fii:tcalizacão prescindir das cowliçües e~ tabelooidas sobre a nega que ellas devem apresentar.
As estacarias são pagas pelos preços ns. i5i e 158 da labella. Esses prccos comprehendem, além do custo das estaca,;,
as despezas do seu transporte até o Jogar da obra, as de preparai-as, craval-a.s e aparai-as, como tambem o custo das ponteiras e braoadeiras de ferro e do seu assentamento e as demais despezas que forem necessarias para a execução das
~staca.rias.

Art. 47. Gradeamento pal'a fundação - Quando flir con. veniente as estacas serão cravadas e cobertas por um gradeamento de madeira de lei, formado de longarinas, presas
com entalhe aos topes das estacas e de travessões munidos
com entalhe e prosos ás longarinas e ás estacas por meio de
. cavilhas de ferro de o..,025 de dia.metro.
A madeira será falquejada pelo menos em duas faces
opposLas, formando, livre de alburno a esquadria de 0'",25 por
Om,25 a Om,30 pol' om,30 conforme fôr necessarío para as long:Oinas como para os travessões, e 0"',25 por oro, i3 ~a om,30 por
0"', H para as pl'ecintas.
Os gradeamentos serão pagos pelo preço 159 da tabella, o
qual oomprehende além do custo da madeira, de seu tl'ansporte até o Jogar da obra e da sua preparação, o da arrumação
e assentamento das g!'ades e o fornecimento das cavilhas, parafusos e arruellas.
A:rt. 48. Obras de madeira -As obras de madeira, conforme as. suas dimensões e emprego, serão pagas pelos pre. cos da tabella de ns. 78 a i 13, sem outro preço supplementa1'.
Art. -19. Cobel'turas de edifícios - As obras comprehendidaa sob este titulo serão pagas pelos preços da tabella especificada nos ns. de 1 H a 1i 7, sem outro preço supplemcntal'.
Art. 50. Obras metallicas - Os trabalhos comprehendidos
sob este titulo serão pagos pelos preços da tabella. de ns. 118
a 125, sem outros pl'eços supplementares.
Art. 51. Via permanente, trilhos - Os trilhos a importar
para as linhas serão de aço, de typo Vignole e de peso de 32 kilos
por metro corrente.
Lastro - O lastro, quando fôr feito de pedra brita.da, será
pago pelo preço n. 74 da tabella inais o preço da extracção da
pedra além de 300 metros.
O lastro, quando de ~asoolho, O.l'eia grossa ou commum,
extrahido dos cortes, será pago pelos preços ns. 126, 127 e.
128 da tabella.
. . Dormentes - Os dol'mentes serão de madeira de lei, not.adamente de aroeira, ipê, cabíuna e angico vermelho, além
d~ out.ras madeiras em boas condições de resistencia e dura-
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'çáo. Serão pago~ pelos precos ns. 129 e 130 da t~b!.llll). nos
·quaes está mclu1da a despeza de transpoi:te; · ··
,_ ,.,,, ,i: ··i~~Assentamento de via pem1anente - Esae UYenta~en.to
será pago pelo pre\O n. 131 da tabella.
.
-',
Al't. 5:!. Montagem das superstructm·as e pilares metallicos
tias pu1ll,•s, y iaductu,.;, tauque>:l ti" fel'l'O e gil'adore~.:
Andaimes - Na const1·ucção dos andaimes para. montagem
das pontes serão escolhidas madeiras pedeitamenle seccas,.
rectas; sem nós e outro~ quaesquer defeitos que possam prejudicai· sua resistencia.
Todas as peças poderão ser feitas com madeira roliça,
descascada, mas apparelhadas nas juntas. As superfícies que
tivernm de ficar em contacto serão lavradas, de modo que a
j uucção das peças seja a mais perfeita possível. Os esteios,
1.;ruzes, travessões, chapuzes, etc. serão ilillteirieo::1. Todos os
parafusos deverâlo ser assentados sobre arruellas.
Cravação -A cravação será feita com estampa e martello de cravar que serão de ·t a 9 kilos, sendo o primeiro empregado ao princípio da operação e o segundo para terminal-a.
Todas as peças que não se ajustarem perfeitamente serão
préviamente desempenadas. Acates de cravar qualquer .rebite,
a chapa ou barra de !erro serão batidos urnas contra as outras•
com rnartellos de 4 kilos, de modo que haja perfeita união
e justapos~ção enll'e ellas. Os rebites serão collocados quentes
e, na occasião da sua collocação, a sua temperatura dewrá
ser de vermelho-branco. '1<'i1ncta a collocação <levem ·representar a cõr vermelho-escuro.
Depois de collocados, os rebites devem satisfazer as seguintes condições:
a) as cabeças devem ser hemisphericas e conccntricas com
o eixo;
b J chocados, devem produzir um som cheio e igual para
todos;
e) as cabeças não devem apresentar fendas nem falhas;
d) entre as cabeças das peças que os rebites ligam não se
devem notar vasios.
Nenhuma peça será crJ.vada desde que se reconheça ter
qualquer defeito.
Pintura - A pintura consistirá em tres mãos de tinta, com _
oleo de linhaça, sendo a primeira de zarcão inglez n. i e as
outras duas de alvaiade de chumbo. A camada de zarcão será
dada antes da cravação da ponte.
Não se dará uma mão de tinta antes que a anterior esteja
completamente secca. A tinta será estendida com todo o cuidado e de modo que cubra completa e uniformemente a camada
anterior.
A montagem das superstructuras e pilares nwtallicos das
pontes, viaduclos, tanques de ferro e gyradores sel'á paga pelos
preços 13.9 a 143 da tabella. Nesses preços está comprehendida
o custo das madeiras para os andaimes e sua montagem.

, -, Krt.

~3; Linha teJegraphfoa ...:..:A.linha telegraphica será de'
ferro zincado de quatro<mjJJirnetros·~de·,e~pessura. e os postes
s&rão da madeira ,de lei falquejada, de ferco fundido, de trilhos
velhos.
.
"
.
O assentamento da linha será pago pelos precos ns. 137
e 138 da tabella.
·
Art. 54. Cercas - As· cel'CaS com arame torcido ou farpado,
com postes de madeira para cercar a linha ou pateo da estacão serão pagas pelo preco n. 136 da tabella.
" As cercas serão feitas 1com moirões de madeira de lei, distanciados, no maximo, de 3m,50 e tendo de altura fóra da terra
1m,60.

A cerca terá cinco fios.
Art. 55. Material rodante - O material rodante será fornecido de accôrdo com os typos que forem iapprovados pelo
Governo.
·
.
Art. 56. Ao preço do material fixo e rodante importado d 1
estrangeiro será addicionada ~ bonificação de 10$ por tonela-da, a titulo de indemnização pelo excesso de frete, seguro e
despezas accessorias, cobrad,13 para os portos da Victoria ou
Rio Doce, Estado do Espirito t:anto.
,.
Art. 57. Para a construcção das linhas da companhia, poderá esta fazer o transporte de material de construcção por
via fluvial ou pela Victoria. Esses transportes só serão feitos de
aoc.órdo com a ~·'i~ealização e serão pagos pelo preç-: de n. 77
da 'labella annexa.
Art. 58. As instr1wções e especificações para as installa~
iç;ões electricas .'lerão dadas pela Fiscalização, de aklCôrdo com os
preceitos mais modernos estabelecidos para os trabalhos dessa
natureza.
·. ·

ANNEXO N. :1 ··
Modelo do3 boletins mansa.as de trafego e construcção, a que se
refere o periodo final da lettra a da clausula. XL deste contracto

TRAFÉGO
MODELOS

Boletim mensal
l\Iez de .................. de f9 .. .

Estrada de Ferro de .•.......................•.....•.••••
Extensão cm trafego ........... .
Total da receita .............. ,.
To ta 1 da despeza .............. .
Viajantes de fª classe .......... .
Viajantes de fª classe .......... .
Viajantes de 2ª classe .......... .
Viajantes de 2• classe .......... .
Animaes trinsportados ......... .
Animaes transportados ......... .
Telegrammas particulares ..... .
Telegrammas particulares ....••
Telegrammas particulares ...... .

Numero
Producto
Numero
Producto
Numero
Producto
Numero
Palavras
Producto

niu:iu10Ílt'At ri'.!llPORi'Xi>u
.

"

.~·.

"'"

...

Peso em
kilogrammas
Fumo .. :: •••.••.•.........•.
Café ...•...•.••..•..•...•...
Assucar ..•. ~ ............... .
Borracha .•..................
Cacáo ...................... .
Algodão .....••..............
Caroços de algodão •...•......
Caroços de mamona ......... .
Sal .........•........•.•.....
Xarque .•.........•..........
Bacalháo ....•..• ; .......... .
Farinha de mandioca, ....•.•.
Farinha de trigo ....••.•• .' .. .
Milho ....................... .
Feijão .......• , .....•.....••.
Arroz •.................•..•.
Vinho ••....•........•.••.••.
Virlkgre ..•. ; .•..••..••.••••.
Couros ...••..•.•..•••.•••.• ,
Pelles .....•.•.••...• ·••••• , •.
Kerozeoe ................... .
Mà.dêiI'll.s ...•....••...........
Tijolos e telhas ............. .
Pedras .•.•.•••..............
Cal. .................•......
1''azendas .......••...........
Lenha ....•...••..•..........
Carvão vegetal .............. .
Carvão de pedra ............ .
Ferra~o~s ......•••. ,. ......•.
Espec1ar1as .......••....•....
Dormentes .................. .
Arame farpado ............. .
Piassava ••..••••....••.....•.
Aguardente .•.•..............
Diversos •••••••••.••.•.......

Prodncto rm
réis

. Ui1
;7:·àl.CEITAS DAS .ESTAÇÕES

Estações

A............. .

B ............. .

e............. .

D............•.

E............. .
F ............. .
G............. .
1. .. ...•......•.

J .•.....• ~- ....
K .•.•..• : . ..•.
L ....... ...... .
M ............ .

Totaes ..... .
Observações .••.....•......•...•....•........... · ... · . · · · • • • •

MOVIMENTO

Numero
Trens
Trens
Trens
Trens

Percurso

mixtos .. , .............•......... ·.
de carga .......•.................
de lastro ....................... .
especiaes ............... , ....... .

Consumo do combustivel por locomotiva-kilometro ....•....•.. ,.
kilogrammas.

-"OFFICINAS •.
lfJ

~

No mez ••••••••..•

>
-~

8o

<.>

o

....::i

Em serviço de trafego n ... .
Em serviço de lastro n ..... .
Em reparos geraes n ...... .
Em reparos ordinarios n ... .
De promptidão para o serviço n ................. .
Encostados 11 ••••••••••••••
CONSERVAÇÃO

Dormentes snbstituidos .................. .
Triihos novos substituidos ............. , .. .
Trilhos velhos reempregados .............. .
Partifl!sos substituidos ................... .
Talas de jn11cção substituídas ............. .
Grampos substituidos .................•..•
Lastro de pedra britada ...... , .......... .
Lastro ordinario (areia ou cascalho) ....•...
Barreiras removidas ............•.........
Alargamento ou composição de aterros .....
Pessoal da conservação (feitores e trabalhadores) ........•........................
Numero médio por kilometro ............. .
He\ação das madeiras empregadas nos dormentes ............................... .
Descal'l'ilamentos no mez ................. .
Idem idem ................. , ........... .
Idem idem ....................... .' ..•....
Situações kilometricas dos descarrilamentos.
Vehiculos ~stragados .....................•
Informações sobre o estado da locomotiva na
occasião do descarrilamento ......•......
Idem sobre o estado da linha (na occasião do
descarrilamento) ..................... .
Dias em que os trens partiram atrazados
· (com a dift'erença do horado) .......... .
Dias em que os trens chegaram atrazados
(com a ditferença do horario) ......... .
~ausas dessas :alterações ........•.........

Numero
))

))
))
)>

))

M3
))

))

"

Numero
Datas
Causas
Numero

RELAÇÃO DAS OBRAS NOVAS NAS LINHAS EM TRAFEGO COM OS PRECISOS DETALBllS
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(Assignatnra)
BOLETIM

MENSAL

Mez de ...•. : •....••.... de ili ...
Prolongamento ou ramal.de ..........•.••.•••••.•.••.•
Construcção

Cúpia do perfil de locação rom indicação do progresso d·as obras
no mez e mais as qnantidadf's clf\ obras feitas sobrr os seguintes
titnlos:
Roçado, limpa e destocamento ..................•..... l\F
Movimento de terras:
Terra ............................................... l\P
Pedra solta ....................•.................... '"
Excavação para fundações ........................... ,,
Alvenaria em obra de arte: ·
Pedra secca ............... ; ........................ l\P
Ordinaria (cal e areia) ................................ ,,
Alvenaria (com cimento) ............................ .
Alvenaria de lajões ....· .............................. ,,
Informações sobre as obras feitas, no mez, em edificios, teleg1·a~
phos e via permanente.
.
Relação das qualidades de madeira empregadas em dormentes.
Situação das pilhas dos d01·mentes acceitos .

....... .......... .... .. ....... .. . ...... ····· ...... ' ............ .
......... ...... ············ ...................................... .
........
.. ..... ... . .... ······· .............. ········· ... ········
................................................................
..... ....... ······· ............................................ .
........... .... ......... ·······. ········ ...................... .
................ .... ······ ........ .
(Assignatur_l\)
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DECRETO N. 9. 172 -

'

4

DE

DE DEZEMBRO DE

1911

Autoriza a revisão dos contractos de 15 de outubro de 1908 e 20 do março de
1909 para a construcção o o arrendamento da Estrada de Forro Central
do Rio Grande do Norte.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando das autorizações conferidas pelos ns. 28 e 63, letlra /J)
do art.. 32, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1!HO, o tendo
em vista realizar a construcção do prolongamento da J<;strada
de Ferro Central do Rio Grande do Norte, segundo o projecto
de 1905, de modo a estabelecer a ligação com a rêde de viação
ferrea do Ceará, decreta:
Artigo unico. Fica autorizada a revisão dos contractos
de 15 de outubro de 1908 e 20 de março de 1909, celebrados
em virtude dos decretos ns. 7.074 e 7.186, de 20 de agosto e
19 de novembro de 1908, para a construcção e o respectivo
arrendamento da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do
Norte, de que é cessionaria a Companhia de Viação e ConFõtrucções, mediante as clausulas que a este a~mpanham,
asl.ignadas pelo ministro de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 4 de dezembro de i9H, 90º da Independencia e 23º da Republica.
· H.m\MES R. DA FONSECA.

1. 1. Seabra.
Clausulas a que se refere o decreto n. 9.172, desta data
1
O contracto tem por objecto:

1.º O arrendamento da Estrada de Ferro Central do Rio
Grande dn Norte, actualmente cm trafego entre Natal e Baixa
Verde, com o desenvolvimento de 84 kilometros, com as re!lpootivas estações. eSC!I'iptorim~. armazens, depositas ~ :mais
edificios e dependencias da esbrada.
2. º O 11rrenda1mento dos novos brechas construidos á medida que forem sendo entregues ao trafego, eomprehendidos
entre a estação de Baixa Verde e a cidade de Milagres, no Estado do Ceará, passando por Lages e Caicó e o ['amal de Lages
a Msoou.
3.º .A revisito do traçado no trecho comprehendido entrn
. Lages e Caioó, adoptando a directriz mais conveniente, subor.:.
dinada ás condições technicas mencionadas na clausüla
XXXIII.

, · ··

4. • A .conclusão da :eR~t.rucção:

a) das obras já appÍ'ovàdas para a estação inicial e mais

dependencias em Natal ;
b) do trooho de Natal a Igapó, comprehendendo a ponte
sobre o rio Potengy, a que se refere o decreto n. 8.372, de 11
de novembro de 1910;
·
e) dos troohos de Baixa Verde a Lages e de Lages a Caicó;
d) das obras novas necessarias ao melhoramooto das condições technicas e completo acabamento do trecho em trafego
entre Natal o Taipú e substituição do material fixo neRse
trrniho.
5.º A construcção:
a) do prolongamento de Gaicó a Milagres;
b) do ramal de Lages a Macau.
6.º O fornecimento de todo o material que fôr neressario
importar do estrangeiro para o completo !'stabelecimeuto da
referida estrada de ferro.
II I
O arrendamento é feito pelo prazo de 60 annos, a contar
da data di assignatura do acLua\ contracto de 20 de março
de 1!109.
,. ,•..

III

O preço do arrendamento constará do seguinte:
1.º Das seguintes contribuições sobre a renda bruta:
·a) de 5 o/o da renda bruta até osta attingir 2 :000$, por
kilometro ;
·
b) de 10 o/o do que e:xreder de 2 :000$ até 3 :000$, por kilometro;
e) de i5 o/o do que. exceder de 3 :000$ até 4 :500$, por kiJomet.ro;
·
·
d) de 20 o/o do que exceder de 4 :500$ até 6 :000$, po.r kilometro;
e) de 25 o/o do que exceder de ô :000$ até 8 :00-0!$, pOII" kilometro;
f) de 30 o/o do que exceder de 8: 000$, por kilometro.
2.º Das contribuições de 20 % da renda liqnida que
exceder de 600:000$000.
IV

Para os effeitos do contracto de arrendamento frnrão considerados:
T. Como capital inicial:
i." O actual capital da companhia, organizada para o fim
da exploração da rêde, i,500 :000$000.

:2.• A ca~~ão

inicial de i150 : oou•O!JO~. 1,' .r
3.º o ca:PitàLde movimento; comp1,1~1\dP. em: LOOO}OOO$OOO.
4.º ·Quota 'para organização da compânhià, computada em

150 :000$000.
.
5. º A ccmtiribuicão de 300 :000$, para os estudoo e locação a
que se refere a clausula XXXV, á medida que fôr sendo recolhida ao Thesouro Nacional, nos termo!'! da clausula LXIV;

6.º Esse capital poderá ser eventualmente augmentado
mediante prévia autorização do Governo para oceorrer a des, pezas imprevistas do trafego e da linha com a construccão de
·obras novas e augmento de material rodante, nos termos da
clausula XV.
As sommas levadas á conta de capital serão consideradas
amortizadas no fim do prazo de arrendamento para applicacão ·
do disposto na clausula XXIX.
'
II. Como renda bruta:
A somma de todas as rendas ordinarias, extraordinarias
e eventuaes arrecadadas pela companhia.
ru. Como despeza de çusteio:
Todas as q11() fornm relativas ao trafego da r;;;tra<la de
ferro, á conservação ordinaria e rxlsaordinaria da linha, edifícios e suas dependencias, á renovftção do material fixo e
rodante ; as resultantes de accidentes na estrada, rroubos, inccndim;, seguro e de casos de forca maior; as de administração approvadas pelo Governo e as de fiscalização por parte
deste.
IV. Como renda liquida:
A differença entre a renda bruta e as despezas de custeio
. augmentadas das contribuições pagas pela companhia nos
termos da clausula IH.
V
A companhia receberá a estrada e suas dependencias mediante um inventario que, como o respectivo termo de entrega, será lavrado em duas vias, ficando uma em seu poder
e outra no da repartição fiscalizadora. Sempre 11ue houver
requisição de material ou forem effectuadas obras novas levadas á conta de capital, ou quando se tornar. imprestavel o
material em serviço, não sendo substituído, a ·juizo do Governo,
serão feitos nesse inventario os necessririos accrescimos e deducções. Findo o arrendamento, encampado ou rescindido o
contracto,· a companhia entregará a estrada por essfl invenf.ario, observadas as modificações que elle houver soffrido . .!!;sse
inventario servirá tambem para o recebimento ptllo Governo
e entrega da estrada á companhia, no caso de occuracã,1 temporaria.
Ao material inservivel será dado o de<itino qtw o Governo
determinar.
Paragrapho unico. Além das que foram já autorizadas,
as obras, novas que, a juizo do Governo, fortim ainda necessarias para a· conclusão e melhoramento das condições tochnicas,
'

~

.<'. •,

.
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de··accôi·do:·p~m .as. estip~'ladliS,<ria., ol.ausu.la .X~XIU.do. presente~~.
contracto, do'trech{:l entl.i .~tal. e.. Lag~s,, ~erao, como aquellai!/\•·
lJagas de accôrqo com,'!i\tabella de: preços annexa ao presente·
contracto.
VI
As tal'ifas ou 1weços de transporte e as suas instnicções
regulamentares e pautas serão approv·adas pelo Govümo, uma
vez aprPsPntadas pela companhia.
Essas tarifas serão uniformes para toda a rêde da estrada
de ferro de que trata este contracto e serão diff.c1·euciaes, conformn as distancia8.
Dentro dos seiR mezes da data deste contraelo Pstarão
em v.igor as novas tarifas organizadas de accôrdo com o disposto no primeiro periodo desta clausula.
A revisão dessas tarifas· será feita, pelo menos, de tres
cm tres annos, podendo o Governo exigil-a no caso da companhia não tomar a si a iniciativa da proposta.
Será ella feita por um representante do Governo e outro
da companhia, procurando sempre attender á reducção de
fretes para as mercadorias exportadas pela zona da estrada,
para as grandes distancias e para os artigos de primeira necessidade que sejam importados, bem como para as machinas
deslinadas á industria e á agricultura.
A coIJl{lanhia organizará cstatisticas e memorias pelas
quaes se possa bem avaliar o cffeito das reducções das tari•as
sobn· transportes de mercadorias mais importantes.
Todas as tarifas, quer geraes, quer especiacs, serão approvadas velo Governo e impressas cm um volume que será
posto á venda em todas as est(lÇÕes.
Desde que nos prazos fixados nesta clausula para o estabelecimento das tarifas iniciaes e para a revisão destas não
tenha a companhia feito a sua proposta, o Governo terá o direito de decretar as tarifas a vigorarem provisoriamente,
até que tenha entrado em accôrdo com a companhia.
VII

Pelos precas fixados nessas tarifas a companhia será
obrigada a transportar constantemente, com cuidado, exactidão e presteza, as mercadorias de qualquer natureza, os patisageiros e suas bagagens, os animaes domesticas e os valores
que lhe forem confiad()s1
VIII
Emquanto não fôr cumprido o estabelecido na clausula VI serão mantidas as tarifas ou precas de transporte
actuaes.

IX

A companhia poderá fazer todos os tramportfls por preços inferiores aos das tarifas approvadas pelo Governo, mas,

modo.

diuin
~era!, ~111 prejuízo Deui·.fàv.or ae que~ .quer que
seja. Estas baixas de ·preços só se farão effeetivas. com " oou~
sentimento do Goveruo, sendo o publico avisado por meio de
annuncíos affixados nas estações e ínsertos nos jornaes.
Si a· companhia fizer transporte por preço inferior ao
das tarifas, sem esse prévio consentimento, o Governo podertí
applicar a mesma reducção a todos os transportes de: igual
categoria, isto é, pertencentes ó. mesma classe da tarifa.
Os preeos assim reduzidos não serão elevados, do mesmo
1nodo que no caso de prévio consentimento do Governo, sem
autorização expressa deste, aviJlando-se o publico com um
mez pelo menos de antecedencia.
·
X

Fica reservado ao Governo reduzir temporariamente as
tarifas para viajantes e bagagens e para os gencros de primeira necessidado n.o caso de calamidade e ainda para estes
quando se der falta extraordinaria e carestia de taes generos.
A companhia será indemnizada da irr,po•tancia. dos prej uizos que tiver com essas reducções, deduzindo o seu valol'
das contribuições semestraes por clla dl.\vidas ao ..Governo, ou
recebendo deste a dítferenca, caso Wjo . .sejam as contribuições
de um anuo sufficientes.
·

XI
, Não haverá transportes gratuitos nas linhas da estrada
arrendada sinão para :
Lº Os colonos e immigranws, suas bagagens; ferramentas,
utensílios e instrumentos agrícolas.
2.º As sementes e as plantas enviadas pelo Governo da
União e do Estado e por sociedades, para serem distribuídas
gratuitamente pelos lavradores; os ammaes reproductores introduzidos oom o auxilio do Governo e os objectos destinados
ás exposições officiaes.
3.º As malas do Correio e seus conductores, o pessoal do
Governo em serviço da linha telegraphica e o seu respectivo
material, bem como qualquer somma de dinheiro pertencente
ao 1'besouro Nacional ou do Estado, sob a guarda de um representante responsavel do dono, sendo os transportes effectuados em carros especialmente adaptados para esse fim.
·
4.º O pessoal administrativo, o fiscal em serviço da estrada de ferro arrendada e objectos do mesmo serviço.
5.º O material destinado ao prolongamento, ramaes e obras
de irrigação construidos pela companhia ou á conservação das
linhas arrendadas pela companhia.
.
'serão transportados com abatimento;
De 50 % sobre os preços da tarifa todos os generos enviados pelo Governo da União ou dos Estados para soccorros
publicas em caso de secca, inundação, peste, guerra ou outra
-qu.,lquer <calamidade publioa.
· .·
-~

/ ~ 30 'X°) sobre os. preços da

~rila,

as m®ições de

guerr~

'e 'qualquer rt'wnero de

:

~

; '~

~oldados do.Exercito com seus officiae8

e respectivas bagagens, '.quando

em serviço publico.
l
Sempre que o Governo .-0 exigir, conforme as circumstancías extraordinarias, a companhia porá ás suas ordens todos os
meios do transporte de que dispuzer.
Neste caso, o Governo, si o preferir, poderá applicar as
disposições da clausula XXX.

XII
A co111pa11hia deverá apresentar estudos 1iara os trabalhos
de al)udagem e irrigação que forem determinados pelo Govemo ua zona privilegiada de que trata a clausula XXV, tendo
preferencia com outros concurrentes para execução das o!Jras
constantes dos estudos apresentados e approvados.
Paragrapho unico. Fica além disso a companhia obrigada
a fazer o replantio das florestas que tenham sido exterminadas
para serviço da estrada de ferro e a construir depositos frigoríficos nas estações inicial, terminal e de cruzamento com
outras linhas.

XIII

.

O tr:ú'ego não poderá ser interrompido, salvo casos de

força maiõr, a juízo do Govel'no, comprehendidos nestes.as
determinações do mesmo Governo.

XIV
A companhia é obrigada a conservar com ctddadn, durante o tempo do arrendamento, e a manter em estado de
JH'P•mcher perfeitamente o seu destino, tanto a estrada de
forro e suas dependencias como o material rodante; e, si o
não fizer, será punida; depois de intimada, com a multa do
2 :OOO:Jl, e na de 5 :000$ no caso de reincidencia.
No caso de interrupção do trafego, excedente de 15 dias
consecutivos, por motivo não justificado, o Governo terá o
direito de impor uma multa, por dia de interrupção, igual
a 30 % da renda bruta média verifioada pa;ra o anuo anterior,
e 1rustabelecer o trafego, correndo as despezas por conta da
companhia e occupM!Jdo, para esse fim, a esLrada, de aooôrdo
com o estabelecido na clausula XXX.

XV

A 11ompn11hia roceberá a estrada perfeil.anumte appal'Clhada de Lodo o material rodante necessario ao seu trafego,
obrig·ando-se a augmental-o desde que elle se torne insufficiente para attender satisfatoriamente ao desenvolvimento
do trafego após o recebimento do ultimo tr-echo.
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~VI

A companhia obriga-se a admiltir ou manter, a juizo do
Governo, tl'afego mutuo com as ernprezas de viação fet'I'ea e
fluvial e bem assim com a llepartição Geral dos Tdegrnphos,
na fórma das leis e dos regulamentos em vigor e de conformidade com as normas adoptadas na Estrada de FeITo Central
do Brazil, e a estabelecer percurso mutuo com as estradas
de ferro a que fôr applicavel, conforme as disposições adoptadas em outras estradas de ferro, submetlendo os respectivos aceôrdos á approvação do Governo.
XVII

A companhia obriga-se, igualmente, a cumprir as disposições do regulamento de 26 de abl'il de 1857 e, bem assim,
quaesquer outros da mesma natureza que forem adoptados
para a fiscalização, segum11ça e policia das estradas de ferro,
prestando promptamente á fiscalização os meios que forem
exigidos pelos chefes para as diligencias que julgar nece:;;sarias
ao serviço e expediente fiscaes .
• XVIII
t- As despezas de fiscalização da construcção s~riio pagas
pela companhia, por conta do Governo, recolhendo ao Thesou1·0 Nacional a quantia de 100 contos de réis annuaes JJOI' semestres adeantados e que lhe serão restituídos nos termos da
clausula XL V.
As despezas de fiscalização do trafego, uma vez terminada
a construcção, serã"o pagas pela companhia, por conta do
custeio, nos termos da clausula IV, n. III, recolhendo para
esse fim ao Thesouro Nacional a quantia de 50 contos de réis
annuaes por semestre adeantados.

XIX
Sempre que o Governo entender, mandará extraordinariamente inspeccionar o estado das linhas, suas dependencias e material rodante.
O representante do Governo será acompanhado pelo. da
arrendataria e estes escolherão, desde logo, um desempatador,
decidindo a sorte entre os dous nomes indicados, um pelo
representante do Governo e outro pelo da arrendataria, caso
não cheguem a um accôrdo .. Dessa inspecção lavrar-sc-ha
um termo, consignando-se os serviços a fazer afim de. assegurar a boa conservação da estrada, regularidade do trafego,
bem como fixando-se os prazos em que elles devem ser
executados.
. A arrendataria fica obrigada a dar cumprimento ao que
lhe fOr · determinado nesse termo e nos prazos esta tu idos;

H37
K~Pã~ ~ dazen,dó,, ,"!'J'!i .m\1.~La.' aa.• e; nQ;tO$ .prazos serão marcados:

Governo: .. ;~ .. t · ... i· ·''P.'·" · . · .· .· .
,•, · A falta de cumprimento uentro ue novo prazo será punida
com a rescisão do contracto, a qual será declarai.la JJur decr:eto,
iwlepeudeute de acção ou interpellação judieial, perdendo
a companhia a caução e uão tendo direito a indemnização
alguma, mas. apenas ao pagamento do capital reconhecido
pelo Governo, deduzida a parto amortizada.

~'venr

XX
A companhia obriga-se:
I.º A exhibir, sempre que ll1e für exigido, os linos do
t'eceila e despeza de custeio da c•strada e seu moYimento, a
prestar todos os esclarecimentos r informações em r<dação
ao trafego da mesma Pslrada l]LW forem reclamados p('lo
Governo, p<>lo rngeuhPiro fiscal pot' parto do mesmo Gon•1·110
ou por qtrn !quer agente dt>slP deY idamente autorizado, e bem
assim a t•tt!!'ogar se!fü'sl 1·al1uente ao supradito fiscal um relatorio t~irt:umsl.aneiado do estado dos trabalhos ern construcção e da t~statist.ica do trafego, abrangendo as despezas de
custeio conYenieutemente esrwcificadas, o o peso, volume,
natureza r qualidade das me1·cadol'ias t.raT1sportadas, com
declara~·ão das distancias médias po1· ellas percorridas, da
receita de ~ada uma das estações e da estatística de pasSigeiros, estPs deYidamente classificados, podendo o Governo,
quando !'11teuder co11Yenie11te, iudiear modelos para as informações que a compauhia tem de prestar-lhe regulament.armenl<', iue lusin~ bof Ptins mensaes, em duas vias, pelos modelos a que se ref Pre a clausula LXV.
:?.º A acceitar ~01110 definitiva o sem recun;os a decisão
do Gon~rno sobre as questões que se suscitarem relativamente ao .uso reciproco das estradas de ferro que estiverem
a seu cargo ou pertencerem a outra Pmpreza, ficando entendido que qualquer accôrdo que celebrarem uflo prejudicaní o uireito do (\overno ao exame das respectivas estipulações e á modificação destas, si entender que são offensivas aos interesses da União.
3. º A submetter á approYação do Governo, antes do
começo do trafego, o quadro dos seus empregados e a tabella dos respectivos vencimentos, dependendo igualmente
de autorizaç.ão e approvação delle qualquer alteração posterior.
4. º A não exercer commercio na zona da estrada.
XXI

Verificada a fiel execução do contracto de oonstruéção,
serú entregue á companhia, por occasião do ultimo pagamento definitivo, a caução depositada no 'I'hesouro Nacional para garantia do mesmo contracto, cem cxcepção da
importancia de 150 :000$, cm dinheiro ou apol ices da divida
l'odor fü:ccutirn -
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XXII
A companhia ficari'' constituida em móra. iiiso jure e
obrigada por i~so .ao pa~amenlo do juro de 9 % ao anno, ;;:i
não J)a!gar dentro de 10 dias da tomada de contas as quotas
de arrendamento de que trata a clausula UI, ou si não pagar no prazo de 10 dias do inicio do semestr1:., a respectiva
quota de fiscalização de que trata a clausula XVIII, ou dentro de 10 dias da entrega da guia de recolhimento as multas
que U.Je forem impostas de accôrdo com o contracw.

XXIII
,

A renda bruta da anendalaria e a .caucão a que se re-

Jere. a clausula XXI respondem pelo pagamento das contl'ilmiçõcs e multm; estipuladas no contracto.
As contribuicões e multas poderão set' cobradas executivamente, nos termos do art.: 1'>2~ let.trns b· e e, parte V, do
. decreto n. 3.084, de 5 de novembro de 1898; caso não sejam
pàgas nos prazos marcados.
Para estes pagamentos o Governo poderá fixar prazos deft(1itivos e, si decmTidos estes não quizer proroglti-os, poder~
dC prono direito declarar caduco o contracto, independente de
inlerpellação . ou aoção . judicial, sem·· que !\ ar1-ondataria tcn!1a. •uil-e.it.o+a ~, ind~mni•cáo • alBUIJl_B_J:_.,.01. perden.do eUa, · além
·disso. a oauoão de 11ue,trata 1\ olau.u1a~XXli·'<·'"• ·'·
·
'

•
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XXIV
·

· i· E' concedido á anendataria durante o prazo de~tc arrcndainentl): "
<t) .o dir~ito de desap,ropriaçíio por utilidade 1mulica, na
fórma da lei, dos terrenos e bemfeilorias que se tornarem necessarios á estrada;
b) isenção dos direitos do importação o das demais taxas
àccessorias para os rnaleriaes Que l.mporLar . do estrangeiro,
oorno os que o i;ão dircctamente pelo Governo e destinados á
mesma eslrada;
.
e) preferencia para a construccão, uso e goso dos prolon..
. gamentos e· ramaos que concorrerem para o. desenvolvimento
do trafego, respeilados os direitos adquiridos por concessões
anteriores.
Paragrapho unico. Sendo fedoraes os servicos a cargo da
coutractanto, estão e!les . isentos do pagamento de impostos
est.adoae& ·e n;mn\cipaes: ·
· ··

··~

xxv

'· · . •.Pur.anl.e o tempo do arrendamento o Govet:no não concederá nenhuma estrada do ferro dentro de uma zona de 20 kilo•

•

1

•

•

•
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·~~Oi! pa1·a1c~da làd<f.di:>'tàii:o µa:ae que se trata e na mesn1~'
doeta. . . , · , .,, , . .
. .
. · ., ..
O Governo reserva-se, porém, o direito do· concedm· outras
estradas ue ferr·o que, tendo o mesmo ponto de pari.ida e dircct,;ões diversas, possam approximar-se e até cruzar a linha
arre11dada, comtanto que, dentro da referida zona, não recebam
geueros nem passageiros.

~hrecçao

XXVI

O Governo potlerá fazer, depois de ouvida a cumi,ianhia,
concessão de ramaes para usos particulares, partindo das estações ou de qualquer ponto da linha arrendada, sem que ella
tenha direito a qualquer indemnização, Ralvo si houver auguwuto evontual de despeza de conservação.
'l'odas as obra!! defmitivas ou provisorias necessarias para
c:bter neste caso a segurança do trafégo serão feitas sem onus
para a companhia.
XX VII

Todas as indemnizações e despezas motivadas pela conser\ acão do trafego e reparacão da estrada de ferro correrão exclusivamen~e e sem exc~~~ão por conta da companhia.

XXVIII
A companhia arrendataria fica obrigada a promover a
vovoar.;ão das terras marginaes ou proximas ás estradas,
corno ficou estabelecido no decreto n. 6. 533, de 20 de junho
de 1()07, clausula VIII e seus paragraphos, referentes ás linhas
de concessão da Companhia .Estrada de Ferro S. Paulo ao nio
Grande do Sul.
:'. · .~ ..

xxrx
O Governo poderá fazer a encampação do contracto depois
de 31 de dezembro de 1945; a indemnização correspouderú
neste caso a 25 % da renda liquida média annual vorificada
no ultiruo quinquennio; multiplicada pelo numero de annos
que faltarem para a terminação do arrendamento e mais o
capital fixado, nos teqnoo da clausula IV, deduzida delle a
compelente amortiz.ação, calculada pela formula:

(t+0,06)n-t

A=a.-----

0,06

8e11do 11 o capital primitivo, a a dotação· annual da amortizaç:i.o P n o. numero de annos do contracto e a - A a taxa de
amortização.

.~

Fica entendido ·que a-presente. clausula 1so ·;é''~ÍnÜcàveÍ
nos casos ordinarios. e que não abroga o direito de desap1·0priação por utilidade publica que tenha o Estado. ·

xxx
O Governo poderá occupar temporariamente a estrada.
Neste caso pagará á arrendataria uma indemnização igual á
média da renda liquida nos períodos corrcspondentrs no quinquennio precedente á oocuvação ou nos annos antedot·es, caso
não haja decorrido ainda um quinquennio, ou ú média da renda
liquida, nos mezes anteriores, ca~m não haja ainda decunido
um anno.
No caso de não haver renda liquida, não pagará indemnização alguma, comprornettcndo-se em todo caso a restituir
aa linhás ·o o material rodante em perfeito estado de c-0nser-

.

v~~.
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XXXI
A estrada Je forro corn111·olwmfondo as estaçÕL1s, uffieimiH,
dí)])Ositos e mais edifícios, Úl•.pcndenciaH u bcm-:'-eilorias, a!'l
lf'hhas telegraphicas e todo o material fixo e rodante, assim
eomo o material cm serviço do almoxarifado, preciso para os
di fforcnles rnistcres do trafego e devendo corresponder ús
w:ccssidades de um trimestre, reverterão para o domínio da
Uhião, findo o prazo do arrendamento, sem que a ancndalaria
tenha direito a indemnização alguma.
Paragrapho unico. Si no ultimo quirn1uennio dG a l'rendamcnto da estrada a sua conservação fôr descurada, o Gove1·no
terá o direito do lançar mão oa renda bruta e applical-a naquelle serviço, occupando para. isso a estrada pelo· modo estabelecido na clausula XXX.

XXXII
A tomada de eonlas para pagamento das cont.l'IDU~ções
,.de que trata a clausula III será .feita por tlrocesso idcnlico ao
. que vigorar para pagamento de garantias de juros ..
·
§ 1.º No primeiro semestre de cada anuo a rE:nda brl!ta
arrecadada será considerada provisoriamente como metade da
. tenda bruta annual.
§ 2.. º A liquidação definitiva das r·ontri!JuiçõPs <Invictas ú
:Fazenda Nacional velo arrendamento da estrada far-se-ha na
tomada de contas do segundo semestre de cada anuo, de
·,accôrdo com a renda bruta de todo o anuo ..
·.· .. § 3.º Concluidas as tomadas de contas semestrnes, a com·•·panliia'teeolherá ao.Thesouro Federal no prazo êie iO dias as
· ccntril)dli)~e&.1qúe ti~~rem sido apur.adas.•A · ·' ··
·
; ..
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As linhas constantes do presente contracto deverão obedecer
át; seguintes coudições Lechnicas:
a) o l'aio minimo da;;; curvas sed de 300 metro;:;;
li) a dr•divi•lade maxima admiUida ser{t de 1,2 %, limite
que sô podt>rá ser attingido em casos excepcionaes; ·
r:) a;:; r,m·vas rlil'igidas f'Ill sentido contl'ario deverão sf'r
separadas rior uma tangente de /10 metros pelo meno;;;
ll 1 toda a rmnpa spgu ida de contra-rampa ;:;rl':Í sr parada
desta por um patamar de 100 metros pelo menos;
r:j sobre as gran.des pontes e viaductos metallicos, brin
como ;í entrada dessas obras, prorura1<-se-ha não Pmprcgar
c111·vas dP pPqucno raio ou fortr dPclividad1i, a1fim 1\P Pvital' a
1n·oducção de vibrações nocivas ás juntas o ás articulaçiíPs das
dive1·sns peças ;
·
1! as pa1·adas r est.açiíPs sPrão dr pref,1erP1wia situarias
sobre pm·çfw de linha em recta e de nível.
Parag!'apho unico. A estrada será dividida cm secr:iics rle
sorviço de locomotivas, procurando-se, em cada uma clnssas uniformizar as condi(iões te0ltnicas, de modo a effcduar o nrnlhor
apl'oveitamento da força <los motores e sendo essas secç.õcs
perfeiLa111c1tte apparelhadas com officinas parn pequenos reparos e alll'igo para as locomotivas.
XX XIV
A csLr·ada Rorá de via singela, mas terá os desvirn:1 o linhas
a11xilia1·es qne forem noee;:;Rarim1 para o movimm1t.o do.~ l.rPns.
A distancia· entre as faces internas dos trilho;:; RPI'1t dn
um metro.
As dimensões do perfil transversal serão su.ioil.as á approvação do Governo.
As valletas longitudinaes terão as dimrnsõr~. e <lec\iyes
necessarios para dar prompto escoamento ús aguas.
A inclinação dos taludes, dos cortes e aterros será fixarla
em vista da altura destes e da natureza do terreno.

xxxv
Os estudos, a locação e relocação para trilhos das novas
linhas, de que tratam os numeras 3° e 5° da clausula I, serão
feitos pelo Governo, contribuindo a companhia para a exem1çãn
dos me;;mos com a importancia de 300 :000$, paga em trrs
prcsf.aç.ões iguaes, nos termos da clausula LXIV.
§ 1.º Os planos e orçamentos conterão não s6 a linha
ferrra propriamentP dita, como lambem todas as obras de
arte definitivas, estações e desvios, dependencias, offir,inas,
depositas, linhas telegraphicas, cercas, material para installacão do trafego, material rodante, abastecimento de agua e
o mais que fôr julgado preciso para .satisfazer as ~xig1 en~

,~~".'ào {l~l\!1:,co;~. do~·tr~t~go~~r.,c~~~il;;'Qi(~~r~ncap
pubhca.
····"' _.,
.....
!..
.
•. ,. ·.,...,.:... .
~' "'r'"·'
§ 2.º Os. orçamentos, das novas linhas. serão estabelecidos
avaliando-se as obras o o material pela tabella do preços
pr1)viamente -organizada mitre o G-0verno e a companhia e a
que se refere a clausula XL VI, e de accôrdo com as conLliçlies
geraes e especificações que á mesma devem acompanhnir.
1 3.º. Os preços de unidade que não constarem da tabclla
dQ preços, de que trata o paragrapho anterior, serão fixac:los
nos termos .d& clausula·XLVIII
do presente
contracto
...
:
:·'. r·~"" ~· ;"" · · ....i ·
~
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I. Para as linhas cujos estudos ainda não tenham sillo
feitos, o Governo os inir,iarií no. prazo de 30 dias, contados
da data da assignatura deste contracto, devendo concluil-os
t.otalmente ou entregai-os· á companhia no prazo maximo de
11 rnezes, contados da mesma data.
·Para a construcção o Governo 'entregará á companhia os
estudos definitivos, inclusive a locação do terreno, por secções
. nunca inferiores a 50 kilometros.
A t • secção será entregue no prazo de 90 dias contados
da data do inicio dos estudos e as outras em proporção, de
fórma que no prazo de 14 mezes, contados da mesma data,
esteja a companhia de posse dos estudos e da lo~ção de toda
I& linha, de modo que possa cumprir os prazos estipulados
abaixo para entrega de toda a linha ao trafego ; quanto aos
estudos já feitos pela companhia e ainda não sujeitos á approvação do Governo na data . da assignatura. deste contracto,
serão acceitos e pagos pelo Governo, no caso de serem julgados
bons.
Não entregando o Governo os estudos ·e a locação nos
prazos rstipulados, a companhia os fará por conta do Governo, sujeitos, entretanto, á approvação deste, sendo esses estudos considerados approvados, si, dentro de 60 dias contados da
data da sua entrega á Repartição Federal de Fiscalização dai;;
Estradas de Ferro, o Governo nada houver resolvido a
respeito.
Os estudos e a locação feitos pela companhia e approvados pelo Governo serão pagos respectivamente pelos preçoR
de 600$ e 400$ por kilometro, constantes da tabella de que'
trata a clausula XLVI.
II. Por sua parte, a companhia obriga-se a continuar a
construcção dos trechos Já em andamento até Lages Qu ponto
conveniente para o prolongamento, de accôrdo com os estudos já approvados· pelo Governo e encetados os trahalhos
de eonstrucção da nova linha que fôr adaptada dentro do prazo
de 30 dias após a entrPga do::; estudos e ria lor,ação na fll'imeira secção dr• 50 kilometros, no mínimo, e a concluir todo~
'os servi<;os que fazem ohiecto do nrcscnto r,ontracto no prazn
de trr;; annos, a rontar da data da entrega pelo Govrrno da
ultima secção locada .
. . Parâgrapbo unico. Os prazos fixados no numero II da
presante ·o.lnusula serão aceresoido& do tempo que cxcerlel'

A construcção do leito comprehende :
ai a roçada e limpa e destocamento da faixa de terra
neccssaria á estrada e suas dependencias ;
, ..
b) os trabalhos de terraplenagem, con11tantes de córtes,, ·
emprestimo, cava para fundações, valias, valletas, derivações
de rios, esplanadas, desvios e outros semelhantes ;
e) a montagem da superstructura metallka ou de madeim, das pontes e viaductos ;
d) as obras de consolidaoiio e as rle arte, tanto col'!'entes
como egpeciaes ; ·
~) o assentamento da via permanente;
{J <·aminllos dr ~wrviço, Pst.iYas. ahri~os para lrnbalhadores, cercas e os demai:; trabalhos acces~mrios necessarios á
execução daR obras ;
r/1 t 1·anspo!'I r dr todo o material ao Jogar de seu emprego;
h) o asRentamento da linha ti~!egraphica;
i) os cdificios necessarios.

XXXVIII
As constrncções já encetadas (clausula 1-4º, letras a e lt)
serão concluidas de aecôrdo com as prcscripçf>es do Governo
já expPdidas.
XXXIX
O matrrial a importar (clausula 1 - 6°) constará do seguinte
11) R11pcrstru;~turn metallica das pontes e viarluctoR;
li! tri\11os e seus aer-essorios;
r) matrrial rodante, comprrhendrndo carros-dormitorios,
fr1gorifico>1 e restaurant.s ;
'
<ll apparnlho.;; e fioR tnl0grai1}1icoR e Reus accessorios,
aramo para cerca ;
e) machinas motrizes r opnratriz0s para officinaR;
f" apparPlhos pal'a a!Ja,:f.P<~irnPnto dP agua:
o) tudo o mais que, a juizo do Governo, ftir necessario
para o completo acabamento da construcção, tanto do leito
da estrafla o suas dependenoias, como das obraR já encetadas.

XL
O material 1ixo e o rodante a importar serão fornecidos
mNlianlc antorização do <1overno em q11antifladPs que correspondam :ÍR nen<'RRidadeR da construeç.i\o f\ do trafego de cada
secção de 100 kilometrrni de linha approvada, dA conformidade
com as especificações que forem expedidas pelo Governo.

!,lif/H>s trilhos terão'o ~comprimenUVfuiriirií~de'.-f(J ·métro"s, o
r}'leso de 25 kilogrammas por metro linear e o. perfil em. secção
t•ecla indicado pelo Governo ; serão reunidos por .talas canto:; neiras de O,l10 de. comprimento, com orifício para quatro parafusos e. ligados aos dormentes, nos alinhamentos rectos, por
p1·egação) e' grampo
e .nas curvas por tirefonds., : :
'1'" :.
'.
i
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XLI

Só será . acceito e empregado nas .'obras: o material que
estiver de accôrdo com os planos e indicacões app:ovados pelo
Governo.
XUI

As obras serão medidas e avaliadas provisoriamente cada
moz.
Terminada a construccão de cada trecho e recebido este
pelo Governo para ser trafegado, far-se-hão a medição e ava·, Jiação finaes dos trabalhos nelle executados.
XLIII

Exceptuadas a medição ·e avaliação de trabalhos prcparatorios, de cavas para fundações, de fundação, de obras".iá encetada• ou concluídas que tenham sido abandonadas e, em geral, de
trabalhos e obras cuja medição não possa ser em qualquer
t.••mvo refeita ou verificada com segurança e exactidão, as
quaes serão definitivas, todas as medições e avaliações mensaes
serão sempre provisoriaR.
XLIV

O material importado por ordem do Governo e de accôrdo
com a clausula .XLI será computado definitivamente na medição provisoria do mez em que for recebido.
XLV

Tanto nas medições e avaliaçõrs provisorias como nas definitivas, só serão com1irchendidas as obras e trabalhos executados de inteiro accôrdo com os projectos approvados, desenhos
respectivos e ordens de serviço, o material fixo e rodante acceitoil, as quotas que a companhia houver recolhido aos cofres publicos para fazer face ás despezas de fiscalização e mais as importancias por ella despendidas com as desapropriacões dos terrenos que tiverem de ser occupados pela estrada e suas dependencias e daquelles de onde se houver de extrahil'. pedras p[lj'a
.execução das obras contractadas.
. .. ·
XLVI
, . . As. obras medidas e o material fornecido serão .avaliados

applic@ond9:-ll~·~QB ~preços. t;le
.

'· .

- '

.

un\dadee çonstante11; da tabella res.

:, púCLiva, anuéxa. ~o·pr(lseúte contracto
grante. ·
· · ' ··· · J : ,

ê ~iíe deli e faz part{I inte~.
·.·

·

··

XLVII

Caso não seja cump1·ida pf'la companhia a clausula XXXVf,
na parte relativa ao prazo para inicio da construcção, se1·lhe-ha imposta a multa de 1 :000$ ·(um conto de n\if;) por mez,
ali' !fue tenha cessado o motivo da imposição da mesma multa.
Hi no prazo marcado na mesma clausula para conclusão
dos serviços que fazem objeclo do presente contracto não estiYercm os mesmos terminados, a companhia pagará, salvo caso
de força maior, a juizo do Governo, a multa rte 300$ por <lia
até quatro mezes, de 500!jl por dia de quatro a oit n meze;;; e de
1 :000$ de oito mezes em deanle.
Decorridos doze mczes da applicar;ão das multns a que se
refere esta clausula, e perdllt·ando o motiyo da impos içiío dessa;;;
Pl'nas, poder;~ o GoYerno dE' 1ilt>no direito e independcnlP de interpellat:ão ou acção judirial t!Pl'lal'ar caduco o contracto, S('Ill
que a !"ompanhia tenha direito a indrmnização alguma.
J\'p~(P caso perderá a compauhia em fa·.-or do Estado a
cr.w;:iio dt>positada para garantia do contracto.
A mesma pena de cadnridad1~ será applicada no caso do·
serem interrompidos os traba 1hos de construcção por 111ais de
IJO dias.
·
XLVIII
Para as obra::; cujo;; preços não estejam induido::; na talwlla
(clausula XLVI) o GovPrno entrará em acctJrdo com a eontract.ante e, caso não chegue com esta a accôrdo, serão cs,,cs
prf'Ç08 fixadoR por arbitros, um nomeado pelo Governo, outro
pela companhia e o terceiro nréviamPnte escol II ido por n;;;:;ns
dous.
·
XLIX
As obras e o material serão pagos em titnlm; da divida
publica, ao par, do juro annual de 5 %. papel, c11ja em1ssao
será autorizada opporlunamente, ou como preceitua a clausula LXITI.

O pagamento das obras será feito em prrsla<;ÕPs, rl0nlro
de 30 dias, contados do cm que as rrs1wclivas nrndiçõcs n
avaliações provisorias ou finaes, depois de rxprrssamf'nte
aecnilas pela contractante, ·seu procurador ou fiI'eposlo (clansula LTI), forem approvadas pelo Governo.
LI

2

De cada pagamento ficarão retidO!l no Thesouro Nacional

% para o augmento da caução de que trata a clausula LIV.

LII'
Em tudo que disser respeito á execução· do contracto o
Governo será representado pelo delegado da Repartição Federal de Fiscalização das Ef~.rad:i.s de Ferro, na fisralizacft.n
imrnediata dos trabalhos.
A contractante ob1·iga-81) a tPr no llio de Jancirn, um representante com quo.m se entendam a Hepartição Fcdl)ral dL•
!?iscalização das Estradas de Ferro e o Govemo, e no logar
dos trabalhos um procuradol.'. idoneô, a jui~o do Governo, e
legalmente constituído, com poderes plenos e ospcciaes para
re!!olver definitivamente sobre a execução, classificação, me11ição e avaliação das oh1·fü1, assim como tudo mais qne fíll'
concernente ao contracto, hem como, em cada um dos trechos
que forem designados pelo Governo e nunca excedente de 100
kilometros, preposto idoneo, a juízo delle, constituido do
19esmo modo que o procurador e. com iguaes poderes relativamente .ás obras do trecho respectivo.
r"
•'{,;,;·,
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LIII

O contracto, tanto para execuoão das obras como para o
fornecimento do material, não poderá sm· transferido som
expresso consentimento do Governo, sendo, p01·ém, penuillido
· á .contractantc suh-emprcitar, independentemente •fo autoriz~ó, a execução de qualquer dellas, mantida, por1;rn, a sua
responsabilidade e se,ndo clla, por si, seu procurador ou preposto.' _(clausula Lll);,! a ·.;u,ni~a admittida a trat.ar com. o Go-·
verno. -. ...
· .·"· : :''"
·.i· ,, .. · •• ,
r,._ . ·
'
LIV
'

'

'HU

Terminada a rorn;trucção de cada trecho da estrada· até a
extí'nsão dP 50 J; ilornetrns, sPrá elle 1·ecrhido provisoriamc11tn p1~Jo Governo para sei' trafegado o, dol'initivamontc,
dopo is dn findm; os prazos do responsabilidade pda sua conservai;ão n snJidPz (clamrnla LV), lavrando-se em ambos OA casos
t11r1110 minucioso PTll livro especial, que será aborto; rullricado
o PllCl't'I'ado 1wlo chefe da comrnissão de fiscalizaQão.
LVII

A importancia das multas e das despezas de conserva1;ão
e solidez das obras, além de poder ser descontada da caução,
nos termos da clausula LIV,. poderá, a juizo do Governo, §er
cobrada executivamente, si não fõr recolhida á Ddegacia Fiscal do Thesouro Nacional na cidade de Natal, F:stado do llio
Grande <lo Norte, dentro de 30 dias, contados do da inf.imação
para o pagamento.
·
LVIII
A infraeção de qualquer das clausulas deste contracto,
para que não haja pena espeoial, será punida com a multa, impo~ta pl'~ ·Governo, dP. 300$ á de 5 :000$ 11 do dohro na reinei··
doncin.

LIX

Os estudos definitivos de cada secção constarão dos sr.gnintl's documentos:
1.º Planta geral da linha e um perfil longitrnlinnl
com inrlicação dos pontos obrigados de passagem. O f1·a1:.ndo
SI)!':\ imlkado por uma linha vermelha e continnn sohr1) a
planta geral, na escala de 1 X 2.000 com indicw1ão dos raiM
de curvatura, e a configuração do terreno representada J)OJ.
meio de curvas de nível equidistantes do tres metros, e hem
assim cm uma zona de 30 metros, pelo menos, para cada lado,
os campos, mattas, terrenos pedregosos e, sempre que fõr possível, as divisas das propriedades particulares, as terras devolutas e as minas.
N<•ssa rilanta serão indicadas as distancias kilometricas
~nntarlas do ponto de partida das estradas de fcl'I'o, a extem;ão
dn alinhamentos n~etos e hem assim a origem, a extremidade,.
o dnsenvolvirncto, o raio e o sentido das curvas.
·
O perfil longitudinal será feito na escala de t X200
para as alluras e 1X2.000 para as distancias horizontaes,
mostrando respectivamente por linhas pretas e vermelhas o
tnrrm10 natural e a plataforma dos córtes o aterros, n indicai'!\
por nrnio do l.res linhas horizontacs, traçadas abaixo rio plano
dP comparação:
J. As distancias kilomet1·icfü1, contadas a partir 1Ja origem
UUS l'Sfl'adas SC ferro.

,ACTOS DO PODER EXECUTIVO ··

,·;,~,,.,,(II. A extensão e indicação das rampas e contr~-rampas e
éa extensão dos patamares.'
J .. ; . · · "'·<i·:..1· .·.··' «:·:.·
· . UI. A extensão dos alinhamentos rcctos, o desenvolvimento e o raio das curvas.
No perfil longitudinal e na planta será indicada a posição
das estações, paradas, ohra:1 de arte e vias de communkação
Lmnsvcrsries.
2.º Perfis transversaes na escala de i X200 cm numero
:mfficiente para o calculo de movimento de terras.
3.º Projecto de todas as obras de arte necessarias para o
estabelecimento da estrada, suas estações e dependencias e
abastecimento de agua ás locomotivas, i1ícluidos os typos gcraes que forem adaptados.
Estes projectos se comporão de projecções horizontaes o
verlicaes e de secções transversaes e longitudinaes na escala
uo 1X200.
. ,
4.º As plantas de todas as propriedades que forem necessarias adquirir.
5. º Relação das pontes, viaductos, pontilhões e boeiros,
com a;:; principaf's dimensões, posição na linha, sysf.Pma de
construcção e quant.ida<le de obra.
G.º Tabella da quanLidade de excavaçõt>s nrr.Pssarias ·para
Pxecutar-se o projccto, com indicação da classificaç.ão lli'Ovavel e lambem a das distancias médias dos transportes.
7.º Tabella de alinhamentos e dos seus clesenvo~imentos,
raí~ das curvas, inclinação e extensão das d1~clividadns.
8.º Cadernetas authenticas das notas das operações topographicas, geodesicas e astronomicas feitas no terreno.
9.º Os estudos de cada secção serão divididos nas seguintes
classes:
I. Estudos definitivos e locação da linha.
II. Movimento de terras .
. UI. Obras de arte correntes.
IV. Obras de arte especiaes.
V. Superstructuras das pontes.
VI. Via permanente.
VII. Estações e edifícios, orçada cada uma separadamente
com os accessorios, officinas e abrigos de machinas e de
carros.
VIII. Material rodante, mencionando-se especificadarnente
o numero de locomotivas e de vehiculos de todas as class1Js.
IX. Telegrapho electrico.
X. Administração, direcção e conducção dos trabalhos de
construcção.
XI. Relatorio geral e memoria descriptiva, não sómente
' dos· terrenos atravessados pelo traçado da estrada, mas tambem
da zona mais directamente interessada. Neste relatorio e memoria descriptiva serão expostos com a possível exactidão 11
, estatistica da população e da producção, o trafego provavel da
;' estrada, o estado, a natureza e a fertilidade dos terrenos, sua
~.aptidão para .as diversas culturas, as riquezas mineraes e fio. re~taes, os terrenos devolutos, a possibilidade' e .convenieneia

do

estab~leeimento

de nucleos coloniaes, os ·caminhos con-

!;

. Y.orgentes·, á estradaiil6;,fevro.. ou os que convier construir e os.
'pontos mais convenientes para as estações.
·
LX
Si durante a f''rneução ou ainda depois da Ler·minação dos
trabalhos se verificar que qualquer olH'a 11ão foi executada
eonfornie as regras de arte, o Governo poderá exigir da companhia a sua demolição ou reconstruccão total ou parcial ou
fa~el-o por administração, á custa da mesma companhia.
LXI
A construcção das obras Hão poderá sei· in(('r!'Ompida,
e si o fôr por mais de tres mezes consecuti\·o!:', sa lvn caso
de força maior, dcvidamenl.e eomprovado, caducarú de pleno
dir1•ilo, inrlP1wndcntemente de interpellação ou at'ção
judi1'.ial, o contraeto de construcção, p1xdcndo a companhia
a caução de r1uc trata a elausula LIV.
Paragrapho unico. Fica entendido que a rescisão 011 caducidadn do contracto rela! ivo á eonstruc~~ão detel'minarú i}Jso
facto a do arrendamento do trafego e vice-versa, nos f Prmos
est.aJH•lceidos neste decreto, sem que a companhia f.pnha dir<\ilo
a ou f.1·os pagamentos além dos que lhe forem dmridos por o!H·as
fp i 1as ou matPriaes fornecidos com autorização do ( :ovitt·no,
hem assim dos que existirem nos almoxarifados do trafego e
lhe pcr!encerem e ainda do capital autorizado pelo Governo
a sor levado a esta conta, durante a construcção ou trafego.
LXII
No caso d() desaccôrdo entre o Govet·no e a r·.ompanhia sobre
a intelligencia das presentes clausulas, será este decidido por
arbit.ros nomeados, um pelo Governo e outro pela companhia e
um desempatador préviamente escolhido pelos dous.
LXIII
O <:overrto Federal poderá emittir titulos do valÕr nominal
do .!'. 20, J:: 50 (~ f: 100 ou importancias equival('nfes em rrnwda
fra11cPza ou allemã a 4 % de juro, ouro, e % )~ de amo1·1.izar,.fio
annual e nesse caso encarregará a companhia de 1wgociar estes
tit.ulos por sua conta, e, Jogo após effectuada a negociação,
a companhia entregará ao Governo, como preço dos títulos
negociados e sem nenhuma despeza para o Govemo Federal,
8'i % do seu valor· nominal para a primPira <'mis~ão de 'fJUe
se trata abaixo.
Para as outras emissões, o typo será estabelecido de comm11111 accôrdo entre a companhia e o Governo Federal, segundo
o mercado dos títulos brazileiros nas praças àe Berlim, Londres
e Paris.
.

.. .Caso o .li_Overno ;,f'euera1 6· a,,corn~n.~a·r~l,\q,ieueguem a
sobre .o typo, ·o Governo poderá realizar os pagamentos
·'em dinheiro.·
~
Os fundos serão depositados para diversos pagamentm;
prnvistos no pn~scnf.c contracto. metade no Banco do Urazil.
metade com a Comp,mhia de Via<;ão e Construcções ou c,cus
banqueiros « Discont.o Gesellscltaft », em Londres, ou outro
h:m1<~0 ua .\lkmanlta, Fra11ça P lnglat.ena, cseoll1ido dP ('orn111um
aecürdo pelo Governo e a companhia.
A emissão dos titulos será total ou parcial, a juizo do Governo .Federal, sendo que o total de cada emissão será fixado
pelo Cloverno Federal com a companhia e feito com a deviria
antecedcncia para regularidade daquclles pagamentos.
A importaucia da primeira emissão e. o prazo dl'ntt·u do
qual deverá ella ser feita serão fixados pelo Governo, de accôrdo com a companhia, o}Jrigando-se esta a depositar, dentro
desse prazo, á disposição do Governo Federal, por antecipação
da negociação dessa emissão, n quarta "parte do seu valor.
Paragrapho unico. Adoptado o regimen de pagamento
.dPsla clausula, os serviços e os materiaes fornecidos serão
pagos em moeda corrente, producto das emissões acima .mencionadas, ficando sem effeito a clausula XLIX.
·

.~ôrdo

LXIV

f'

contribuição de 300 :000$, a que se obriga a companhia
na clausula XXXV, será depositada no Thesouro Federal á disposição do Governo em tres prestíll,lões iguaes o nas épocas cm
seguida mencionadas:
· ,.,
·
iOO :000$, dentro do 10 dias após a dal.t do registro do
presente contracto pelo Tt•ibunal de Contas ;
100:000$, dentro de 10 dias após a data dei.decreto approvando os estudos dos 200 primeiros kilomctros, e
· iOO :000$, dentro de 10 dias após a data da approvacão dos
estudos referentea aos ultimos trechos da linha contractada.
Essa imP'?rlancia
·será·
levada .á ,.~
conta'.
de · .cá.pilai
•
,_·~~·.:·\·:
f~·:~_j.!.
'.1'
...•
•
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LXV

Ficam annexas ao contracto, como dello fazendo parte
integrante, as disposições do decreto n. 6. 533, de 20 de junho
· de 1907, clausula VIII o seus paragraphos. ·
As condições geraos, tabellns de preços o especificações a
: que se referem as cla1.1sulas X.XXV e XLVI e os· modelos. do!l
boletins e informações mensaes a que se'1.:~fere a claus\lla XX
~deste ~ontraoto 8' que são os seguintes;-'~~ · ·.·
· ··
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CLAUSULA Vlll H 81.:US PARAGRAPHOS DO DECHhvl'O N. Ü. G;J3, DE 20
Jrn JUNHO IHS 1907, A QUE SE RRFERIB A CI,AUS\JJ,,\ XXVII DAS
QUE ACOMPANHAM O DECHETO N. 9. '172, DE 4 Dll DEZE.M:BrtO
lJE 191 f.

VIII

O povoamento das terras marginaes ou proximas á es-:.
trnda deverá ser emprehendido e activado pela companhia,
in<lnpell(fente rle qualqur,r iniciativa do Governo F<>rl•~ral ou dos
JG5tados, de associações ou de particulares.
§ 1.º O povoamento effectuar-se-ha mediante a localização definitiva de familias de immigrantes habituados a
trabalhos de agricultura ou de industria agro-pecuaria, como
proprietarios de lotes regularmente medidos e demarcados,
situados á margem ou dentro da zona de 20 kilometros para
r,ada lado do eixo da estrada, formando nucleos ou linhas coloniars, isto é, estradas de rodagem ladeadas de lotes.
§ 2.º A escolha das localidades mais apropriadas aos nucleos obedecem a prévio estudo de toda~ as circumstancias
. essenciaes ao seu desenvolvimento, attendendo especialmente
á hcnign"1ade do clima e salubridade, abundancia, qualidade
e distribuição das aguas; condições orographicas, natQi'eza
e fertilidade das terras e sua aptidão productiva; extensão em
mattas, capoeiras, campos de culturas, ãrea disponível e tudo
quanto seja de interesse para a mais proveitosa collocação de
i mm i::;rantes estrangeiros.
§ 3. º A escolha das localidades, feita pela companhia, fica
sujeita a estudo e informação do respectivo engenheiro-chefe
da Fiseali7,ação, PXame e acceitação do Governo Federal.
§ 4. º O plano geral, comprehendendo a divisão das terras
em lotes, área destes, estrada de rodagem, caminhos vicinaes
por construir e typos de casas para os immigrantes, serã submetlido pela companhia á approvacão do Governo Federal e
executado na conformidade do que fôr approvado, sob pena de
não serem prestados os auxílios e favores de que trata o § 17
da presente clausula.
§ 5. º As terras necessarias para os nucleos ou linhas coloniaes serão adquiridas pela companhia, por compra, concessão ou aocôrdo com os Estados ou com os proprietarios,
podendo, quando necessario, realizar-se a desapropriacão, de
acc<Jrdo com a disposição constante do n. XIII, lettra b, do
art. 35 da lei n. f.617, de 30 de dezembro de 1906.
§ 6. º Em cada lote, nas proximidades da casa de morada,
a companhia fará preparar o terreno para as primeiras culturas.
§ 7. º Sempre que, a juízo do Governo Federal, a situação
do mw!eo ou a quantidade do lotes ruraes exigir o preparo rte
uma sede ou futura povoação, a companhia fundal-a-ha com
os compet~ntes lote~ urbanos e segundo o plano approvado.
§ 8.º A proporcao que os lotes ruraes forem ficando prom-
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(P..~;3':seJ'Vidús .por tyfaç~o' regulái,i,\ser~:~JocaliZadaS:· as la-ll
dos'immigrantes~ :!:· IJ;'"' · '" ··.'h . ;·'
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§ 9.. º A companhia manterá, pelos meios mais conve-

;milias

nientes ao seu alcance, um serviço de propaganda no exterior
para a venda dos lotes, devidamente demarcados e preparados, a immigrantes exercitados em trabalhos de agricultura
ou de industria agro-pecuaria, em ordem a nos mesmos virem
estabelecer-se.
§ iO. O Governo Federal poderá autorizar ou promover,
por sua conta, a introducção de immigrantes destinados aos
nucleos, concedendo passagem desde o porto do paiz de origem
até ao porto de destino, bem como os meios de desembarque,
hospedagem e transporte até á estação mais proxima do
nucleo.
§ 11 . O serviço de localização, inclusive auxilios para o
primeiro estabelecimento, correrá a expensas da companhia,
que deverá fornecer aos immigrantes recem-chegados ferramentas e sementes, e proporninar-lhes, sempre que não houver inconveniente, trabalhos a salario na estrada ou nas proximidades do lote, afim de se tornar facil a manutenção dos
mesmos, fazendo-lhes, quando preciso, adeantarnentos em ge11eros alimenticios ou em moeda até á primeira colheita.
§ 12. Os lotes ruraes, com as bemfeitorias que tiverem,
Rerão vendidos aos immigrantes, mediante pagamento á vista
ou a prazo.
§ 13. O preço dos lotes e das casas e as condiçlies de pagarflento dependem de approvação do Governo Federal, que
se reserva a faculdade de exercer a acção fiscal sobre tudo
quanto fór de interesse para a prosperidade dos colonos e
relativo aos direito;; que lhes são garantidos.
§ 14. A companhia fica obrigada a facilitar o transporte
dos productos coloniaes, concedendo abatimento ou reducção
de fretes na razão de 50 o/o das tarifas em vigor, durante os
cinco annos, a contar da data do estabelecimento da primeira
familia em lote do nucleo colonial, cuja fundação se rEmlizar
nas condições deste contracto, ou fór cmprehendida pel?. União
ou pelos Estados, por associações ou por particulares, com a
localização de immigrantes estrangeiros como proprietarios.
§ 15. A companhia proporcionará aos immigrantes localizados todos os meios ao seu alcance para o melhor beneficiamento dos productos, animando a creação e o incremento
de pequenas industrias; promoverá o estabelecimento de escolas de instrucção primaria e profissional gratuita e de
campos de expel'iencia e demonstração, e construirá templos
para o culto religioso professado pelos immigrantes.
§ iô. Os immigrantes ~strangeiros, co·mo os nacionaPi',
gosarão de inteira liberdade dentro da lei e nenhum genero
de cultura, de commercio ou industria lhes será vedado, desde
que não sPja contrario á spgurança, á sande e acs costumes
publicos.
§ 17. O Govt>rno Fedc1·al concederá, a titulo de auxilio
os snguintes prnmios á companhia, si effectuar, com regula~
rid;,\de, a · locacão de· immigrantes, . como proprietarios, nos
termos deste' CQntracto:
·
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1• ató 200:ti por ~ oonstruida em lote rural, um:{ vez
'. que' s~ja de typo officialri:íente approvado e pertença á familia de imrnigranlPS;
.
~·. por familia de ir~1mig1·~nte.s. introduzida do . estrangeiro :í 1~usta da companlua e nao Ja residente no pa1i, localizada Pm lote rural:
a) al.J 100ili quando a familia contar seis rnczes de localizada;
.
b) au~ 200*. quando a familia estiver nm armo localizada
e houvrr desenvolvido a cultura ou cria1:it0 com animo de
continuar;
3", ai/· 5 :000* rior gru1Jo de [}0 lolPS ru1·al'~, cw-eupados por
famil ia:-i de immigrantPs que, no !llPSlllO ·11uc:IPn " dPntf'O de
uous aJ1110s ap<'is rffrdiva 101;afomção, lto11y1•1'Pll1 J'f'f'd1ido os
titulo.~ rfofinif.iyos d•\ p1·opri1•darfo dns f'P;;111•d ivns lol•·~.
~ J8. (.!11anrlo os irnmigranlc8 não forem iulroduzidos do
1•sf.rn11gPif'O á custa da companhia, obriga-se. Pila a localizai-o.~ nas JllPsrnas condiçõ1~s doR que. ltouvnr introduzido, mcdianti\ a conr·ussiio dos prmnios dos ns. 1 e 3 do varagrapho
aIÜf'Cf'df'll[e..
§ 1!J. E' licito ú companhia obter dos Estados inferrssados
quacsquPt' favores e. auxilios, além dos que constam do § 17.
~ '..'O. A companhia su.kita-se :'ts nwdidas rr•gula1nent.arus
institu idas •º11 mandadas observar 1ir:lo <:o\ t•rno Fcd1•ral em
]Jem do sm·y iço de. coloniza<;ão.
•
~ '..' l. O novel'Ilo Federal obriga-se a solicitar dos governos t'.~farlmws cPssão gratuita á empreza das ten·as devoluta,;
marginaPS ou pl"Oximas á estrada para se.rc111 colonizadas nos
ll•rmos dPslc contracto.
§ 2'..'. Os auxil ios 1ire,:;tados ú companhia pnlo Gove.rno
Fecler·al, para o povoamento das terras cnmprPltcndidas na
zona Jll'i\'ikgiada da estrada, serão limitados 11a mPdida dos
rucu t'.~ns pal'a ost.e fim consignados no orçameuln.
§ :.>:3. A eomparnhia apresentará, para cada SC'l'.f'fío de. 100
kilomdros de estrada, o plano geral de 01·ganizaçãi1 de ci1wo
nucleos r\olouia<'s, t.ondo no minimo cada um 1ú0 lof.ns rura•'S
apropriados á agricultura ou ú industria agro-pccuaria.
'
Os prazos para pmparo o constituição dcfinit.i\'U dnSS('S
nuelcos serão do dous anuos, a conf.ar da data da approvarão
dos estudos definitiYos de cada trecho pelo Governo.
•
§. 21. Por falta d? cumprjmento do disposto no paragrapho
autenor, o Gover~o _imporá a companhia a multa de 20 :000$
e o dobro na remc1dencia.

l'o,Jrr Excwh·o --- 1\JJ l (Vol, Ili)

73

,

,,

CON.ÓIÇÓES àEHAES, 'l'ABELLA DE PREÇOS, E ESPECIFICAÇÕl.>S PARA A
CONSTRUCÇÃO DOS PIIOLONGAMEN'l'OS, l\AMAES E LIGAÇÕES,
, OONFORME. O ESTABELECIDO NAS CLÁUSULAS XXXV, § 2º, E
XUV po PRESENTE CON'l'RACTO , .

I '.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1. º A Companhia de Viação e Construcçi5es, rlevendo
ter pleno co11hecimento não só das obras que contractou, mas
tambern das circumstancias locaes, fica obrigada a dar-lhes
inteira e cabal execucão, a contento da Reparticão Federal de
:•Fiscalizacão das Estradas de Ferro e de accôrdo com este
·contracto, com as presentes condições e com as especificações
que o acompanham.
A>rt. 2. º Para :garantia da fiel execucão deste cout1·acto
·depositará a companhia no Thesouro Nacional as quantias .iá
aqui mencionadas e que só poderão ser levantadas deriois de
preenchidas as formalidades tambem já mencionadas neste
mesmo contracto.
-. Art. 3. º Em caso de inexecucão deste contraclti, por parte
da companhia e em qualquer caso de rescisão a que ella por
seus actos ou omissões der logar, perderá em favor do Es•tado, conforme estipulam as presentes clausulas, as caucõcs
que tiver feito, nos termos deste contracto.
:Art. 4. º Este contracto é intransferível, e a compa11hia
·incorrerá nas. penas nelle estabelecidas si o transferir a au~rem sem o consentimento do Governo.
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EXECUÇÃO DAS OBRAS

Pessoal da

empreitada

:Art. 5. º Fica livre á companhia, independente de autorizacão do Governo, sub-empreitar parte das obras, ficando,
porém, mantida a sua responsabilidade perante o Governo o
sendo ella por seus representantes, legalmente constituídos,
.a unica admittida a tratar com o Governo.
,,
Os sub..:empreiteiros serão considerados, para todos os
effeitos, como meros agentes ou representantes da compa;inhia, qu~, portanto, .ficará sendo a unica responsavel perante
10 Governo por tudo quanto fizerem os sub-empreiteiros, e
tambem por tudo que disser respeito aos trabalhos destes,
'«ioolmHve trabalhadores e pagamentos de salarios.
(~,
:·, _t •.: .6. º, A companhia assistirá -por seus representantes
l~
. ólo :das ob~as ~oro a frequenCI;l que fõr necessarià a
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b4lm do servico ·e· afompanhará os engenheiros ~ncarregacl<:>s
da fiscalização em suas inspecções, sempre que estes o requisitarem.
A eompanhia deverá ter representantes residindo no local
dos trabalhos, podendo estes, porém, de conformidade com as
clausulas do contracto, ser substituidos por IH'ocurailor idoneo,
a juizo do Governo, legalmente .cç~stituido, com poderes ple1!os
e e;;peciaes para resolver daf1mtivamente rnLre a exrcrn.;.ao,
classificação e avaliacão das obras e fazer pagamento aos
trabalhadores.
Art. 7. º Si a companhia deixar de cumprir o disposto na
segunda parte da condição anterior após aviso prévio de fres
dias, ou si os seus representantes não executarem as ordemi
do servico que receberem da fiscalização, som que aprosonl.ern
os motivos no mesmo prazo, proceder-se-ha á revelia da companhia, que nenhuma reclamação poderá i.:~vantar contra o
que se fizer ou contra o resultado do que se Jizer ou für
approvado pela Fiscalização.
Art. 8. • A. companhia terá particular cuidado na escolha
do sou pessoal, não admittindo para administradores, feitores,
mestres de obra e operarios sinão pessoas que se recommendern pela sua probidade e aptidão, ficando a mesma companhia responsavel pelos damnos causados de accôrdo com
a legislação brazileira, salvo quando taes prejuízos provierem
inevitavelmente de execução de ordens de servico expedidas
JH'la Fisc:!lização.
,..
Art. 9. • Os empregados da companhia que commcttcrcrn
acLos de insubordinação, improbidade ou outros que tornem
inconveniente a sua permanencia no servico serão removidos
ou d!'Sllediclos, eonformn o exigir o engcnheirn chefe da Fiscalização. Nesta ultima disposicão comprehendem-sc tambem
os sub-empreiteiros.
Em qualquer hypothese poderá haver recurso para o dircctor da Repartição Federal de Fiscalizacão de Estradas de
Forro.
Art. 10. O numero de operarias de differentes classes e
o dos vchiculos a empregar diariamente nas obras será sempre proporcionado á quantidade de trabalho" e ao tempo em
que este tiver de ser executado.
Afim de que possa a aaministração verificar si as obras
marcham com o conveniente impulso, a companhia fornecerá
ú Fiscalização, periodicamente e nas épocas por esta fixadas
a. relação do pessoal e do material do servico empregado no~
d1fferentes trabalhos, com a declaracão da profissão do pessoal.
A1 Fiscali~acão poderá verificar a exac.ti_dão dessa relação
e a companhia por sua parte deverá fac1htar-lhc 01:i meios
que forem necessarios para esse fim.
Art. 1 ~. A companhia é obrigada a ter os operarios do
suas empreitadas pagos cm épocas regulares, ficando suj cita
caso não o faça, ás penas do contracto.
'

Ordem de serviço
. flrt:. i2. Sempre que nestas COJ!dições gcraes ou nas es11cc1f1caçoes ~!l!!Cx.as ~~ fªllar em fiscalização, entendc-SQ Q

?éíigenlieíro · chefe, chefe de seccão · ou · engenne1ro resmente,
'que por parte do Governd .tenha a 'Seu cargo a direccão, classificação, medição e fiscalização das obras como representante
da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas de Ferro.
Art. 13. Todas as ordens de serviço serão dadas pela fiscalização, por escripto. Serão numeradas e entregues á companhia, que dPllas passa!'á 1·pri\m e de idenlico modn se prnccderá em relação ás observações ou reclamações que a compa·nhia haja clP apreseutal', motivadas pol' f'Rtas Ol'()Pns, devendo
ser apresentadas taes observações ou reclamações dentro do
tres dias uteis, contados do dia em que forem entregues as
referidas ordens á companhia, salvo motivo de força maior.
:Al't. 14. As ord!Jns dP servii;o devf'rão ser inmH'(lial amen t.e
cumpridas pela companhia; si, porém, esta entender que da
-sua execução lhe resultam prejuízos contra os quaes tenha de
· reclamar, fará sustar a obra em questão e se entenderá com
a. fiscalização dentro do prazo de tres dias uteis, a que se
refere a condição anterior, correndo por conta e risco da
companhia o que ella fizer cm contrario da presente condição
e sem direito a indemnização, qualquer que seja o motivo.
u\rt. J 5. f'i a Fis1·alizaçãn, não accritando as razões apre.sentadas pela companhia, lhe retirar as ordens de serviç.o e
ella não se conformar 1·0111 f'slas, a Fiscaliz™.,'.ão podcr;í intimal:-a para satisfazei-as, 1kntro de um prazo dPt0rminado.
Esse prazo, salvo os casos urgentes, ·não será in:CJ(rior a 10
di~ a contar do da intimação. Expirado esse prazo, si a companhia não tiver executado as disposicões prescriptas e apre-·
sentado qualquer recurso, a Fiscalização romnmnirarú o occorrido ao director da Repartição Federal de Fiscalização das
.Estradas de Ferro, que, si não der provimento ao referido
recurso, poderá ordenar que sejam as obras executadas administrativamente, correndo as despezas por conta da companhia.
-- · Dessa resolução poderá a companhia recorrer para o Mi-nistro da Viação, que resolverá em ultima instancia.
Para pagamento das despezas e ajuste de contas com a
, companhia será observado o que dispõe a respeito o capitulo III.
Art. 16. Nenhuma reclamação de empreiteiros será acceita quando baseada em ordens verbaes.
Ent1·ega do serviço á companhia

Art. 17. Os terrenos que tiverem de ser occupados pela
estrada e suas dependencias e aquelles de onde se houver
.de extrahir, por drr.i;;ão da Fiscalização, pedra para as obra'>
, serão entregues á companhia pelo processo estatuido no seu
.contracto.. 8alvo o disposto no artigo seguinte a companhia
_poderá utilizal'-SP dcssf's ll'1Tcnos tão sómente para os fin<;
.designados, devendo obter á sua custa os terrenos que tenha
necessidade de occupar para outros quaesquer fins.
Art. 18. Na faixa de terreno destinada ao estabelecimento
,. da estrada será permittido á companhia, si assim o entender
.a ·Fiacaliaação, Jeyantar ranchos para .abrigo dos oQerarios, depositoB; :N'JDaZl;lns_ e outros misteres da empreitada.

ACTOS "DO PODER EXECUTl\'O

Em tal caso· essas.. construcções, menos o .material· da co.;··
bertura, as portas e as janellas, passarão ao dominio da es-~
trada sem indemnização alguma, logo que, por qualquer causa,·
cessarem os trabalho§ da com1mnhia, a qual sPrá obrigada a
desoccupal-as e lambem removei-as, si assim o exigir a Fiscalização, tudo no prazo de tempo que esta lhe determinar.
Art. 19. Antes de se encetarem os trabalhos de cada
tt·rc·.ho, a companhia rei~ebrrú da Fiscalização o mPsnw trecho
marcado com estacas que indiquem os accidentes do terreno,
nntradas dos córtes, etc., e lambem as notas do perfil longitudinal e mais documentos a que se refere este contracto,
ficando sob a responsabilidade da mesma companhia a conservação das estacas, bem como as despezas que a administração houver de fazer pela remoção ou desarranjo das
mesmas.
Art. 20. Para a execução de cada uma das obras de arte
que fizerem parte da empreitada e á medida que fôr necessario, serão fornecidas á companhia cópias authenticas dos
rlPs<'nhos, bPm corno as nofaR ctrmpf'lrntPs n 1·f'SVP<'l.iva locação
110 fPrreno. Os originaPs dPsses drsenhos P notas, rubrir,ados
pela Fisrnlização e pela co111pa11hia, fieal'ão ard1ivados 110 PScriptol'io da .Fiscalização.
Alfcrar;1íes

Art.• 21. Na execução rios trabalhos a companhia seguirít
fielnrnnte aR presentes concliçõeR r~ Psprr,ifir,açõcR, as iru:lica1,;.ões do;;; clc>:rnhos que lhe forem forncr,idas pPlo nngrm'Trniro
P11canPgaclo das obrns o as ordm1s de sorviç.os que por este lhe
fn1•pm dadas, e não poc!Prú fazer alteração algllma, sob pena de
demolir a ohra feita e reconst.ruil-a á sua custa de perfeito
acctirdo com as referidas condiçõPs gemes, csnrcificações, desrnhos P ordens de serviços. Ri a companhia se rrcusar a
cumprir rsta ultima disposição, srrú a obra demolida e rcr,onstruirla ou reparada e modificada pela administração da estrnda, correndo por conta da companhia as dc>:pPzas, as quars
serão <lrtluzidas do primPiro pagamento. O 1•11gP11h1dro chefe
polier:í disprnsar a companhia tl1•;;;sa dP111nl i1;ão 011 reparaçfí.o
quando rntPn1le1· qur, apcza1· da alter:v:ão frita srm ordem
eomiwtPi1tP, a ohrn Rr acha nm conrliçõrs dr Rer acerita. Nesto
caso, por1\111, ser:i a <'ornpanhia paga 1111i1·a1Henle da obra realnrnnte nxceutada; e si rsla f1'\r s11twri01· ú ordenada, não ser{i
f'Onl.ado o Pxcesso que porventura apresento f1m rderencia ao
projer.to, especificações, etc. A disposição d1•ste artigo abrangf1
todas as obras tia empreitada, ci'1l'les, aterros, ohras dn arte,
rrli fir,ios, etr,.
A1t. :22. Ri o PtH~<'uhciro t'ltf>fP Pll(P11rl1•1· 1·onyp11iPnte alfrrar a direcção da estrada ou os 1wojrctos da;; obras que houver
mandado exPeutar, assim o ordrnará por csrriptn á companhia,
que o cumpl'Írá logo que 1·rc!'ber essa ordem, salvo quando recorrer para o chefe ria JlPpart.ição Frderal d1~ Fis<·al izar,ão das
Es trarias de Ferro.
Art. 2:1. Si da8 alterações a que se rer1~rc a cnrn!ição anterior resultar abandono de obra feit.a 011 encetada, serfto estas
medidas drfinitivamente tornadas, SPU valnl' rrr1lila1lo á com-'

ltt°fl®e,,tenbliif'e~.•di.1'.~tii'.'.jt~a:;.1:qua1quer. ·in ...
·fi1.!>ním~Uvo.~

:dcn augilieiifD.'-Ou,<'.'dirriinuição do tra-

P1" venu~nte ·de taes altet>acões;·•, · · ··
·
; Aft::· 24.'' As alterações que porventura tiverem de soffrer

·as obras depois de entregues os respectivos desenhos approvados á companhia, deverão ser indicadas nestes e em ordem
de ser'Viço e assi.gnadas pelo chefe ·de secção, sem o que não
deverá a companhia executal-as, sob pena de incorrer no que
dispõe- o art. 21.
..
As ·mesmas alteraç,ões deverão ser mencionadas nos originaes a que se refere o art. 20 e serão rubricadas pela companhia f' pPlo engenheiro 0hrfe.
Quando porventura venha a apparecer qualquer duvida ou
contestação entre a companhia e os engenheiros incumbidos
da fiscalização da estrada, proveniente do desenho das obras,
decidirá o engenheiro chefe, tendo em considílraição sómente
o.que co.nsta'J:'. dos referid?s originaes e das ordens de serviço.
Andamento das obras

Art.. 25. A companhia dará principio aos trabalhos den(ro
do prazo de ílO dias, contados da data da entrega dos r~f.rnlo~
e Jocacão pelo Goverrw. on da em que llrn fur 1·onununícado
pela Fiscalização, caso tenha feito os estudos nos termos deste
contracto, ficando sujeita ás multas estipuladas nes~ mesmo
contp.eto pelo não cumprimento desta prescripção.
· 'Art. 26. Os· trabalhos deverão ficar concluidos dentro do
prazo de tempo estipulado neste contracto, a contar da mesma
data referida no artigo anterior, 'ficando a companhia sujeita
ás'\ penas· nelle estipuladas pelo excesso daquclle prazo, salvo
força màior a juízo do Governo.
·Art. 27. A companhia encetará os trabalhos pelos ponf.os
que lhe forem designados e no tempo que fôr dcterminarto
pelá Fiscalização, em ordAm escripta, dando a carta um desses
trabalhos maior ou menor desenvolvimento, tudo no SAnt.ido
das. obras éerem conclui das drmtro dos prazos cont.ractuaes.
,. . A marcha dos trabalhos ficará inteiramente sob a direcção
do direct.or da Repartição Federal de Fiscalização das Estrarta8
de Ferro, segundo as informações que receber do en.genheiro
Bncarregado da c;befia dos serviços, podendo sustar qualquer
delles ou determinar que uns sejam feitos de preferencia a
outros, segundo a conveniencia do serviço, sendo a companhia
indemnizada dos prejuízos deoorrentes de tal medida, avaliados
·• por. arbitramento, constituído na fórma de seu contracto e
' salvo as, prorogações de prazos que sejam consequencias de
~ taes providencias.
; · · ;,Art. 28. Si, por insufficiencia de meios de execução, a
:oonstruccão de qualquer trecho ou de qualquer obra isolada
.. não fõr. encetada no prazo determinado pela Fiscalização ou
·não proseguir com o necessario impulso para que fique con:cluida dentro do prazo fixado pelo contracto a juizo da Fiscalizaçãi:>, ordenará esta o preciso augmento de pessoal e rna.ter.ial._!··
. :'.~ °'.·.'a .companh.ia d.everá realizar dentro do prazo quo
111~.fõ~~~:pela.m~ma !Fiscalização; si, exoiradó est.A nn"n
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não tiver à. companhia· 'cumprido a ordem e não apreàentav;
motivos justificativos que a inhibissem de cumpril-a, provirlenciará a Fiscalizacão de accõrdo com este contracto.
Si forem acceitas pela Fiscalizacão as ratões aprrsentadas
pela companhia que a inhibirem de realizar o ·r~erido augmento no prazo fixado, poderá a Fiscalização prorogal-o;
finda, porém, essa prorogacão, si não estiver cumprida a
ordem, qualquer que seja o motivo, proceder-se-lia como está
determinado na primeira parte desta clausula.
Art. 29, Quando se dê o caso de suspensão geral ou de
abandono geral das obras ou da maior parf.13 destas por part0
da companhia, proceder-se-ha de accõrdo com as presentes
clausulas.
Si a suspensão e abandono forem parciacs, procedr.rse-ha de accõrdo com o art. 15.
Considerar-se-ha abandono não só a completa falta de
operarias nas obras, como tambem a do emprego de opel'arios
rm numero tão insufficiente que demonstre por parte da companhia desidia ou proposito de fugirá execuçã.o dcs!'las obra!'!.
1:-'alvam-se os casos extraordinarios e indopendentes da
vontade da companhia, reconhecidos a juizo do Governo.
IArt. 30. Si o andamento das obras fôr prejudicado por
qualquer cousa independente da companhia, terá ella direito
a uma prorogação equitativa nos prazos estipulados neste contracto; n'ílllca, ·porém, se poderá esquivar á sua execução.
Modo de execw;ão

Art. 31. Nenhum trabalho será executado pela comp:mhia
sem quo preceda ordem escripta rio chefo rla sf'rção, a qnem
compete determinar o trabalho a executar e a occasião em
que deverá ser este feito.
Correrão por conta e risco da companhia todas as obras
f)llfl executar sem aquella ordem ou de encontro ás já rooehidas, ficando ella sujeita a demolil-as á sua custa, si assim
o entender conveniente o engenheiro-chefe.
'Art. 32. As obras serão executadas segundo as regras
rle arte, com perfeicão e solidez, a contento do engenheiro
chefe e de accôrdo com este contracto.
Art. 33. A companhia empregará materiaes de superior
qualidade, a juízo do engenheiro-chefe, devendo remover á
sua custa os que forem recusados por insufficiencia de dimensões ou por má qualidade. A remoção será feita pela ·
administração, si a companhia recusar fazei-a, correndo por
conta da mesma todas as despezas, que lhe serão debitadas.
A approvacão de qualquer material a empregar em obra
exime a companhia de responsabilidade pela qualidade e emprego do mesmo material.
Art. 34. Quando a companhia tenha de demolir as obras
pertencentes á administracão da estrada, procederá a esse
trabalho de tal modo e com tal cautela, que os materiaes provcni<mtf's de demolicão possam ser devidamente utilizados.
Art. 35. Si no per iodo do construcção das obras e em •
qualquer tempo antes de seu recebimento definitivo a adml ...

p1stl'acaó}'reconhecei' ou ':presumir qu·e 'lia vicio~} d&~;.e:x:e~\icão
qualquer obra em andamento·. ou constrmda, ,.será ella
demolida e reconstruida á custa da companhia, no caso em
que se verifique· a existencia de taes defeitos e, no caso contrario, á custa da administração.
Art. 36. As especies de trabalhos não previstos neste contracto e· tabella de preços, serão executadas pela companhia
mediante ajuste pr1lvio com o rmgenheiro chefe ou com o
director da Repartição Federal de Fiscalização das Estradas
de Ferro.
.
· · Em caso de desaccôrdo de preço, proceder-se-ha ao ar, bitramento, conforme os termos deste contracto.
Art. 37. Além do mais que se designar nas especificações
ou no contracto, correrão por conta da companhia: construcção de ranchos, barracões e abrigos para operarios e materiaes ·destinados ás obras, o descobrimento e abertura- de
pedreiras, o fornecimento de apparelhos, ferramentas, utensilios, · andaimes, cimbres, illuminação e as demais despezas
· accessorias ou eventuaes que forem necessarias para a execução das obras, por se considerar que todas são comprehen, ri idas nos preços destas.
Art. 38. Nenhuma indemnização será concedida á com11anhia por prejuízo, perdas e damnos provenientes de tempo
· rlesfavoravel, máo estado ou falta de caminhos e bem assim
pelo que resultar da negligencia, imprevidencia, f~ta de reCUillOS, e erros ou má administração da mesma compànhia ou
do l;eu pessoal.·
.
.
Exceptuam-se os casos de forca maior a juizo do Go..yerno.
Disposições diversas
~'em

. Art. 39. Tüdo o material que se extrahlr das cavas ou
de demolição de obras pertencentes á estrada é propriedade
'das.ta e será empregado na formação de aterros ou depositas
nos pontos que forem indicados pelos engenheiros.
O material depositado ficará sob a guarda e responsabilidade da companhia, que delle poderá utilizar-se tão sómente nas obras da estrada e quando para isso tiver ordem
expressa do engenheiro, fazendo-se no valor da obra o desconto proporcional ao valor do mesmo material.·
Art. 40. Serão considerados propriedades do Estado os
mineraes fosseis e em geral todos os objectos de curiosidade,
valor artístico ou sciehtifico, que forem encontrados nas excavações que se fizerem, para formação do leito da estrada e
construcção das obras de arte ou na demolição de obras pertencentes á estrada.
Taes · objectos deverão ser exfrahidos com cuidado o a
companhia oi;; ent.rPganí ao Pngrnheiro chefe.
- :Art. 41. Todo o material, ferramentas, apparelhos e o
pessoal que a companhia houver de empregar nas obrai;;,
quando tenham de ser transportados para estas pela estrada
em trafego, pagarão os fretes de accôrdo com o que estipulam .as clausulas deste seu contracto, devendo préviamentú
a, companhia apresentar ao rngenheiro chefe as respectivas
gúias: dé :materiaes e requisição de- passe. em -duas viM.
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Odcurrencias diversas
Art. 42. Salvo os casos de recursos para o l\[ inisterio da
.Viação e Obras Publicas, previstos mn artigos anteriores,
todas as duvidas ou divergencias que se derem t\ntrc os engenheiros e a eornnanhia serão decidida;;; c>rn ultima instancia
pf\lo director da Repartição Federal de Fiscaliza<:ão das Estradas de Ferro.
iArt. 43. Dado o caso de rescisão do contracto, ou rfo retirada de qualquer obra ou trecho de toda a empreitada ou
qualquer outra em que se dê a cessação dos trabalhos, a cargo
da companhia, no todo ou em parte, proceder-se-lia á medição
final dos trabalhos por ella .executados em toda a empreitada
ou no referido treC'ho ou obra, observando-se a respeito o
que dispõem as condições relativas a medições finaes de obras
11oncluidas.
Esse serviço será feito com a necessaria promptidão,
afim de que não fique retardada a applicação ele novas providencias que o Governo tenha de tomar para a continuação
das obras; e, si a companhia por si ou por seus representantes faltar a qualquer cios actos da medição final, correr1lo
r>stes á revelia da mesma wmpanllia, dn conformidade rorn
o art. 7º 41\ após aviso com o prazo de rinco dias.
Quando as obras retiradas tiverem rle ser 11ontinuiftlas
arlmi11istrat.ivamente por conta ela companhia, pocler·á o engenheiro-chefe adiar a respectiva medição final at1\ a sua
wnclusão, prescindindo neste caso o Governo cio beneficio
possível ele que trata o final cio art. 44.
Art. 44. Nos casos de execução de obras por conta e risco
da companhia, quer se proceda ao serviço por clirccta administração do Estado, quer por meio de adjudicação, o excesso
rle deRpeza que disso resultar correrá por oonta ela companhia'
e será pago por meio ele sommas que se lhe deverem e das
quc tiver cm deposito, sem prejuizo dos direitos cio Governo,
parn haver completo pagamento, quando aquellas quantias não
fW.iam sufficientes.
O excesso ela despeza será contado tomando-se a differcnca entre o maior custo das obras o a importancia das
mesmas, calculadas segundo os preços do contracto com a
companhia.
Ri, porém, a differcnça redundar em economia, pcrtenNirá esta ao Estado, e a comranhia não porJPrá prr>f.rnrlcr participação alguma.
Art. 15. No r,aso rio fallcnoia ria rmnpan hia, proccdersP-ha d!' acc<lrdo <'Olll o disposto nn al't. 180 da f Pi 11. 2. O?~.
rJp 17 dri dPzPmhro do 1!)08.
:Al't. ..\ô. nado o caRo de rescisão do contracto rim' qualqur:r oausa dependente da oompanhia e nos termos do mesmo
contracto, não podr:rá a companhia reclamar indemnização
alguma fJOI' lucros eesRantes, danu10s mnergentes, oi.e.

M!';u!ÇAO E PAGAMENTo''ot.a'oollAS

Art. 47. Os trabalho~ e obras feitos segundo este contracto, assim como n material fixo, rodante e de officinas
preciso para as novas Jin·has a construir e trafegar, serão
pagos pelos preços da tabella respectiva· e mais 2 o/o (dous
.por cento) sobro o tola! das medições provisorias e, final, a
titulo de despezas geraes e administração. ·
.
Nesses pre-0os estão comprehendidos não só a mão do
obra e fornecimento de materiaes, como tambem todas as
despezas accessorias ou eventuaes necessarias para a Pxecuç.ão das obras e os lucros da companhia.
Salvo os casos previstos pelo· art. 21, as contas serão
feitas conforme a qualidade e quantidade da obra rcalme11fc
executada.
· · Art. 48. Até o dia 10 do mez seguinte a cada bimestre
procrder-se-iha a medição provisoria dos trabalhos e obras feitas
nesse mez anterior, para realizar-se o pagamento de acctirdo
eom estP contracto.
NPnhuma medição provisoria será feita sem que a fiscalização haja dado á companhia, por escripto, aviso com trcs
dias de antccedencia, para que possa a mesma COIIlJlanhia, 011
se~ prepostos, a ella assistir, procedPndo-se, porPm, á sua
re\l"elia si não comparecer.
Neste caso perderá a companhia o direito de reclamação
e verificação de que trata o artigo seguinte.
lArt. 49. A classificação e quantidade de serviço resultantes das medições provisorias serão lançadas em livro especial pelos engenheiros que fizerem as medições.
A companhia tomariá conhecimento dessas notas no escriptorio da 1Fiscalização, dentro do prazo de cinco dias, contados da data em que receber o convite em ordem d0 SPJ'\"i<:o,
e deverá, em seguida, authenticar a folha ou folhas do referido livro, em que estiverem lançadas as notas, dPclarando.
si fôr caso disso, qual o motivo da impugnação de qualq11rr
parte da medição.
A expedição do certificado de pagamento poderá ser retardada e transferida I)ara o mez seguinte, emquanto a companhia não tiver authenticado o respectivo registro dn~
medições.
A assignatura do representanlf~ da companhia no rl'ferido livro importa, por parte da mesma companhia, acceitação
das medições como boas, salvo as correcções que mais tarde
resultarem das medições finaes e resalvados os seus protestos
feitos no livro competente, ou de decisão do engenheiro chef P.
No caso de impugnação por parte da companhia, procederá
o engenheiro á nova medição, e si fôr caso disso sujeitará
á decisão do director da Repartição Federal de Fiscalização
das Estradas de Ferro a impugnação, competentement.e informada.
~:;.ft,'11.~~ntendldo ·que a verificação ou nova medição será
feita~!~.;prejuizo•'do servico. e não será attendida quando
'
. : . ,.
.
'

exijá í tempo tal q'ii_~ •d~ínore · a preparação e conclusão · das ·

contas de pagamento do mez.
·
Art. 50. Excepluadas as classificações de terrenos e das
obras,. as quaes poderão ser modificadas pelo director da Repartição Fednral de Fisralização ou por 1•ngenh riro por elle
Jesignado, serão considl'radas como definitivas e finaes as
nedições provisorias de todos os trabalhos e obras cuja melição final não riossa ser mais tarde verificada.
Art. 51. As obras e trabalhos medidos provisoriamente
rm cada mrz, serão pagos dPntro de 30 dias, contados do dia
10 do nwz sl'guinte áquello a que se referir a medição, rlcduzindo-se 5 % da importancia do serviço feito, os quaes ficarão
retidos no Tltesouro Nacional como cauçã() da fiel execução
deste contracto e da solidez e conservação das 0J1ras até seu
recebimento definitivo.
Nesses pagamentós serão deduzidas tamhem quaesq11er
quantias que a companhia vier a dever.
Art. 52. Os resultados das medições provisorias e pagamentos mensaes em nenhum caso darão á companhia dirrito·
a rt>r,lamações relativas ás r,onta.q finaes.
Art. 33. Depois de concluida cada uma das obras da empreitada, proceder-se-ha á sua medição final e, terminada
l'sta, serão organizados os desenhos respectivos com as nr1'essarias declaracões relativas á classificação dos terrenos e das
oh1·as, dist~cia de transporl!\ quantidade e es1wcie de materians fornecidos ú companhia e t 11do mais q11e fôr prrc~o
par['. ,..alcular-se o serviço feito.
D1·pois de assignados esses desenhos pelo chefe de secção,
a companhia será convidada em ordem de serviço para examinai-os e assignal-os no rsr,riptorio da secção, si com elles
COIWOI'dar.
Ri, porém, a companhia tiver duvidas ou reclamações a
fazrr, deYcná apresentai-as por eRcripto e dovidamPn1e 1'1mdarnen1adas ao engenheiro-chefe, dentro do prazo de 1G dias,
contados da data em que tiver receb\do o convit0: pndendo
tamhom requeror ao engenheiro, drntro deRse pr·az(), noYa rnedi(,'ão final, que lhe srrá concrdida.
Rxpirudo o prazo de que trata essa condição, perderít a
companhia o dirrito a qualquer rPclamação, bem como á nova
merli(,'ftü ou verificação da primeira, que será consiucrada
definitiva, salvo o caso previsto na condirão sPguinte.
Antl's ue começar-se a medição J'i![]al, s1'l':'t a companllia
convirlada com tres dias de antecedencia para assisUr a ella,
procedendo-se á sua revelia si não comparecer.
Art. 54. Os desenhos de que trata a condição anterior,
não obstante assignados pelo chefe de secção e pela companhia, só poderão ter valor e servir de base para a orga1ização da conta final depois que forem approvados pelo
mgl'nheiro chefe, o qual poderá mandar proced"r pelos mesnos ou por outros engenheiros á nova medição de todas ou
ln pal'f.e das obras.
Para assistir a essa nova medição será conYidada a com>nnl1 ia. nos formos da condição anterior.
AJ'f.. 55. Depois de approvados pelo engenheiro-chofe os
lr:::rnhos da medição final de cada obra, serão fcHos no es-

'iériptol'1o:·tecnmco :os necessar.ios.~ca1cu1os para·. aeterminar o
'.seu valor; ·sendo archivados os.~e&~nhos e .calculos para servirem· de base á organização da conta ,final, que só se fará
depois de concluidas, medidas e avaliadas finalmente todas
as obras de cada empreitada. .
·
A companhia será convidada para examinar e authen.ticar com a sua assignatura a conta final, si não tiver reclamação a apresentar.
;
A reclamação deverá ser apresentada por escripto e devidamPnte fundanwntada ao Pngenlwiro chefe, dentro fio 1wazo
de 20 dias, contado da data em que a companhia tiver recebido convite para examinar a conta final.
.
,
Esgotado esse prazo, nenhuma reclamação da companhia
será acceita.
Art. 56. Si não fôr attendida a reclamação da companhia
·nos casos de que tratam os artigos precedentes, fica-lhe livre
o . recurso para o director da Repartição Federal de Fisca::iização das Ee.tradas de Ferro e para o Ministro da Viação l'
',Obras Publicas, decidindo este em ultima instancia e ficando
a companhia obrigada a ;mjeitar-se a essa decisão.
.
O recurso só será recebido dentro de 30 dias, contados
da data da l'PSpP1·.tiva decisão do engenheiro chefr, a q11al Rf't'ú
enviada em protocollo á companhia.
.
Todos os recursos serão rcmettidos ao Ministerio da Viação e Obras l'ublieas JHll' intPrmedio do P11gl'nl11;:,,iro f'l1Pl'1~ n
dj,rector da Repartição Federal de Piscalização l'r.'ls Estradas
cm Ferro, para que subam logo com a respectiva informação.
Art. 57. O saldo demonstrado na conta final, deduzidas
.as multas e despezas devidas pela companhia, ser-lhe-ha pago
logo que cesse a respohsabilidade da mesma pela solidez e
. conservaç·ão das obras e sejam essas recebidas definitivamente
pelo Governo.

IV
CONBRRVAÇÃO DAS OBRAS

Art. 58. A companhia é responsavol pela solidez e boa
r,onservação das obras que executar, quer durante a const.rucção, quer depois, durante seis mezes para as de terra e um
anuo para as de arte.
~rt. 59. Durante o prazo de sua responsabilidade pela
solidez e conservação das obras que executar, fica a companhia obrigada a reparar á sua custa os damnos que soffrerern
as mesmas obras, provenientes de vícios de construcção ou
de emprego de materiaes de má qualidade. E, si se recusar a
fazer o~ si o não fizer no prazo qne fôr determinado veios
e1_1genhe1ros cncar:egadm:; do serviço, a Fiscaliza1:ão providenciará para que se.1am as mesmas reparações feitas pelo modo
que lhe parecer mais acertado, sendo debitadas á companhia
as •despezas que dahi provierem.
·
lArt. 60. Expirado cada um dos prazos de responsabilidade
,da ~ompanhia, serão as respectivas obras examinadas pelo
.engenheiro chefe, acompanhado do chefe de secção e rio l'c- ,
'

";·

.
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·presentante da .~'companhia, e definitivamente acceita por
aquelle, si as acharem em perfeito estado de conservacão, lavrando-se então o termo de recebimento, que será assignado
pelo engenheiro chefe, 1•hl'fc de sccç.ão e ])Pio !'fJJ>l'Psnlante
da companhia, ficando esta .desde então exonerada de toda e
qualquer responsabilidade pelas obras a que se refere o termo.
Tabella de preços para execução das obras de construcção da
Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, de que
trata a clausula XLVI do presente contracto

Numerog -

Designação dos trabalhos unidade

Unidade -

Preco da

1 - Estudos definitivos e locação
1. Exploração e projecto, trabalhos de campo
e escriptorio, km ................. 2. Locação, idem, idem, idem, km ...••.•..•.
II -

Trabalhos vreparatorios

3. lloçaç.o e limpa de capoeira, m2 ........ .
-1. Idem em capoeirão de machado, m2 .... .
5. Idem cm matta virgem, m2 ............ .
6. Dest.ocamento, m2 ..................... .
III 7.
8.
9.
10.

600$000
400$000
$010
$020
$040
$657

Movimento de terras

Excavação em terra, m3 ........ , •.....•
Idem em pedra solta, m3 ............... .
Idem cm rocha, m3 ................... .
Terras cm derivação de rios, m3 ........ .

$900
2$600
7$000
1$200

Em tunneis:

11. Excavação em terra eommum, m3 ...... .
12. Idem em pedra i;olta, m3 .............. .
13. Idem cm rocha, m3 ................... .
IV -

18$ü00
20$000
31$000

Obras de arte

11. Excavação J)ara fundação até 1,60 de pro.fundidade, m3 ..................... .
15. Accrescimo de preço de exc~vação para
fnndação quando houver ncccssidarfo
rlc escoramento, para cada metro ffo
profundidade, m3 .................. .
Hi. Accrescimo de preço
para fundações
abaixo de 1,60, para cada metro do
profundidade, m3 .................. .
1'. Excavacão para fundação até um metro de
profundidade, em mo ledo ou lodo m3.

1$200
1$600
1$000

1$900

,1'irt<;tt-."hwns:.,;_ni>JUam1r..ll()IT,ctojf'

tl1'0a,u1os·.:=· 11 n1.11<>ne'

• nr

~~~ ......... ,;:<n:e.~~ ·ir·.. ·.a......1···,-·--~,,.~-· :::":'!...-, ~C()
,
UlllU11U&,
·'

is::. Elicavacão

de

para :Í'ÚndacãÓ
ttm a tres
;
metros, idem, m3 ................... ·
19. Accr~scimo de precos para fündacões para
cada metro de profundidade abaixo do
nivel de agua, m3 ................. .
20. 'Esgotamento de cavas para fundações, por
•
metro cubico excavado com embarlll,;-Os
.
de agua, m3 ....................... .
21. Alvenaria em pedra ser.ra, m3 ........ .
22. Alvenaria ordinaria com argamassa de 2
de cal e 3 de areia, .~3 ............ .
23. Idem idem com argamassa de 1 de cimento e 2 de areia, m3 ............ .
2'1. Idem de laj ões sem argamassa, m3 ...... .
25. Idem idem com argamassa de 2 de cal e
3 de areia, m3 .................... .
26. Idem de apparelho com argamassa de 2
de cal e 3 de areia, m3 ............ .
27. Idem de tijolo com argamassa de 2 de cal
e 3 de areia, m3 .................. .
28. Idem de tijolo com argamassa de 1 de cimento e 3 de areia, m3 ............. .
~. Idem idem com argamassa de 2 de cimento
·
e 3 de areia, m3 ................. .
30 .. Cantaria de 2ª classe com argamassa de
1 de cimento e 2 de areia, m3. . . . . . . .
31. Concreto de 1 volume de cimento, 3 de
areia e 5 de pedra, m3 ............. .
32. Rejuntamento com argamassa de 2 de cimento e 3 de areia, m2 ............ .
33. Apparelho a escopro, m2 ............•..
34 .. Idem a picão fino, m2 ................. .
35. Idem a picão grosso, m2 .............. .
36. Argamassa n. 1 de cimento puro, m3 ... .
37, Dita n. 2 de 1 de cimento para 1 de areia,
m3 ............................... .
38. Dita n. 3 de 2 de cimento para 3 de areia,
· '
m3 •......••......•••..•...••..... ,
39. Dita n. 4 de 1 de cimento para 2 de areia,
· · m3 ....•...•...........••.. , ..... .
40. Dita n. 5 de 1 de cimento para 3 de. areia,·
m3 ............................... .
41. Dita n. 6 de 1 de cimento para 4 de areia,
.'·
m3 .........•.....................•
142: 'Dita n. 7 de 1 de cal e 1 de areia, m3 ...•
43;-''.Dita n. 8 de 2 de cal e 3 de areia, m3 ....
:H:-'capeamento ou muros de boeiros com pe;, ·.';!.;:; . dra plastica feita de concreto, m3 ...
~~~~l?ª de. argamassa de 2 d~ cimento e 3
· t.~~" a.r!!1a.; m2.!..•~·-· ••.•.• ~·.. ·.~-·-•-.• !··-•..•..•-•.. ,

.·

da

',.

2$300
1$600
$270
15$000
2!1$900
50$300
27$000
41$1100
68$300
40$0-00
51$300
60$000
85$000
72$000
1$!l00
15$000
9$000
7$000
19$800
29$000
00$400
80$700
60$000
47$400
21$600
18$900
90$000
5$000
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"·

·

' .·'
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. 46. AccrescimÓ de ~r~éo p~r~ c~ntaria quando
empregada a mais de 5 metros de altura, m3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. Idem para alvenaria de pedra ou tijolo,
idem, idem, idem, m3. . . . . . . . . . . . .
48, Idem para alvenaria oi'dinaria quando em. pregada em abobada, m3. . . . . . . . . . .
49. Idem para cantaria ou alvenaria de tijolo,
idem, idem, m3. . . . . . . . . . • • • . . . . . . .
V -

. ' .·

'

· 7$100
3$500
4$400
2$000

Trabalhos diversos

GO. Transportei dos materiaes de excavação

vor decametro de distancia, m3 ..... .
51. Idem de pedras para obras de arte por
meios ordinarios e por decametro de
distancia, m3 ...................... .
5:!. Idem de tijolo, cimento, cal e areia por
meios ordinarios e por decarnetro, m:.i.
53. Transporte dos materlaes de excavação e
de pedra, tijolo, cimento, cal e areia
em trem de ferro por kilometro, ton ..
5í. Carl'tgamento e descarga dos materiaes de
excavação, m3 .....................•
55. Enrocamento com pedras jogadas, m3 ... .
Gü. Idem com pedras arrumadas, m3 ....... .
57. Quebramento de pedra para concreto ou
lastro, n13 ........................ .
G8. Pedra quebrada para concreto ou lastro,
m3 ....... : . ..................... .
5!l. Empilhamento de pedras em montes regulares, m3 ....................... .
üO. Enchimento de vão com pedra quelJrada,
m3 .............................. .
61. ncvestimento com leivas ao chato, m2 .. .
62. Idem a tição, m2 ..................... .
G3. Carga e descarga de tijolo ou cantaria, m3.
64. Idem, idem de pedra de alvenaria ou bri- ·
tada, m3 .......................... .
65. Descarga e estiva dos materiaes fixo, rodante e para obras de arte no porto do
Natal, ton ......................... .
GG. Esgotos com tubos de barro de 0,30 de
diametro, mi ...................... .
67. Idem, idem 0,15, idem, mi. ............ .
G8. Idem, idem O, 10, idem, mi. ............ .
(ifl. Idem, idem 0,05, idem, mi ............ .
70. Encanamento com tubo de ferro laminado
de 1", assentado, mi ........ , ...... .
71. Idem, idem de urna e meia pollegada,
jd~m, mj._,_•..!_!'_~_,_!_!_~_.• ._._._••.•• _•• _•• _••••.

$0i[i
$024

$020

'

$150

~ºº
7$000
14$000
3$400
10$500
$820
12$800
1$000
1$500
1$300
$660
f0$000
18$000
i0$800

9$000

4$500

3$000

4$00Q

AC'l'()S: Do PODER EXECtJTIVO

sr.:riilí!raiµ:;, DeiignaoãffPfü~' · tràhallfos' 4 trrifr.laâé Li ~reoó
~

"Uni!Jade

"'72. Encanaimento com tuuu ue 1eiTu · laminado de 2", idem, mi ....... : ...... .
73. ·Idem de chumbo as~eutado, kg ........ .
7 4. :l<'erro. forjado, sirnpiesmente furado, torc1tlo ou dourado, assentado, kg •.....
7G. Idem em gmdes, madeiras ou obras analogas, asseÍltado, kg ................ .
. 76. Idem funditlo qualquer que S1)ja o motlelo
da peça, idem, kg ................. .
77. Apiloamento de terra em camadas de 0,20,
1n3 .............................. .
78. Faxina para aterros em .brejo, m2 ...... .
.79. Levantamento dos materiaes de excavação
para cada 1111,50 de altura, m3 ...... .
80. Excavação para fundação com emprego tle
ar comprimido ou su!Jmarino, m3 .....
81. Concreto assentado com ar comprimitlo ou
submarino, ma ........ : ........... .
, 82. Alvenaria de lajões rejuntada com a1'gamassa de 1 de cimento e 3 de areia,
1n3 ........................... ·.... .
33. Arrumação de enrocamenlo acima da
máré, média, m3 ................. .
,,84. Idem, idem abaixó da maré média, mi:! .•

;"'*

·

· da

í$i00
1$200
ü$2\l0
1$800
1$50G
$750
2$500
$240
25$000
150$000
55:J;OOO
CI

9$500
i5$70U

VI - Edif icios

85. Parede de froutal sirnvles (meio tijolo),
JI12

••••••••••••••••••••••••••••.•

86. Idem tle frontal dobrado (um tijolo), m2.
· 87. Idem de tabique, m2 ................ ..
88. Cimalha com argamassa de gesso até
·
Om,20 de balanço, mi ...•............
80. J~mboco e reboco com argamassa de 2 de
cal e 3 de areia, m2............... .
90. Idem, idem, idem de 1 de cimento por
2 de ·areia, m2 ................... .
· IH. Capeamento ou mmos de plataforma e
rampas com meio fio, soleiras de portas rentes ao calcamento e soalho, m2
· 92. Calcamento de alvenaria,. m2 ..••.......
fl3. Idem com parallelepipedos communs, m3 ..
·l fl4. Idem de marmdam, m2 ................ .
':fl5. Idem de ti.iolos, m2 ................... .
f96. Idem com ladrilhos communs, m2 ...... .
f97. Idem, idem especiaes, m2 ............. .
' ,98 ..Portões, grades e consolos de ferro ba~~, ,;, ,;,
tido, assentados, kg ................ .
\OP.,.IdemAe taboas de Om,025, esquadriados, ·
l)Qti;'l·ifü.,~- oom corrediQas e. roldanas, idem,. m2 ...
-~

.. ··:·.

~·

·,. '

7$200
13$500
12$500
18$000

2$100
2$700
:l1 $500
6$000
14$600
10$000
9$300
12$000
25$000

2$160
50$000

à.êi'DOS:

00
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Nfüriéros ~JJé~i,S"riaéão LdÔs trobalhos - unidade;:._ P rec6' ,' dil
··unidade
· ·
·
100. Portas de madeira .de lei, lisas, inteiril;as,
de dous batentes, idem, m2 ....... .
101. Idem, idem almofadadas, de dous batentes, iden1 m2 ............ '· ........ .
102. Caixill10s ou bandeiras de madeira de lei,
com vidros, pn ra portas e janellas,
idem, m2 ....................... .
103. Venezianas de macieira ele lC'i, para ,ianellas, idem, rn2 .................. .
iQ.j, Venezianas de ferro galvanizado, m2 ... .
1 llG. i::oalho de madeira úe lei com taboas de
Om,035 de espessura, junta secca, barrot.amenlo ·e assentamento comprehendido, m2 ...................... .
106. Idem, idem, idem com juntas de meio fio,
m2 ..... ; ....................... ..
107. Idem, idem rom junta de mecha e encaixe, m2 .......................•..
108. Forro de teclo de madeira de lei com taboas de Om,018, m2 ...•..........•..
109. Escadas rectas de madeira de lei com
uma ou mais plataformas assentadas,
m2 ..•....... ~ ................... .
HO. Idem de volta de madeira de lei, idem,
m2 · ..........•.....................
i 11. Guardas com corrimão de madeira de lei,
m2 .............................. ..
11 :2. f\odapt\ de madPira d0 Om,20 de altura, ml.
H3. J,ambreqQins de Om,20 de altura, ml. ... .
H4. Idem de Om,60 de altura, mi. ............ ;
115. Fachada com estuque simples e pilastras, m2 .......................... .
116. Idem, idem com frisos e pilastras, m2 .. .
H7. Madeiramento de madeira de lei, m3 ... .
118. Encaibramento e ripamento de madeira,
m2 ........................... -. .. .
H9. Vidros collocados, m2 ................. .
120. Cobertura de telhas curvas com argamassa
de cal, m2 ................•........
i2L Idem chatas, modelo francez, assentadas,
m2 ...•....•.. ·•..................
1.22. Cobertura de Eternite, m2 ............. .
1.23. Idem de vidros com caixilhos metallicos,
m2 ......•.......................
i24. Chapas de ferro onduladas e galvanizadas
de Om,001 de espessura, assentadas,
m2 .............................. .
1.25. Superstructuras metallicas para edifícios,
ton .....•..•................••....
126. ·Pintura com tres mãos de tinta a oleC>, m2.
1.27. Caiação com tres mãos, m2 ............ .
I'oder E"ec111tvo -

1911 ( Vol. III 1

27$000
3G$000
27~000

36$000
50$000
12$600
13$500
16$200

10$800

112$000'·
...
~

1.3$500
2$'2150
3$000
5$000
16$000 .:'
25$000
253$000
6$100
8$000

5$600
6$300
30$000,'
20$000·.·

6$300
272$000
2$200'
$400

~Amnfi.

Ítit,

Do

.!

J.'OQ~ ~:Jt.f:ciy'E~~

~1Jºª~'~·~:"~s~·~~~~ts.r.tP.C9:·~dª~

m2 ..--.'

f28. Pintura ~om tres mãos de tinta a colla;
129. Caibros rolicos e ripas de coqueiro asS(ln, tados, m2 .....•.... .' .............. : .
·
mo. Montagem das superstructuras meta,llicas.
para edifícios, armacão, cravação e
pintura, ton .......•.... ·...•...•.. ·..
131. Water-closet. com cisterna (fossa fixa) e

· · ~ · mictorio, um . ..............-.,,.: ~~~··~~:. ·.-~:._~.._-;
i32. Conductores e calhas de cobre assentados, ·
kg................................ .
i33. Idem, idem de zinco, idem, kg... ., ....... .
134, Idem, idem de ferro fundido, kg .. , •.....
135. Estacas de madeira, roliças, até 0130 de
··"· <_< :. diametro ou falquejàdas nas quatro
faces, de 0,30X0,30, enterradas até 8
metros, ml ....•.........••.... ·......
136. Idem;. idem, idem enterradas mais. de 8
metros, ml. ..... ; ...•.... '.",.' ....•.
VII -

·i$080
2$250

200$000
200$001>
4$205
3$060
U1500
' 14$000
. 16$864

Superstructura

13~ Dormentes de madeira de lei, um ...... .
138. Trilhos de ' aco de 25 kilogrammas por·
.
· metro c:orrente e accessorios; ton .. : .
139iChav~s completas par~ _mudanç,;d_e linh~
. .
a3sentadas, uma ...........••........
f. 40.. Giradores assentados, um ...... ". ....... .
Uh-Caixas de agua com bombas de duplo
',< :;0;. ", effeito,. assentadas, uma .. , ....•..•.
i42. Assentamento de trilhos, inclusive des.. . vios, lastros, excepto o de pedra, entalhe e furação de dormentes, ml: .. .
143. Cerca de arame com quatro fios, ml. ; .. .
iH. Vigas metallicas para pontes com 5 metro&
,
de vão livre, uma ............•.....
' i 45. · Idem, idem com 1O metros, idem,· uma.
i46. 'Idem, . idem com 15 ·metros, idem,. uma.
:1.47. Idem,. idem· com 20 metros. idem, iurna.·
.148. Idem,· idem com 25 metros, idem, uma. ·
149.-. Idem, idem com 30 metros, idem, · uma.
150. Idem para pontes de vãos maiores de 30
.: ·., ' · , metros, ton............... ; ......... .
;·1~l.)llontagem das superstructuras metallicas
'·.;,· ·" '. para pontes ·até 10 metros de vão,
· .
comprehendendo armação, cravação e
·, ·'",~ ·pintura, ton ............. : ....... ; . ·.
:,1~~:, ldl'lm. idem fiara pontes de mais de 10

'lAA1~~NJf
is,CQ\~~~ metl.\llicas para· pon··~~· .....
s. ton ... ~ ... _....•.. t:••··~ .., .•. ·.•..···~··~

3$000
170$000
'450$000
·.to :000$000
' 5:000$000
3$500
i$500
1:020$000
3:740$000
6:400$000
9:200$000
f1:800$000
13:600$000
27.2$000
.120$000
200$000
212$000

"Nwnei~ ~ DeSÍgnàéãó <lhs trnhall~os - Unidad~ - Pr~co 'da
unidade

iGL l\lontagem de coluurnas metallicas com parafuso,; Mitcl1ell ai(; 6 metros de comprimento total, mi. ................ .
Hi5. Idem, idem até 10 metros de comprimento
total, n1l .......................... .
15t\. Idem, idem com mais de 10 metros, idem,
idem, n1l .................. : : . .•....
157. Caixa de agua, metallica, com capacidade
para 100.000 litros,uma ............ .
158. Moinho de vento assentado, um ........ .
150. Peri'uraçã.o para o mesmo, por metro tle
profundidade, ll)l ...... : ........... .
1130. Tro!ly para conserva ·de linha,· úm ..... .
VIII -

Linha telegraphica

sínÚ~"f+J,.:
l

f'

110$000
130$000
150$000
6:000$000
10:000$000
100$000
400$000

!·

161. Postes de madeira de lei com a r~pectiva braçadeira de ferro, um ... º" ...
102. Material (fio de ferro galvanizado, isoladores e apparelhos telegraphicos) ,km.
it\3. Desg!ste do matei-ia!., km ..........•.. \:.
11i4. Transporte do material,km.............~
165. Assentamento da linha telegraphica, km.
166. Installação das estações, km ....... : .. :"..

:l0$000
139$000
5~00

t

30$000
30$000

1137. Locomotiva mixta, typo Tenwh~els, uma ..

30:000$000

IX -

6$000

Material rodante

1ü8. Locomotiva para :mercadorias com oito
rodas conjugadas e 36 toneladas,
typo Consolidation, 'tJma ........ "' ..
169. Locomotiva de 30 toneladas, uma ...... .
170. I~ocomotiva de 18 toneladas, uma ....... .
171. Carro de passageiro de · i' classe, um ... .
172. Carro de passageiro de 2• classe, um ... .
173. Carro mixto, um ........................ .
17 4. Carro para correio e bagagem, um ...... .
175. Carro para pagador, um .............. .
1z, ü. Vag~es fechados para cargas, um ...... .
1 7 Vagoes abertos ou gondolas, um ........ .
i78. \ag~es para animaes, um ............. .
179. vagoes para agua, um ................ .
180. Vagões para inflammaveis, um ......... .
181. Vagões frigoríficos, um ................. .
182. Vagões-riranchas, um .................. .
183. Carro dormitorio, um ................. ;
184. Carro restaurant, um .................. .
185. Carro-automovel de serviço, um ........ .
186. Carro de inspecção, um ................ .

. ~.'

36 : 000$000.' ~
32 : 000$000 ' .
28:000$000
:17:400$000
13:400$000
15 :000$000 .
i0:400$000
15:000$000
7:400$000
7:000$000
7:400$000
9:800$000
8:900$000
16:000$000
5:000$000
40:000$000
37:000$000
6:f00$000
.28 :-Oo0$000
,

~Nu,meros;.,....;

· .•

· ·~· '·..

Designàção ~ dos t.J.iabalhós ,;_;Unidade,.;:..;. Préco ·da
: ·.
unidade·
· · · · ' .· · .
Diversos

187. Casa de turma ou mestre de linha, de tijolos, coberta de telhas nacionaes,
uma .........................••..•
W8 ... Ga$a de 1.>áo a pique, idem uma ....
~·r:

'

',~'

•

V

~~···

:

'

,.<· ...

3:000$000
1:500$000
'

Especifi_cações

Art. i.º Os trabalhos a executar pela companhia para preparacão do Jeito, assentamento dos trilhos e superstructuras
metallicas das pontes da via ferrea, em: cada trecho conLra~~ado, serão os seguintes :
·
, ;
~<' ·1º, .roçado, Jfmpa é destocamento do terreno que· tiver de
ser occupado pela estrada ou .por .suas obras;
·
2º, movimento de terras para formação do . leito da,' estrada e das suas dependencias é construcção ·dás suas obras de
arte, edifícios e· dependencias ;
.. · ' '· · ; '~.'
· ·
i .. 3°, enrocamentos, revestimentos e outras' obras de con-.
Q
sc;i.lidação; ,
..
. .
·'.' ~,,ioi• ,: fornecim"ento do material e assentamento da via ·pernl.anente, cercaS; e das machinas motrizes e' operatrizes para
as officinas de repQ.J.'acão,. caixas· de:aS"ul';;giradól'e~, etc. ;
~i. '·.5º1-:,assentamento da linha telegraphica e fornecimento do·
~érial;
·
.
.•
'.·. :· .: 6º, fornecimento é montagem do material rodante.;
·
.fl·•. 7·,· consex:vação das obras acima durante o tempo da con.struçcão e durante todo o .prazo do arrendamento.
i.c . • •'./.•;

I
TRABALHOS PREPARATORIOS .

Art. 2. 0 Antes de encetar os·· trabalhos de movimento de
terras, deverá a companhia rocú e limpar a faixa de terreno
!.que tiver de ser occupadà pelas cavas e aterros e mais a largura
suppleméntar · de quatro metros para cada lado, do. pé dos ta-.
ludes dos aterros e cristas dos córtes.
. •· ·
· Quando os aterros tiverem menos de um metro de-altura,·
os tocos e raízes serão arrancados e queimados ou removidos
para fóra dos' limites fixados anteriormente ; quando, porém,
a altura fôr superior a um metro, as arvores .serão, cortadas
rentes com o chão. Estes serviços serão pagos pelos preços
ns. 3, 4 e 5.
O preço n. 6 refere-se unicamente á extracção de troncos d_e diametro superior a iO centímetros,· medindo-se, neste
C!.SO, O d~S,looamento pela SÚperficie do terreQp',qUe, fôr-revolVldO para effêetual-o, •
~, · . .
~:

•

'.

•

••

•

1

:,~·.(,·.

:

... _
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Art. 3.º A comp~nhia fará á sua custa e conservará emquanto fôr necessario um caminho ao longo dos trabalhos que
tiver de executar, de modo que os ponha em communicação
rmtre si e offereça seguro transito a cavalleiros e aos rnat1!riaes destinados á construcção.
AR estivas e as pontes de serviço desse caminho serão
feitas igualnwnle á ,custa da companhia.
II
MOVIMENTO DE

TE_~RAS

Art. 4.º Os trabalhos designados sob este titulo compre4
h<'ndem, além das excavações, carga e descarga dos materiaes
provm1ientes dessas excavações, o seu transporte para os aterros e depositos, a formação dos mesmos aterros, o nivelamento do leito da estrada e dependencias e a regularização
dos taludes, dos córtes e aterros.
Art. 5.º Os materiaes extrahidos serão, em geral, medidos
nas cavas, bastando para isso as dimensõed tomadas das mesmas cavas e secções transversaes do terreno e do projecto,
salvo nas valletas e outras obras, em que sô se tomarão as dimensões .ias cavas e dos pro.íectos.
Quando a medição não fôr possível por essa fórma,. deverá a companhia empilhar os materiaes em montes regulares,
e sempre que a esse meio se recorrer, descontar-se-hão do
volumo apparente das pilhas ou depositos 30 a 50 % para
as pedras, conforme a maior ou menor regularidade do seu
empilhamento, e 10 % para as terras, quando já estiverem
depositadas. pelo menos 30 dias.
O empilhamento das pedras, quando exigido pela fiscalização para esse ou para outro fim, será pago pelo preço n. 59
da tabella annexa, applicado ao volume real da pedra empilhada.
Art. 6.° Os materiaes extrahidos a céo aberto para execução da estrada, suas obras e dependencias serão classificados em tres categorias:
Terras;
Pedra solta ;
Rocha.
Ficam comprehendidos:
:\a primeira, a tnra vegetal, o barro, o lodo, a areia, o
cascalho solto, o cascalho e outras pequenas pedras, fortemente engrazadas ou ligadas em bancos ou camadas até 20
contimetros de espessura, atravessando materias terrosas, as
decomposições graniticas ou de outras quaesquer rochas em
oslado de adeantada desaggregacão e toda a especie de mat.01·ia"~ l'nntcndo rm mistura prdra~ solta.~ d0 volumes infl'riorPll
a cinco d0cimrtros cubicos, que possam srr rxravarlos rnm pá,
enxada e picarnt.a.

. AO'ro8 DO PODER EXEOUTIVQ

:; Na segunda, toda a especie ·de rochas· .destacadas, de vo- ·
Jume superior a cinco decimetros cubfoos e· inferior a um me:tro cubico, jazendo em massas distinctas ou' . contiguas ; o ·
êascalho e outras pequenas pedras fortemente engrazadas ou
ligadas em bancos ou camadas de mais de 20 cent.imetros d·.•
espessura ; e igualmente toda a especie de rochas stratificadas e schistosas que puderem ser extrahidas com alavancas,
bico de picareta, cunhas e cavadeiras de forro, ainda que accidentalmente haja necessidde de applicar-se mina de fogo.
Na terceira, rochedo duro e compacto de volume superior
a um metro cubico, que só puder ser desmontado mediante
emprego de mina de fogo.
Art. 7. º O producto das excavacões será empregado na formaç.ão dos aterros e lastro, ou depositado fóra do leito da estrada, mas ao longo desta (princi))almente na plafafôrma rlos
rnnprcstimos), quando o material fôr pedra.
A di~trihuicão drssf.'s matcriaPs compete ao Pngenheiro
chrfc da fiscalização mrdiante ordem dest~; a pedra Pxtrahida daR cavas sPr:í empregada tamhem na const.rucção de nbra;;;
da Psfrada dP fPrl'o, r!f> ronformirladP rom o Psfatnirlo nas condiçõrs goraes.
·Art. R.° Os aterroR termo :i·m,60 de largura na plataf6rma
o o;; seu~ taln<lr>.;;; a inrlinação rlP t.rPs rle hai::11 para dou~ r!P
altura.
O~ atorros SPriio foitos
rom matPriaPs rxpuagados dr
i·anws, tronros, raizPs, etc., e, sp,mpi·p que a fiscalização exigir,
serãl'> estes materiaes disnostos em camadas horizontaes que
abranjam toda a largura dos mesmos aterros.
Para formação dos aterros. empregar-se-hão os melhores
materiaes que provierem dos córtes e emprestimos, quando os
daquelles não bastarem ou forem de má qualidade, a juizo da
fiscalização.
Art. 9.º Os córtes terão quatro metros de largura na platafórma, inclusive as valletas. Ruas paredes terão os taludes
necessarirni. apnrovados pela fiscalização.
Art. 10. O volume dos córtes será calculado pela média
das áreas das seccõe~ normaes ao eixo da estrada multiplicada
nela distancia entre as mesmas secções, medidas pelo eixo da
linha. Os córtes seriío merfülos rigorosamente com a largura
e fôrmas ordena<las, determinadas no artigo anterior, embora
a companhia, ainda que involuntariamente, baia dado maiores
dimensões aoR mesmos córtes, salvo os casos de alteração, em
virtude de ordPm escripf.a da fiscalização.
Art. H. A companhia deverá executar com o maximo
cuidado e re1mlarirlarle os taludamentos dos córtes e aterros,
observando rigorosamente o alinhamento e o disposto no
art. 9º, pondo em pratica todos os meios convenientes para impfldir o desmoronamento.
Nenhum preço supplementar ao das excavações se contará pelo taludamento dos córtes e aterros.
·
Art. 12. A largura da platafórma e inclinacão dos taludes,
tanto dos aterros como dos córtes, poderá ser augmentada 011
diminnida nos Jogares em que a fiscalização entender conveniente.,
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Art.· 13. A' comp~h&eompete fazer as obras provisoria3
para esgotar as aguas que appareeerem nos córtrs e emprestimos,. a~im de executar as excavações naR melhores condições
POS31VCIS.
As indemnizações por esses ti·abalhos acham-se romprehendidas nos respectivos preços de -0xcavação.
A rt. 1'J. Os desmoronamentos que occorTct'em no.> cúrtcs
e aterros, at11 ao momc1lto tfo seu recebimento definitivo, serão
removidos ou prPr>nchidos a expensas da companhia, si proVi·err~m de incuria, não cumprimento dA ord1•ns da parte de SPU
pessoal, falta de conservação, e~goto, !1!c.
Provando a companhia que o accidm1tc foi proveniente fie
caso dP força maior, julgado pela Fisralizaçã'O, a rnmoção do
tnatf'rial dPsmormiado s0rá paga s0gundo as classifieaçõPõs r>
prri:.os da tabella com o abatimento fie 20 a 50 %, a .iuizo da
Fiscalização, e mais o transporte ·C a 0xcavai;ão n0e0s.:;aria para
pl'PPnchf'r a parte desmoronada rios at0rros sr:r:í paga pelos
p1· .. 1:os intPgraes da tahella.
:\l't. Hí. A rnmpanhia abrirá vallas P fará d0riva\;ÕP::l ele
t•ins e rle outros eurso.;; de aguas, onde a Fi;;calizaçãn dPler111i11ar. E::;sps trabalhos sorão pagos segundo os preços da talwlla, pnd0ndo as derivaçõ-es de rios e de outros cur3os de agua
ser augmentadas de 20 a 100 o/o, a jnizo da Fiscalizaç.ão, isto
cm relação á parte da excavação qur: Re fizer com embaraço
de agua .•
Art. 1f>. Quando bOUVf'r neCPSSidade de l'f'lllOVl'r terras
empl'l'g-adas Pm atf'rros ou dPpositos 0 f1\Je 1wlh~s f.0nflam
estado rlnpnsitaclas menos de ôO dia.;;, prlo trallalltn r!P rcmoi;ã·o
ahnnar-sP-ha n competente transporte.
Ri, porém, fü~ terras tiverem rstado cm d0posilo 60 rtias ou
mais, abonar-se-ha pelo mesmo trabalho 0xcavação Pm t0rra
com ahatimr:ntn de 25 a 50 %, a ,iuizo da Fi~1~aliza«;ão, rnm o
competf'nte transporte.
:\rt. 17. A companhia abrirá vallr,tas e farú brnnqnPla!I
ornlP llrn fi\r igualmr:ntc det1Jrmi11ado pela Fisr.alizar,ãn. Esses
trabalhos wrão pagos segundo os prrços da tahclla.
Art.. 18. As r,avas para fundação de obras de arte, inclufiivc pontes de qualquer vão, terão as dimensõPs hnrizonta0s
PSI rirtairnmtr nccessarias para construcção drssas obras, não
RC li•vanrto Pm conta o excesso que a companhia houver rlarlo,
quer para facilitar o trabalho, fJUPr para fazer Psrornmento das
terras.
Essas cavas serão pagas pelos preços da tabella, conforme
a natureza do terreno, accrescidas segundo occorrer:
1º, do preço n. 15, quando houver necessirlade de escorrimentos ;
2º, dos preços ns. 15 e 19, para a parte da cava feita abaixo
do nível natural de agua, progressivamente para cada metro
de profundidade ;
3º, do preço n. 16, para a parte ela cava feita abaixo de
1,ôíl de profundidade ;
,j", do proço n. 20, quando houver embaraço dn agua.
As difficnltladr•s que apresentarem f'ssas exr.avnçõeR, assim
como o revestimm1fo 011 blindagem, 0scoram.ento r• esgoto das
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;cavas, achando-se contemplados nos preços declarados, nenhuma outra indemnização será concedida á c9mpanhia.
.Exceptuam-se desse caso aquellas que pela má qualidade
do· terreno exigirem processos especiaes outros que os com-mummente empregados.
Neste caso e para taes processos, o preço será préviamente ajustad-0 com a Ficalização.
Art. 19. Sobre as obras de- arte e ao lado destas, em uma
largura nunca inferior a dous metros, os aterros serão feitos
em camadas horizontaes, de 20 a 30 centimetros cte espessura
com terra bem socada. Nenhum preço supplementar se pagar<i
p<>r tal trabalho.
III
OBRAS DE ARTE E TRABALHOS CONNEXOS

~ Art. 20. A pedra a empregar. quer nas cantarias, quer
nas alvenarias, terá a necessaria resistencia ; será expurgada
de crosta decomposta e de qualquer outra parte menos resistentes, devendo ser de boa qualidade, sã e isenta de def ritos e será assentada segundo o leito natural da pedrrira..
. Art. 21. A cantaria e alvenaria serão classifi_ç_adas nas
csp.ecies seguintes:
1º cantaria ;
2°' alvenaria de apparelho ;
alvenaria. de lajões ;
4º, alvenaria ordinaria ;
5º, alvenaria de pedras seccas ;
6º, alvenaria de tijolos.
A cantaria e as alvenarias ns. 2, 3, 4 e 6 serão feitas com
a especie de argamassa que fôr determinada em cada caso,
devendo apresCTitar obra ma.;;siça, srm vasio ou intersticio
algum.
Art. 22. A cantaria compor-se-ha de blocos de pedrM
apparelhados cm fMmas regulares, -com faces, planas e quinas
vivas. sendo as pedras assentadas por fiadas de altura nunca
inferior a 25 centímetros.
A altura de cada pedra será igual á da fiada de que fizer
parte ; sua largura será de uma ~ meia vez a tres vezes a
altura ; finalmente, seu comprimento, de duas a cinco vezes
essa altura conforme a natureza da pedra empregada.
As juntas vert.icaes de duas fiadas consecutivas serão
.
collocadas alternadamente, rlevendo ter desencontro superior
a dous tercos da altura.
Entre os meios fios ou pedras correntes de cada fiada
empregar-se-hão alternadamente pedras de tição ou trav~
douros em numero tal que a área de sua face apparente seJa
ipelo menos um quarto da área da face dessa fiada.
·
Tlies travadouros terão para comprimento tres a cinco
v~zes ll altura, ficando em bruto, .salvo si elles tiverem dous

3°;
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paramentos, a cauda ou parte que exceder á espessura determinada para· os meios fios.
.
A cantaria quando empregada para cordões e capeamento
não ficará sujeita ás regras prescriptas relativamente á& dimensões e travamento,' devendo seguir-se a esse respeito o
que estiver indicado no desenho de cada obra ; quando empregada para cunhas e arcos de testas não poderá ter menos de
~O centesimos de metro cubico.
Em abobada a cantaria compor-se-ha de fiadas com dimensões determinadas e geralmente iguaes entre si ; quanto
:i largura, tomada no sentido do arco, devendo as pedras ser
apparelhadas em aduellas com os seus leitos e juntas normaes á superfície do intradorso. ·
A cantaria será medida segundo as suas dimensões effectivas, excluindo-se em cada pedra a cauda ou parte em
bruto, a qual será contada na alvenaria em que estiver envolvida.
,
Art. 23. A cantaria destinada á formação de cunha, cordões de faixas, capeamento, etc., será feita de pedras apparelhadas a picão, a ponteiro ou escorro na face apparente.
Em cada. metro cubico dessa cantal'ia empregar-se-hão cinco
crnlesimos de argamassa.
Art. 21. As outras pedras de cantaria serão apparelhadas
a picão nos leitos, juntas Iateraes e face apparente. As faces
serão hew desempenadas e o ápparelho dos leitos e juntas
será tal que as pedras quando assentes não apresentem juntas de mais de oito millimetros. No metro cubiro dessa íftn1.nria empregar-se-ha um decimo de argamassa. A cantaria
srl'ú paga pelo preço n. 30 da tabella.
Art. 25. A alvenaria de apparelho será feita com pedra
de f(1rmas rrclangulares, facradas ·a martPl!o col'!antr ou a pirão
nos leit.os, juntas lateraes e facr apparente, sendo assentes por
fiadas de altura nunca inferior a 15 centimetros : o trabalho
de lavragem será tal que todas as faces do mesmo lado do tardoz fiquem sensivelmente planas e pelo seu contacto, no assentamento das pedras, não produzam juntas maiores do que
doze millimetros.
A altura de cada pedra será sensivelmente igual á da fiada
de que fizer partP, a sua largura não será inferior á altura e .
seu comprimento será de duas a cinco vezes essa altura, conforme a natureza da pedra, não se admittindo, comtudo, pedra
alguma de volume inferior a tres centesimos de metro cubico.
Entre os meios fios e alternadamente empregar-se-hão
travadouros em numero tal que apresente sua face apparente
pelo menos a quarta parte da área da respectiva fiada.
Sempre que fôr possível, os travadouros atravessarão a
espessura do muro, devendo elles ter ordinariamente o comprimento de tres a cinco vezes a altura.
Quando essa alvenaria fôr empregada em abobadas, as
pedras terão fórma de aduellas, cujos Jeitos e juntas serão normaes á superfície do intradorso. Essa alvenaria será paga
pelo preço n. 26.
Para cada metro cubico dessa alvenaria empregar-se-hão
J !i ct•rlfeRirnos de :i rgamassa.
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Art. 26. A alvenaria de lajões será construida com pedras
duras desbastadas em fórma de lajões, de modo a apresentarem
leitos sufficientemente regulares para o bom assentamento em
camadas horizontaes, devendo os lajõ~s ter, no mi.nimo, a altura de 30 centirnetros e o volume de 20 centesimos de metro
embico.
Quando empregados em massiço de fundação, os lajões ele
duas camadas consecutivas cruzar-se-hão entre si e terão as
.iunta,s dPsencontrarlas pelo menos rle distancia igual a dous
terços da altura da camada.
Quando em construcção ou revestimento de muros, as juntas que correm para cima ~erão do mesmo modo desencontradas e entre as !ages longitudinaes de cada uma camada assen tar-se-hão travadouros em quantidade tal que a área de sua
face exterior seja, pelo menos, a quarta parte da área da ref'pectiva camada.
Os travadouros terão ordinarimaente de comprimento tres
a cinco vezes a altura e sempre que fôr possivel atravessarão a
\lspessura do mesmo.
Os lajões serão desbastados tambem na face apparente, de
modo a compor-se convenientemente o paramento, no qual
não se admittirão calcos nem desigualdades pronunciados. Em
cada metro cubico dessa alvenaria serão empregados 15 centesimos de argamassa.
Quando essa alvenaria fôr empregada em sollliras e capa# de boeiros, as faces das juntas dos lajões serão desbastadas de modo a unir-se convenientemente.
As juntas das capas serão tomadas com lascas de pedra
H argamassa afim de ficar vedada a passagem á terra sobre-posta.
O mesmo enchimento será feito nas soleiras quando exigido.
Pelo trabalho de encher as juntas não se pagará preco
algum supplementar, por isso que se acha elle comprehendido
no preco da alvenaria. Essa alvenaria será paga pelos preços
.
ns. 24 e 25 da tabella.
Art. 27. Alvenaria ordinaria - Esta alvenaria será feita
com pedras duras e apropriadas, de tamanhos irregulares, não
se admittindo, porém, excepto para as obras de pequenas dimensões ou para calços, pedras de volume inferior a tres centesimos de metro cubico e cuja grossura seja menor que t5
centímetros.
As pedras redondas e seixos rolados em caso nenhum serão admittidos, assim tambem não se permittirá o emprego de
·enchimento com pedras de criação.
As pedras serão desgalhadas e cortadas a martello.
Os leitos serão toscamente feitos a martello.
Depois de molhadas, as pedras serão assentadas em banho
de argamassa e ahi comprimidas com malho de madeira, fazendo refluir a argamassa até tomarem uma posição fixa, sendo
um seguida calçadas com lascas de pedras duras.
A 'Obra serA mas8iça, sPm vasio ou inter;;;ticio algum.
Em cada metro cubico dessa alvenaria serão erriprega<los
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32 crmtesimos de argama,ssa. F:ssa alvenaria s0rá paga p0los
preços ns. 22 e 23, conforme fôr empregada em alicerces ou
muros.
Art. 28. Alvenaria de pedra secca - A alvenaria de pedra
secca será exncntada nas mesmas condições que a alvenaria ordinaria, com a differença de não levar argamassa, devendo,
portanto, ser feita com o cuidado que essa circumstancia exige.
Essa alvenaria será paga pelo preço n. 21 da tabella. Cada
nintro c1 tbico deverá conter 68 centesimos de pedra.
Art. 21l. Alvenaria de tUolos - Essa alvenaria será feita
com tijolos duros, sonoros, bem queimados, mas não vitrificados. de fórma rectangular, com faces planas e quinas vivas.
Cada tijolo terá o seguinte volume: 0,27X0,13XO,Oô.
Os tijolos serão assentados com regularidade, não devendo
as ,iunt.as ter mais de um centímetro.
No assentamento de cada fiada de tijolos, serão estes dispostos cm meios fios 'e tições, que deverão alternar-se soJ)rc
duas fiarias corlsecutivas.
A alvenaria de tijolos serú paga pelos preços ns. 27, 28 e
29 da labella.
A argamassa compor-se-ha na proporção de 20 centesimos
para earla metro cuhico do tijolo.
Art. 30. Concreto - O concreto será feito com pedras de
grande dureza, quebradas de modo que passem por um annel
ele quatro ~entimetros de diametro e misturadas com argamassa composta de cimento e areia na proporção de um de flimentn,. tres de areia e cinco de pedra.
Os seixos e fragmentos de pcdrns para a composição do
rnnc1·f'fn S·Prãn r>xpurgaclos rlc tnrlns os rlr>tritns, ma!Prias lr>rrosas e outros quaesquer corpos estranhos.
O emprego do concreto terá Jogar seguidamente á sua préparação e será inutilizado todo aquelle que não fôr 0mprc1rnrlo
no mesmo dia.
O concrnto serú pago pelo preço n. 8t da tahella.
Art.. 31. Alf\m do que se refere a cantaria, a companhia
farfr apparelhos de paramehtos onde determinar a fiscalização.
Conforme o acabado a dar nessn trabalho, ser:í elln Jlatxo
pA!os pre~~os ns. 33, illi e 35 da tabella.
Art. 82. Para se proceder á refeitura rias juntas, estas
flerão descarnadas na profu11didade de dous ou tres centímetros,
deverHlo ser escovarias e humedecidas na occasião de empregar-sr a argamassa, a qual será applicada sem Ampasf.ellar ou
manrhar a face das pedras 011 ti,iolos.
Esse trabalho será pago polo preço n. 82 da tahella.
Para cada met.ro quadrado do rejuntamcnto contam-se
cinco millesimos de metro cubico rle argamassa.
Art.. 33. Emboço e reboco - O reboco será feito rle uma só
miío 011 será precedido dn um emboço, constituindo amhos nA
t.r-nllnll10s um só oh.iecto de pagamento.
O emboço e reboco terão juntos dous centímetros de grossura. de fcírma que ambos correspondam a dous cmit.csirnrn; de
met1·0 r11llico de argamassa a empregar-se em caria m0t.ro de
oJ)ra.
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·, · Os preços ns. 45, 89, 90, f15 e H6 applicam-se ao con~
' junto do emboco e reboco .
.. Art. 34. Argamassas - As argamassas serão compOBtas decft" e areia, de cimento e areia e de cimento puro, tudo nas propor"'ües indicadas na tabella de preços ns. 36, 37, 38, 39, '10, '11,
42 e 43.

. A cal será de pedra e da melhor qualidade.
A areia de grão fino e igual de quatro a cinco decimillimetros de grossura, conforme o fim a que fôr destinada.
O cimento será da melhor qualidade e, segundo as necessidades das obras, será empregado o de pega rapida, media··
rrnmente rapida ou de pega demorada.
Não será admittido cimento algum que não comprimido
pese menos de 1.300 kilogrammas por metro cubico, que deixe
de resíduo mais de 20 % de seu peso em uma peneira de 900
malhas por centímetro quadrado.
Art. 35. Enrocamentos - Os preços ns. 55 e 56 da tabella
applicam-se ao trabalho de extrahi1·, quebrar pedra e empregai-a nos enrocamentos, .iogadas ou arrumadas.
Nos preços do enrocamento estão incluídas todas as despezas menos a do transriorte, carga e descarga da pe(:lra, que
serão pagas pelos ns. 51, 53 e M da tabella.
Art. 36. O leito da estrada, das valias, etc., bem como os
3e11s taludes, ~mT'á calçado onde ·fõr necessario com pedras d~
cinco millesirn'1s a cinco centesimos de metro cubictq bem aleitaas, desgalhadas e toscamente afeiçoadas na fórma conveniente, dispostas com cuidado, sendo as juntas cruzadas, devendo, alPm disso, ser batidas a malho de calceteiro.
Esse trabalho será pago pelo 11. 92 da tabella, no qual estão
incluídas todas as despezas menos o transporte da pedra.
' Art. 37. Nos Jogares julgados convenientes serão os taludes das cavas e aterros revestidos com leivas postas de chapa
ou tição em fórma de ladrilho com as juntas cruzadas, devendo
as leivas ficar perfeitamente assentadas, como tambem ser
fixadas -com estaquinhas, quando isso fôr necessario.
A esse trabalho correspondem os preços ns. 61 e 62 da
tabella.
·
Art. 38. Quando a Fiscalização determinai-, serão a,s pedras
empilhadas em montes regulares e esse trabalho será pago
pelo preço n. 59 da tabella, deven~o ser applicado ao volume
real da pedra.
Art. 39. O solo sobre que tiverem de ser assentadas fundações para as diversas obras, taes como viaductos, pontes,
pontilhões, boeiros, etc., será estaqueado quando assim fôr prPciso.
As estacas serão de madeira de lei, bem sã, bem direitas,
roliças e simplesmente descascadas ou falquejadas em quatro
faces, devendo, então, ser inteiramente isentas de alburno.
As estacas roliças terão 0,25 a 0,30 de diametro e as estacas
. lavradas a esquadria de 0,25X0,2rí a 0,30X0,30 sem contar-se
o alburno.
A cabeça de cada estaca será armada com uma braçadPíra
ou .annel de ferrp, que depois poderá servir em outras ; a extre-
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midade inferior será .aguçada e calçada com uma ponteira dó';
mesmo metal.
Considerar-se-ha travada um~ estaca quando não se ep,-.
terrar mais de 0"',01 por applicação de dez pancadas de litn
macaco de GOO kilos ca!Jindo de 3"',GO de altura ou por appliceção de ao riancadas do mesmo macaco, cahindo de um metro
de altura. Si as estacas depois de e:!Lerradas 12 metros não
aprPs1•ntarem a nega referida, a Fiscalização poderá ajustar
com a companhia ou fazer executar por outro modo que julgar
conveniente o estaqueamento com estacas de maior comprimento.
_..
Fica, porém, entendido que a companhia terá de fazer a
estacaria pelos preços da tabella, até o limite de 12 metros
de estaca Pnterrada, si a Fiscalizé\çâo pn~sci11dir das rondiçõPs
estabelecidas sobre a nega que ellas devem apresentar.
As estacarias são pagas pelos preços ns. 135 e 136 da
tabella. Esses preços comprellendem, além do custo das estacas, as despezas de seu transporte até ao Jogar da obra, as de
prepai·al-as, cravai-as e aparai-as, como Lambem o custo das
ponteiras e braçadeiras de ferro e do seu assentamento e demais
despezas que forem necessarias para execução das estacarias.
Al't. W. Gradeamento para fundação - Quando f0r con-:;
veniente, as estacas serão travadas e cobertas por um gra- ·
deamento de madeira de lei,. formado de longarinas presas com ·
entalhe aót: topos das estacas, e de travessões unidos com entalhes e presos ás longarinas e as estacas por meio de cavnJhs .
de ferro de 0,025 de diametro. ·A madeira ser:í falquejádà, .•
pelo menos, em duas faces oppostas, formando, livre de ai. burno, a esquadria de 0,25X0,25 a 0,30X0,30, conforme fôr
· necessario para as longarinas, como para os travessões, e de
· 0,25X0,13 a 0,30X0,14 para as precintas.
·
Os gradeamentos' serão pagos ·pelo preço n. 117 da tabella,
. o qual comprehende, além do custo da madeira, o seu trans. porte até ao Jogar da obra e· sua preparação, arrumação e assentamento das grades e o fornecimento das cavilhas, parafusos e arruellas.
Art. H. Obra de madeira -As obras de madeira, conforme as suas dimensões e emprego, serão pagas pelo preço
da tabella n. 117, sem outro preço supplementar.
Art. 42. Cobertura de edificios -As obras eomprehendidas sob este titulo serão pagas pelos preços da tabella especificados nos ns. 120 a 124,. sem outro preço supplementar.
Art. 43. Obras· mefallicas :...-... "Essas obras serão pagas pelos
diversos preços constantes da tabella, sem outros preços supplementares.
: ·
Art. 41. Via permanente, trilhos - Os trilhos a importar
para linha serão de aço, do typo Vignole e de peso de 25
kilos por metro corrente.
Lastrn - O lastro quando fôr feito dD pedra britada será
pago pelo preço n. 58 da tabella.
Dormentes - Os dormentes serão de madeira de lei, notadamente de aroeira, ipé caviuna, angico vermelho e outras de
primeira classe e terão as seguintes dimensões: 1"'8XO, 18X0, 14.

rsElrão pagos pelo preço aa taoeua n. 1;:s·1,- no qua1 está incluida
.a despeza do transporte. .
. . .
. e:_:.' . ' • .
:~ss~ntamento da via permanente - . O '.assentamento da
'lf1'r·permanente será pago pelo n. 142 da tabella.
"'"Art. -15. Montagem das superstructuras e columnas mctallicas das pontes, viaductos, tanques de ferro e giradores.
·Andaimes - Na construcção dos andaimes para a montagem das pontes serão escolhidas madeiras perfeitamente seccas, rectas, sem nós, brocas, cat'Ca.das e outros quaesqueir defeitos que possam prejudicar sua resistencia.
.
~
Todas as pecas poderão ser feitas com madeira rolica, descascada, mas apparelhada nas juntas. As superfícies que tiverem de ficar em contacto serão lavradas . de modo que a
j uncção das peças seja a maia perfeita possiveJ;
·ii Os esteios, cruzes, travessões, chapuzes, sublinhas, etc.
setao inteiriços.
·
•
.
Todos os parafusos deverão ser assentados sobre arruellas. ·
· Cravação - A cravação será feita com estampa e martello
de cravar ; estes serão de quatro a nove kilogra.mmas, sendo o
·r:::;:r~~?-:~pregado no principio da op.e:r'1'Ção ·~:O segundo para
Todas as peças que se não ajustl\.l'effi perleitarriente serão
préviamente desempenadas. Antes de cravar qualquer rebite,
·as chapas ou barras de ferro serão batidas umas contra as
ouh'is, com martellos de quatro kilos,. de modo qu~aja perJ1• união e juxtaposição entre elias. Os· reb. ites se rã() collo~itlas -quentea ; na oooasi!fo· de sua. colíocailão a. sua temperaturá deverá._se:r:.(Üf v&rme».to ·bl"IIDelt\• ;,~,,,~Yl•':-"'1:.:: ,.j;.-,''i" -'' · ·"'<' .
:~. ,'; Finda ª' éóllócacão, d!Weni aprésêntar"á' OOÍ' vermelho.· es'cura. ,
· ··:·· . -· ' ·.·. 1;.
·
'.''Depois de collocados os- rebites devem satisfazer as se' guintes .condicões :
- , __ a) .as cabecas devem ser hemisphericas e ooncentricas com
o eb~o ·; . · .,, · .. , . '." · ·· . ·
.e
b) · chocados· devem produzir um som cheio e igual para
todos ; _.

.

.

-~:

as cabeças nã-0 devem apresentar fendas nem falhas;
entre as cabeças e as pecas que os rebites ligam não
se deve notar vasio. . .
· ' ·
.
. . .
,: ,Nenhuma peca será cravada· .desde que se·.reoonheça ter
,(1-.ialquer defeito. , .{. · .. •, . ,.... ;· · ., ·,·. .. ....
..
Pintura.....,. A. pintura colli!istirá .eni tres. mãos de,.tiuta. oom.
oleo. de linhaca, sendo a primf!ira de zarcão inglez n. 1 e as
-0utras de alvaiade de chumbo.
·
..
A' camada de zarcão será dada antes da cravação da ponte.
· Não se dará uma mão de tinta antes que ·a anterior esteja completamente secca. A tinta será estendida com o cuidado e de modo que cubra completa e uniformemente a camada
anterior. A montagem das superstructuras e columnas metallicas das .pontes, viaductos, tanques de ferro e giradores será
paga pelos preços ns. 130 e 151 a 156 da tabella.
Art. 4ô. Lmha. LE!legraphica - A linha telegraphica será
de ferro zincado· e de quatro millimetros de espessura, e os
e)
d)

postes serão de madeira de íêi, de~ ferro fundido ou de .trilhCÍs ·
velhos.
.
· .
. . , · e,; . ·
.
· O assen:tainedo da linha será pago pelos precos ns. WJi.a
1üli da tabella.
Art. '17. Cercas - As cercas com arame torcido ou farpado com postes de madeira para cercar a linha ou pateo da
estaçã(} serão pagas pelos precas n. 143 da tabella.
As cercas serão feitas com moirões de madeira de lei, distanciarlo no maximo de 3m,50 e tendo de altura fóra da terra
1m,6Q,

As cercas terão quatro fios.
Art. 4.8. Material rodante - O material rodante será fornecido de accôrdo com os typos ultimamente entregues pelo
Governo á Companhia Viação Gorai da Bahia ou de outros mais
aperfeiçoados, a juizo do mesmo Governo.
.
Art. 4.9. Para construcção das obras de arte o no caso
de faltar agua corrente ou em deposito ou em poços abertos pela
companhia até á profundidade de 15 metros o seu transporte
será pago pelos preços ns. 52 e .53 da tabella.

..
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ANNEXO N. 3
:· . ,::

Modelos dos boletins mensa.es de trafego e construcção, a qu.
refere o pariodo final do § 1° da clausula XX deste contractf>
TR4FEGO

Modelos:
- Boletim mensal
Mez de ..•..••.•.•.••.• ; • ." ........... de HI .. ..
Estrada de Ferro ....•..... , .•......•...•......
Extensão em trafego ........• ;·~
Total da receita ....•..•..••..•.•
Total da despeza ............... .
Viajantes de fª classe ......... .
))

))

))

))

··········

Animaes transportados •......•.
))

))

))

))

))

))

........ .

Telegrammas particulares ..... .
))

))

))

))

·Numero
Producto
Numero
Producto
Numero
Prodncto
Numero
Palavras
Producto

'Mi:'.t1ffS"OO. 00~ 1>41>1..il!'l;-,'·

ANNEXO

N:

3

"

Modelos dos boleUns mensaes de trafego e construcçao, a que se
refere q perivdo final do § 1° da clausula XX deste contracto
MERCADORIAS TRANSPORTADAS

Peso em
kilogrammas

l~umo

Produetos em
réis

....................... .

··citfé ••••••••••••••••••••••••

Assuca·r ...••..••.•..•.• , ....
··Borracha ...............•.•.•
Cacá.o ..................•..•.
Algodão ..•.................
Caroços de Algodão ..•.•.....
Caroços de Mamona .......•..
Sal ............ : .... ~ ....... ..
Xarque ......•.....•..•......
B&fiâlhau .••.••.•.•••..••..••.
·Farinha. de mandioca. .•••• ;~.
,Farinha de trigo ••• ,., .... ;,~
Milho ....................... ;·.
·Feijão •••. •.•...• ·•..........•.
Arroz ........•••.•..........

._

,-:-.~,
'-,
::;-,.r;::-! !.~~".-,~.'..,~./-~~--e.·:
:t"~~ ~ r- -

Vinho ...•..... · ...•..........

Vinagre ...................... .
Couros .....•.. * •••••••••••••
. Palies •••.•••••••.•••••.•••••.
· Kerozene ..•..••••••.• : ....•.
Madeiras ................... .
Tijolos e telhas ............ .
Pedras .•...••••••••.....•.•.
Cal ..•.•. ; ..•••••....••...•.
Fazendas ..•.••••.... , .•.••..
Lenha.· ..................... .
Carvão vegetal., •.• ;........
Carvão de. pedra~ ... ; ....••.
Ferragens ................. , ••
Especiarias ..•••.•..•......••
.. Dormentes., ................ .
·Arame farpado.,•••...••.•.•.
.-Piassava .•••.•• , ••.......•.•.
· Aguardente •..•••...•...•...
Diversos .................. ..
/•

"«':'

"·'!

..

,.

-_

~:forój'ô:q,Póó1m ~::}(E~ói·,i)lfi::;r'
OP1'1Cl!lAS .
t"'•

.:i.. •

.

~~-.

',.;

·.' ~

No mez .••..•...•.

Em serviço do trafego n ...
Em serviço de lastro ......
Em reparos geraes n ......
De promptidão para o sorviço ..................
Encostados .....•...•......
1·~

1

rn

'

"'<'5

rn •ãj

E

... <'5
1.."'
<'5 ti)

.::
õ

]
-

(J)

ti)

~

o

....

U)

~,~'ªo
cn2;cd~
o "O .... cn

01'!)

tgE.::'.

C,,;)cll

c'.:3

Q,,

O)

""

i:..

(J)

(J)

blJ

E el,

"'

-"'

--

-

·-

-

-

Comervação
Dormen tas substituídos .•...............•.
Trilhos novos substitnidos .........•......
Tri\bos velhos reempregado3 .....•...••...
Parafusos subsUtuldo3 ..•..............•...
Tala> de juncção·substiLuldas .......•.•••..
Grampos substituidos .••••.••.•..•.••••••
Lastro de pedra britada ....•.....•.......
Lastro ordinario 1arcia ou t.:ascalho) ....•..
Barreiras removidas .................... .
Alargamento ou composição de aterros ... .
Pessoal da conservação (feitores e trabalhadores) ..••....••...•..•........••......
Numero médio por kilometro .......•....•
Relação das madeiras empregadas nos dormentes ..•.•.•.••....••................
Descarrilamentos no mez •................
Idem idem ...........•..................
Idem idem .....................•.•..•...
Situaçõ~s kilometricas dos descarrilamentos.
Vehiculos estragados .................... .
Informações sobre o estado da locomotiva na
occasião do descarrilamento ...•.••...•.
Idem sobre o estado da linha na occasião
do descarrilamento ......•...•....•.....
Dias em que os trens partiram atrasados
com a differença do horario ...•........
Dias em que os trens chegaram atrasados
com a differença do hora rio .•..........
Causas dessas alterações ..•.••...•...• '".

<'5

E

Nurnel'o
))
))

))
))

))

Metros
))
))
))

Numero
Datas
Causas
Numero

1)

l

(J)

~18i

.,,·

RELAÇÃO DÁ~ úBRÁ" l,'IVYll.!! JJAS LINHAS EH TRAFEGO COM OS PRECISOS DETALHES,

··················· ..... ····· ................................. ,.
(Assignatura)
BOLETUI

lllENSAL

Mez de •.•..•...•... , ••. de 19 ••.
Prolongamento ou ramal de ....•......•••.•.....•••..
Construcção
Cópia do perfil de locação com indicação do pro,grcsso das obras
110 IIH'z e mais as quantidades de obras feitas sobre os seguintes
ti tu los:
Hoçado, limpa e destocamento ..•......••...•••.....• M2
Movimento de terras:
Terra •...••...•....•............................... l\13
Pedra solta ......•.•......•....••..••.•.•.......... M3
Excava<;ão para fundações •.•.... , ••... , ...•...•..... l\13
Alvenaria cm obra de arte:

-•

-

l'ed1·;t secca ...•.........•....••.•......••....••.••. l\f3
Ordiuaria, cal e areia ...•. , ... , ...•...... , .......... M3
Alvenaria com cimento ................••.....••.•.. M3
Alvonal'ia de Iajões ..........•......•......•...... ,M3

luformaçõcs sobro as obras feitas no mcz em edilicios, tdegraphos
via permanente.
Helaçfto da qualidade das madeiras empregadas em dorme11tes.
Sítuaçii.o das pilhas dos dormentes accei tos •

~

.. ..... -........................................................ .
'

•

•

~

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

••••••••••••••••••••••••••••••••••

(Assign<'.tura)

LXVI
Ficará sem effeito o presente decroto si o respectivo termo de
contracto 11ão fôr as5ig11ado pela companhia até o dia :li de dezembro
de i9li.
llio de Janeiro, 4 de dezembro de HH 1. - J. J. 8aabrrt,

llilJ

~"íltFJilõnKi~
" ,
~~ro1".,~
11\YA'~

:'Pl'F~"ll

., .. , rnu~

, ;"'' :.. -::}ll~~i~~~~Ji~~A_~i:~~ ,l~(ei:nadõ#aJ; Br1{!g<; ~inP!iºY•:'Pmitcd.
f, .,,1rp ' :· · ·· · · : ç para tuncc1onar na Repubhca ·:
'.
'O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do llrazil,
attendendo ao que requreu The Quarahim International Bridge
Company, Limited, sociedade anonyma, com séde na Inglaterra
.e;i,' cl~~idamente
representada,
decreta:
. ,· ··,
. ·.
'
.•
'
·: .. ·Artigo· míico.· E' concedida. autorização a· The Quarahim
Internacional Bridge Company, Limited, para funccionar na
Republica com os ·estatutos que apre.sentou, me<liante as clausulas que este acarnpanharn, assignadas velo ministnJ <lP Estado
da Agricultura, Ingustria e t.:omrnercio, ficando a mesma companhia obrigada a cumprir as formalidades exigi<las vela lug~~lação ~m ,vigor .
é.
·~·:;,,fr;Ricl'..de Janeiro, 6 de dezembro de i!Hi, UOº da ludepend<mcia ·e 23" da Republica .
.,._
<· ·:
HERMES
R. DA FONSECA.
.
Pedro de Toledo.

.

''

•,

'.

i

· The Quarahim Tntf~mational Bi·idge Company, LimitPd,
é obriga<la a ter um rnpresent.ante geral no Brazil com plenos
·e illimitados poderes para tratai· e definitivamente resolver
as questões que se suscitarem quer com o Governo, quer com
particulares; podendo ser demandado. e receber citação inicial
pela corripanhia~'.;:,,
·
;_~::;

'·

·r·,: ::."

II

Todos os actos que praticar no Brazil ficarão sujeitos unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção de
seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer
excepção fundada em .seus estatutos, cujas disposições não po·derão servir de· base ·para. qualquer reclamação concernente
~- exe~ução. das .ol,)ras ·ou serviços ·a que elles se referem ..

.

·~%Ji?:!i {~~:;::.· ~;,/
/ ...:.

.,

t · · .·. '

III .

~:·. ·:;

t ...

. Fie$ dependente de autorização do Governo qualquer al-

teração que a companhia tenha de fazer nos respectivos es' tatutos.
''"'"""';Ser,..lhe.,.ha ·eassada a auturizacão para fünccionar na Re0

pu~l~ca .ª-i~,J11lr~b·.~~ elius.ula, ... ;. \ 1 : .

: \. '

"

f,~~

sem

. Fica entendid() que ·a•"autorizacão é dada
préjÜizo""'dô
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições 'de
direito que regem as sociedades anonymas.
··
··
V

A Hlfl'acção de qualquer das clausulas pa!'a. a qua.I não
Psi.e.ia com111i11ada pena espe!'iaL será 1mnidà ('01l1 a multa de
um r•onto de 1•2is ( l :000.'j;) a cinco contos de rr'is (5 :000$) f',
110 1·asrJ df' rPincideneia, com a cassação da autorização con· ePdida pPlo dt'tTeto em virtude do qual baixam as presentes
ela11su las.
llio de Janeiro, G de dezembro de 1911. - Pf'(lro <le.
1'ol!?rlo.

P.11, abaixo assignado, trnduetor publico e interprete. comlllPrcial juranwnt.ado da praça do Hio de Janeiro, por nomeação
da merit.issima .Junta Cornmel'cial da Capital Federal, certifico
J1Plo presmite que me foi apresentado um documento escripto
no idioma inglez, afim de o tradul';ir para o vernaculo, o que
a8sim c1vnpri em razão do meu officio e cuja traducção 1\ a
seguinte:
TRADUCÇ,\.O
. LEI f.:ONAOLIOADA DE r.oMPANHIMl DE 1908
POR ACÇÕES

-

r.oMP.\NHL\ LIMITADA

Memorandum de Associação da The Quarahim International
Bridge Company, Limited

t. º O nome da companhia é The Quarah im International '.
Bridge Company, Limited.
,
,
'.?. º O escript.orio registrado da companhia será na Jngla- '.
terra.
il. º Os fins para que é constituida a companhia são:
o) soliritar, comprar ou adquirir de outra fôrma no todo
011 r~rn pal'te, ou opportunamente,as concessões, podPreR e faruldades legislativas ou outros favores que a eompanh ia possa
. achar necessarios ou que desejar para construcção, conservação
e exµloraç.ão de uma estrada ou estradas de forro entre as (pre- ':
s0rit.es ou futuras) da Brazil Great Southern Railway Company,
Lirnited, f' The North Western of Uruguay. Hailway Company,
LimitNI, inclusive a construcção de uma ponte 011 pontes atraYPssanclo o rio Qllarahim (ás yezes escripto Cuareim) e de
uma estrada ou estradas de forro com ou sem outra estrada
ou estradas ou caminho ou caminhos sobre ellas, e negociar

H90
,,

,

qy.e~º;autóridádé: . .OU oomJ,;

f\·:-0p

· . . , or~~r . .. .
,.•~ ;:aux. . ~M. s~.·ow

.........

. ..~~fi<:;·~il-Yencpei!,'· 's.tjbsidi9,,

":ª. 1'é. a·ç>;:d.9s~.p.v
.. olv1mento desses·
· •.. :;.
·

'.; fütbu de qualquer âe les;:.;if{r:

obter outras concessões, poderes; facufdades ou contractos que a companhia possa considerar de vantagem para a
execucão de qualquer dos seus fins;
. e) permittir qualquer modificação d';)ssas concessões, poderes,· faculdades ou contractos supramencionados e executai-os de accôrdo com as modificações feitas;
• d) construir, manter, gerir e explorar todas ou quaesquer
das obras autorizadas vor essas concessões, poderes ou faculdades ou contractmi na fôrma supra, e todos os canaes,.
estradas e telegraphos elertricos, cstaçÕN!, desvios, docas, casas~ armazens e outros edifir'ios ou obras f' serviços rPlntivos a
:isso que a compahhia j11lgar conveniente;
·
. e) celebrar, ratificar, adaptar e executar os ajustes e c~on
tractos, inclusive contractos de outorga ou aequisição de direito de transitar, receber, expedir, mitregar e fazer o trafego
mutuo, fornecendo material rodanU> e armazenagem dr gene·ros, e todós os assumptos incidentes aos mesmos com qualquer
outra companhia de estrada de ferro na America fio Sul ou
qualquer corporação de navegação on outra companhia ou
firma ou pmisoa q11alq1wr, e os demais convenios e contractos
que precisos forem ou convenientes para a com;trucção e montagem, manutenção, administração e exploração de cpiaesquN
dess'êil caminhos de ferro ou pontes, canaes e oufras obras e
conveniencias supracitadas, ou parte dellas, ou para quacsquer outros fins da rompanhia mediante as condições que a
companhia julgar conveniente, e fixar, cobrar e dividir proporcionalmente portagens, rendas, contribuições, encargoR,
receitas e rendinwuf.os qtrn forem impostos, 1·rradw; ou cohrados com r1'spPito ao frafPgo ou pelo uso:
f) manter, acceitar e observar os tnrmos e rondiçõeR de
qualquer concessão, poder ou faculdade a outorgar ou conferir á companhia on a ella concedida um direito ou interesse
qualquer;
g) comprar, arrendar, alugar, consfruir ou adquirir de
outra forma, manter, ·~xplorar e usar qualquer estrada dr
ferro, d1íca, cáes, o!Jra, edifício ou f1•rras na America do Sul nu
quaesquer poderes de transito ou oulrns direitos a isso rt>forentes, ou qualquer domiRio ou interesse sobre taes negocios,
e patentes ou direito de patente e propriedade e privilegias de
:invenção ou dil·eitos f!11 pronriedade Iitteraria c outros, c material rodante, installações, machina;;, ou hens d11 toda a sorle
ou interesse nos mesmos ;
h) acceitar ·e tomar aeções ou titulo.o dl' qualquei· companhia, soeiedade ou empreza, cuja posse implique responsabilidade. limitada, ou os títulos ou obrigações de qualquer go1'erno ou Estado, britanniro, colonial ou n~traugPiro, em 1iagamento da V(•nda ou execução de qualquer dos assumptoii 011
wusas \·endidos ou· feitos 1iela companhia, para beneficiar directa ~m indirectarnente qualquer dos fins da companhia, e
pos&~ir oy vender essas acções, titulos ou obrigações ;
/,· .. b)

AOTOB .DO PODER EXECUTIVO

'·

H9f

i) vender, arrendai",. ou outorgar quaesquer' poderes,. di-;'
reitos ou privilegios referentes a estradas, pontes ou outras
obras ou propriedades da companhia mediante os t11rmos e
condições que a companhia julgar convenientes ;
j) tomar rmprestado ou levantar capital por meio de
emissão dA dcbrmtnres, debentnrf's-stocfc (perpetuos ou com
pl'azo dP.terminado), titulm;, hypol.hecas ou outras obrigações
lanr,aílas on basradas em todos ou quaRsquer dos hrns e direitos ou emprnzas da companhia, inclusive seu r,apit.al a realizar, ou sPm qualquer dessas garantias, e mPdiantP os termos
quanto á prioridade ou outra ('ondição que a rompanhia entender ;
/.') pagar as despezas, encargos e gastos feitos com rnspeito ao lancamento e estabnlerimento ria companhia 011 qun a
companhia julgar serem gastos preliminares, inclusivP o custo
dc annnncios, commif1sões dn f!uhscripção, rorretagPm, imnrPssão e artigo8 de Ascriptorios e dA8pezas r·onrf•rnPHLPs :í
fonnar:ão dA agrncias e ronsPlhos locaPs ;
ll no PmíUir acçõP;i, rfobP11t111·cs 011 nul.ras nhrignçõPs
ílPstn on dn qualquer outra compnnh ia, empregar rmTPtm·ns,
ag1•11tPs commissarios e subscriptores c dispor com res1wilo
ao pagamento dessas pnssoas pplos seus serviços, em dinheiro
ou cmittindo accões, debentures ou outras obrigacões da r(\lnpanll ia ou dando-lhes opção para lomal-:is 011 ngin<lo d1• ontrn
modo qua1'!11er pcrmittido por lei ;
rn) adiantar e emprnstar dinlwiro nwdiantP a garatttia
que fl)1· julgaria connmiente ou sem exigit• garnntia nlguma:
n) adquirir por assignatura, compra ou dr 011tra ma11eira
e ar·c'Pitar c tomar, possuir ou vender acçõf's ou tit.ulos (}p
qualqtrnr rompanhia, sociedade 011 empreza, cujos fins sejam
no todo 011 em parte semelhantes aos desta companhia ou que
a companhia achar r,onducentes a i>Pnrfiriar P frnwr yanfngt>ns
aos interesses desta companhia ;
n) conseguir que a com1mnhia seja constituida ou incorporrirla como sociAdade anonyma ou outra e legalmPrtf.e 1•stabcl!Pcida no Brazil e no Uruguay ou alhures ;
p) estabelecer agencias e conselhos locnes no Brazil e no
Ur11guay e alhnrPs e rAgular e fechar taes Psfabelflr,iment.o;.<;
q) celebrar c executar arranjos de toda a sorte r·om outrns
companhias, corporações, firnrns e pessoas e trimbem fazpr e
realizar arrnnjos relativos á união de intcressPs m1 fusão,
1.ol.nl 011 rmrcial, 011 outros arranjos rom r11rnlfJllPI' nulra 1'l1mpan Ilia, corpornção, firma ou pessoa;
1') lançar e constituir outrris companhias parn lodos 011
quansquér dos .fins mencionados ncste memormullnn 011 em
q11alq11er additamento do mesmo, e transferir pat·a qnalq1wr
dnssns eompanh ias todos ou qnaAsquer rios bPnR dc;;t.a cornpa nll ia P tomar ou adquirir de outra forma <' possnil' acc;ões,
rll'IJ1ml11rcs 011 0111.ra;; obrigações dn q11alq1wl' dPssas companhias c suh;;idiar ou auxilinr dl' qualqnnr outra fi\rma qualquer de8sns companhias, e gnrantir o cumpri1rn•11t.o rle qualquer obrigação ou contracto, por Pila, para pagamrnto de dinlrniro ou outro fim qm~lquer ;

..,.,..XaJ~yen.a~;d~si>'?~~µ(".;tf4~s.·rer.fl'.i~s;Ji~gocróM\b~.n8f:,e.tem~;}
~~.asJ\.11a· .coµi~Wua1 ;;-0µ1~ ..qualquer;.. part" 1: dos .:;mesmoai!.f'pelo 1
vr.éco que a companhia concordar em accéitar·;
·
t) acceitar. títulos ou acções, ou debentures, debentures hypothecarios ou outras obrigações de qualquer outra
companhia em pagameuto ou pagamento parcial cte serviços
prestados ou pela Yemla feita ou por divida dessa companhia;
UJ. pagar aeções, litulos, beus, acf.iYos, tlil'eitos ou outros
interesses adquiridos pela COH' •auhia por força dr qualquer
· das clausnlas do prt>sente, memol'a~tdum, total ou parcialmente,
. em dinhni1·0 ou 4'1ll actõPs inl pg1·adas ou não, ou l'm debentures, hypolh1•cas nu 01dl'os t,itulos garantidos da eornpanhia,
ou por qualt!Ut'r i11t.e1·1·ambio pelos Yalo1·p,.; que fm'Plll calculados ou combinados de quaesquPr acções, titu lns, lwns. direitos
ou interesses da enmpa11hia nu pnssu ido,.; 1111 pt•rf1'tH~entes tí.
mesma;
.
V) disfsibUÍI' l'lll PS!WCÍP Oll UC Ollf J'a fi'1rrna IJlll' j)OSSH ser
resolvida quat>sqtw1· adivos da companhia f'llfrn seus socios,
e espeeial nrnnf e as a1·.çõ1•s, rfrbenlll res ou 0111 ras obl'igações de
qualquer outra l'Olllpanh ia eo111-'lituida para chamar a si todos
ou qualquer parfp dos acf ivol" 011 do passiYn desta companhia :
1c) fazei· todas as outra,; l'Ou,;as quP fo1·pm incidrnt.••s 011
conduce.11tes á obtenção rios fins supra.
4. A responsabilidade dos socios P limitada. "
. ~ 5. O capital da companhia !\ de i: 10.000, dividido em
10:·000 acções de uma libra cada uma.
·
'

Nós, as varias pessoas cujos nomPs e endereços constam
da lista abaixo, desejamos eonstituil'-nos nm eompanh ia na
conformidade rln preHr•nt" uwnwrandnm df' assoc\iação, e
respectivamente concordamos em subscrever o numero de
acções do capital da companhia exarado em frente dos nossos
nomes respectivos.

Nomes, endereços e qualificação dos subscriptores-Nnmero
'·
de acções snbscriptas por cada um
Arthur Lemon, 14 Oueen Victoria St., Londres, E. C. director da BrazilGt. So. Ry. Co., Ld., uma.
: · . Henry R. Tamplin, 61 Mark Lane, Londres, E. C. director
da Brazil Gt. Southern Ry. Co, Limited, uma.
·
E. Robert P. Edgcumhe, Dale Lodge, ~unuiugdale, Kt.
'"Bac., uma.
.
.f
H. G. M. Conybearn, Delmore,, Ingatestone, Esq., uma.
' . ,. George T. Rait, 91 e 93 Bishopsgate, Londres, E. C. con,· tador juramentado, uma.
. ..
Arthur llolland, 2 Easf Tndia Avenue, E. C. rlono de vapor,
'armador, uma.
Henry· Raincock, 4, Tokenhouse Buildings, director cta
Brazí~;Great Southern Railway, uma.

::·A~,,_~ ~PODE}\:
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, .L:_ R. Evans, <i ~i9q~·~;;..yfÇfori;:J,~$tre~q Loiidrés~f E]'.éihê~i
· cretar10 de companfüa 'publica, uma. ' · "' ·
Datado do rlia 2 \ rir maio de 1911.
·Testemunha das assignaturas supra. Auos. FrNllr. Benson, Pn1prngado gt,rrntr dris Srs. Hores, PaUisson & Bathurst,,
!í'! Li111·oln's Irm Fields \\'. C., advogados.
'.
Por crípia conforme.
.
Assignado : H. Hirl!Ps, rpgistrador auxiliar de soriPdades ·
anon~·mas.

Um sl:'llo dP 11m shilling inutilizado.

:\'o principio do documrnto l:'slavari1 as spgnint.rs mençõPs :
ltri.O:rn15-Regi,.;frn G0.801-25 de maio de Hlt1.
CliancP!la do Registro de Companhias em Lomlres.
Estampilhas inglPzas do valor collectivo de trPs shillings
P oito dinheiros, inutilizadas.
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Estatutos• da The Quarahim IntP.rnacional Bridge Com~any,
Limited

1. Os regulamentos da tabella A da primeira parte da
)pi consolidada de companhias dt~ 1908 ou qnnlquer revisão
dn mesmn não Sf' npplicarão ú companhia.
INTEHPHETAÇÃO

2. Na redacção dos presentes eslntuto:;;, salvo quando esf.iver expresso o contrario ou se devrr colligir diversamente
da contextura:
As palavras indicando o numero Ringular incluirão tam-:-·,.
hem o plural r vice-versa.
As pnlavras significando seres do sexo masculino comprPhrndPrão tamhem o feminino.
As palavras indicando pPssoas naturaes applicar-sr-hão
a companhias f' corporações.
«Por escripto » quer dizer Pseripto ou impresso ou
parte escripto ou parte imp1·esso.
«A lei» significará a lei eonsolidada de companhias do • ·
1908, salvo quae8quer modificações da mPsllla.
A palavra « directoria » significará a commis:-;ão dirigente.
A expressão «o secretario» incluirá quaesqupr pessoas
flUP forem nomeadas para agir como Rer·rptarins conjunctos
da compnnhia.
A pallwra « socio.» (empregada como sot•io ela rompnnhia)
significará um posuidor regüi(.rado de qualquPr al'ção ou titulo da companhia.
·

AC'J.10S DO PODER

~XECUTI-'VO

:ci:Mez ,. significa :mez,'$0Iàr.~
.. !A: palavra « e~criptorio ·, significará o escriptorio registrado da companhia. · · · · '
·.
:
;,_,~,. A palavra·« sei lo» significarú o sP!lo rommurn da companhia.
· A palavra «registro'> significa o registro de socios a escriptu~ar na conformidade do disposto rio art. 25 da lei.
NEGOCIO

3. Nenhuns capitaes da companhia poderão ser empre. gados na wmpra ou em emprestimos garantidos por suas
·acções.
Os negorios da companhia (salvo o disposto no art. 87
da lei) poderão ter inicio logo depois de incorporada a companhia, quando os directores entenderem, mesmo ri1rn o capital nominal só se ache em parte subscripto.
5. Qualquer ramo ou especie de negocio quP, po1· for<:a
do merorandum de associa(;ão da companhia ou pelos pr1~
sentes estatutos, a r:om1rnnhia estiver expressa ou implicit.ament.e autorizada a emprehendt>r, poderá sei' feito pelos direct.ores na i'poca ou •'vo<~as (com observancia dn disposto
no art.. 87 da lei) ,que <•lles entenderem, e podrrá, mais, Rf'l'
sustado por elles, quer esse negocio já t.enha ;;ido ini1·iado
quer não, durante o prazo que os directores julgarem inconveniente inici~r ou proseguir esse ramo de negocio.•
e6. O escriptorio será situado no Jogar que a <lirectoria
opportunamente indicar.
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7. As acções da companhia ficarão á disposição da directoria, e esta poderá distribuil-as ou dellas dispor na occasião em favor das pessoas e mediante o;; termo;; e coudiçõ<'~
e do modo que achar vantajoso para a companhia. No ri1w
respeita á distribuição, os direct.ores cumprirão o dh;;poslo
nos arts. 82, 85 e 88 da lei.
8. Para cumprir o disposto nos arts. 85 <i 87 da lei; o mínimo a subscrever determinado nos mesmos artigos será uma
acção, e a quantia a pagar no acto da subscripção sohrn cada
acção será de 5 % do valor nominal dessa acção.
9. Os directores poderão exercer. os poderes conferidos (t
companhia pelo art. 89 da lei, portlm de modo que a commissão não exceda de 5 % sobre o valor nominal das acções mn
cada caso.
10. Si duas ou mais pessoas forem registradas r:omo
possuidores conjunctos de qualquer ac<;ão, qualquer uma
dessas poderá dar recibos validos por um dividendo bonificação ou por outros dinheiros a pagar com respeito a essa acção:
11. Nenhuma pessoa será reconhecida pela companhia
como po8suidora de uma acção em virtude de trust, e a companhia nãn scrú obrigada a reconhecer qualqu!'r interes~w
equitativo, contingfH1te, futuro 011 parrial ;;obre uma acção
qualquer, ou interesso sobre qualquer fraeção de acção ou
'(salvo o· disposto expressam eu te nesles estatutos) qualquer
outro direito com respeito a uma acção, a não ser um direito

. Ac1i)f;;f?9' ·PODEI\
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:,absoluto.'fá.o tótahaaoa;,- aa · meiuna por parte d~ possuidor registrado, ou em se tratando de um warrant de acção, do portador do u•arrant, na occai;íão. Todo o socio o os pm;suidores
conjnnctos de urna acção terão direito a um certificado de acção
com r·11 ~pnito a cada iwção quP possuirem stí ou juntammite
com outros, respecf innnP11t1>, P os directores devPrão ohs1~rva1··
o disposto no art. \l2 da lei. Todos os certificados de acções
e fitulos dPYoi·ii.o sPr ernittidos e sllllados com o sello commum
da co111pau1J ia, 1• trazer as assig11at11ras de um 011 mais dirrctor·ps e do senr•pf,:uio. O mnolu11rn11t.o n pagar por um noyo
certificado P111iltido para s11hstituir aquelln que ficar usado,
Sf' JH~r·df't' ou estrngar uão dt•\·p1·:í excecter de um shilliug.
1:?. A companhia terá um dirrito <hl prefornnria f' prJrnazia 1fo grnvnmA :rnln·e a11 arçõm; ínão infegrndnR) rr.gistT'adnR no nome de um sopio (sómPntP 011 .í11nt.a11wnl.1• <'Olll outr·o>1:
o Robm todos os dividendos drvidos Robrr as mr•srnas, <~m r.onRM[l!Prn~in dt> dinhPÍI'OR dAvidos á r.om1ianhia JHH' e!IP ou por
SPll <'~pol io, sr)mrntc ou juntamPnte com qnalqtwr outrn prssoa
qu11 ~''.irt rnria ou não, o quPr rss11 .~ dinlrniros lrn.iarn ri<' s1•1·
1mgndos nPssa ncrnsião, qn<'I' não.
1:l. Afim d11 11xecutar eSSI' gravnme, os rlir1•ctorcs podori'io
vondPl' a~ 1111çõl's a elln sujf'itas do modo qne m1tP11df'rPm,
pm•1;m não ;;wrú frita vPnda alguma P111q11anto não 111l1>gal' n
1;poca do vencimento dessas ohrignç.ões I! 11mq11nnto um aviRo
n~r.ripl.o r!P1'1nPando a importnneia dí!vida 1• r1•rlamnntlo o Sí'll
paga11111nlo 1• prevenindo o sor.io da inf Pnçãn d11 vPndPr as n1'Ç~f.4
na fnlta do pagamr•nto, não f1)r l'Pm11ttido a Pssr sonio ou IÍ
pnsRêrn (si ho11v1•r1 rmn dlrr•fto ás neçõeR pol' forca dn rlamnila
dn transmissão, e si essn fHll'io on pl'ssoa não effectuar o pngamnnto dPpoiR dP d1~ronidm; sete dias do nwsmo aviso.
1 \. O JH'rHiucto liquido de qualqu11r r!nssn!'! vnnrlns sr•1·1í
appllcado no pagamPnto da quantia devida, CJl!f't' 811 .ia d••Yirla
JWRsonlmontn qunr não, " o Raldo (si ho11vr1· 1 sPr·:í pnµ-o no
sor•io nu á 1ipssoa (si houvrrl rom dir·Pito :ís n1·r:õ"s por· for\:a
da <'lrtusula rlPtransmlssão.

t 5. Ao ser feitn uma ve11cta na fiínna supra, os d i 1·11ctorN1
porlf'l'fio inseri'\'!'!' o nonH• do comprador no rrgistro como possuirlol' dns nce1lps " o 1'.ompr1Hl01· nfin sPrá ohrigndo a YPrificar
a r11g11 laridad11 ou YnlidadP das fnl'mal idadrs a obsr>1·vn I' Tll'Tll
soffr1•r:i as cons1•q11Pncias d!' qunlq11Pr inegularictadP ou nullidf1:dP dns rnnsmas, 11r.m srní ohrigarlo a Yrrificnr a appliração
fl'rfa dn r1l:!! 11"ro ·qur pagou, fl depois de sru 11omP haver sido
inscript.o no rPgistro ;i valídad<' cta vPndn não pof!Prá sr1· impugnaria por TH1ssoa alguma n o rPr.tu·so dr• q11alqu11r p11ssoa
rirejrnlicada IH•la vnnda srn·1\ o 1·nc.Inmar pnrda.s r dnmnos ~r\
rnPnt.r', <' cnn 1·a a 1•ornpunhin 11xf'!usivarn1•11fe.

rn. Nnnlllllll acr.ioniRtn fnr1í dirrito df' l'PPPhPI' lllll <lividnnrlo ou lfp cnrnpa!'flrPt' n vol!ll· 11 m unta assPmhJ1\a nu f'Sn~11t.in io, llt'lll dP PX1 1 1·c11r qualqum· 111·ivilogin dn snrio Pllllft1n11fn
nao l101JV1•r pngn !.odas aR ohamadas na ocrnsifin d11Yid11~ snhro
nA ll!:1:rl1'R qun fHlRRHir smdnho ou Juntnmt>nf.I' ro111 q11alq11Pr
ou t1·a. pp,;son, Jinm romo oi;; J11rm1 P gast.os (si houvei·).
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1i. Serão pagas sobre i1s acções as quantias devidas sobre
clfa!'l, quando forem oppül"tunamente chamadas pelos directores
011 1•1t1 1"pol'as ma1·cadas 1•111 p1·0Rpecfos ou avisos feitos para
''·'". f i111.·
IH. ,\ in1prn·fan1'ia a pagai· sohl'P as aec;õPs dr• ac·r1kdo c•om
q11alq111•1· dl'sSl'S 111·ns111•clos ou avisos supracitados Sl'rá 1·.011,.i.i .. r·ada 1·lia11lada fl'ifn, na accepção dn,,; pl'l'Sl'llft>s l'stnfuf.os.
l!l. ()s 1li1·p1•lo1·,.s, c1H11 ohsPrvar1cia do disposto nos p1·,,_
s .. 1111•s 1•sfat.11Los, prnl1•1·ão 11pporfuna11wnt1· fazPr ns eha111adas
:1os :H'<'io11i.sl;1s 1•11m I'<'SJll'if.o a dinhPir·os dPvidos snlirC' suas
;11T1I•". qu1· l'lll1'nd1•1·1•111, 1·0111fanfo qu1• 11111 aYi.so rom :!I dias,
''" mi11i1110, <IP ant.1•c<'dPrwia sP.ia dado dl' 1·ada !'hamada 1• q11n
111·1I1111111a 1'11amada 1•x1·nda dP um quarto do valor 11omi11al dn
11111:1 a1·\:fio" c·ada ac:l'ionisfa Sl'I':Í ohrigadn a pagnr a impo1·fa111·ia d1• 1·ada ehamada qtw lhí' rnr reelamada ás pessoaR " na;;
···11111•as " lngarPs ma1·1·ados pPlos directorPs.
:!O. l T11ia rhalllada Sl'l'lÍ t'onsidPrada f Pil.a na oecasião Pm
q11•• a 1·1·"il111::i11 d:i dir1·<·trwia a11tol'i1:and1l l'ssa chamada f1lt•
\ 'il ;id;i.
:! 1. <Is pn.ssu irl<11·1•s 1·onjunctos dl' uma arção srt·ão junta
,. ~··11arada1111·11t .. r1•spo11s:t\"l'is pl'ln paga1111•11(0 das 1'11nm:Hlrni
Iº(' 1'1·1·1 1 1!1 fl;.:. :l PSSil ac·~·ão.

-:·:. ;-;i anll's do din marcado para o pagallll'nto ~·urna l'lia11:-:1da 1·1'f1·1·1·11tP a 11111a aec:i'io esta não ft'í1· paga, o spu possnidot·
11;1 n1·1·asião pagar:í ju1·os sohl'I' a impor! anr.ia da chamada :í
fa\:t d1• 10 · po1· armo dPsdP o dia marcado pa1·a o pagamPnfn
.i .. 11:1 ali" 11 dia l'ltl q11P <'ffl'1't1iar o paganwnt.o.
:.>:: .. \ q11a11lia d1•yida no al'lo dP s111Js1·1·ipc:ão ou disfril111i1::i11 111• u11w :wc:fi11 1•111 1·ons,.qu<'T11'ia 1las nondiç.õPs da sna
1 111i.,si"í11, 11u <'lll qualq111•1· data fixa. Sl'I':Í 1•1lJ1sidPrada pal'a os
l'i11.' d11s Jll'l'SP!lf1•s l'Sfaful11s urna eha111ada dl'Yidanw11t.1• fl'ifa
,. paµa1<'l na data mar1·ada pal'a o paga111r>nto 1•, 1111 1·as11 dt'
l:il/:1 de• paµ-a1111•11/o, 11 disposto lll'Si.Ps l'Sfaf11f.11s quanto a pa;~;11111'11/11 di~ j111·os "dPs111•zas, c11111mis.so l't1·., "toda>' as 1111fras
d isp11s i1:1l1•s dPsl.<'s Psi a fui os I'l'fl'I'<'llf.Ps ao niso f,p1·[io appl i1•ac:fi11
1·1111111 si si· l1·afass<' d" 1111ra 1·hamada dPYida111,.nl.P fl'ita P r·1•1'!:1J11ad:1 por aYis11, 1·1l!1f111·rn1• 11 disposto rwsfl's 1•stalulos.
·: 'I. Os dil'l'f'fnr·1•s pod1•1·[io 11ppol'lmia1111'11t" fazp1· arra11jm:;
,.;11!>1·,. a l'llliss[io dP aci:1!1•s ps(.ahPll'l'l'lldo urna difff'I'f'Tlça 1•nf I'P
11s Pº·'·'11id111·ps dPs:<as iw1:õ""· no q111111t11111 da;.; rhamadns n.
p:1g:u-, 1· na •"por.a do pnga1111•11to dl'ssas rhamadal'.
'!!""J. ().s dirr•!'frn·l's pndí'J'ão, si l'ntrndPl'Plll, !'í'CP!JP1' dl' 11111
a1·1· io11 ist a, q1w qu iZl'I' nd1•anl.a1· todo!'< ou pa1·t.P dos d inhl'i 1·11s
a p:1µa1· .'11h1'I· suas acç1)Ps. a I1ln1 das quant iHs Pnt.ão rPelamadas
~11h1·1• as 111Psmas, 1• sobi·e os dinhPir·os adPantados nPssa f1í!'ma,
1111 soh1'I• a pa1·fp dos mPsmos qrn• r•xr·PdPI' a importane.ia eha111ada af1'• 1•111.ão, sohl'r as a1•<.;iíPs c·om r<•spPitn ;{s quai;s foi fpifo
11 ad1·a11fa11wnto:
os di1·pf'lo1·1's podprão paga!' ou dar ju1·os á
fa~a fi'\a ou r1•gulada pl'la impo1·t.ancia dP diviíl<'ndos nppor11111arrn•11f,. a pagai· p1·ln <'íllllpanhia soh1·1• sPus hwros liquidos
ili\ i'i\<'i' 011 não, q11P fon·rn a.i11stados P!lfrl' o;;; dirrrtor1•s" o

. aecionista qu~~;pagar ess1r;g
'-.quantiâ'; (Jdeaut.ada · sobr~·' ·~
'computada.nd.'Aividendo ar
qual esse 'adeantamento hou

·1.
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Salrn a~ r· ...~t.ricções dos presentes estatutos, qqalq1.1ér'.
p1ídP lransfPrir todas ou quaesquer das suas áccões;·;
a tra11~1 fp1·p11cia dev<~ ser por escriipto e da fórma usual,'
<' dt•ve SPt' d<'ixada no Pseriptorio da companhia, acompanhada
dt• um. cPrtifirado das acções a transferir e de outras p,ro'Vas'~
lsi l.10uverl que os directores possam exigir para provat'oJi,..~
t11io da pessoa que deseja transferir seus titulos.
\
'27. o instrumento de transferencia' de uma accão deverá~
sr>1· passado pelo transferente e pelo transferido e o transfe-'i
rPnle será consitlerado o dono da accão até o nome do trans..:~
fPl'iliO Sl'l" inSl'·t·ipf.o no registro.:de SOCÍOS COm respeito ,á:
!llt'S!lla.
·
. . !!j
'28. A companhia organizará e terá um livro que se dénoini-'~
nará «registro de transferencia >, que .ªª. rá escripturado . p. '.e_ l~~te~
c·.rntario sob fiscalização dos directores -~.no qual serã<J)P~.i-'l
!)f.c~~ os detalhes de cada transfereílC}ia ou transm_'isSlo ·;~e;
,1< ç oes.
,<1
•
· • ..·• Jl
'29. Os direetores poderão a seu criterio e sem decla:rilo)
rnot ivo n'c'nsar o regist.rn da transferencia de uma acção
e~.
nãn psf ÍH'I' i11t1~grada, e dP qualquer accão integrada oU, ll o;·
sohrt• a qual a ('.ompanhia tiver gravame preferencial.
•
:rn. PodPl'-SP-ha eobrnr 1wlo registro de uma trail'Sfe-~
r1•11cia o emolument.o nunca superior a dous shillings e seis~
dinheiros, vor trnnsf Pre1wia, que a directoria opportunamente
tl1·IPrminar.
31. O rngistro de transferencias será encerrado durante·
os 1 ·í dias CJUP wecedPrem immediatamente cada assembléa.'
gPral or·dinaria da companhia e em outras occasiões (si hou-~
n•r·) e pelo prazo que os directores opportu. namente·. d. e_ter~_ji_·-_.~
n'.1rern, com tanto que nunca fique encerrado.. por mais_ .dEf ~á~j
dias em um armo qualquer.
.
. ··. ".!·. ~·>'':"
'!ti.

s1wio
JH•rr"111

. ·. .:~~;;;rf:;'.;',ê ;~

'l'RANSJ\USSÃO DE ACÇÕES.

' · .~:, '. ~''

'\lii

3'.?. No caso de morte de um accionista, os sobtevÍ~~ntés~
O SObrC'YiVenf.e OU OS testamenteiros do fallecido, O SObfe..:,\
hrevivente no raso do fallecido ser socio conjuncto; e os· t~s-1
tnmenteiros ou curadores do fallecido, caso seja o único·pos-l
suidor, serão as unicas pessoas que a co. mpanhia'_ re_eo_nhe.ce~
eomo tendo direito ás suas accões; porém nada do que. po pte-::
sPnfl' se contem será int.erpretado como isentando o· espolio dei
um pn;;su idor ronjnncto, que fallecer, de qualquer responsa-.i
hilidndP 1·p\at.iva a acções que possuir· conjunctamente .com
out.ros.
·
•
3a. A 1wssoa que ficar com direito a uma accão em con-.
sr'quencia de morlP ou fallencia deéqualquer socio poderá, ao
Oll

•
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pl'od11zir as provas tlo seu titulo que os directores ex1g1rern
,. d" acc(1nlo com o disposto nestes. estatutos, ser registrada
1·111111> fH)ssuidu1· da acção ou constituir outra pessoa para ser
1·1·:,:islrada como o trnm;ferido da mesma acção.
:l '1. Si uma pessoa hahilit.ada na conformiuade do t.lis1111,.;l,11 s11111·a Jll'Pfrt•fr J'azPJ'-fH~ n'gistrar pessoalmente, cntrug:i 1·:·1 011 1·,,1111'1.lcl':í :'t Cfl!Hpa11hia um aYiSfl 1•sc1·ipto por Pila
:1,.sig11:ido dP1:lar:111dfl s11a l'l'solução. Para todos os fins dos
111·1•s1·1ll Ps 1•sl a t11f os 110 qtw r1)spnita ao registl'o de transfereu1· i:1,.;, 1'.SH' aviso SPl'Ú r:onsidnl'ado uma Lram:ferencia, e os di' p1·!01·1·s 11'.rão os nwsmos podert>s para recusar esse registro
1·011111 si o 1·aso quH 111ot.ivo11 a transmissão não houvesse occor1·ido 1· o a\·iso fns;;;p u111a tra11sfe1·encia f'Pita pela pessoa •Jc
q111·111 o f if ulo de transmissão 1n·oveiu.
:l:í. ~i a 1wssoa habilitada 11or transmissão preferir fazer
1·1·gist.rar o seu 1·ep1·esP11lante, dm'erú eonfirmar sou t.lesejo
011 Iorga ndu 11m inst t·1111w11to de tr·ansferPneia dessa acção rm
l:t\OI' do 111Ps1no. Os dirndor(~S terão no tocante a transfe1·· ·1w i:1 s f'1· il as por essa f'úr111a os niesmos poderes dr~ recusar
o 1'1•:,:i,.:lro ('01110 si o fado que deu origem ú transmissão não
ltn1111•.-.:s1• Ot'l'OLTilio ·~ si a 1.ransferencia fosse feita pela pessoa
"" q111•111 .~1· ol'igiuuu o dirPito do transmissão.
:1t;. Uwa fleswa com direito a uma aeção 11or força tlo
l !':111s111 issão terú direito de 1·eeeber e pudel'Ú dar quitação t.le
q 11 :1""'11wr d i \'ident.los, llo11 il'ieaç.ões ou outros dinhei!"os devidos
1'11".1 r1•spPito ú acção, porém, em virtude dessa acção não terá
dif'l•ilo d1• 1'1)eebe1· avisos 1wm de comparecer e votar em asseml1fi"as da eo111µa11hia nem, salvo o exposto supra, terá outros
d i "" i 111s ou pl'ivilegios dos socios, a menos que e emquanlo
11ii11 s1• tornar soeio em vir'tude dessa acção.

:i;. ~i um aecim1ista deixar de pagar toda ou parte de uma
1·l1:1111ada 11a data ou anf.e8 da data marcada para o pagamento
i/:1 111,.,.:11ia, º·" dirndort>s poderão em qualquer tempo subsnq11P11i1'. P111quanto a chamada ou parte della estiver por pagar,
111:111d:11· 11m aviso ao socio, 1>.onvidando-0 a pagar essa cha111:id:t 1111 pal'li· da mesma q1111 se achar· por pagar, e mais os
.i111·11s d1• 10 '.:·. t11n· anno e qualquer despeza que houver accl'('S1·ido 1•111 \'il't.udc dpssa fali.a dP pagamento.
:lH. o aviso U<'VPl'Ú indicar· um dia no qual ou antes do
q11al 1•s,.;a '"l1amada ou part.P d'~lla e mais os juros e despczas
q111• li1111y1•1· acct·escido ern cons1~quencia da falta de paga1111•11111 d('\'Pl'ão sp1· 11agos. Ü(werá tambem indicar o Jogar cm
q111• 11 pa,.:armrnf.o deve sPt' 1~ffccl.uado, e declarar que, na fali.a
do p:1gam1•1tlo no dia ou antl's do dia e no logar marcados, a
a1·1:ão i·.m11 l'l'SJll'ito da qual "~"ª .chamada houver sido feita
~··1·;'1 ;;11s('l'J1livel de calri1· em commisso.
:rn. ~i o PXigido Ptll qualqupr desses aviso8 su1Jracitados
11:io fi\r cum[H'ido, a acção com respeito ú qual esse aviso
hom·i·r sido dado poderá em qualquer época subsequente, ani.-.~ do pagamento de todas as chamadas, juros e despezas de-
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vidas com respeito '.i mesma have.r ~id(). feito, cahir em com.;;·.
misso em virtude de deliberação 41\ direétoria pa~ esse fjm.~
40. Si uma pessoa qualqm~r ~ cotn direito .;;a úma accã~·
'e.:
por transmissão, que não se tiver babili~o de ~,,~
o disposto nestes estatutos a registrar-se éomo ·pos8\Iidorlo '
a fazer registrar o seu representante legal, deixar de '.cumprii<:,
P.~sa formalidade tlL"i>ois de decorridos tres mezes do aviso. da'j
direcloria para fazer, essa acção poderá, em qualquer occasiãQt
po;;t.erior :'t expiração de8se prazo, ser declarada cabida ·erri
1:ornmisso mediant" rPsolução da directoria para tal fim.
41. Quando uma accão houver cabido em commisso de 1
a1·c,i1·do com o d is posto nestes estatutos, o aviso do commissQ :
Sl'rá immediatamente dado ao lJOSSuidor da acção, ou á pessoa·:
com direito a ella por transmissão, conforme o caso, e o lan- ' ·
çameuto da remessa desse aviso e do commisso com a datai'
n•svect.iva será foito incontinente no regisf.l'o de socios com :
I'<'.,peito a Pssa acção; por{•rn o disposto neste artigo é apenas.
a t.itu)o de instrrn·çã(l e nenhum eommisso será annullado ·
THH' qualqupr· omissão ol! Psqueeimento de dar o aviso ou de
1
fazer o lançanwnfo supracitados.
·1'2. ApPZal' l11~ qual1lue!' com misso na fórma supra, os dire-,
clol'es poc!Prão Plll qua quer tempo, antes de dispor da acção ..
cal1ida em commisso, permittir que esta seja resgatada me.:'·,,
diante as condições que entenderem.
·· ·
43. Qualquer acção cabida em eommisso tornarr-se-ha '.
iil!'ontinen;pe propriedade da companhia e poderá ser ven~a ,·,
011 novamente distribuída ou alienada de outra fórma á pessoa'~'
q11n a possui a aut.cs do eommisso ou que tinha direito .a .ella;:
ou a qualquer ol!tra pessoa, mediante os termos e do modo que.
os dircctores entenderem.
·
::·
H. Um accionista cujas acções houverem cabido em comm isso será, apezar disso, obrigado a pagar á companhia todas
as chamadas feitas e não pagas Bobre essas acções ao tempo
do commisso, e os .illl'os sobre as mesmas até a data do paga-..
111Pnto do mesmo modo a todos os• respeitos que si a acção
niio tivesse cabido em commisso e será obrigado a pagar{ .
(si fôr o caso) todas as reclamações e demandas qué a QQm..; •
panhia houver feito eorn respeito á accão ao tempo dô cdm.::.:
misso, sein deduccão ou equidade pelo valor da· acção ao ·
tPmpo do commisso, porém sua responsabilidade com · res-. '
peito a chamadas sobre essa acção cessará si a companhia rece- ·
bPr o pagamento integral do valor nominal da acção, e quandO·is
o receber.
'
· ;.
45. O commisso de uma acção implicar$ extinccão ao,;~
t«mpo do commis~w de qualquer interesse e reclamações o ':
prerngativas contra a companhia com respeito á acção (não·
por1'm em qualq11P1' dividendo sobre a mesma acção, anteri-:·
n1·11wnto d!'darado i o extinccão de todos e quaesquer outros:··
d il'nitos e 1·psponsabi 1idades incidentes á acção entre o accionis- >;.e
ta cuja acção fô1· eahida em commisso e a companhia, exceptu-,
ando-se somente aquelles desses direitos e responsabilidades'
que, por forca destes estatutos, ficarem expressamente resal-'
vados, ou que forem conferidos ou impoetos por lei
caso.de
ex-socio1.
•'

no
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!iu. Uma. declaracão formal por escripto ·dé· ~er o declara11t" dÍl'f'ciOt' da companhia e de iima aCçãÓ'·haveC. cabido
1:111 1·ommisso, de conformidade com os presentes estatulos,
" 1·011,;:ignando a data do rommisso, servirá, contra as pesRoas
q111· 1· .. 1·larnar\'111 di1·pito ú aeção e si• oppuzPrem ao seu corn111 isso. dP p1·oya Ü'J'PfutavPl dos faetos 1wlla exarados, í' Pssa
d1 ·1·.la i-a1;ão a1'1Hn pa11 li ada do c1•1·t i f i1·a1Jo d" p1·0µ1·i .. d:11JI' da a1·t:ão
:-1•llada. 1•nf.1·t·guP ao comp1·ado1· ou :í [Jl'S,.;0:1 a quem fr'lt· di.'ii 1·iJ111ida a ar~1;ão, cunsliLui1·:í t.itulo perfPifo da al'\:ão, t' o rn1\·o
1111:-s11 id1w da Jlll'Snta f'i1·aní Pxo1w1·a1lo das d1amadas f't'itas
a11f1•1·i111·111 .. 11L1· a l'ssa t·ornp1·a on dist1·ihui(;ão, 1· não spr;i ohri;.::Hlo a \l'l'if'it•:tJ' H appliea(;âO do uinh1•if'O C!lll' pagou, lll'lll
11 "'li titulo :í ac<:ão sP1·<\ af'fedauo por qualqm•r fado. omis.si"to 1111 ilTl'gularidau(' l't'fPl'PlltP ou ligada ús formalidadPs do
t·rn11111 is.su, \ t•11da,
d i si.ri bu i(;ão 011 ai i1•nar;ão da acção.

"º'ª

OON\'EllRÃO Ili·~ AUÇÕES KM TITPLO!:l

\ i. 1),; dirt>elot·ps podel'ão opport111mml'1ltt>, eom appro' a1::i11 da 1·0111pa11hia dada prPviament." 1•1n assPmbléa gPral,
1"<11111·1·t .. 1· a1·çtJPS int .. gradas 1~m títulos.
íH. Quando qnaPSlJlH'I' ai·ções IHJUH'L'Plll :,;üJo eonvPrl ida,;
1•111 1itnlos. 11s vat'io,.; possuido1·es des,..es t.iLulo,.; podPrão tra11~1"1·1·il-11s ou pal'll' dos llll'Smos do modo ((Ili' a 1·0111panhia 1•111
as.-1•1111Jl1;a gt'l'al t.ktl'rmiriat·, e, na falta J,.ssas insthicções, do
lll·:·s11111 n111do "·t.11~ accúrdn com os mes111os regulamentos quo
r1·~,.111 a t rn11sft'r1rncia dt~ acgões intPgradas ou tão SPl!Hllllla11IP1111!11tP quando o pennittarn as cireumslanC'ias.
'1!l. O.s \:trios 11ossuido1·t's df' títulos tpr·ão dirPit.o de parfi1·ipa1· dos ui1 id1•1Hlos 1• hHTOS da. 1·omp:mhia dP a1·('(1nlo 1·om
a i111p111·ta1wia tfo l.il11l11 ...; por· l'!ll's possuidos. " 1•ss1•s til.ulos,
p1·11p01T.i1111alment.P :í sua i11qJ111·taneia, 1·.011f,.1·irii11 ª"" sPus p11ssuid11rPs L'PStH·cliva11H•11!.t• os lllPSLllOS pri1·ilPgios .: ya1ita~e11s
1·.11111 1·1·spl'i!.o a voto nas assl'mbléas da 1·on1pa11hia 1• out1·os
q111· as aci;õ1•s dt> igual valor tPria111 t•nn i"l'I'ido, St!mlo JHJt'f'll\
q111• 11,.11!J111n dl',;s1•s privilPgios ou va11fag1•ns, a não s1·r o dn
p:ll'I it'ip:11· dos divid1•11tlos 1· l111Tos da t'tJ1J1J1a11hia, set•ú conf'erid11 11111· qualq111·1· parti' aliqunta de til.ulos qui\ si estivessem
r1•p1·,.s1•11l:rdos 1•111 rlt'1;iil's. não tt·i·iam 1·011'"1•1·ido U1es privilf'·"i11.s ou 1n11tagt'11><.
:10. Toda~ as disvosii;õPs dos p!'l'Sl'lll,1•s Pstatutos i·derpnf1•,; a aq:1il's q111• 1'01·1·u1 appli1·avl'is a at·ÇÕl's intl•gradas appli1·a1·-sP-liiin a titulo,; " "Ili todas Pilas as l'Xlll'Pssões «acção» e
"ª''1·io11ista» int'luir·iio «litulo» 1• «po;isuido1· dP titulo>.
\\".\1111.\NTR lJE ACÇÕES

:-11. ,\ 1·0111pauhia f"i1·a 11Plo prPse11l1• autol'izaua a emittir
dt· at'\:Õl's 1• 11s direl'l.ort>s \HJU('J·ão,, nPssa eonformid:11l1·, 1·0111 1·1·s[wito a qualqup1· acção i1üPgrnda (Pm qualquer
1·a~o em qui~, a seu crit.el'io, acha1·em conve11ient1~ fazel-o) por
pedido escripto e firmado pela pessoa registrada como posSllidora dessa acção, authenticado pela declaracão formal ou
w111.,-1111ts

por outra prova (si boµy~j
nH•nt,e exigirem da idcnt.idadi:da"
t•rmtra' recebiri:wnto do· cei-tifi™'d
i 111 portancia do imposto de sello sóbi'e tlil'l'116il'N
111 .. 111,o nw11·a suporior a dous shil!ing
ns dirndm'Ps oppo!'f.unamente exigirem. emittir ·a expensas, ;,
frnlos os rns1witos, da pessoa que requerer um ll'll1"1"ant devi-:
d:w11ml.1~ s;•llado " 1·om a rhaneella da companhia declarando~
q111• o pol'f.ador do 11•ru·1·out tem direito ás a1·çõPs ncllc espe- ·
,. i rii·ada,; ,. pod1·1·;'1 1•1n qualquer caso em que o 'll'arrant fôr,
assi111 f'lllilJido dispor por meio de cou.pons ou de outra f6rmai
o pag;~nwn fo d1• di \' idPndos futuros ou outros dinheiros sobi:ej
:1s :wço;•s 1nl'lt11das nesse ·warrant.
,' ; '
32. RaJyo o disposto nos presentes estatutos e por lei,: oj
pol't.ador· dl' um 11•111•rtmt de acr;ão será considerado socio da";
1•11111panhia " trr:'i direito aos mesmos privilegios e vantagens·;
q111• si smr nonr" houvesse sido incluido no registro dos socios:
1·111110 po,;suidor daR ac~~ões mencionadas nesse warrant.
:_;
G:l. :'l'i11gu1•111, como portador de um ivarrant de acção;~
f1•1·:i direito : a dP aRRignar uma requisição de convocaéão de~
llllla aRSC!llbJ;'•a 111~111 de aviso da intenção de SUbmetter Uma'.<:
1·1·solução a uma as,.;p111!Jléa, ou b de comparecer ou votar }1bl'~
si uu por prorurador, ou exercer ,.quaesquer privilegios cpmo~
s111·io cm urna ass1•mbléa, a menos que a antes ou na' occasião1j
d1• ap1·rse111.1!tr rf'sa rN1uisição ou de dar esse aviso supracitado;fi
1111 li ~I'Ps dias u~1 mi1.1imo antes do marc~do par~ a assemblta,~
d1•1Hlsltc no escr1ptor10 o worrant de acçao em virtude do qual,l
p1·f'te11de agir, comparecer ou votar na f6rma supramencionada;"~
,. ,., l111tanto que o n·111>r1mt dn acção fique depositado até depois~
da af'SPmbli'a ou do qualquer adiamento da mesma se haver:~
1'1•alizado.
Gí. Não se 1·eePberá mais de um nome como possuidor do
11·111·1·1111t dn acção.
;;::;. A qualquer pessoa que depositar um wa1'rant de acçãu
11a rr·wma snpra se1·á m1trPgue um certificado declarando o.
·'''lt 110111n e r11dc1·pro, e drscrevendo as acções incluidas ·no·;
11·111·1·a11t as;;im d<'JH;sitado, e trazendo a data da emissão do'~
1·1•rt i l'irndo, " ''""" c0rtificado dar-lhe-ha direito ou ao seu '
p1·01·111·adm· d0Yida1t1l'llf.P nomeado, na conformidade do dis- :
posf o ul tPrio1·111f'11f.p 1wsl1's PS ta tu tos, de votar e comparecer·.
1•111 q11alqu"1' ass1on1hli'a geral realizada dentro dos tres rnezcs .·
1'1H1fados da data do 1·Prtifieado, do mesmo modo como si fosse .
o poss11 idrn· regisf.rado das acções especificadas no certificado.,
ríli. Ao sPI' t•nt1·pgue o c0rtificado á companhia, o port.ado1\
tln t•1•rl i l'ieado ti·i·á direi~,o. de rol?eber o warrant de· acção~
1•111 yirtude do fltial o cerbfwado foi dado.
···
37. o possuidor d<C' um 11•arrant de acção, salvo o dis1wslo
a1· i nw, não torá direito de exercer qualquer direito de .socio,~
,;ah o ,;i, convidado por qualquer director ou pelo secretario
a !'awl-o, mostrar S<'ll warraut de acção e declarar o seu nome
,. t•11der0ço.
rí8. Os dirndo1·ps 1iodel'iio opportunamente fazer regula11w11tos soiJl'e as condições (si assim entenderem) mediante
as quaes um novo warrant de acção ou cottpon poderá ser
Poder Executivo -
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.. 111illido 1111 r·a;;o do l'Kf.rago, mutilação, perda ou destruição
d11 lllt'SlllO.
:,\l. As :lt'1;1í1)s i11cluidas em qualquer warrant de acç~o
"1·1:111
l 1·:t11sl'p1·idas 1wla e11trf'ga do warrant de acçao
:-1·111 l !':rnsl'err•11ci:t escripta e sem rcgi~tro. e as disposiçõPs
:url1·1·i111·nw11i.P nrntidas 11os presenles estatutos com resp1dlo
il l r:i11"1'"1·1•111·ia e• ao clireito pl'efcrencial da co111pa11hia soln·c•
:11·1·,,,.~ 11;\o >wr:io applic.av1)iR :ís ncções contidas 11os 11•a1·1·aufs.
lill . . \o Plli 1·,.ga1· s1•u 11•111Trmt de acção à companhia para
"'·1· 1·:11w,.llado o 11wdia11l11 pagamPnlo du quantia n1mea supe!'i111· :1 ·:: ><hilli11gs 1i ti dinhl'i1·os quo os dircctorps opportuna1111'111" d1•l1•n11i11a1·p111, o llol'laclor dn lllll wnr1·nnf dl' acção l.OI'(t
di11•il11 d1· s1•1· !'Pµisl.rndo 1•11111 rnspnit.n :ís ar1:1lps indnidas i10
11·111T1rnl, por1;111 a 1·ompa11hin em ca.~o al.i.:11m n)spo11d1T:í 1w1·
i 11 ·1 ·da~ 011 dam nos soff.rióos por qualqueI' pessoa devido ao
1':11'1 o ola (\111npanh ia i11s1·.1'P\'Pl' no seu l'l'gisf.t·o dc srH\io.~, 1•111
r1111s:•q11P111·ia olo 1·psgal.c rlP nm ·warrant d1) :w1;ão, o 11011w d,.
q1ialqlll'I' (IPSSO:t l]llC ll:ÍO SP,i:t () vcnlntll'il'O o ]ogitimo llllS~'11 idnt· do warrant seguido.
1111\Ei'l'US
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lil. :-;;i]\·o o dispn,.lo pot' lni, 1wnh111n dos di1'1\il11s 011 p1·i\ il,.;.:in,; Jl"l'IPll<'Pll1<'s a q11alq11or class<' d" a1·1·io11isla,;. q111·1·
1·~1:1 1·ln"s" 1·011sisla llOS }IOSRllÍÔOJ'CS ele• :\.l'.(;ÍÍl'.S 01:.li11r1t'ias llll
d1'1'l1Tidns, 1111 PJll 011t.1·a,.; a1·1iõcs a cn~111· poslcrio1·111 .. 11IP, S<'l'i\11
:1.ll'1•1·I ad11,:, :Ili.Prados. mnóificados ou mndados ele qiullq11p1·
111111111. a não ser com :t npprovfH;ão <le uma rcsolnç11.o tixt.1·nordi11:11·ia, na 1·onfol'mida1k ela \Pi, e votada l'Tn 11ma asRPmhli'•a
;.: .. 1·:11 ""Pt:<\ial <kssa <'lasse.
li'!. !'ara t.odas as rlivcrgcrn;ias que s111·µ·in~111 •·11l1·0 os poss1ritl111·ps dl' q11alqucr classn d!' n1~1;ríe><, Pnft'n ."i, oq 011!.1·,. a
1·11111panhia dt\ um lado o o.~ vo,;suillorcs dc q11alq111•r ela""" d"
;11·1:111•,; 1111 outro lado. os JIOSs11id01·Ps dt• 1·ada das:rn ri,. :w1:õ"s
s<'l'iío 11hrigados, a todos os l'Pspeitos, a sP 1·0111'ormarPm 1·11m
q11:ilq11Pr rcsolu\,'iio que houver sido Yotada por nma maiol'ia
ti" 1111nc·a nwnos df' trns quartoR dos pos;rniclor0s d0-;sa (·la,;sc~
<!1· a1·1:1lc·s IJlll' se a<·.harem \ll'l'Sl'llff's pes,qoalnwnll' ou por pr111·11r:11_;ão ('1\1 qnalqnnr assrml11f\a dos posR11ido1·f'.'l 1l1•ss:1 l'lass<~
"" :w\Õ(•s 1·1Jj o aviso, Pspec.ificanóo a intPnção dr> p1·opm· PSsa
1·ps11l111:i'io. lia.ia sido dPvidam0nte dndo dp acc.c\rdn rom os prP'"'llfc·s 1·.~lal11tns como para o caso de 11ma asRcmhL':t gPral da
1·ompanhia, e o disi)()sto nestes estatutos com rcforPnria ao
11111111'1'0 11P votos <' a todo.q os outros assnmplos rel'n1·pnJ, .., :í
a,.;,.;emhlc;a geral será applicavnl a todas cssaR assecn!:l1;as dqs
p11ss11 itlor·cs r\c cada classP de acções, Rendo ta1.nhern appl i,·a\'t'I. 11111tntis mu.tandü, a qualquer ónssas :\ss0mblr5:is ludo
q11a11l.11 lll'SIPS ps(at.utos '"'" ronlflm com respeito a n;;~··m]d,;as

J,!l'l'aPS.

Fi1·n <'lllcndi<lo por1\m q1w o q11m·1wi pr0riso para q11alq111•r
as;.;Pmbl<'as snr:i constitui<lo r1or ~ocios da das"" po~
s11i11do 011 represent.:móo por procuração um dccimri do (':\fli1nl pago 011 creditado como pago sobre as acçõns cm it 1idris <ln
t'l:ISSl'.
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fi3. A companhia poderá opport.uunw.t1llle, quer lti?!!.iO.lles~
11a _occasi.ão a~toriz:;d~s haja~ sid~ emittidas, qlld.f.;t~
. ~}""~

acç1H)S atn (•Htao em1ttidas haJam sido integradas ou riflf;'.~:·
dia11I•\ t'l';;olução f'special, augmentar. seu. capital, ~refilW.fqi'.~
u1111 Ll11Hlo nova,.; aeçoes dessas respectivas 1mportanc1a.'!, tt com·:
os direitos e prcrogativas que forem julgados de conv1:1nien· ·:
tia, " podc•r:'t tambrm determinar todas ou quaesquer das ].'re.:.
rogal.ivas relativas a cssa8 acçiíes ou deixai-as ao criterio da·
d i n•ctoria.
61. Salvo qualquer instrncção em contrario que fôr dada
por especial resolução que autorizar o augmento do capital, ou
pela directoria devidamente autorizada por aquella, as acções
11ovas serão offerecidas aos socios que, por forca dos regula111entos contidos nestes estatutos, tiverem direito de receber
avisos da companhia, na proporção do numero de acçõe~ que
Pufiio possuirem. Esse offerecimento far-se-ha por aviso es-·.
JH'1~ilic·a11do o numero de novas acções a que o socio tiver dirt•ilo, e limitando um prazo dentro do qual a offerta, si não
f'ür acceita. será considerada rejeitada e depois de expiradQ
esse prazo ou ao receber do sacio a quem fôr dado o avj.so ·
no1nmunicação de que recusa acceitar as acções offerecjdas.:
os directores poderão dispor das mesmas do modo que ,acharem
mais vant!7joso para a companhia; fica entendido que, si 'devido á JH'oporção em que o numero das novas acções se acllar
Jl:I l'a C~Olll O lllllllül'O de :tCÇÕeS [JOSSUidas pelos SOCiOS COm di1'1' i 1o a r~::<SI' u rrereci mento supracitado ou a outra causa qualq 11c:t', ~urgir difficuldadc na divisão proporcional das novas
acçií<'s ou de qualquer parte dellas, do modo supracitado, os
Jirectores poderão dispor das accões que motivarem essa.
difficuldadc do modo que entenderem ser mais vantajoso para
a companhia.
fi5. Salvo qnaesquer instrucções que forem dadas mediante
r•·~olução cspet:ial ou pelos directores por força dessa reso!tiçüo, quàlquer capital levantado por meio de creação de novas
a1:1;ií<'s 1:ierá considerado como parte do capital original e cons-.
ti Luido p()r acções ordinarias e ficará sujeito ás mesmas dispo-·
,,;ições cwauto a pagamento de chamadas, transferencia,· transmissão, commisso, direito preferencial e outras que si fizesse·
parte do capital primitivo.
ALTERAÇÃO DO CAPITAL

66. A companhia poderá, mediante resolução especial, mo-.
dificar as condições contidas no seu memorandum de associação.~
110 tocante aos topicos seguintes ou a qualquer delles, a saber:,
11) consolidar e dividir o seu capital em accões de maioi: valor·
do qne as existentes ; b) dividir seu capital ou qualquer parte.
delle subdividindo as acções existentes em outras de menor:
valor do que o determinado no memorandum de associação :
e 1 rancellar quaesquer acções que na data de votar a resolução
11ão houverem sido tomadas ou boµverem sido reservadas por
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q11alq111·1· p1".ss11a; 111 reduzir o seu capital de qualqúer flíl'rna
:i1il111·i1.ada por 11:i, c exelT.er todos os outl'os podet·es confe1·id11,, p1·lo arl. H da lei.
(i;. T111J11 quanl.o s1· l'iz1•1· por força do artigo auLeL"ior iwl" 11:1 d11 111rnlo p1·cvisl11 pol' lni, tanto quanto f<it· 1rni:;siv1:I, e
q11;111d11 niio 11 l'•h', d!' m:1·0rdo l'illll uma resolução es1weiul alll •11·11.a11d11 a medida a t.0111al', 1: no que essa !'Psolu(;ão 11ão l'úi·
\ i :1\1·l, do modo qlli~ a d i 1·p1•t oria achar conveniente.

liS .. \ pri111l'ira ass1•111lll1"a g1·ral l'Paliz;u·-s1:-lia d1• :w1·i'1!'do
1"•111 11 :11·1. li:J da 1.. i. 1~ 1·rnn ul1sPn·a1wia d1•.si1•, na 1'•p1wa 1· 110
111;.::11· q111• 11.s dir1•1·!1H'l'S 1kfi•r1ttina1·1·m. 1· os di1·1•c·tor1·~ n1:111d:1l'i'111 "11111'1•1Tionar do n1odo ddcnniuado 110 all111lido nrl iµ11 11
1·1·l:1i1ll'i11 kµal a qtll' s" l'i'fl'l'1: o llli'SllW a1·tigo.
·
íi!l .. \s asse111lil1"a.s gm·al'S sulisequonles realizar-s(•-hiio
d1· :w1·1·11·d11 '"11111 a ll'i, 1· ll1·s~«1 1·11n!'ormidad1~ tl'1·ão Jogar 11;1,;
1·p•w:1s 1· \11µ:il'<'S 1111" 11s di1·pcf<11·p,.; ddc•1·111i11arem.
iO. _\s assemhléas gel'ac•s su1iramencio11adas denominar·"'1•-li:I" a,.;sprnJ,l(>as g<'ntes ordinarias. Toda.~ as outras as,.;p111J>l1'•;1,.; µ,.1·a1•s serão 1'11amadas asseml1l•'as geraes extraordi11:11·1;1...;,
11. (),.; dir1:clo1·es poil1•1·ãn convocar uma asse!lllll•"a g1~ral
1•\il'a111·di11aria, S('lll\H'e que entenderem.
'
·
·· 1 :'. . . \s as:<1•mlll1"a.~ ;;1•1·a .. s Pxt.raordi11arias sel'iin fa111l)('111
1·1111\111·:1d:1...; 11•11· ,.s,.;a l'i'1Jt1isi1:ão 1• tamlH'm po<h·1·ão ,.;p1· 1·011Yo":1d:1- p1•l11s 1·1••1ui;;i1·io11istas nos f.1•1·mo;.:, do art. (\(i da !Pi, na
1:111:1 da n•q11i,.;i1:ã11 p11r parl.1~ da di1•pl'f.oria. Si «111 q11alq111•1·
1 .. 1111111 11ii11 l1111t\'PI' no lll'illo línido dil'l'!'f.01·1·s 1•111 !llllll!'T'O s111'li1·i1•11l1• p:tl'<I agi1· ,. 1·1111sl.iluir 111w1·11111. 11111 di1·1·c·for qualq111~1·
1111 d1111,.; si 11· io,.; da eo1t1pa11hia \HldC't'iio <'ll!IY1wa1· urna ass1•rnld1;a
;.:1·1·:11 •·xi 1·aordi11aria do 1Iwsmo modo, tão semelhante11w11t.o
•J11a1il11 po~siv1d, Jll'lo qual a,.; assmnhl(~as podPm s1•1· conv1u·:11las
111•J11s 1] il'í'l'.l.Ol'üS .
. \C'l'OS

J>l\.\TlC.llHJ,.;

E.~J .\SSEl\IBLii:AS fiEl\.\i':S

i:L l 1111 ayiso 1·11111 s1:fi' dias de anl1•1·p.Jpnc:ia, 1111 111i11i11111
1s1·111 1·0111:11· o dia da 1·1•111f's.~a do aYiso ou aquPll1• ('ll\ q111· 1•sl1·
1'"11· 1·1111sidc·1wl11 dado. mas 1'cll1tando o ilia pal'a que o ayj,.;11 1'1'11'
d:1d11 · 1•spl'l'if'i1·an1l11 11 dia, 11 loitm· !' a hora da assP111hl•'a. " 1•111
~·· l1·ala111lo 111' 11111 a.s.~11rn1il11 í'.SJlí'l'Üll. a nafurnza gp1·al 1li•s,.;"
:1,;,111111il11, Sl'l':'t d:11l11 do 111od11 nltPrior11w11tn c!isp11sto 111•,;l 1•s
"~l:ii t1l11s aos ;;111•.ios 1!111', (101' flll'Ç·H do disposfc1 Ultf'ri111·11ll'li11•
1111.s 1•1·1•,;1·1!11',;, liYl'l'1•111 din•il.n d1• r1•1·1•he1· P>'Sf'.~ :l\'i.s11.s da 1·11111p;111\ii:1. 1'111·1"111 a 111nis~iio n1·<·idl'11t.al c]ps;;p aYiso 011 o 11ã11 1·1·1·1•lii1111·11l11 d1·ll1• p111· q1ia,.sq111·1· s•wios 11i\11 a111111lla1·ú q11alq111•1· 1·,._
-11lrll':'í11 \1il;1da 1n1 1111·dida l11111acla lll's;;a a,.;.s1•111hl1"a.
7 't, (),.; 111').!'0CÍm; qtlP J:11J'l~lfl f.1·afaiJ11;; ('fll lll!la :\Slif'lllJJir".;i
;.:1·1·:1 I 1•xt raonli11aria ;;prão i.:011siderados l'SpeciaPs, e aqwdll~s
q111· l'rn·1·111 fratados 1~m uma assemb!f\a gul'al o!'d inaria se!'i\o
ic:11:1i1Jll':tle considerados especiaes, excepfuando-se a app!'ova-

ção de _um deyide~do, o ex'.lme d!l~~qnt~~ .~ 11os: nau,u~cos,;.
rclatorws ordmar10s. dos direétor ·e. dQ& e:Qntado:r~s.tados e a eleição de. directoté · · '~
· ' ·
substituir 9s que se retirlú·eój1P4t\ . . . . ..
.
< ,>· •..:,._
1e1111mPraçao dos contadores J'tlramentádoa:.
'ifí. Um soei o cóm dirflito de cornp1frecer e vofiir.' .·~ .
n~s(•mhMa podcrú suhmetter qualquer resolm;ão
uma. ·á.S-',
sPmhli'a ~""ª l, c·nmtanto qne dentro do prazo marcado antes da,,.
r••aliza1:ão da nssemhli'n haja remettido á companhia, para.·o~
s.·11 Psrriptorio, 11111 aYiso escripto assignado. por elle; cóli·,~
11•1Hlo a r .. snlui;:fio p1·opos1.a e .doola1ando sua intenção de. a'~

a

~11

li11wlter.

·

. ·

j

O i•razo presrripto supramenci~nado será de quatro djas1
inf.nrmerlios. no minimo. entre a remessa do aviso e a data de~
1·1•al izn1;ão da assembléa.
\•
71i. Ao rec~f'l>er qnalque1· desses avisos rle que trata o artigo·:
rrnf Priol', n scrrcfarin inrhtir(t no aviso da assPmhli;a, ;:;i já não·;
lr<ntv<'r sírio dado. 011 si honvcr sido, remetterá aos socios dai
,.nmpanhia. do modo ultPriormcnte disp,osto nestes estatutm1,:)
111n:i 1·t'lpia 011 ''xpo;.;iei\11 dPssa resolução.
'
77. Não sP ll'ntará mn qualquer assemblc'a geral de nP-'.f
gor.io algum. si não houver quorum presente, quando se ini-·.'
r iart>m os trabalhos. Quatro socios constituirão quorum para)
t .. dos n;:; errei tos.· Para a formação do quorum um socio;. queÇ
11fio l!llla f\orporac;:ãn pri~sento por procurador, não será com-.j
p11 f rido wmn J1rPSPn!o si não o estiver de pessoa.
· · e ,,
i 8. ~ i .J,.111 ro d•· rrw ia hora ria hora marrada para a reali-'~
z:11:fio cl" u111n :issr>111h1''a ~i·ral não houver quorum presente,'.~
a asscmb](,a, se r.onyocada {1 .requ!Siç~o de socios, dissolve~-se-~
11;1. l~m n11t.r·n qualq11Pr l'nso f1ca1·a ad1ada para o mesmo dia da:~
sP111ana seg11 inti>, para o nwsmo logar e hora, e si nessa assem- .j
1>11•a adiada nã11 11011ver quorum presente, depois rle decorridá·;
rnl'ia hora da ma.r1·ada para a s11.a realização, os sorios prP-.·
;.;1•11tPs ro11stit11irfio q11or11111.
·
·;
7!l. O preRidenf.A, rom o consentimento dP uma assemblén..\
r•m quA ho11vPr quorum preRente, poderá adiar a assembléa:
para nutra occasião e logar que a assembléa determinar. Sem ..;,
f'l'O que fi)[' adiada llllla assPmblf>a por 10 Oll mais dias, 0 aViflQ'.~
de~ assemblf>a adiaria será dado do mesmo modo que si se tra-;.
1:1sse de 11 n:a 111n·a :issi•mbt1•a. 1'alvo o disposto supr1a, os socios·~
não f Priin dir·pifo a aYis11 dn um adiamento ou de qualquer ne-;.~
J.'.oc•.io a Irai.ar em as:;;emhli'a adiada. Não se tratará. em uma as.;~
sPmhli\a adiada r!P outrm; assumptos que não aquell~~ que po-';:
dPriam sAr trataflos na assPmbléa em que foi resolvido o adia_;~
nll'nto.
·
,'
· · .~
80. O prnsirlPn!.P (si houYer) da directoria presidirá ar.:
f odas as assembl•"as gemes, porém si não houver presidente,.;
011 si em uma assPrnhlr'n cllP não estiver presente, ·decorridos'
1:> minutos da hora rnnrcada rmra a sua realízacão, ou si não ...
d<'sPjar agir rnmo presidA11te, os socios presentes escolherão.'
11m dil'Pclor ou si não ho11\'er direcitor presente, ou si todos os~
cl ircctorPs presPntes recusarem presidir, escolherão um sor.io;
11re~ente para dirigir os trabalhos da aS1embléa;
·
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81. F.m qualquer assem~lé.a geral uma resolução .Posta a
vol ns 11a assem biéa será decidida em votação symbohca pt~la
111:1 ioria dos socios presentes pessoalmente e com direito tio
\ "1a1·. sa Ivo si no ado de declarar ou antes de declarar o res1ti1 :id11 da votação symholica, fôr pedido escrutin io vor 1.rPs
~"1: i<Js p 1·ps1•11L1•s pessoalmente 01 L representados por procurador
"1·0111 di1·Pilo de votar, e si não fõ1· pedido C8cr11tiuio uma dP1·l:11·:11:ão du presitlc11Le da assembl11a f!\W 11111a re>solnção foi
:1 pp1·11\·ada ou ap111·1ivada l1or maioria e8pecial, O\t re.ii:itada.
~,.1·:·1 ... 011dudcl!t.e, 1) um lançamento para esse fim feito no
1i\1·11 de :11'.I as da companhia servirá de prova bastante desse
1':11 . l.q, sPtn s1~1· l'l'eciso provar o numero ou prnporção dos volos
r"c:i~l.rados pt·ú ou contra essa resolução .
.~·!. ~i 1'61· pedido es('l'111.inio do modo suprn1·it.adu. fll'<H'l'd".I'- sP-lta ao mesmo incontinenti ou depois do adiamento. t•
1•111 µ:"1·al na occasião 1i Jogar e do modo ljlll! o prcsidentl• dPf,.1·111i11:u·: 1! o resultado do cscrutinio será 1·011sid1H'ado J'l's11li1<'i'io d:1 assmnbléa em que foi pedido o escrut.i11io.
H::. Niío pmlid c•srrnl.inio para eleição de um presid1!11l.P
i1,. :i~s1·111l11'"·a 1wm i•ai'a questões do adiamento.
H í. No caso de empate, em votação symbolica ou em es1T1il i11io, o pl'e>sidentc da assembléa em qu1~ se realiznr a vol:11'fí11 s~mholi1·a nu !'1)r iwdido o escrutinio, confo!'1111· u 1·mm,
l "1·:'1 d i 1·1dl o a mais um Yoto ou voto mincr\'a.
8:J. o pedido de escrutínio não impedirá a continuaçã.o de
111~•a ass('11thl1;a para tratar de qualquer negocio que não o quo
111111 iv1111 n pedido de escrutinio.
V01'0R DF: SOCIOS

Hli. Em votação symllol ica todo o sol'io terá um voto si'1-

f'i uma corporação que fôr socia achar-se representada
pol' p1·01·m·ador que não seja :;ocio, esse i11·oc111·ador tm·à di1·l'il11
d1· Y<Jial' por Assa corporação em uma Yntar;ãn symholica.
HI. J<;m caso de escr11t.inio todo o sncio terá um voln por
:1"efío q11e possuir.
HH. Si um socio •fôr louco1 idiota ou non ·compos mentis,
pod1•1·;í votai· por seu representante legal, curator bonis, 011
111rt 1·0 c111·ador legal e essa::1 pessoas poderrio votar pei>.soal11w11 l.P ou por procuração.
8\l. Si duas ou mais pessoas tiverem direito conjuncto
;1 1111ia acção, quando houver votação de uma questão qualqn1·1·. o voto daquelle que fôr o primeiro será acceito p0Rsoaln1l'11t1~ ou vor procuração, com exclusão tios votos dos outros
poss11 idorPs rcgistrntloR da acção, o para este fim a prim:izia
.~fll':'t delPL'minada pt>la ordem em que os nomes fig-nrarr~rn no
1'1'1"\'istro de socios.
no. Nenhuma pessoa terá direito de votar em uma assemlll<;:t gt~l'al da companhia, com respeito a uma acção qufl t.ivPI'
:itlq11 il'ido por inst.rnmento de trausferencia, sem que a transf1•1 .. •111• ia da acção com resp(liLo á qual pre!.cndm· votar lia.ia
sitio dPpnsitada na compnnh ia, para registro, tres dias, no
mi11imo, antes da realização da assembléa em que pretende
\olar. " não houver ohstacnlo ao seu direito de reg-ist.rar a.
1Jll'll t.P.

transf erencia; si, porém, ,,eu~· '>VI!
suní considerado socio qú~Ufí(i'a
!11. Em um escrutinio os vot ·
mm1to ou por procuração.
:· ;
~ .·.J.·":h
92. Um instrumento noqiean
otl·.
criplo o firmasJo pelo constituinte, '.ou.Ai, :~e o~.
tuna c9rpo~açao, sellado com o seu 1.selh) op~um,
1~ s1 11ao, fmnado por a\gurn funoctonarfo·d~1dame
riz:ulo para isso, o ser:í attestado por uma ou mais ·<:'.~S r.111111ilias.
' . ,;-· ,
\l:l. Ni11gncm agirá como procurador em uma assembléa\1
gemi, sem que tenha .pessoalment& direito de comparecer e-:'
v11far ua asscmllléa para a qual fôr dada a procuração,.. salvo.
Ri uma corporaç.fto fút· Roei a da comp11nhia e nomear oomo .sei1~
111·o!"urador um do~ seus funocionarios que n!io careoêln 11e~
so1: 1os da companlua.
, . . .. '
9.i. O instrumenl,o nomeando um procurador será depo ..;,
'tiil.ado uo nscri\1íorio 48 horas no minimo antes da h01·a .mar-1.
l'ada para reali:rnr-se a assembléa em que a pessoa nomeada~
111•ss1~ im;t.rume~ito se prop~zer a,,vqtar, salvo si a pe'"°" n9":",
1111•:ida d1~ssa fol'llm não tiver d.re1l6. de votar com rl;}&pelto~.
:w mesmo.
.
,
.
!lrí. O instn1m1mto (que não uma. 11roouracão devidamente
srllada) norneaudo nm 11rocurador'não terá mais valor 'depoi
de decorrid(ls 12 mezes da d'.lta da sUa, outorga. Uma procura:
ção devidamente sellada nomeando um procurador será. \rá.:t
lida sóm~te durante o prazo para o qual fôr expreseamen
011'.orgada, r o i1rocurador nomeado dessa fórma poderá~.
J'<•c1rnhrcido pela c.ompanhia como tendo direito de vota~i,.;'
tlPi'(l(l it.o da mnt·te on fallencia da pessoa que fizer a norn-e&c;&O''
salvo Hi e at.ü que a 11e11soa com direito de votar em eonte
q11encia dessa morfp ou fallencia ou seu represent~nte.l
'"'.Íll registrada nu conformidade .do dii~osto r..os .arts,.,~a•.
e :H>.

~ ··~~~·
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.:~··;~~:J

96. Salvo o disposto nos arts. 106 e 107, com re,spei.to a
<lirectores lotaes, os directores. nunca serão em num...ero..: . ,
1rnrior ou inferior a quatro, e sl:irão nomeados de acctj_qo..J)O ,
o disposto nestes estatutos. A qualificação de um. ~re~ ..
sPrá o possuir elle uma acção da companhia.
·. ~ . i· '~
07. Arthnr Lemon, de Queen Victoria Street ·u, Lolare~i
K C., capitalista, e Henry Robertson Tamplin de Mark<i.IU1:'!'!
!il, Londres, E. C.. capitalista (cada Um dos qUaes e·'oa~~eql
R.11ccn11sores na occasião, respectlVG.m. elfte, serão º. lteclorm,.8l,"!
....
chamados nestes estatutos, «um dfI'ector do Bi"azll1.-~~ · 8
l•:tlwarct Robert Poarce Ectgcumbe, K. ·B. de Dale Lodgê ,Su '
ni11gdale, no Condado de Berks, e Henry Grant Madan· l'.iJ>nY ~
honre, de Delmore, Ingatestone, no-Oond.ado de-li:asex,. qapi~.
li>ila (cada um doR quaes e seu11 suooeeaores, na oooali.itiQ)fre' ,
J1Pct.ivamento,_ serão ulteriormente '':denoli'Unado11 ne~i,1 •Via,.,
t.ul.o!l «um d1rector do Uruguay•)' serão os prlmenr&s ,dtre~;
dores da companhia,e oada um d('lles terá.o direito de exercer:
o cargo de director até morrer ou dámittir-111,; ou, quj\nt.Q ,~
rlirector do Brazil, si fôr demU.tidó ,Pela Br~zil é:'ireat ;-BQ~~
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l.l11•rn Tlnilwny Compnn;.·. Limited, ou, no tocante ao dirN·for
lf11 1 rn11:rnay » si ft11· rl<'mittidn wla North \Vestern of Urugua~·
lt:iil\\a~ l:o111pa11y, Limitr•d.
!IH. 1·111 dir,.d.01· do Hrazil sp1·:í. um membro de dired.oria
d:1 ll1·:izil <:r•paf ~011111 .. 1·11 ll:1il\Ya~ Cnn111:111~·. Li111il1·d. ,. ;;,.1·:'1
lllHlll':liill 11ppt11'i.llll:lll1f'IJlt• JIPl:l dil;i ('lllllJltllliJia, I' l':;.~a 1'1ll11Jlillil1i:1 1111tl,.1·:í 1'111 q11alq111•r l1•111po ,. 1'111 01'.t'a~ii"w oppn1·t1111a.
1•\11111·1·:1!' 11111 di1'Pc·lo1· do Brazil do canrn dP dirPctor da cn11111:11!11 i:1 ,. 1111tl•·r·:'t ••111 q11alq11Pr fmnpo P opportunamenf.e. St\ia
1p1:il 11'11· a c·a11~a da \'aga. 111111wa!' um srn·c,.;:;snr para PS~"
1•;11'!.!ll.

!l!I. 1:111 di1·p1do1· do 1·1·ug11a~· .~PI':Í 11111 111P111Ji1·n da di1•p1•tfll'i:1 d:i \'01·11! \\'l'~f,.rn Ili' 11r11g11a~ ílailwa~· Cllntp:rn~·. Linrill'd,
1' "''":·1 111J111l'ado 11pplll'l1111anw1tlP pPla dif:1 C'lllllJl:illhin. ,. 1·~;.;:i
1·1111111:1111iin Jllld<'r:í Plll q11alq11p1· f,p111po ,. <'IH •H·c·;1;-;iii11 "JIJl•ll'11111:1 •".;111H•r·a1· 1111t din•t'.for dn flr11g11a~· do 1·a1·go dP tli1·,.1·lo1·
d:1 •·1111111:111lii:1 l' podPr:í •'111 q11alq11pr· f.PlllJlll,. oppor·l1111a11H•1rl1'.

qual 1'1\1· n c'.il.lL'-'fl da \·agn, non1Par u111 ~111·1·1 1 ~~flt' par·n P:~~··
,,:1 !'µ.'o.

'-~1·i:1

11111, Cada 11111:1 dPs;-;as PXOTll'I'H\:<lf'f' 011 IHllJIP:H:i'íf'S <IP di1'1 ·1·1111·,.,, .s11 p1·:11111•1ll' io11ad11s spr·ú foif.a Jllll' <•se· 1·i pi o <' ""l lada
1·11111 11 "·1111 da •·11mpa111lia 1wla qual ílll' fPila a 1111m<'aeiin.
1111. 11111:1 Y:iga na dir·pl'f.flria, <'Tn 11111 mnm<'nfo q11alq11PI'.
d••\••1·:í ."<'!' pr·•·Prwhirla, l11gn q111• ft'11' pn~siv<'I. pPla c·nrnp:n1liia
f'r•ltl

jHHlt•('jl.~

p:u·a o

faZPI'.

111·.'. 1 >11ra111,. a Yaga elo cargo tlP clirPdnr <lq Hrazil "
111111·11 di1·1•t·(111· do Bt·azil IPr·:'t urn st>g1111do \'nfn, 1• <h11':l!ll<' a
\ :1~:1 d1• 111n cli1·p('f11r do l'1·11gHa~· o outro dit'<'elor dn l'1·11~:11:1c l•·1·;'1 11m ''"g1111do yofo. ~i os c·argos d<' clin•dnrps do Hra1.il ,. d1• di1· .. 1·lor<'s do 1·1·11g11a.\· l'Sfi\·prPm yag11s. os tlirPrfn1'P>"
11:111 l 1·:il:11·ii11 d<' 11Pg1l!'io alg-11111, a não Sl'I' para 111anlPn•1H
1·1111,:1.~ "" t•slad11 1'111 'lllP S<' :H'll:lt'f'ITI.
111::. :-:al\·11" af•" s1•1· f••ita cpr:1lq11PJ' disposi\;iin f'l\1 r.011trn1·io
111'1:1 1·11111pa1rl1 ia 1•m asst•1111Jl1"a g<•r·nl, ns dir·•·cl•ll'f'S IJH•' niin n
di1·1·1·l111· µ1·1·p11fp 1si lw11\'PI' l1•rii11 n di1·,.illl de J'l'lirar <' ,.,.,.,._
111·1· 1·1111111 1·,.11nt11P1':11:iío d<' S<'11s fr·ahall1n~ a q11:111tia rln f :10
11111· :1111111.
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lil\. O,: fins p:ll'a ns qn:ws a l'Ompanhia é Psfalrnl<'c·icla r•
Sl'llS IH'g()('j(),.; .'<l'l'iÍO f'f'fpefuado:;; (' gr-rido.<; pPlos dirPC'.f()l't•S,
q11,. plld•·r·iio nor111•a1· um sprret.ario <' os 011!.rnR f111u.,cionarit1s
d:1 1·rn11p:rnliin q11I' 1'01·<·111 11PC'.Pf'sa1·ios. <' ns diI'Pc·f.nrns ff>I·iin pnd1·1·1•s pnr·a l'l'!l"\lla1· ,. l'i:;;c·alizar a gPrPnc:ia, :;:asfo:;; e applir.,ac:iin
dlls l1P11s. di11i1Pi1·os " lraw•r'<'S da rnmpanlria e para det.ermi11:1r q11l' par·f.p rln [H'llrlHl'io rln \'P11da dos hens da compa11l1 ia
.i,.,.,. opprn·l111ianH•11I•• SPI' di,·idida ou di:;;trihuicta entre ns :;;n•·i11s, ,. 1•111 gpral, os rlir·r•cfrn·í•s poderão V<'nder, fransforir, ar1·,.rHl:11', lrc'IJnl.h,.1•a1', gr·nyar· 011 dispor de 011trn fc'•l'ma OH gy1·:11· •·•111t lodos 011 qHalq11Pr dos il<'ns nu dirnilos da ''nmpanlria,
<• l'lll gl•J'al pOdP!'iÍO <'Xt'l'l't'I' lodos OS JlOd<'i'l'S da l'llll1Jl:lllili:t
P r:1z1•1· por pal'LP dPlla todos os act.os lJllf\ 11n:;;:;;arn snr· PXPl'<'idn~ n praticados pela companhia n que por lei ou por for~'ª
""~ pl'<'!'lentes estntutos não hajam de ser exercidos 011 pra~
o~

tirndml pela companhia rm as:;em);Jlra g~ral, sahr.o, enf,r~taqi,0,,.:1
qw1rsq1rnr rng11 lnmento:; fio:; pre~nte~- <estatuoos;'. o,r dJSpos$_W;~
por lri e os n~glllam1mlrn; de accôrdo ·com os regµ\amentos/
s11p1':witados m1 as disposições que possam ser presoriptnii f
pPla ro111pa11h ia 1•m assl'mbh"a gfiral ;- porf'>m nenhum regula-'·:
11w11f.o rl'i(o 1wla 1·nrnpanliia Plll assrmhli"a gPrnl annullará
q11alq1w1' a«lo a11il'I'in1· da dirPl'lo!'ia, l]llP !!'ria sido valido Ri
P,;,,;" t'l'f?:li la111P11lo não ho11vP:-;sP sido feito. Os poderes ulteI'i•11·111P11ft\ 1·011fl'ridns rx1>I't•ssa1nPntr aos dil'Pci.01·ps não serão
t'o11sid••J'ad11s dt• fr'1rnia alg11rna 1·01110 lirnilat.ivn::; dos poderrs
g•·1·:11's 1•.011ft't'idns pPlo Ill'l'SPnfe ado.
1o:>. f >s d irl'dO!'PS porlrrão, opportunament.e, nomear
11111n 1wssna pa !'a d i1·p('f.or gPrPute, gerente principal, ou gPt'4·1tl P na l11glal<'1Tn 011 ua Arnerica rio Sul ou alh11rPs, medinntp
os l.Pr111os q11P 1·nl<'111lt'l'Pin, ·~ organizar a gPrPIH'ia dos negncio11
da 1·ompnuil ia 110 PstrnngPÍl'n do mocto 11111' rntP1H1PI'em, " a11.
disposir:õt's roufidas 11ns 1111a1T·o f'la11s11las ;;;pg11i11f Ps não ·nffP1·!:11·ão os podPl't'S gPrnPs <'onfrridns pela prPsPnle 1·.Jarnmla.
1Oli. Os dir· .. ct111·ps pndPrão opportunanwni.P P Plll qua !quer
t.• •111pn l'sfal11•lPt'PI' ''011s1dhos ou ftgencias locars para a g.estão
d•· q11alqup1· dos nt'goc•ioR da companhia no estrangeiro, e pot1 .. !'iio nom"ª" q11a,•sq\1Pr pessoas socios desses conselhos lo- .
'"ª "s 011 gP re111 (~s 011 agP111 Ps e estabelecer sru numero, qum:um,
iJ,.\.l'l'PS P l'l'lll\lll('f'<lÇiÍO.

107. (~s di!'l'l'.torl's q11P agirem na InglatPn'a poderão, opp11rl111ia111t•11f.1', " 1•1H q11alq11Pr tempo, dPlegar a qualquer @111111•1'11 d1• 1111·1Hl11·os do cnn><Plho, director gerf.'nte, conselho lo1·:11, gt'l'l'Itl" pl'in«ipal, i.tPrPnf.e 011 agente, qualq11PI' noi; podt>1·1·s, l'an1ltl:ulP,; 1• prP1·ogatiYas 1~11tão eonferido11 aos directoreR,
1• p111J.•rã11 :11!111rizar os socios, na occasião, de qualquer d1•ssPs
c•n11st>llws l<waPs, O\I qllalquer delles para preencher vagas nos
1111·s11ws e parn agir· a rleRpeito de quaesquer vagas.
108. Qua lq1H•r 11onwaçiio ou delegação na forma supra potl1•1·:í sp1· fl'ila mrdiante as condições quanto a JlngamPnto, e
s1ijnila :ís 1·,rnrliçõps qur os directores agindo na fórma supra
n1·ha1·prn convPttit>n!e, e os rlirectores poderão em qualquel'.
t .. mpo dernitlir q11alq11Pr I>PRsoa assim .nnnwada e annullar ou·
111111lifirar qnaltJUPr dessas dP.legaçõe·s.
109. Ri um rlirertor rnr r·.hamado para ir ou para i·eciidir
no estrangr•iro para negocio da companhia ou para' prestar
1111tros SPniços exl.raonlinarios, ou si residir ordinariamente
no eRtrangl'iro, prestar ou fôr convidado a prestar serviçog
Jla ra os quaes, no entender da directoria agindo na Inglaterra,
sua rrmmwraçiio estabPlecida no art. i03 não fôr sufficiente,.
a dita directoria podPrá convir com esse director a remuneração especial prlos referidos serviços, a titulo de salario,
1~ommissão ou de pagamPnto dP uma quantia determinada que
1!nf,P11t!Pr, <) poderú pagar as despezas de trem
Reino Unido
dr qualq1rnr direclor que residir, na occasião, a mais de 20
milhas de Londres qnanclo comparecer ás assemhl1las ria direl'iorin 011 da companhia.
110. Os directores poderão em qualquer tempo e oppor1.nnamente, por procuração eellada com o sello da companhia,
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11orn1~a r rprn !quer pessoa proourador da companhia para con""g11 ir " l'i'gist.ro da companhia, sua incorporação ou outros
p111l .. 1·1•s rn1 rnpresentar,.ão da mesma no Brnzil e no Urngnay
,. :ill1111·ps na Ameriea do Sul ou em qualquer parte do mundo
,. p:irn :11·1·,.if.ar a tr:msforenein 011 entrega de qunPsq11er rlirt>i111~ 1111 111\!lS para a 1·ompnnhin, e para transferir, nrrendar mt
li\ 1'!1i lt1·1·:u· 011 gyrnr de outro modo com qunesqner dirnitus ou
111·11~ da 1:1\111pa11hia. ou pn1·a os outros fins e com os podm·Ps,
l':11'11 ld:1d1•s " 11n•t·oga tivas (que não excedam ús investidas 011
1".1•11·i11•is 1wln.~ dirPl'lnres por força dos presP1Ües est.atutus)
' 111•!11 prazo 1· JlH•di:ml.n as r·undições que us di1·ncto1·es opporfr111:1111<'nl.P PntenderPlll, P essas nomenr,õ1~s (si os directnrr•s
1•11f1 ·11d1·t'P111) po1h•rfío SPl' feitas em favor d" q11a !quer nr1•mlr 1·11 do ~1\11 .~Pio 011 rios 801'.ÍOR 011 dr> qualqtwt· dos mrmt11·os dn
11111 1·rn1s!'l110 local e.~lalrnlPc,irlo na fórma s11pra 011 em favor
dP q11alq11Pl' r·om1ianhia ou dos membros, direct.01·es, repr•~
s .. 11l:uii1';;; 011 ge1·cntes d1~ q1whJtll'l' •·nmpanliia 011 firm:1 011
:ii11d:1 PI!\ l'avor rlc qualquer corpo fluctuant.e dr• pessoas, 1101111·:1ol:1s ilin~clamPntc nu i11direct.amente pelos dircctorns, 1•
q11:rlq111•1· dPssps mandal.ns poclerú cont.Pr ns 11iRposições pnm
:1 111·11!.Pcr:fío 011 convcniencia rim:; pessons nrgociando com essP~
1111 H'111·adores. que a directoria entender. J~ esses de]1]gados <•tt
111·•H'.111':\!lorcs suprncitarlns poderão ser nu t.orizarlos pelos d i1·1·1·l111"1'~ a subst.aiJPlercr todos 011 qu;:iesquer dos seus podPrPs
, . ,, 1':11·11 ld:ir!Ps e prProgativas, de q11c gozarrm, na o~asiiío.
~ 111. Os directores poderão em qualquer .tempo tornar cmfi1·i:~I ado o tornar a tomar emprestado ou levantar qualquer
qwmt.ia ou quantias para os fins e .mediante a garantia dos
l11·ns 011 direitos da companhia (inclusive o capital a realizar,
"i linll\·cr) 011 qnalr]11cr pnrte dos mesmos por meio de hypol li1'"ª· com ou sem poderes de venda ou de debentnres ou rleiiP1d11re-storlr ou oulras garantias 011 sem garantia e medianl.P
"" 1·111Hlic.ões qunnf.o a pngamento. juros ou resgate 011 ont.ras
q111• "Ill1•nderem ; porém não deverão, sem a sancçfío de uma
:1~s"111hl•;a geral Psf.raordinaria, tomar emprestado, tomnr do
11111" 111i1· crnprestimo ou
levantar qualquer quant.ia, dessa
1'111'111:1, 1•111qnanto a impnrtancin emprestada, tomada de novo
p111· "lllJII'Psf.imo on levant.ada e que Re achar a pagar, Pxr•erler
!11" 1: 1on.non. Os directores poderão pngnr as obrigações P <'lll"'''""I i1Íros com os actiYns da eompnnlrin 011 rf'sgatal-os por
11ll'io 1k no1·0.~ ernprest.imos e em ligação a isso poderão fazpr
"~ :1 rr:rn.ins que forl'm ju lgndos conYen icntes pnra rollocri r
qr1:11•.sq111•r hens 011 dirr,itns da companhia em mãos de 'l'l'ltst 1•1·s 1111 ni if ros para beneficio e garantia dos possuidores clf'~~l'S
1lf'/11·11f111·1·s, delienture-stoc/c ou outrrrn ohrigações. Os dii·ecto1·.,s 1na111larfín registrar todas as obrigações que dmnandn.r1·111
r1•.!!isfro, nns t.Prmos rio nrt. gs da lei, e antes rle exercerem. os
1111d1·J"l'S d" ennt.rn !rir empr·estimo conferidos á r·nmp:rn h ia !],._
v1•J"fi1l 1•11111pl'i1· 11 disposto no arl. 87 rla !ri.
11 '!. Os rli1·ed,nrPs poil0rfío opport1mnmcnto acceitnI', cndns.~:i1· r~ l'azer let.trns promissnrins, lettras de 1~nmhio e rnrtms
i11~!1·11rrHmtos, de aecôrdo eom o art. ,77 da lei.
11:1. A companhia poderá exercer os poderes con fel' idos
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pelo art. 79 da lei e esae!!
conferidos aos direotores. : ,';t -·.~·
i f 4. Os directores deverão
rosto por lei e especialmenie ó~~llit'l»êlW
gistro do registro de sociedades ano · ás de um~
Pxposição em Jogar de prospecto ·e ao archivamento ·
f J'ad.os ou detalhes de contractos, e o registro de detath• ·
!Jypothecas e gravames onerando as propriedades da
nhin ou por ella ereados, e dos detalhes dos mesmos, 6·d~·.d
vidns garantidaR, hem como o disposto com respeito ·aó::r
gisf.ro dos directores, a escripturar, e á remessa do registrado.
de socierlades anonymas, de uma lista annual de 11octOS· e 'U
s11mnwrio dos detalhes relativos aos mesmos, e uma· êxpóS ,
<:ão do8 negocios e aviso de qualquer consolidação oµ augmen
de capital ou conversão de accões em titulos, e cópias d4,\ ·
sol11cões especiaes e cópia do registro dos directores e cotnm
11 irnr,ões de qualquer mudança dos mesmos.
.
115. Qualquer recibo de dinheiro!! pagos ou recebidos pe
wmpanh ia assignados por um director e referendados pel
sPc1·ef.nrio ou (si houverem secretarios conjunctos) por u
delles, on no cn~o de directores locaes, assignado do ·mod
prescripto pela directoria agindo na Inglaterra, constitui ·
dnsobrigar,ão 11ffectiva dos dinheiros nelle deolarados oo
pagos on recehidos e exonerarão qualquer pessoa que os ·pa
de vf'rif~ar a applicação dos mesmos ou da responsabfüd
de prejrnzos, má npplicnção ou falta de applicação doa rri.~ .· .:
<l inheiros..
·
: '~i
1 rn. Os direrf.ores poderão opportunamente, media~f~
rcsoluçfí.o, nomear um substituto temporario do secretario, ~'
qualquer pessoa nomeada dessa forma ser.á, para todos os effei.~,~
1os dos presentes estatutos, considerada como secretario, em·
quanto durar o seu mandato.
·
'
117. O sello não será affixado a qualquer instrumento,'
não ser por ordem conferiàa por ut:na resolucão da direc.tor·
n emquanto a directoria não determinar em contrario, do
directores e o secretario ou (si houver secretarios conjunc
um delles assignará cada instrumento, a que o sello da ,Jio
panhia ,houver de ser affixado.
·
118. Fica expre~samente disposto que nenhum coritra . ,
on nrranjo celrhrado por parte da companhia com um direct~.1''
011 com qualquer sociedade, companhia ou corporação de qu'j\";
n mesmo •fõr socio. sel'á annulladl), nem o director ser.ái'obrhi-i
gado a dar. contas á companhia de quaesquer luor~·por ei~
r·nal izados ou por qualquer sociedade, companhia ·ou., oorpO"".i~
ração de que fôr socio, por forca dé qualque~, coutracto ®.);'.
c~ompanhia, pelo facto sómente ·desse director. exercer llSSê~
cargo, ou pela sua relacão ,Judiciaria para com a
~
comtanto que (salvo no caso de um contracto dom"ª' «Brar, ·
'
11rent Southern Railway Cornpany,. Limited, ou com a Br
flr·eat. SonUrnrn Railway Extensions; J,imited>, ou com a «Nor · · .
\V(·~tern of Uruguay Railway Company, Limited>, o interes
,:
do dirccfor em qualquer desses contractos seja declarado á 1.ii~):
rootoria na occasião em que fõr proposta a celebraoão 49~}
mesmo.
·
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11 ~l. Os dil'rclores pnd<>r1ío sr rennir para decidir de neadiar· 011 r1'gn lal' dr f]ualqrnw outra frírma snas assrm1il1":1s 1·011 f'lll'llll' 1•nl 1:1H IPJ'l'J11, ·~ n 111wrum .~rr{t co111;;f.it.11 ido. l!f\
111i11i11111. pol' u111 dirl'dol' do Bl'azil 1' 11rn dirpr•for do l11·uµ:1w~.
,\11·· "'1· ''"·'nlYido 1•111 1·1Hil1·al'io, pPla din~!'i.oria. todas a;-; assl'111l11<'·:11·-; l•·riio l11µa1· Plll T.rn1d!'l's. As dnYidns qnP St' s11s1.,ilal'l'111
1·111 q11:\\q111•r a;-;;-; .. 1111l](•a da dil'erfnria sprfío dP1·ididas por·
111:1 i111·ia •lt- Yolos, p;-;;-;P,.; \'olos st'11do r01dsfrarln.s dl' ne1:t11·1lo
1·11111 11 tlisposlo 1wsf<'s l'.slat11lo.s. () prPsirll'n!t: dl' 111na nss1•111l11i'·:1 l1•r:·1 11111 yofo rn·di11nl'i11. po1·1"m r·rn110 Jll'Psidl'nft• 111\0 f Pl':·1
-;1•µ1111il11 \'olu 011 ynl,o de q11alidadP. Caso "~fl',ja a11sPnl1~ (]p 11111:1
:1-;..;1·11d>l1"a 11111 dir1•1 . tol' tio Bl'azil, o outro dirPl'flll' do Hrazil 011.
11:1 a11sP1wia dP 11m dil'PcLr11· do Urug11ay, n nnfro rlirPetor rio
1'1·11.!2.11:1'" 1·011i'nl'111P 11 1·aso. lr•f'iío. si JlT'PSPnfrs. u111 sPµ11ndo
\ 1) l I\.
\o ''ª'º d" nusPTH'Ífl dl' n111hos m; di1·rr . t.m·ps do Hrnzil flll
d1• :111il1os "" rli1'l'Clll1·1·s dll llr11p;11a:v, o prnsirlPnlP, snlvo o 1·aso
d:1 'nl:wfi11 tl1• il'a11,.;l'1•1·p1)(·ias " r]p l{flfli'Sfllll'I' nss11mpíos 111·.t,1·1!1"' ,:"P"""s:i1111•11f" s:11W1'.innados por 1"al'fa de um dos d.i111\lllf'aclos pPl<l 1·0111p:rnhia, :omlin.s ns q11:ws 1•stiYl'1'1·111
a11s1·1tl1·s. :1rlinr:'1 a n.s.sPmbl(·n pnra o rlin q11P .iulgnr r.011Yf'11i"111 ...
1 ·!0 . . \ pl'didn d" 11111 dirPl'lor, o s1•1'l'l'inrin ron,:_ocnr:í 1'111
q11:dq11 .. 1· l1•mpo uma assP111hJ1•a df' dll'l'l'll\l'l's p111· :1\ i.;;o rn:rnd:1dn ª"" \':Jl'ios ll1f'l11hl'ns da dir·pc!.01·ia.
1:.'1. ( l.s dil'Pdnl'Ps podPrãn nomeai· 11m dn SPU spin 11al'a
p1· .. siill'1tlP ~··r·al, 1111 pal':t Pssa assemhl1;n. Ri o dirPcfor 110111<':1d11 l'l\11111 ]ll'i'SÍd1•11iP Jlf'l'lllHllPJlf.p ll:ÍO ('t\illpfll'l'l'PT' dl'll!l'll
il11>< 1·i1w" mi1111f1)s tl1•1·01·1·idos tia llora lllflT'l'adn pnra a ª"·"'"111Jtl1;:t. 11 ...; diJ'l'l'inrps ]lf'('Sl'fll.1•s l'Sl'Olllf•T'iÍO 11111 dPlllf'P f'llPs pal'a
p1·1·sidi1· Pssa a.s~w111hl1"a p n dirf'l'for assim 1101111'ado fll'l'sidir:'1
:·, :1..;s1•111Jil(•a ni>ssa rnnfnrmidndl'.
1·!'l. Os tlirf'dm·ps pnclrrão rfo]pp;ar qualq1H•1· dos sP11s
1111t1 .. 1· .. s a 1·ommisf\fíPs 1·01111H1st.ns dos mrmJn·os do Sl'll .<.;1•io
q11" •·nff'11d<'T'l'Tll. <)11alq11P1' commis.-;ftn aRsim organizndn, 110
1·x .. 1·1·i1·i11 dos poril'1'1•s q1w lhP fnr0m dPlrgadns. terá rlf' 1•n11l11r·111:1r-"'' f'Olll q11apsq11Pr l'Pg11Jnn1r.11tns q11P pns,.;am SPJ' i1111111:-;l11..; a .. 11a pnla di1·pc1.oria.
l:.':I. 1·111a 1·0111111isRiio podpr:i elegf'r 11111 nn•sirlrnt<' i•ara
~1'ª" as,;p111bl1"as. Ri niío fôr ()Jeito esse presidente, ou ,;;i Nn
11111a :1.".~"mhl•"a q11alq11rr P!IP não estivrr pT'PSPlllP dPnfrfl dos
1· i IH'" rn i1111 l.ns rlP1'nTTidns da 11nra da sim rea liznc:ão. os nw111J1rns pl'Ps1•11f1•s 1•s1'f1ll1PI'iin 11111 1]p11frP Pllrs pnra pl'rsidir a
:1..;.-;i •111Ir1<;:1.
1 :! í . . \s 1·mm11 is;-;iíP.~ pntlPr·iío rp1111 ir-si' P adiar cm11'01·1111·
1•1il1·11dPn•111 s11as nssPrnhli"as. :\R d11Yidns q11í• sp R11sr.itar .. m
P111 q11alq11l'1' assPmhl•"a s1•1·1í11 rpsolvidns por maioria dP Ylllo~
d11,.; socins fll'f'SPTll.PS, " no (':ISO dP {'lllj)3.i.r', o jll'PcdrlP11!.P ria ª·",:1•mli11•a l1~r:í mais 1rn1 voto Oll voto dr MinPrva.
1:'G. Todn.s os al'I os Jll'atir. ndos dP hon fi'• por uma nssl'mhlt'·:i de 11iredorPs cnr dn 1·ornmissõps flp direr.ton~s, 011 por·
t111n \q1wr vessoa agindo romo director, mesmo que futnra111 .. 111" qp \'Prifirtu"" q\1(1 h<111VA vicio na nomeação de qualq11Pr
C!<,,. i11.-;.
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desses dit·cctores ou pessoas agindo. na fórma supra; ou que,,
Pllm; . ou qualquer delles ·estaVIUll àéaqualificàdos, serãP t,i9:~
validos como si todas essas pessoaá lÍouyessem · sido· d0Vida-"'~
mente nomeadas e tivessem os qualificativos·. exigidos··.; J)á·r·ª't;i
direel ores
·
· · ..·'
,~ ·"~'i~~~
1°:!1). "os d ir1•etort•s mandarão lavrar acl~s em livros· es.:.'~:;'.
p1·1'.i<tln11•ntl· feitos vara isso:
·
11 ! das 111rnwai;ü1~s de funccionarios feitas pPla directoria;
11.1 dos 1101111•s dos din•t·t.ores presentes em t·.ada reunião da
di1'l~duria, " da 1·onmdsãu da dirt>etoria (e para este fim todos
11s di1·p1·hll'1•s p1·1•spufPs a H,;sas reuniões assignarão seus nomes
1·111 urn liYro dt>slinadn a isso):
1· .!
d" toda:-; as n•soluçcies votadas e das delilwrações to111adas pnr todas as assembléas da companhia e da directoria
<' d:rn eommissões da directoria.
1:!7. ()1wlqtJPl' d1~ssas actas supracitadas. si forem assiµ11adas p1do pt'<•sidPut.1~ da assernbléa em qnP SP fizeram tam;
11111111~açiiPs, m1 !'Ili que t>stiverem presentes directores ou foi·a111 Yoladas resolt1çÕl•s na fórma supra (conforme o caso) ou
,;i \';11·pm assignadas pplo µresidente da proxima assembléa..
da c.11111pauhia ou dos directores ou da commissão (conforme· ,
o caso) serão prova bastante dos factos nessas consignados e
dispensarão qnalcprnr outra prova nesse sentido.
..·~ ,>
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lll\'JIJENIJOH E FUNDO DE RESEftVA

1:?~.
dirPl'IOI'PS podBrão, com a approvacão da ~m
panh ia 1'111 assp111!Jl1'a geral, opportunamente declarar divii1 .. 11dos a pagai· aos socios dr accôrdo com o mcmorandtttn de'
ass1wia1:fín e com os prpsentes estatutos.
l :!!l. Observados os direitos de pessoas (si houver) com
d il'I' it o a acçiíes, que tiverem direitos especiaes quanto a dividendos, todos os dividendos serão declarados e pagos de ac1·1h·dn 1~0111 as quantias pagas sobre as acções; port>m, si nada
!'111· pago ou emquanto não o fôr sobre as acções da companhia,
"~ dividl'mios poderão ser declarados e pagos de accôrdo. com.
o valor das acções. Nenhuma quantia paga sobre uma acção
l'omo adeantarnento de ehamadas, emquanto vencer jur~.
scr·á coh1pntada para os fins do presente artigo, como inte-,.
grada sobre a acção.
. ., ~ . :· ~,·
130. Nenhum di\idcndo, prestação de dividendo ou bo...:.
J1ifiea1;ão será devida, a não ser dos lucros realizados.
131. Os directores poderão, se entender, ; determinar
opportunamente e declarar uma prestação a pagar aos socios,
por conta e como adeantamcnto do dividendo do anno corrente.
132. Os di!'PctOrPs poderão, com observancia do disposto
1w al'l. :Jº. applil·.ar as quantias opportunamente reservada8.
!'01110 fnrnlo ifp reserva nas obrigações que entenderem.
1:rn. Os direct.orcs 1ioderão deduzir de· qualqmw dividl'1Hlo a pagai· a um socin as quantias de dinheiro (si houver),.
qtH' fr11·c111 dp\·idas P que elle tiver de 1iagar á companhia, por·
1·1111'.a dü chamadas 011 p01· outro motivo qualquet·.
131. O aviso de qualquer dividendo que possa haver sido
declarado será dado, do modo ulteriormente mencionado
. "ÍI"
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1w;;f e,.; 1·staf.utos, aos socios que, de accôrdo com os termos
d.·~: 1 .. ,., e;;lat.uf.m1, tivc1·cll1 direito de receber esses avisos da
1'1111qi:111l1i:i.
1:::1. i'lellllum div il.k11do ou bonificação não paga ve111:1·1·:i i 11 rn:o<, em qualquer cil'cumstancia, contra a compa11 lt ia
1• 111•111111111 di\·idendo caltil';'t mu commisso em caso algum.
CONTAS

1:;1i. Os di1·1)1:fo1·1·s 11rn11dal'ilo csm·ipturar na dt)Vida l'úl'llta:
"! o adi\·o e os i-;·1)ll('L'11s 1:m •'XisLeneia da t'.011tpanhia;
/11 as q11a11Lim; 1·1•c11hidas e ga~t.as pda 1·ornp:rnliia ,. o.~

:1·"11111pl"" q111• 111ofiva1·1·111 c;;sr·.~ gw;;tos (' r,.,.,.Jiin1,.11fo.";
1·; '' adi\o e 11 pa;;,.;ivo da cornpauhia.
1:n. (),; livros de <'.n11t.abilid:u1<1 SPt'ão 1•,.;<·1·ipf11l'ado,.; 1111 1·s1·1·iplorio 011 ('Jlt outro 11ualqw1r lugar que os dircctn1·e~ entP.11d1·1·1·111, " serão sempre franqueados á ins111'cção dos dil·l·cf<H'1•,.;.
1::8. 0::; dirnetorcs determinarão, opportunan1ente. si 1~111
q11alqu1:r 1·aso ou especi1~ de caso especial, ou t:m gural, e 1:111
""'' ···111w:t n Jogar, e mediante que condit:õPs e rrgnlamrrnfns,
a•: 1·11111<1' •:livros da companhia ou qua\qrn~r dellas serão fr:m•111•·ad11s ;111 .. xanw de socim< qnc não forP1n dil'('dnrl's, (~ iw111111111 so1.,io que não J'or dil'eetor tení. dil'r~ilo dn 1:xa111i11:11'
q11:1lq111·1· 1·1111La 1111 li\'l'll 1111 documento da eornpanhia, ,,:tl\o
1·11111'111·1111: disposi.o pm· !Pi nu pela resoluciin ela dit·Gdoria 011
<1:1 ;11111p<111ltia em assembléa geral.
139. Na assembléa geral ordinaria, cm cada anno (salvo
1•:1 pl'imeira assembléa estatutoria nos termos do art. 68), os
di1·1·1·l111·1•' ~1JlrnwltPl"iio :í rmnpanhia uma conta fie lucro~ e
111·1·d:is ,. o Jiala11(;0 acompanhado do r1dalol'io dos 1·nntad(lr1·s
.i111·:11111:11tados sohre os 1ucsrHos.
1 'iO. Cada conta I' !Jala111:0 '1l'\'<~I'iío Sl't' acompanhados d1)
11u1 relalurio dos di l'1'ct01·1~s, relativo ao estado e situação da
companhia e á importancia que recommendam dever ser paga
d11s lncros, a titulo de dividendo ou bonificação aos soc:io,_, o
a i111porlaucia (si houver) que propocm levar a fundo dn
1·u:;1·n·:1, d1: accôrdo com o disposto sobre isso, ulteriormcnt..>,
nestes estatutos, P a conta. halanç.o e relatorio deverão sm·
1~unl'ccciu11adP.~, assignados t.' organizados dt.~ ae1·ôrdo com o dispnsfo no art. 1 t~l da lei.
1\1. Urna r·ópia impressa dessa conta, balanço e rclat.orio
,, d•1 1·plalorio dos contadorPs juramentados deverá, sete dias
110 111i11imo antes da assembh1 a, ser entrl'gue ou remeti.ida
111•!11 1·01Ti:io ao cndl'l'l'ÇO registrado de ea1la socio e duas cópias
d1· 1·ada um dessPR documentos deverão, ao m<'smo tempo, s1~r
1·1 •111 .. 1Lidas ao St)1· rda1·io do ~!tare anil Luan Departuwn f, da
1\111~".t d" Londres.
J I:.>. Om contador ou contadores juramentados snrão 1101111·:1dos ,. si>us deveres regulados de aceürd1J com o art.. 11.~
tia lei.
AVISOS

\/1:J. Um aviso poderá ser mandado \>ela companhia a
q11alq111~1· socio, pessoalmente ou pelo correio, nm cal'fa 1'1w1-
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queada enderaçada a esse sociiiü~iU~U.dé ~·~, . ·. ~,
constante do registro de soeiof!~)i§:~":'*f' \ \'·"':.l'
144. Todos os avisos diMgfüés'•eos socim1,'/:iÍo ..
a qualquer acção a que varias pessoas tenham dlr(l'flli
junto, SPl'ãO dados áquella dessas J)0SBóe.B cujo UOID.e, fig
em primeiro Jogar no registro de sócios e o aviso da<lo ,
essa f<'•rma Sl't'ú avi~o suffioiente a todos os possuidôres de
H<.;ÇãO.

•,, ,.-

145. Qualquer socio descripto no registro de socios eóm
1:nder·e!,'u 1(·1ra do lll'ino ou o d1rector que não tiver ender · ·
110 llcinu Unido e qualquer possuidor de um warrant de a
que respectivamente derem á companhia um endereoo de
do llcino Unido, para o qual os ·avisos lhes PQssam ser reme
dus, terão direito de receber avisos para esses endere<JQS
11orím1, salvo o disposto supra, nenhum socio (que não ó
socios registrados no registro de socios ou o dir~tor, ·
tiverem cnderf'ço no Ilf'ino Unido) terá dirnito de• roo
·
; .,
avisos da companhia.
1/i!i. Os rlirndoreR poderão opportunamente exigir.de
possnidor de worrant de acção, que der ou houver datio;én
reco na ft\rma disposta no artigo anterior, que .fuo&tre;~()
warrant " 1hr>; 11rove que é ou ainda é o possuidor d(> . . ,
de acção eom n•.spcif.o ao qual der ou houver dado end
f.í7. Quaesquer citações, avisos, ordens ou outros'"
eumentos~que hajam de ser mandados á companhia ou. ar· .
fnnccionario qualquer da companhia poderão ser ·remef.Wr'
ou dado~. c11tt·Pgando-os ou remettendo-os pelo Correio . ·
t'a!'ta frall(j\lf~<Hla· end(•J'e!,'ada á companhia OU a esse f~.ÔÍj
r·io, para o c:"criptorio.
,
.·
·, :
148. Uualqui'r aviso, si remettidq pelo Correio, .liàrá co .
siderado dado na occasião em que ;a -0arta contenqo-o
vost.a no Correio e para pri:ivar es$a re~~a ba,sCarf pro
111w a earta contendo o av1so';J'~i conv~.1el'ltetnentc · o~de
cada e franqueada e posta no -Cõrreio. · '
··
.
INDEMNlz~O ,

149. Os dírectores, contadores J4ramentados, se!}tclai·io
outros funccionários da compaqhia, i)a· occasião,..e. os .fruste
(si houver) que então agireIIl com respeito a qualquer dd
11C'goeios 1fa companhia e todos os seus herdeiros, ·testam"nta· '
ros e curadores, serão indemnizados e garantidos ~el<)e actiV .
n lucros da companhia contra qu&esquer acc~es, custas, do "
1wzas, perdas damnos e ~astos que el~~ ou qu~Jquer delles .
qualquer- tios seus herdeiros; testamenteiros ou curadores ao.tfrer~m ou supp?r~arem em v.ir~µd~. de q~alquer aeto t~· '
fJratwado ou om1tt.ido ou relativo a cumprimento de SeUB!"d
vnrcs ou sup pn~t os rleveres. nOi seus respectivos cárgos
frustees, salvo (si fôr o caso) si sotfrerem ou supportarern
damnos em consequeneia de faltas suas ou negligencia volun ·
taria, respect.ivamente, e nenhum delles será responsavel pe:,~
los act.os, ree1hos ou faltas de outros delles nem por haver re.;.';~
fe1·endado qualqucf recibo para observancia dos regulament~.·:I
nem por hanqueirns ou outras pessoas com quem quae~quefji

d11i11 .. 11·(1,; 1>1; t'l't'ei~~éfü~eJ1tes á companhia' sejam collu(':1d1,, 1111 1·111p1"'RLàdoif'-'n"'líh por perdas, desast1·es ou damuos
q1w 1''""':1111 ~1· dal' no exel'eil'io de ~em; eargos ou ti·usteus, ou
r1·l:1l I\•" ''"" 1111·smos, sal\·o si oceo!'l'ere1n pol' fali.a YoluuLa1·1;1 "1 1·1il11:1 il•Js mesnlos, r1·sµt:1·.Livamenlo.

\1·11111· l.1"1111111. l'1 ()u1•1•11 \'idol'ia :-;1. L(lmlt·L':i, I~. C. d11·1•1·l111· rl;1 l'.1·:11.il 1.a. ~o. !ly. e., L.J.
111 1 n 1\. Tampliu, til '.\Ja1·k Lallt', Loudrf's, K C. di1·t·1·l111 d; Hrazil Gt. :Soullwrn Hly. Cu., Limit1•LI.
1-:. 1t.i111·l'L Jl. h:dgn1111lll'. Jlalt• LodgP ~lllllli11gdal1• ll1·rbl\I. t:a1".
li. 1 ;, \1. 1:1iuyl11•a1·1., l>1:1Iuol'o, lugalesllllll', 1·apilali;;la I·'.;;.-""'·
.\1111 li' ll11llaud, :.! Ea."L ltlllia AYL'lllle, K e. ar1nadl11'
.d1111•• d,. 'ªP(ll' .
Ili 111·~ Hailll'O!'k, \ TokenhuUSL' Buildiugs, K e. din:dot'
t:1·:1z1l 1 .1·1•;il ;-;111tllH•1·u llailway.
1 :1 "1·:.:1· T. llail, !li 1) D:l Bi;;l1011sgal1•, E. C. rnuladut· j11m1111·ttl a1 lu.
1,. 11. E\a11s, 1í Uueen Victoria t;t1·e .. L, Londrm<, K C. soe 1"·1ari1 "" ('Ompanhia publica.
11:ilud11 do dia:!\ d1: 111aio d(: l\Jt 1.
'1'1 ,1,•1111n1ha da,.; assig11at11ras s11p1·a, 1\11vs. l"t"l'dl.:. Un1so11, 1•111p1'l·g·aclo gpn•11!e do,.; ~l'S. llol'es, l'alti,.;soll & l:atl111rsl,
;, :: Li 111·0l11 s ltm Fio ld,.; \\". 1:., ali \ogados.
1'111· 1·t'1pia l'Oll!'ol'llH' .
.\,.~ig11ado: 11. Biri il's, rq.;isl radul' a11xiliur de so1:il'dad1·s
:111011y 1 lta~.
ll111 "'l'llu dp um shilling inutilizado .
.\ii> p1·i11eipio do documento eslavam as seguiutes 111011-

~: ,-11 •:-:

:

ll fi.O:JKjli ·- Ht:gislrado Ciü.802 - :?fí du maio de 1!J11.
CIJ;11ll'dla cln lli•gü.;l,1·ll th: Companhias cm Lolldres.
C(ll\ad~1s ,. i11111.ilizadas tres cstampilhas iuglez;u; do valo1·
1·ol\1•1·livo clt: t: 1,lOI shillings .
.\ auLlwut.icidade dos doeumentos supra tmduzido:; t: da
l'il'll1a do ~'" Hc111-y llirt\Ps <' sua qualidade estavam dPvida111P1Jl1• lt'.:.:alizmlos pelo lalrnllião pulllieo dl' Lo11dr1•::; Aloxawler
l\idg\\':1~. t•tn data do l\J dP .iullto de Hlll.
1:0\ladas 1: inutilizadas na llcccliPdoria do llisl1·i .. 10 J"Pd1·1·al 1•,.:la111pilltas 1'PdP1w•s do Yalo1· oolil•i:1i\'o dP ::!/:j;:JOO .
.\ a."<."<ig·11al11rn" a qualidadf' do~!' ..\\,.xa111li'r llidgw;i~· ,.,.,_
1:1\:1111 d1·\·ida11H'Hli• allllH•nlicadas no Consulado do Brazil 1•111
l.<111dr1•s. i'llI data df' '!O de julho de [\Ili; pelo i;omml gp1·al,
l'il'lllava o viL·1·-consul Luiz Augusto da Costa. Via-se a chan111\'smu Consulado (Jcral em Londres.._• uma cstampilha
du sel'vi1,;u eonsular do Brazil do 3$000.
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.\ assig-11af1m1 e a 11ualidad1• 110 ~ -r,uiz Augusto da Gosta·_,
dt•\ ida1111•11l1• a11tl11•11tieadas na l:-lceretaria das Rellçõés. ·
E:d.1•riorcs dcsf a Capital, 1.i111 data de 1O d1• llo\ cu11Jro de 1911.
l'.11am·1•lla da mesma se1Tct.aria.
~~
l'or f 1·:uh1e1;iio cmtf'un1H'.
:-;0Jir1· l'sla111pillws f't•dernl's valeudu eulll'cl.inrnrnnte

c.~1

ª' a111

1~;s1100.

lli11 dn .l<11ll'im. ·!/ d1· !IU\l'IJ1!Jro de Hlf 1.- Jíwwel de

.lJullu:s Su11:s 1t· Cum.11.

l'LllJl,!C.\-FÔHJ\IA

l":1i11:1111 fndus 11ua11t.os l'Sfl' 11u)Jlico inslrumcnfo" dn pro' 111·:11;i'1n IJ:1.~f:1nfl' \ if'('llJ, q111• 1w armo do nasei1111'11fo do No:;;so
""1111111· .l1·sus 1:11risl11 tio 111il 11oy1w1mtos 1• u11z1'. aus l.1.•i11la n
11111 dias do 111Pz d1• maio, JH'J'ante mim .\l1•xa11dPl' Hidgway,
l:il11·1li:i11 l'11i1li1·0 d1'.·da r·idade de Londres, devidamente no1111·adn . .i11ram1·11f:1do 1• em cxercicio, compai·ec1iram como
1111fo1·µ:111f1•s 11s il111,.;f ris . -d1t1os senhores .\rthur Lemon, Henry
1;1·a11I. 1\lada11 1'.011~ l1t•:ire o Lnrml'I Hawlins EYa11s, os dous pri- ·
11ll'il'os 11a :.;1ia qualidade de dit·cclores, e de secl'etario o ult.im()
1111•1Jl'i1111ado da .-<rn·i1•dadl' a11ouyma d1•nomi11ada « 'l'lw Quarali i111 l11'1·l'J1atfi1n1al Bl'id.u1• C11mpa11y, LimilPd ». cnrn sl-dP social
1·111 1:11pfli:\11 .\\·1·11111· n111111·1·0 vi11te, ne,.;la 1·idadn d1• Lo11dr.1ls,
'"""·'· 111ai111·,.s d1• idatft'. n•1·01d1Pddos pcln~ p1·11prios d11 mim ta/11·lli;\11 1• 11;1:.; '"''''11111nl1as idonl'as commign ahaixo assignadas,
if,, q11" d1111 r,;: 1• d1·\·it1a1111•11f1\ a11Lol'izados a 011l.01·gm· a JH'P-"''1111• p1'111·11r:11.:fí11 p111· 11111:1 dl'liuP1':11;ã11 yufada 11clo 1'-0TISl'lho du
:11l111i11ist1·:11;ã1J da 1111""n1a s111·iedadl', que n11• foi d!'Yida111P1Iff\
1•,l1ihid:1, tl11 qw• tf1111 f1": ,. aqui !H•rantc 111ís foi por Pl11•s ou111r:-':t1li "" d if o 11as ..;11as qual idades que po1· 1•sl1• publil·o insf 1·u1111·11f 11 1111111 .. :1\<1111 t' 1·1111sf il.uiam seu l>astantc p1·01'-ut·ador, re,,,.,.,,•11la11f1· 1~ agP11f1• na HepulJlica dos l•:stados Unidos do
1:1·:1zil o ill11sll'i,;sirno sP11ho1· Arthur Frcdcriek Lo1\kwoorl
'l'l111111p,;011, "" l'rugua~ana. nos ditos Estados Unidos do Bra1.il. 1•11g1·11l11•i1·n. 11ara 'ili" 1•flp 110 nome 1\ em 1·1'(1J'l'Sl'1tlaçãn da
t'\ p1·1•s.;:1d:1 "li' i1•dad•'. pos,;a fazer todos e qiuwsqu1•1· dos sc.~ 11i1Jl 1·s af'ios ,. t'llllsa,; a sa!Jpr·:
P!'inwira f-- l'a1·a J'l\llUl'!'<'r·
1111 1101111· t' 1•111 1·1.•11J"1•s1•11fa\:ãO da companhia "- a:lsOl'.iar-sc com
1111al•111,.1· 01Jf1·a 1'<1111panl1ia, 1•u1·111Hw,:ão, fil'Jna ou pPssoas para
1·1·q111·1·1•1· 1• 11Jd,.1· q11al'~111w1· concessões, licen1:as, direitos, a11l111·i1.a1_;1i1'.s ,. pri\ il1•gios do Gov•·rno dos ditos Estados Unidos
"" J11·azil ,. "" Indas as 011t,ras corporai;:Oi·s. 1·ompanhia~ e
I"''"ºª·~ 1111s dif11s ]';.;fados l '11idos qur1 tenham poder dn 1·.011t'1•d1·r· '"' r11t"'11111.-;, pa1·a autorizai· a 1•onst1·w·1:ãn dr• rn1rn ponte
:111·:1\·1··, do J"io <J11aralii111 n11 Cua1·1·irn para colllluzir unta \'ia'" 1'1'<'<1 s1tl11·t• o dilo l'in ,, assPnfar nella as proprias linhas do
<':llllillhll dt• f'1•i'l'll, ('11111 os i'Ol'l'f'SJIOIHlentes apl'OXl'S (' ju111·1:iíl'S
:ís li111ias 1•\i ..;f1•11f1·' do t·a111'i11ho dt' fcrrn dt•11omiuado « Nol'llt
\\·,,sf•·rn oi' l 1 n1!.:llH.'' Haihrn:--· Cnmvany, Limitcd »,"do« Bl'azil
r :1·eat ~oulll(•t'u Raih\·a~· Co111pa11";r, Limited », como tarnhf"'m
pa rn consf ruir, faz(• 1· (\ l'Xl'CU tar quaesquer trabalhos, actos e
!'01lér Ex·ccutho-1911 (Vol. III)
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cousas que forem hecesianos e tiverem relação com a mesma
o com a conservação e exploração della e a con<lucção ou
pa!'a fazer arranjos para a cnnstrucção do trafego e através
da mesma e para fixar, exigir o cobrar taxas e portagens para
o h·ansporte sobre o mesmo com todos os assumptos incidentaes, devendo todas as ditas concessões, licenças e aulorizaçõPs, direitos o pl'ivilegios ser nos termos e com as r.Jansulas e disposiçõrn; qun o Governo ou autoridade ontorgnudo
os mesmos o o dilo procnrador concordarem e tambcm para
ele igual modo requerer e unir-se a pedir e obter os consentimentos necessarios e approvações de todos os projectos (sejam de 8Ccçõcs horízontacs, de elcvai;ão ou outros) para a
construcção da eitada ponte f1 trabalhos e de todas as regras
e regulamentos, tarifas de preços e portagens e mais assumptos relativos á conservação e exploração da dita pont.n e trabalhos e á conducção de transporte sob1·c a mesma. Segunda
- Para comprar ou de outro modo adquirir do Governo dos
Estados Unidos do Brazil ou de quaesquer corporações, companhías ou pessoas, quaesquer terrenos, direitos, edifícios,
matcriaos e cousas nos ditos Estados Unidos do Brasil com o
fim de construir a dita ponte e fazer, edificar, construir e
executar todos os trabalhos e cousas que tenham relação com
á referida ponte ou aproxes ao mesmo ou quaesquer outros
trabalhos ou cousas que sejam autorizados pela escriptura da
as~ociação da companhia e a conservação, desew'-Olvimento
e liso da mesma. Terceira - Para fazer e executar todos os.
·:tetos, escripturas, feitos e cousas que forem necessarias vara
completar, manter e estabelecer os direitos e títulos da companhia ás ditas concessões, licenças, direitos, autorizações,
privilegias, terrenos, edifícios, materiaes e cousas adquiridas
ou que no futuro venham a ser adquiridas pela companhia.
Quarta - Para vender, alienar, trocar ou de outro modo ne·gociar com quaesquer das propriedades, terrenos, materiaes
ou outros effeitos da companhia e receber, cobrar e arrecadar todas as quantias de dinheiros que de tempos a tempos
forem devidas á companhia e com respeito aos mesmos. Quinta - Para prestar, pedir, examínar, arranjar e ajustar todas
e quaesquer contas actuaes ou futuras com respeito a qualquer
dos assumptos supraditos entre a companhia e o Governo
dos ditos Estados Unidos do Brazil ou o ministro ou outra
pessoa ou pessoas que sejam responsaveis ou tenham autoridade para lidar com ellas ou qualquer outro Governo, corporação, companhia, firma, pessoa ou pessoas em respeito dos
negocios da companhia nos ditos Estados Unidos. Sexta Para intentar e seguir até a sua terminação e abandonar, defender ou transigir qualquer procedimento legal ou outro,.-;
nos ditos Estados Unidos do Brazil, com relação aos assumptos
expostos ou quaesquer delles ou para acceitar sentença ou
deixar pronunciar sentença á revelia ou qualquer acção 011
procedimentos nos ditos Estados Unidos. Setima - Para nomear, empregar e despedir advogados, conselheiros legaes e
outros, engenheiros, agentes, serventes, escreventes, porteiros,
operal'ios e outros empregados nos termos e oondicões que
o ci~do procurador julgar conveniente .. Oitava - Para fazer

.'

todos os actos que forem necessarioS para obter o reconhecimento e existehcia legal da companhia nos referidos Estados
Unillos do Brazil. Nona -- Para executar, fazer o dar todas
as transfcrnncias, cessões, seguranças, escrlpturas, reoibos, descargas, quita1;ões o cousas com relação a qualquer dos suprad i 1os assumptos e consenLir ao registro de qualquer delles
mn qualquer· registro de pt·ed i:i l ou outro registro, ropartição
ou trilrnnal IIOS dilos Estadoíl Unidos do Brazil. Decima Tau11Jem i•ara de tempos a tempos substabelecer e nomear ou1.ra pessoa ou pessoas para olJrnr sujeito ou em logar do dito
prnc1H·ador em todos ou qualquer dos assumptos supraditos
e {l s1ia vontade destituir os mesmos e de. tempos a tempos no111t.·ar outro ou outros em seu Jogar. Decirna primeira --- Tambem
para todos e quaesqucr dos citados fins usar o nome du companll ia e geralmente fazer, executar e effcctuar e praticar
todos os actos, escripturas, feitos. assurnptos e cousas de qualquer natureza que sejam e que forem necessarios ou, na opinião do procurador, deveriam ser feitos, executados, effectuados e praticados com relação aos referidos assumptos tão
plena e efficazmente cm todo sentido como a oompanhia o
pode!' ia Jazer, executar e effectuar. Decima segunda - E
declara-se mais quo uem o Governo dos ditos Estados Unidos do Brazil nem qualquer corporação, companhia, firma,
autoridade (legal ou de outra classe\, pessoa ou pessoas quo
fizer otiet·cconhecer qualquer acto, feito ou cousa feita, executada ou cffcetuada sob esta procuração terá que aver~uar
se a companhia tem existencia como uma corporação e que
todos os ditos actos, feitos e cousas serão validos e effectivos,
nf\u ohst.ante q1iP á data de f<tZer-sc, executar-se ou effectuarS<' t:ws actoO', feitos e cousas a companhia tenha cessado de
existir 1~omo urna corporação. Decima terceira - E a com1ianhia pela presente concorda ratificar e confirma!' tudo
quanto o dito procurador fizer legitimamente com relação
ao que aqiii vae contido nos ditos Estados Unidos em virtude
da presente. De como assim o disseram dou fé; e foram testemunhas presentes os abaixo assignados com os outorgantes
depois de affixar-se o sello social da dita sociedade e de lido
perante todos este instrumento por mim f aliellião que o assigno e séllo em publico e razo no dia, mez e a11no acima indicados. - Arthur Lemon. - Henn1 Grant Madan Conybeare,
directores. - Leonel Rawlins Evans, secretario. - S. L. Clernents. - A. E. Oliveira, testemunhas. - Alcxander Rid(Jway,
nota1·io. flcronhPço verdadeira a assignatura retro de Aloxander· llidg\qy, tahellião publico desta capilal, e, para constar
onde cnnvier. a pedido do mesmo passei a presente, que assigrrni P fiz sPllar com os sellos das armas deste consulado geral da ll<'puhlica <los Estados Unidos do Beazil em Londres,
aos dous de .iunho de mil rnwecentos e onze. - F. 11lves
Vieira, cunsul gf'ral. Recebi f: zero-scis-11ovfL ~- Vieira. He1·0111i1•r:o verdarlnira a firma do senhor F. Alves Vieira, consul
g1•ral do Brazil em Londrns. Alfandega de Vruguayana, seis de
julho de mil novecentos e onze. - Antonio Mihcll Fontoura,
iuspector. Registrado no livro de transcripção de documentos
sob numero tres, a folhas cento e doze verso e seguintes até
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t,õj~. 0,e~to~iiiüi~~o::.,S:funli~ ~6àr€rlilõ;-'â~f not~,'.:·~m

Uruguayanii;·quinze de'ju\ho de, mil novecentos e'ouze.''- O
notario, Manoel Antonio Pereira Botafogo. :Está o sello da
~ Company Limited Thc Quarahim International Bridge». Está
o sello do notariado inglez. Está o sello das armas inglezas.
Está o sello consular da Republica dos Estados Unidos do Brazil, no valor de tres mil réis e bem assim um carimbo com os
dizeres: Consulado da Repuhlica dos Estados Unidos do BraziJ,. em Londres, Ordem e Progresso. Acham-se collocadas e devidamente inutilizadas tres estampilhas federaes no valor total
de mil e 8eiscentos réis. Nada mais se continha em a procuração aqui fielmente transcripta, da qual cu, tabellião, fiz cxtrahir a pedido a presente publica-fórma, que conferi e adiei
conforme o proprio original a cujo teôl' me l'Cporto ; subserevo
e assigno em publico e razo. Rio de Janeiro, vinte e oito de
novembro de mil novecentos e onze. E eu, Pedro Evangelista
de Castro, tabellião, subscrevo e assigno em publico e razo.
·
Em testemunho da verdade. - (Signal)Pedro Evanyelista
de Castro.
Sobre uma estampilha federal do valor de 3$, devidamente
inutilizada.
Rio, 28 de novembro <le 1911. - P. É. de Castro.
"'Tabellião Pedro Evangelista de Castro, serveutuario vi. talicio do 1º officiô de notas do Distriçto F.e(leral - Rua do
Rosario n. 103 _:__ Livro 21 - Folhas ,73 :verso~ Republica dos
Estados Unidos do Brazil.
Certidão do su!Jslahdecime11to de procuração haslaul<!
que faz Arthur Frederick l.ockwood Thompson: saiham
quantos este publico instrumento de substabelecimenlo de {H'Ocuracão bastante virem, que no anuo do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo, d1~ mil nov1!centos e onze, aos quatorze
dias do mez de outubro nesta Capital Federal dos Estados
Unidos do Brazil, perante mim tabellião comparece como outorgantn neste cal'lorio Arthur Frnderick Lockwood Thompson,
l'e8itlente no Estado do Hio Grande do Sul e de passagem nPsln
capital reconhecido 11elo proprio, pelas duns leste1111111ha8
alJaixo assignadas e estas de mim tabe!lião do que dou u., perante ellas pelo mesmo outorgante por elle foi dito que sul1><labelecia na pessoa do Dr. José Silverio Barbosa todos os poderes que lhe foram conferidos pela sociedade anonyma 1h-nominada .;: Th-1i Quarahim Jnternational Bridge Company, Limited >, com s1\de em Londt'PS, nos termos da procuração passa1fa
no dia 31 de maio dl' l !H l, pPrantc o tabellião Alc>xander
Ridgway, da mesma cidade de Londres, laes quaes lhe fot·am
·conferidos, com reserva dos mesmos poderes para elle outor, gante. Assim o disse, do que dou fé, e me pediu este instrnmento, que lhe li, acceitou e assigna com as testemunhas
abaixo. Pago\l 1$ de sello. Eu, João Carlos Moreira, ajudante,
eserevo.:~Eu, Pedro Evangelista de Castro, tabellião, a sulJ-
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lfscrevo. Arthur Frederick Lockwood Thompson, Heitor Ignacio
,. Guimarã~s e Hercilio Costa. Extrahida por certidão de hoje.
Eu, Pedro Evangelista de Castro, tabollião, subscrevo e . assigno. - Pedro Evangelista de Castro. (Sobre uma estampilha
federal dr ljl_300 devidamcnl11 inut.ilizada.)
·
Hio de .Janeiro, 1.4 de outubro de 1911. - I'. E. de Castro,
DEORETO N. 9. i 7 4 -

DE

ô DE DEZEMBRO DE 1911

Rovnlidn n cnrtn-patente de privilegio dA inven~iío
de 1 !l02.

TI.

a. r.1 r.,

do 27 dA junho

ü Presidente da Republka dos Estados Unidos do Brazil,
atfondPndo ao que requimeu l\!anoPl Antonio nuimarães, cessionario da 1carta-patenf.e cJp, ÍnVPll(;ãO Jl. 3. tiH>, !111 27 cJp, junho
de lflO:?, p11la qual foi privilr,giado «um •novo modelo d11 vehi(·ulos para venda amlmlrunte de quae:;q1rnr meroadorias >, e li
vista rlas allcgar,ões >r•.om que .irnüifirou a sna pret.ern~ão, derrnt.a:
,
Artigo unico. Fica revalidada a carta-patente de privilegio
de invenção n. 3. 616, de 27 de junho de Hl02, constante ria re. lar.ão q19e acompanha o decrr,to 1n. 8. 288, rlc ô rle outubro de

..

1!)10.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1911, fltl° rla lnd~pendencia e 23º da Republica.
'"
HERMES R. DA FONSEC:A.
Pedro de Toledo.
DEORETO N. 9 .175 -

DE

6

J)E DEZEMBRO DE

ifJH

Abre no Mi.nisterio _d.a Guerra o e<redito ;,speci"l de 232 :205$·217 palla paga•
mento de Ralados e eerviçof' de alfnJates e ooi:;tureira~ do~ A~f\IlR~ de
OuPrra do R,io <lP

,ffLTI('irO

P <lo Rio Granflf' flo Rul.

O. Presidente <la Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 3. 499,
desta data, resolve abrir ao Ministerio da Guerra o credito esperial de 232 :205$217, para pagamonto rfo salarios e serviços
rir. alfaiates e costureiras dos Arsenaes de Guerra do Rio de Jan11iro e d11 Rio Granel<' ·do "Sul, relativos ao e~crcirio d11 l !) 1O.
senrlo 163 :8715$1ift7 do primeiro e 68 :32fl~i70 do segundo.
Rio de Ja'lleiro, 6 de dezembro de 1911, 90º da Independcneia e 23º da Republica.
HERMES

R.

DA

FONSECA.

)1.ntonio Adolpho da F. Menn.n. Rarreto.

Revoga o art. 78 do regulamento para o Deposito do :Material Sanitario do
l!:xerçito, spprovado pelo dêcreto n. 3. 948, de 1 de março de 1901 ~
, ,!{, outras providencias.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o art. 48, n. I, da Constituição, resolve revogar o art. 73 do regulamento para o
Deposito do_ Material Sanitario do Exeroito1 approvado pelo
decreto n. 3. 943, de i de marco de i 901, e determinar que
para augmento e renovação do material do mesmo deposito
terá elle apenas a verba orçamentaria que annualmente fôr
votada para occorrer ás despezas de seus fornecimentos ordinarios· ·ficando a totalidade dos saldos das economias dos
conselhos dos hospitaes e enfermarias militares sob o regimen
do art. 5° do regulamenfo approvado pelo decreto n. 2.213, de
9 de janeiro de 189G.
Rio de Janeiro, 6 de dezemhro de HJH, 90º da Independencia e 23º da Hepublica.
HERMES

R.

DA FONSECA.

Antonio Adolpho da F. Menna Barreto.
6

,

,,

DECRETO N. 9.177 -DE 6

,
DE DEZEMBRO DE
'

1911

Abre ao :Minlaterlo da Vlaeão e Obras Publicas o credito de 50:000$ para
deeobstrueção do rio Psraestú.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o n. LII, lettra g, do
art. 32 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Publicas o credito de 50 :000$, para desobstruccão do rio Paracatú, da barra de S. Francisco ao porto de Burity.
Rio de Janeiro, 6 d.e dezembro de 1911, 90º da Independenoia e 23• da Republica.
HJmMES R. DA FONSECA.

1. 1. Seabra.
DECRETO N.
.
·-

9.178-DE

6

DE DEZEMBRO DE

l9H

º"

Ab~e ao :Ministerio dl\ Viação e Obra• Publica• o eredlto de 50 :ooo' para
e•tudo• de ttma llnhl\ ferrea dé 8. Luiz de Caeeres ao ponto mais franca·

mente nnvegnvel do rio Gunporé.

_ O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando das autorizações que lhe conferem o n. LVI do art. 32
·da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de i9i0, e e 1 3º do art. 49

'<

da mesrri~ lei, que revigorou o n. XIX do art. 18 da lei n. 2.221,
de 30 de dezembro de 1909, decreta:
·
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Viação e Obras
Puhlicas o credito de 50 :000$, para applicar aos estúdos de
uma 1inha fcrrea que, partindo de S. Luiz de Caceres, vá terminar no ponto mais francamente navegavel do rio Guaporé,
ligando as bacias do Paraguay e Amazonas.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 191:1., 90º da Indepemlencia e 23º da Republica.
R. DA FONSECA.
J. J. Seabra.

HERMES

DECRETO N. 9.179 -

DB

6

DE DEZEMBRO DE

i9H

Abre ao Ylnleterlo da Viação e Obr&B Pnblloas o credito de 50 :000$, pnrn o•
estudos e melho.ramentoB do porto da Amarrnt!lo.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização que lhe confere o n. XXXII do art. 32 da
lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Viação e
Obras Ptnilicas o credito de 50 :000$, para applicar aos estudos e melhoramentos do porto da Amarração, na barr~ de
Iguarassú, no Estado do Piauhy, fixação de suas dunas, acquisicão de dragas e respectivo custeio.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 19H, 90º da Independencia e 23º da Republica.
HERMES R.. DA FONSECA.
1. J. Seabra.

DECRETO N. 9.180 Abre

110

DE

6

DE DEZEMBRO DE

HlH

Min!sterlo da Fazenda o credito de 1 :086$820 para pagamentos de·

vi<los ao Dr. Andr~ Betim Paes J,eme, a D. Delphina Garcia dos Santos
RPif-1 e n. Rknnlo Fernandes, r.m virtude de AentAnc:.e. judi<'inria.

O Presidente da Republica dos Estadm1 Unidos do Brazll.
11Rando da antorüacão cont.ida no art. 82, n. VII, da lei
n. ?..356, de 31 de dezembro de mm, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, de conformidade com o art. 2º, § 2º, n. 2, lettra e,
rio decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896, resolve
abrir ao Ministerio da Fazenda o credito de i :086$820, para
011r,o1Trr á flPRprza com os i1agamrntos drYiflo8, rm virhulr rlr
Rentenca .indiciaria. ao Dr. Anflré Betim Pae8 Leme, na importancia de fí!i8$~00, conform11 pre11atorio do .Ju izo doR Feitos
da SaúdP Puhlica, dr ô de .innho ultimo: a D. Helphina Garcia
dos Santos Reis, na importancia de 306$540, conforme precatorio do mesmo juizo, de 7 de agosto do corrente anno, e a

AC'l'IOS

DO

PODER EXECUTIVO

}lieUrdo. FBrnandes, na importancia de .211$980,, conforme pre- .
"câtorio do mesmo juizo, de 5 de s~f.fmlbr,o. ,: · ·
·
:.:.,.; '·Rio de•;Janeiro,· 6 de dezembro'' de 1911, 90º da' IndeJ)an<lencia: e •23~ da Republica.
'
HERMES R. DA FONSECA.
'
, . ,
Francisco Antonio de Salles.
DF.CRETO N. 9.1Si-DE G DE DEZEMBRO DE 1911

Abre

"º

Ministerio da Fazenda o credito de 1 :800$ para pagamento de
eontas do Ministerio da .Tusti~a e Negocios Interiores, na conformidarle
do nrt. 82, tL XTV, da lei n. 2.3~6, <le 81 de dezembro do 1911.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização contida no art. 82, n. XIV, da lei
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, de conformidade com o art. 2º, § 2º, n. 2, lett.ra c,
do decreto legislativo n. 392, de 8 de outubro de 1896:
Resolve abrir ao l\iinisterio da Fazenda o credito de 1 :800ijl,
para occorrer ao pagamento de contas constantes da mensagem de 2 de agosto do anno proximo findo. de serviço~
prestados por Mathias & Macedo para o Ministerio da Justiça
e Negocios Interiores.
füo de Janeiro, 6 de dezembro de 1911, 90º da Jndependencia ·e 23º da Republica.
e
HERMES R. DA FONSECA
Fr<J1&Cisco Antonio de Salles.
DECRETO N. 9 .182 Dl~plle

•ohre

t\ oxecn~iio

DE 6 DE DEZEMBRO DE 1911

do art, 12 do decreto legislativo n. 2.419, de 11 <lo
j'l.llho do corrente- anno.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
para execmção do art. 12 do decreto legislativo n. 2. 419, de
11 de ,julho do corrente anno, e na conformidade do art. '18,
n. 1, da Constituição Federal, resolve declarar que á Secretaria
da Camara dos Deputados, onde ficará á disposição do Congresso, deve ser remettido o livro de inscripção de eleitores
que, na conformidade do disposto no § 4º do art. 25 do decn~to
n. 5.391, de 12 de dezembro de 1904, teria de ser devolvido
á junta de recursos, permanecendo o outro livro de inscripção
sob a guarda do escrivão do judicial que houver servido ua
commissão de alistamento, segundo determina o art. i5 do alludido decreto n. 5.391, de 12. de dezsmbro de 1904.
, . Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1911, 90° da Indepen..;
.. dencia e 23~, da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa.

~S .00 .PODER EXECUTIVO

DECRETO N.

9.183-DE

6

DE DF.ZEMBRO DE 1911

1·Al>re a.o i.Í:iniateri<1f da .Justiça e Negocios Inberioras o credito especial da
lO:OOOIJ, pam pBll&!Dent-0 da subvenção a qtto tem rlirt•ito <> hospihnl da
cidn.<le do Pará, no F:f.;tn<lo de Minns GernPi-;.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos rio Brazil,
trmdn ouvido o Tribunal de Contas, nos te1·mo,; do ai'!. 70,
~ r;
do regulamimto approYado pelo decrdo n. 2. 109, rle t?3
Íl!~ ,jpzmnhro de 1896, e de conformidade com o dis1insto no
al'I. :1°, 11. XIII, lettra 11, da lei n. 2. 35<i, de :li ele deze111bl'O
de f !HO, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocio,; Interiores o credito especial cte 10 :000$, riara pagamPntn ria subVf'nção a qun tem direito o hospital da cidarlP do Pnrú, no
Esl ado de l\J inas Geraes.
Rio dr .Janeiro, 6 de dezmnbro df' 191 l. !10" da TndPpf'ndPtwia e 23º -Oa Ilepublica.
0

HERMER Il. n_\ FnNREC:A.

Rfoorlm•ia rio. f:11nhn Cn1·1·1•0.

DEC.lliETO N. 9.184-nE ô DE DEZEMBRO
Cri\a mnis umn hrignda de infantnrin dP guardas llRC'.ionnps
do Alto Acre, no Territorio do Acrr.

DE 1911
110

nepal'tnmento

O Presidente da Republica dos Estados Unidos rlo Rl'hzil,
para exermção do decreto n. 431, de 14 de rlm:emhrn dl\ 189ô,
dl\r,reta:
Artigo unico. ·Fiica 1creada na Guarda Nar,ional do DPpartamonto rio Alto .\ cre, no Territorio do Acre, mais uma brigada
dfl infantaria, com a designação de 17ª, a qual Sfl constituirá
de tres batalhões do serviço activo, ns. 14·9, 50 e 51, e um do da
reserva, sob n. 17, ·que se organizarão com os guardas qualificados nos <listrictos da referida comarca; rflvogadas as rlisposi(;ões em contrario.
Rio de .Janeiro, 6 de dez11mbro de 1911, 90º da IndPpenrl1mcia e 23º da 'Republica.
HERMES R. DA FONSECA,
0

Rivadavio ria r11nha rm'1'ilo.

DECRETO N. 9. 185 -

DE

6 DE DEZEMBRO DE 1 !l1 i

Crl'a maiR trlPR hrigadae de infantaria de guardas nacionaeR na· comarca da
capital do Estado do Maranhiío.

O Presidente da Republir,a rios Estados Unidos do Brazil,
para exrJcução do decrPú:i n. -1;)J, dfl 14 de ct11zembro rio 1896,
dPeret.a:
Artigo unico. Ficam creadas na Guarda Nacional da comarca da capital dó Estado do Maranhão mais tre!'l brigadas

de irifantaria, ccim as designações de 90•, 91º e 92•, qué se constituirão, cada uma, com tres batalhões do serviço activo, sob
·ns. 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276 e 276, e um do da
reserva, sob ns. 90, 91 e 92, que se organizarão com os guardas
qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1911, 90º da Independcncia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corria.

DEORETO N. 9. 186-- DE 6

DE DEZEMBRO DE

1911

Crêa rnni• uma brigada de cavallarla de guardas naclonaes na comarca d:>
capital do Estado do Maranhão.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil.
para execução do decreto n. 431, de 14 de dezembro de 18!lG,
decreta:
'Artigo unico. Fica creada na Guarda Naciorf.11 da comi:Q>ca da capital do Estado do Maranh·ão mais uma brigada
de cavallaria, com a designação de is•, qne se coUBtituirá de
dous regimentos, sob ns. 35 e 36, que se organizarão com os
guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogadas as disposições em ()Ontrario.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1911, 90º da Imlependen-0ia o 23" da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corria.

DECRETO N. 9 .187 -

DE

6

DE DEZEMBRO DE

1\H 1

Abre ao Ministerio da Justiça. e Negocios Interiores o credito de 84 :421$2611,
aupplemen~ A verba 85• do art. 2° dia lei n. 2. 858, ale 81 de diezembro
de 1910.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da autorização concedida pelo decreto legislativo
n. 2.500, desta data, resolve abrir ao Ministerio da Jmit.ica e
Negor.ios Interiores o crf'dito ilr 3l: ~?i $'.'!Hi, suppkmPntar :'i
.. '' verba
35ª do art. 2º da lei n. 2. 356, de 3t de dezembro ilr
· t91(), para pagamento de soldos de ,reformados do Corpo de
Bombeiros, relativo ao exerciclo de t9H, sendo 7: 129$800 para

praças reformadas em 1910 e 27 :291$466 para officiaes e

praças reformadas no anuo de 1911.
Iliu de Janeiro, 6 de dezembro de 1911, 90" da Independencia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa.

DF.CRETO N. 9. i88 -

DE

6

DE DEZEMBRO nF:

i 911.

Abro ao Nlnlsterlo da Justiça " Negocios Interiores o cred'lto extrnordina<rio
de 14:285$, para pagamen!<l da triputa<;iío d!l lancha « D.r. Vellez ~.

O Prcsirlente da Republica dos F.stados ·Unidos do Brazil,
nsanrlo ria autorizaçfio concedida pelo decreto lrl!"islativo
n. 2. 5!>1., desta data, resolve abrir ao Ministp,rio rla Justiça
e Nrgocios Interiores o credito extraordinario de 1/i :235$, ·
para pagamento, no exercício de 1911, da tripulação da lancha
nr. Vcl.lcz, a serviço ria Directoria Geral de Raúde Publica.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 191 L 90º da Ill<fopendencia e 23"' da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.
Rivadavia da Cunha Corrêa.

DF.CRETO N. 9. !89 .~ hre

DE

6

DE DEZKMBRO DB

i9 ti

ao Minlsterlo da Justiça e Negocios Interior ... o credito de 32 :240l\I,
supplementa.r 6 verb& n. 34• do art. 2° da lei n. 2.356, de 31 <le
1lezembro de 1910.

O Presidente da Repnhlica dos F.stadof'I Unirlos do Brazil,
usanrlo da autorização concedida pelo decreto lel!islativo
n. 12. 502, desta data, resolve ahrir ao Ministerio da .Justiça e
Negocios Interiores o credito de 32 :240$, supplementar á verba
n. 34ª do art. 2º da lei n. 2.356. rle 31 r1r dezembro de 19to,
para occorrer ás despetas de installação rle um elevarlor rlrctrico no edifício do Supremo Tribunal Federal.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de HH 1, !10º rln Inrfopcndencia o 23º. da Republica.
HERMES R. DA FONSF:fJA.
Rivadavia da Cunha

Corr~n.

DECRETO N. 9.190 -

o: ô

DE DEZEl!BRO DE

1911

Promulga a Convenção conclnida no Rio de Janeiro, a :a3 de agosto d.e i9J6, pela Tet•ceira Co~ferencia Internacional Ame~icana' reÍ~t\;a
a patentes de invençio, de!l<lnhos e modelos mdustriaes, marcas de fabrica e commercio e pt•opriedade füteraria e art~stica'. , .J,i•

.
.
.- ·;i:i··~'
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo sanccionado pelo decreto n. 2.393, de '31
de dezembro de 1910, e ratificado a Resolução do Congresso Nacional da mesma data, que approvou a Convenção concluida no Rio de Janeiro pela Terceira Conferencia Internacional Americana, em 23 de agosto de 1906;
relativa a patentes de invenção, desenhos e modelos industriaes, marcas de fabrica e commercio e propriedade
Iitteraria e artística..
"''=~:::
Decreta que a mesma Convençã? seja executada e cumprida tão inteiramente como nella se contém.·"'~
. '~.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1911, 90° da lndependencia e 23° da Republica
· ·::.''~.
HERMES R. DA FONSECA.
' ~
;.,,.;.<·
Rio-Branco.
:::· ~i;
"'. ·~J· ~

OONV-E'NÇÃO

.;-. . ~r_; '"

CONVENOióN

CONVE~TIO~

DE INVENÇÃO, DESEMODELOS INDUSTRIAES,
DE FABRICA E coME PROPRIEDADE LITTEARTISTICA.

PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS
Y M O D E L O S INDUSTRL\.LE:i!,
MARCAS DE FABRICA Y CO.MERCIO, Y PRIOPIEDAD LITERARIA Y
ARTISTICA.

PATENTS OF INVENTI'ON, DRAWI:lllg
AND INDUSTRIAL MODELS, TRAiDE-MARKS, AND LITERARY AND
ARTISTIC PROPERTY.
'~.

Suas EX'cellencias os Srs.
Presidentes do Equador, do Paraguay, da Bolivia, da Colombía, de Honduras, do Panamá,
de Cuba, da Republica Dominicana, do Parú, do Salvador, de
Costa Rica, dos Estados Unidos
do l\Iexico, de Guatemala, da

Sus Excelencias el Presidente
delY Ecuador, el nel Paraguay,
el de Bolivia, el de Colombia, el
de Honduras, el de Panamá, el
de Cuba, el de la República Dominicana, el dei Peru, el dei
Salvadfllr, el de Costa Rica, el
de los Estados Unidos de l\ié-

Their Excellencies, the Pra:
sidents of Ecuadoir, Paraguay;
Bolívia, Colombia, Honduras,
Panamá, Cuba, the Dominican
Republic, Peru, iEl Salvador,
Costa Rica. the United States
of Mexico, Guatemala, Uruguay,
the •.\irgentine Republic, Xica-

PATENTES
NHOS E
MARCAS
MERCIO,
RARIA E

~-~

i

~.,/..·~

~~

Hepublica Oriental do Uruguay,
da Republica Argentina, de Nicaragua. dos Estados Unido5 do
. Brazil. dos Estados Unidos da
America e do Chile;

xico, el de Guatemala, el de ia
Hepública Oriental dei Uruguay, e! de la República Argentina, e! de Nicaragua, el de los
Estados Unidos del Brasil, el
de los Estados U~idos de América y el de Chile;
Deseando que sus paí3es respectivos _fueran representados
en la Tercera Conferencia Inter.Iliacional Americana, enviaron
á ella, debidamente autorizados
para aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones y tratados que juzga'ren
útiles á los intereses de la América, á los siguientes Scfíores
Delegados:
Ecuador - Dr. Emílio Arénlo; Olmedo Alfaro;
Paraaua11 - Manuel Gondra:
Arsenio López Decoud: Gual:berto Cardús y Huerta;
Bolivia - Tui. Alberto Gutiértrez: Dr. 1Carlos V. Romero:
Coloinbia-Ilafacl Uribe Uribc; Dr. Guillermo Valencia;

Desejando que os seus respootivos Paizes fossem representados na Terceira Conferencia Int~rnacional Americana. a ella enviaram, devidamente autorizados para approvar as recommendações, mooões, :convenções e tratados que
julgassem uteis aos interesses
da America, os seguinte., Senhores Delegados:
Equador -!Dr-. Em ili o Arévalo; Olmedo Alfaro;
Paraaua11 - :\!an:ue l Gondra:
Arsenio López Decoud: Gual-berto Cardús y Huerta:
Bolivia - Dr. Alberto Gutiérrez: Dr. Carlos V. Romero;
Colombia-Rafoel Uri~e UriUribe: Dr. Guillermo Valoocia:
Ílond111·as - Fausto Dá vila;
Honduras - Fau3to Dávila:
Panamá - Dr. Jo;;;é Domingo
Panamá - Dr. José 'Domingo
de Obaldía:
de Obaldía:
Cuba - Dr. Gonzalo de QueCuba - Dr. Uonzalo de Que~

ragua, the United States of Bra~
zil, the United States of America and Chile;

:De.siring that their rcspective '
ccuntries should be represent- ·"-"~
cd at the Third International ·>;·
American Conference, sent the.;, •..
reto duly authorized to approve
the 1-ecommendatiom. L'e3o!nci;
tions, conventic:1s and treaties O;.
that they might deem conve- '.t
nient for the intm:ests of Ame rica, the follmving Delegates:
:=

ii
Ji

g.

Ecuador - Dr. Emilio AI"évalo; Olmedo Alfaro:
Paraguay - Manuel Gondra;
Arsenio López Decoud: Gualberto Cardús y Huerta;
Bolivia - Dl'. Alberto Gutié11r-ez; Dr. Carlos V. Romero;
Colombia-Rafael Uribe Uribe: Dr. Guillermo Valencia;
Honduras - Fam;to Dávila:
Panamá - Dr. José iDomingo
de Obaldía:
Cuba - Dr. Gonzalo de Que-

.st
~·

$,

.~: .,

sada; Rafael Montoro; iDr. An'tOnio González Lanuza;
Republica Dominicana - E.
e. Joubert;
' Perú - Dr. Eugenio Larra.bure y Unánue; Dr. Antonio
Miró Quesada; Dr. N'al!"iaw
.Comejo;

,

Salvador - Dr. Francisco A.
Reyes;
Costa Rica - Dr. Ascensión
Esquivei;
Estados Unidos do Mexico Dr. Francisco León de La Barra; Ricardo Molina-Hübbe; Ricardo Garcia Granados;
Guatemala - Dr. Antonio
Batres Jáuregui;
Uruouay - Lui3 Melian Lafinur; Dr. Antonio Maria Rodriguez; Dr. Gonzalo Ramirez;
Argentina - :Dr. J. V. González; Dr. José A. Terry; Dr.
Eduardo L. Bidau;
Nicaragua - Luís F. Corea;
Estados Unidos do Brazil -:--Dr. Joaquim Aurelio Nabuco
de Araujo; Dr. Joaquim Tuancisco de Assis Brazil; Dr. Gastão da Cunha: Dr. Alfredo de
Moraes Gomes Ferreira: Dr.
João Pandiá Calogeras: iDr.
Amaro 1Cavakanti; Dr. Joaquim

sada; Rafael ~ontoro; Dr. Antonio· Gonoolei' Líinuza;
Republica Dominicana - E.
e. Joubert;
Perú - Dr. Eugenio Larrabure y Unánue; Dr. Antonio
Miró Quesada; Dr. Mariano
Cam ej o ;

El Salvadior -

A, Reyes;

Dr. Francisco

Costa Rica - Dr. Ascen.sió'n
Esquivei;.
Estados Unidos de México Dr. Francisco León de La Barra; Ricardo l\Iolina-Hübbe; Ricardo Garcia Granados;
Guatemala-Dr. Antonio BaUrug.uay - Luís Melian Latres Jáuregui;
finur; Dr. Antonio Maria Rodríguez; Dr. Gonzalo Ramirez;
Argentina - Dr. J. V. González; Dr. José A. Terry; Dr.
Eduardo L. Bidau;
Nicaragua - Luís F. Coroa;
Estados Unidos del Brasil Dr. Joaquim Aurelio Nabuco
de Araujo; Dr. .f0aquim Francisco de Assis Brasil: Dr. Gastão da Cunha: Dr. Alfredo de
Moraes Goffi€S Ferreira; Dlr.
.João Pandm Calogera.s; Dr.
Amaro Cavalcanti; Dr. Joaquim

sada; Rafael Montoro; Dr. Án.- .
tonio Gonz.ález Lanuza;
'*~
Dominican Republic - E. C.
Joubert;
Peru - Dr. Eugenio Larra:bure y Unánue; !Dr, Antonio
Miiró Quesada: Dr. Mariano
Cornejo;
El Salvador - Dr. Francisco
A. Reyes;
Costa Rica - Dr. Ascensión
Esquivei;
United States of Mexico Dr. Francisco León de La Barra; Ricardo Molina-Hübbe; Ricardo Garcia Granados;
Guatemala-Dr. Antonio Balres Jáuregui;
·
.
.
Untguay - Luís Melian Lafinur; Dr. Antonio Maria Rodrfguez; Dr. Gonzalo Ramirez;
Argentine Republic - Dr. J.
V. González; Dr. José -~· Terry; Dr. Eduardo L. Bidau;
Nicaragua - Luís F. Corea:
United States of Brazil Dr. Joaquim Aurelio Nabuco
de Araujo; Dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil: Dr. Gastão da Cumha: IDr. ..\lfir'edo de
Moraes Gomes Ferreira; Dr.
João Pandi<é. Calogera.s; Dr.
Amaro Cavalcanti; Dr. Joaquim

~.'.-.
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Xavier da Silveira; Dr. José P.
da Graça Aranha; Antonio da
Fontoura Xavier;

Xaviffi' da Silveira; Dr. José P.
da Graça Aranha; Antonio da
Fontoura Xavier;

Xavier da SilYeira; Dr. JülSe r.
da Graça Aranha; Antonio da
Fontoura Xavier;

William I. Buchanan; Dr. L.
S. Rowe: A. J. Montague; Tulio LaTriÍ1aga; Dr. Paul S. Reinsch; Van Leer Polk;
Chile - Dr . .Ainselmo Hevia
Riquelme; Joaquín W a 1 k e r
Martínez; Dr. Luís Antonio
Vergara; Dr. Adolfo Guerrero;
Os quaes, depois de terem
trocado as suas credenciaes,
julgando-as em boa e devida
fórma, convieram no seguinte :
Art. I. As Nações signatarias
adoptam em mâteria de Patentes de Invenção, Desenhos e
Modelos Industriaes, Marcas de
Fabrica e Commercio, e Propriedade Litteraria e Artistica,
os tratados assignados na Segunda Conferencia Internacio-·
na! Americana, reunida no Mexico em 27 dr Janeiro de 1902.
com as modificações que na
presente Convenção se assignalam.

William I. 'Buch&1>nan; Dr. L.
S. Rowe; A. J. I\lontague; Tulio Larrinaga; DII'. Paul S. Reinsch; Van Leer Polk;
Chile - Dr. Anselmo Hevia
Riquelme; J oaquín W a 1 k e r
Martínez; Dr. Luís Antonio
Yergara; Dr. Adolfo Guevrero;
Quienes, después de haberse
comunicado sus plenos poderes
y encontrádolos en buena y debida forma, han convenido en
lo siguiente :
Art. I. Las Naiciones signatarias · adoptan en materia de
Patentes de Invención, Dibujos
y ·M-Odelos Industriales, Marca:-i
de Fábrica y Comercio y Propiedad !iteraria y artística, los
tratados subscriptos en la Se gunda Conferencia Internacio-'1al Americana de México, el 2 7
de Enero de 1902, con las mo tlificaciones que en la presente
Convención se expresan.

William I. Buchanan; Dr. L.
S. Rowe: A. J. Montague; Tulio Larrinaga; Dr. Paul 8. Re~
insch; Van Leer Polk;
Chili - DT. Anselmo Hevia
Riquelme; Joaqufn W a 1 k e r
'.\h.rtfnez; Dr. Luís c<\.ntonio
Vergara; Dr. Adolfo Guenr:ero;
Who, after having communicated to each othe'!' their respective full powers and found
them to be in due and proper
forro, have a g r e e d on the
following:

Art. IT. .Constitue-se uma
União das nações da America,

Cnión de las Naciones de Amé-

Estados Unidos da Ame1'Íca -

Estados Unidos de América -

.-\rt. II. Se ~~nstituye una

United States of America -

Art. L The subscribing ~a
tions adopt in regard to patents
of invention. drawing-s and industrial models. trade marks.
and literary and artistic property. the treaties subscribed
at t:he Second International
Confrrpnr,e of American States
hf'ld in ~lexico on the 27th of
January i 902, with suc-h modifirations as arf' f':rnressed in
the present Convention •
Art. II. A union is constituted
of the nation of America,

.-w

·

q~e se· tonnaTá effectiva por
meio das sooretarias que, sob a
denominação de Secretarias da
Uniiío Internacional Americana
·.para a protecção da propriedade
intellectual e industrial, funccionarão, uma na cidade de Havana, e outTa na do Rio de Janeiro, em completa correlação
entre 3i. e teTão Pº•" fim centralizar o registro de obras !iterarias e artisticas, patentes,
marcas, desenhos e modelos.
etc., que se registrarem em rada
uma das nações .signatarias, de
accôrdo com os respectiyos tra tados, e para os effeitos de seu
valor e reconhecimento nas outras.

rica, que se h~~ 'efectiva por
medio de dos Q(i~ünas que, bajo
la denominació'rí de Oficinas de
la Unión Internacional Americana para la Protección de la
Propiedad Intelectual é Industrial, funcionarán, una en la
ciudad de la Habana, y otra en
la de Rio de Janeiro, en completa coITelación entre si, y
tendrán por objeto centralizar
el registro de obras !iterarias
y artísticas, patentes, marcas,
dibujos y modelos etc., que se
registraren en ic.ada una de las
:\"aciones signatarias, de acuer-·
do con los tratados respectivos,
y á los efectos de su validez y
reconocimiento en las demás.

Este registro interoacional é
puramente facultativo para o
interessado. o qual fica com a
liberdade rle solicitar, por si
mesmo ou por seu procurador
legal, o iregistro em cada um
dos E~tados f'ffi que peça protecção.
·
Art. III. A serretaria estabelecida na cidade de Havana
attendrro aos rPi,risliros prore.
dentes dos Estados Gnidos rla

Este registro internacional es
puramente facultativo para el
interesado, quien queda en libertad de solicitar, por si mismo ó por medio de apoderado,
PI registro en cada uno de los
Estados en que .Jlida protección.
Art. III. La Oficina establecida en la ciudad df' la Habana
atPnder:í los registros >procerl.Pntes de los Estado3 Unidos de

él

·which ~ill be · <i'endered
ctive by means of two Burea ·.·
which will be maintained, ô
in the city of Havana and tbe
other in that of Rio de Janeil;'o,
each working closely witb.{,h~
other, to be styled Bureaus·;lJt
the International American UD;i-: ..
on for the Protection of Iri~'
tellectual and Industrial Proparty, and will have for thêif'
object the centralization of the
registration of literary and ·ar"'.'
tistc works, patents, trade mar,,-.
ka, drawings, models. ew.~
which will be registered, in
eaoeh one of the signatary Na..,,
t.ions, according to the resp~~-.
ctive treaties and with a v1 ' ..
tçr their validity and reco~ "''
t10n by the others.
. ,;.;;hJ~
This international registra..,
tion is entirely optional wit}l
persons interested, since thmi
are free to apply., personally or
through an attorney-in-fact,
for registration in each one .of~
the States in which they seek
protection.
·;:
Art. III. The Bureau esfa...
blished in the city of Hava.na
will have charge of the registrations f.rom the United Sta~$

America. Mexico. Venezuela, América, '.\léxico. Venezuiela,
Cuba, Haiti, S. Domililgos, São Cuba, Haiti. S~nto Domingo,
ci' Salvador. Honduras, Niearagua. Ran ~a!Yadot·. Honduras, Nica;- Costa Rica, Panamá e Colombia. ragua, Costa Rica. Guatemala,
"'
A secretaria estabelecida na PaJUamá y Co.Jombia.
~ cidade do Rio de Janeiro atLa Oficina establecida en la
2 tenderá ao:s registros pll'oceden- ciudad de Rio de Ja1;:'eiro atenderá los registros que procedan
~· tes das Republicas dos Estados
0 Unidos do Brazil, do Uruguay,
de las Repúblicas de los Estados
1 Argentina, Paraguay, Bolivia, Unidos dei Brasil. de la Repú. blica Oriental dei Uruguay, Re~ Chile, Perú e Equador.
pública ..\lrgentina. Paraguay,
.......
: ·Bolívia, Chile, Perú y iEcuador•.

<
~

_

Art. I:V. · Para os effeitos da

E unificação legal do RegistJro, as

duas Secretarias •Lnternacionaes,
que sómente se separam devido
á maior facilidade das communicações. consideram-se como
uma sô, e para este fim dispõese: a l que ambas tenham os
me:smos livros e a mesma contabilidade. sob o mesmo systema; b) que mensalmente
broquem enjjre si cópias authenticadas pelos Governos em cu,1os
territorios têm sua séde, de
todo· regi,stro, communicacão
ou outro,;; docrnmPntos, que se
~ refiram ao reconherimento dos
direitos dos propll'ietarios ou
autores.

Art. IV. Para lo3 efootos de
la unifkación legal dei Registro, las dos Oficinas Tnternarionales, que sólo se dividen en
atención á la mayor facilidad
de las comunicaciones. se consideran como una sola. y á este
fin se dispone: a) que ambas
llewn lm mismos libros y la
misma contabilidad, bajo un
idéntiro sistema: b ·, que mensualmrintr se transmitan entre
s: copias autenticadas por los
Gobiernos en cuyos territorios
tienen su asiento. de todo registro. comunicación ú otro.1'
documentos que afecten ai reconorimiento dei derecho de los
. propietarios ó autoL.tls.

of Ámerica, the United Sta·t~
of. JI-exico, Yenezuela. Guba
Haiti, San Domingo,· San Sal'
Yador, Honduras. ~icaragua
Costa Rica, Guatemala, Pana·
má and Colombia.
'!, ;~:
The Bureau rstablislwd ir
the city of Rio de Janriro wil
attend to the registration;; rom·
ing from the Republies of the
United States of Brasil. Uruguay, Argenti!ne Republic. Pa-'·
raguav, 1Bolivia, Chile. PPru and
Ecuador.
·:· ·~i,;
~rt. IV. For the purposes of
lhe legal uni1fication of the re-'
gistration, the·t,,·o Tntrrnationa1
Bureaus, which are diYidrd merely with a view to grPatPr ra:..
cility of communication, are
considered as one, and to thi3
end it is established that: a).
both shall have the sarne bookii
and the sarne acrounts, keipt
unde:r an ídentical system; b\
copies shall be tramsmitted
monthly tlrom one to the other,
authenticated by the Gover11ments in wh03e territories
t hey have their seat, of ali the.
registrations. communications
and other documents affecting

t<\! ~ •. <•.J,JArt~;

.·

..

.
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V.- Cada um dos Go:Yêrnos adherentes á Uniãe> re·,_ metterá no fim de cada mez á
··Secretaria correspondente, segundo o airt. III, cópias authen.ticada.s de todo o registro de maréas, patentes, desenh03, modelos, etc., e exemplares das obras
litterarias e 8.Iltisticas que nellas se tenham registrado, assiro
oomo de toda a caducidade, renuncia, transmissão e o~tras
alterações que ·se produzirem
nos direitos, de accôrdo com .os
tratados e leis respectivas, afim
de que sejam communicados ou
distribuídos e notificados, se. gundo os casos, pela Secretaria
!. Internacional c<1l'Tespondente, ás
·:.,nações que se achem em re'." lação directa com ella.
· .An-t. VI. O registro ou deposito de desenhos, modelos, etc.,
· feitos no paiz de origem, de
conf'ormi'Ciade com a lei nacional deste e transmittidos pela
respectiva administração <l Seoretaría Internacional, serão
nohficado3 por esta aos demais
paizes da União, os quaes lhes
darão inteira fé e credito, salvo

ii:;l

,_the recognition of llhe ti.ghts of • '
proprietors or authors. ·
.... ,
....
, Art. V. Cada uno· de los GoArt. V. Each one of the Gobiernos adb~ntel? á la Unión veilnment.s adb€ring to the
remitirá ai fin oo cada. mes. i 'Union will send at the end of
la· Oficina que le correspooda each mouth, tó tbe proper Bri-,
según el art. III, copias auten- reau, accCJl'ding to art. III, au..,
ticadas de todo registro de mar- th~nticated copies of alL regiscas, patentes, .dibujos, modeloa, trationo of trade marks, .paetc., y ejemplares de las obras li- tents, drawings, models, etc.,
terarias y artisticas que se hu-; an<i copies of the literary and i>
bieren \registrado en ellas; asi artistic works, registered in ·
como de toda eaducidad, renunthem, as well as of all lapses, · .. '
cia, transmisión y otras muta- rrenunciations, transfers and · g.·;
ciones que se produjeren en los other alterations, occurring fo :'ti"
derechos, de - aouerdo c~n los p11oprietary rights, aooording o
tratados y l'eyes (lleSpectlvas, á to the re5pective treaties and g
fin de que sean com~nicados 1 laws, in order that they may be ·. :i>·
distribuídos, y noti:f1cados se- sent out or distributed and no-· "".
gún los casos,. por. la Oficiina tice given of them as the case . Ff'
Internacional ·que corresponda, may be by the i.nternational · e:
á las Naciones que se ballan Bureau to· those Nations in ·di-' ,;;'
en relación directa con ella.
rect correspondence therewith'~-:
Art. VI. El registro ó depóArt. YL The rriegistration or
sito de dibujos, modelos, etc., deposit of drawings, models, etc.,
hechos en el país de origen, de made in the colintrs of origin,
conf<JMllidad con la l<1y nacional aooording to the national law ·
de éste y transmitido por la of the sarne and transmitted by
respectiva administ.ración á la the respective administration
Oficina Laternacional, seirá no- to the International Bureau
tificado por ésta á los demás dé shall be hy such Bureau laid
la Unión, los que !e darán en- before the other countries of
tera fé y credito, sah·o cuando the Union, by which it shall be

!~
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quando se acharem no caso previsto pelo art. IX do tratado
sobre patentes, marcas, etc.~
do Mexico, e no de falta dos requisitos essenciae.s ao reconhe ..
cimento da propriedade naciol!lal, ou se brate de obra litteraria ou de artistica, de accõrdo com o Tratado sobre este
assumpto assignado no Mexico.

3e hallase en el caso previsto
por e! art. IX del Tratado sobre Patentes, l\Iarcas. etc., de
México, y en e! de falta de los
requis~tos esenc\ales ai weconocimiento de la propiedad internacional, si se trata de obra-.;
!iterarias ó artísticas, de acuerdo con el '!1ratado de esta materia subscripto eru Mé'xico.

.Aifim de rque os Estados que
con3tituem a União possam acceitar ou recusar o reconhecimento dos di!reitos concedidos
no paiz de origem, e pa.:m os
demais effeitos legaes do referido Jleconhecimento, aquelles
Estados terão um anno de prazo
a contar da data da. notificação
pela Secretaria correspondente.

A fin de iq,U1e los Estados que
forman la Unión puedan aceptar ó rehusar e! reconocimiento de los derechos concedidos
en e! pais de origen, y palra los
demás efectos legales de dicho
!llOOonocimiento, aquellos íEstados tendrán un aiío de plazo
desde la 'fecha de la ootificación por la Oficina corres.pondiente.
En caso de negativa dei reconocimiento de una patente.
marca:. dibujo. modelo, etc., ó
dei derecho sobre una obra !iteraria ó artística, por alguna
de las administraciones de los
Estados que forman la Unión,
la harán saber á la Oficina Lnternacional c0p la relación y
motivos del icaso, para que ésta
la transmita, á su vez, á aquella

1

No caso de recusa do reconhecimento de uma patente,
marca, desenho, modelo, etc ..
ou do direito sobre uma obra
litteraria 011 artiatica, por alguma das. administrações dos
Estados que formam a União,
ella o fará saber á Secretaria
Internacional. com a exposição
de motivos do caso, para que
esta a transmitta, por sua vez,

given full faith and credit, except in the case provided for
in art. IX of the Treaty on Patents, Trade-marks, etc., of Mexico, and in case the require~
ments essential to the reeognition of International Propeny
are lacking whoce litterary or
artistic works are involved according to the '11reaty thereon
subscribed in Mexico.
' , ~:.·'
· In order that Vhe States form- ~,§:; .
ing the Union may accept or , ?< ,
refuse the recognition of ·the ·., g··
right3 granted in the country 'tt
of origin, and for the further o
legal purposes of such reco- g
gnition such States shall be ai- ~
lowed a term of one year from l:'l
the date of notification by the ~
proper Office for the purpo:30
of so doing.
..,

&

dr!~-ic;;: ~;~d~\;; t;~~~-~rª\ts~ • ~
right to literaey or artistic
works shall fail to obtain recognition on the pa1rt of any one
of the offices of the States
forming the Union, the International Bmeau shall be made
acquainted with the facts and
reason of the case in order - ;;that, in its tum those facts may ~
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•• ,- •

-~ t~'pa:rte_,.·.- b.·~.~

t<>'üi~i

d·.é;'donde. :proced_.e_'.,y
. _"•nsmi.tíed by iL
~~~.P&:rte interessada,· para os ef- . interesada, p~ los efectos á · f1ce· · of or1gm and to th~ ..
i4:fe1tos <iue deva ter segundo· as que hubiere 'rugar segúrt la~ <:.terested pady, for proper àcU.
·.leis internas.
·
leyes internas; · · ~ .·
· "'"• Vaccordimg tb · loeal law;· '1:
·. Art. VII. Todo registro ó re- ... · :'Art. VIL Every megistration
'~;:J: lrt·; vn, ·Todo o registro ou
,~,reconhecimento dd. 'füreito inconocimíento dei derêeho inte- · ot' recognition or 'intele.ctuaf
lectual é industrial, . hecho en . and industrial rights m,llde iilitir
:=tellectual, ou industrial, feito
: em um dos paizes·· da União, e uno de los 'Países dê la Unión. · one of 'the countries ·iof~tfíe:
communicado ·aos· outiros na y comunicàdo á los demás eu Union, and communicat~d;#it~
..• fór'ma prescripta nos a11tigos la fQr\llla pres"ripta en los ar- the others accarding ~ tcfF,;t_'
anteriores, surtirá os mesmos tículos anteriores, •aurtirá los forro prescribed in th0'.-:Pré~\l~.-.
.effeitos como si houvesse sido mismos efectàs que si hubiese ing articles shall have ~
. registrado ou reconhecido em sido registrado ó recono~ido e!!- sarne ef_fects _thaot w_ould pé.'h~Ji.·.
. todos elles; e toda a nuJlidade todos ellos, y toda nuhdad o duced if sa1d reg1stration lO~
:ou caducidade do direito, pro- càducidad dei derecho, produ- recognit1on had taken plaoê ipt
duzidas no paiz de origem, e ida en el paíz de origen, comu- a1l of them, and every nullifi.::"
communicadas na mesma fórma nicada en ta misma forma á los cation or lapse of irights; ~:
curring in the country of' -0rf~
aos <lemais, têm nestes os mes- demás. tiene en és toa los núsmos effeitos que 1naquelle.
mos efectos que en aquél.
gin, and communicated in:~tbé
~
· ~·!'.'" .,... · ' ; , · · ··
sa.me forro to the others, shàll
. ' ;.t '. ,; e; ; .. ·• •.
prôduce in"'them the sam~:"'efeí
<:' ·';"·
·•
:- ·
fects that it wo';I_d, ~ro~~e~~i'f
f~Q:u'élla de· onde=-;op'rocede e i

•• ··: '

'

.•f

,

' - ',:

' · ;. 'À d~raç,ão da protecção inter:.
nacional, derivada do registro.
será a das leis do paiz que tiver
. ·... outorgado ou ireconhecido o direito; e; si eHas não contiverem
essa disposição, ou não a determinarem em tempo, será: para
as pa.tente.s. de quinze annos;
para a3 mal'Cas de lfabri.ca ou
de commercio. modelos e dese-

La dtiraé,iÓn de la protección
intermacional derivada dei Registro será Ia de las leyes dei
país que hubiese otorgado ó reconocido e! derecho; y si ellas
no contuviesen esta disposición.
ó no •3e1falasen tiempo, será:
para Ias patentes, de 15 anos;
para Ias malrcas de fablI1ica ó de
comercio, modelos y dibujos in- '

th~~~r~~~fod

~Inte~i~fü»ii~

of
protection derived from the re'.::
gistration shall be that recognn.,;
ed by the ·1aws of the counfrt
where the rights ORlGINATED:or
have been recognized and if ·8aid
Iaws do not provide for.·i.su'Ob
matteirs. or do not specify
fixed period, the respectiva pé'riods shall be: for patent, t5

'ª

nhos, de dez; e para as obras
litterarias ou artísticas, de Yinte
e cinco annos depois da morte
do auctor. Os dois primeiros
prazos podem renovar-se illimitadamente pelos me3mos tramites do primeiro registro.

dustriales. de 1O; y para las
obras !iterarias y artísticas, de
:!5 anos despué:- de la muwte
dei autor; los dos primeros rplazos pueden renovarse illimitadamente por los rn:ismos tromites dei primer regjstro.

Art. VIII. As Secretarias· Internacionaes. para a protecção
da Propriedade Intellectual ou
Industrial. serão regidas pov
U!m mesmo Regulamento. o~·ga
nizado de accórdo pelos Governos de !Cuba e dos Estaidos Cnidos do Brasil. e approvado por
todos os outros da União. S~u
orçamento de despezas, sanccionado por estes mesmos GoVet'Ilos. será custeado por todos
os .a,ignatarios na mesma p~·o
porção estabelecida para a Secretaria Internacional das Republicas _\merieanas, em Washington. e ficará ,;;ob a fisealização dos Governos em cujo
territ0:rio tenham sua séde.

A'flt. VIII. Las Oficinas Inte.l'!llffi?ionales para la protNciôn
de la Propiedad Intelectual é
Jindustrial serán regidas por un
mismo Reglamento, proyectado
de acuerdo pot· los Gobielrnos de
las Repúblicas de Cuba y de los
Estados Unidos dei Brasil, y
aprobado pom todas las demás
de la Uni6n. Su presupuesto de
gastos sancionado por estos mismos Gobiernos. será costeado
por todos los s'ignatarios en Ia
misma proporeión establecida
para la Oficina Internacional de
las Repúblicas Americanas. de
Washington. y 8l' halla1,á á este
re.~pecto bajo e! control de los
Gobiernos en cuyo te11ritorio
tengan su asiento.

years; for kade marks or coni.:'.:
mevcial designs, models and industrial dra,ving, 10 years; for
literary and artistic works, 25
yeara, counting from the death
of the author thereof: lhe two
first periods may bt> renewed
at will by going the ;;ame forro
as the case of the first registration.
•
Art. VIII. The IntPI'llationàl
Bureaus for the protection of
iri.telledual and indu,;trial property shall be govemed by ideritical regulations formed \Vith
the concÓ'rrt>nee of the Governments of the RepuLlfrs of Cuba
and Brazil and approved by ali
the others belonging to the Union. Their budgets. after being
sanctioned b:--· the said Governments, shall be defrayed by
ali ·of the subscribing Governments in the sarne proportion
rstablished for the Interna-.
lional Bureau of American Republics at Washington, and in
tt:is particula.1' they shall be
placed under the rontrol of
t h o s e GovMnments within
whose territories they are e.>tablished.

Á' · taxa dos dilreitos que o
paiz de origem exige para os
registros ou depositas ou de.mais actos ·que se derivam do
reconhecimento ou garantia da
propriedade intellectual ou industlr.ial, ajuntar-se-ha um
emolumento de cinco pesos,
ouro americano, ou seu equivalente na moeda do paiz onde se
verificar o pagamento, cujo producto se distribuirá em partes
iguaes entre os governos em
<l\l.io territorio funccionarem
as Secretarias Ilnternacionaes, e
para o unico objecto de contribuir para a manutenção destas.

A. la tasa de los ~reehos que
el país de o'l"igen exija por los
registros ó depósitos y demá.;
·aotos que se derivan del .reconocimiento ó garantia de la propiedad inteleetual é industrial,
se agregará un emolumento de
cinco pesos oro americano, ó su
equivalente en la moneda dei
país donde se verifique el pago.
cuyo producto se distribuirá
por partes iguales entre !05 Gobiernos en cuyo territorio funcionem las Oficinas Internacionales destinado exclusivamente para conbribuÍir' ai sostenimiento de éstas.

Art. IX. Além das funcções
· presoriptas nos airtigos precedentes, as Secretarias Internacionaes terão as que ·se seguem:
1. • Reunir as inforrnaçõe3 de
toda natureza que se refiram á
protecção da proplriedade intellectual ou industrial, publicalas e vulgarizai-as entre os
paizes da America. com a periodicidade conveniente;

Art. IX. Además ·de las funciones prescriptas en los artículos precedentes, las Oficinas
Intel'nacionales tendrán las que
siguen:
1. • Reunir las informaciones de
toda naturaleza que se refieran
á la protección de la propiedad
intelectual é industHal, publicarias y circularias entre los
países de América, con la periodicidad conveniente:
2.ª FomentaT el estudio de las
cuestiones relativas á dichas

2.ª Favorecer o estudo das
questões relativas ás referidas

To the tax of irights ou which
the country of their origin colleets for registrations or deposit and other acts resulting
from the recognition or guarantee of intellectual and in- .
dustrial property, shall be added a fee of five dollars American gold, which fee or the
equivalent ther.eof in the cur · '
rency of the country in which
the payment is made, shall be
distributed, irn equal part'
among füe GovCII"Ilments in .
wbose territory the Interna-··
tional Bureaus shall be esta.:.
blished, the sole object of this.
being to c·ontribute to the maintenance of the said Bureaus.
.A!rt. IX. ln addition to th~
funiotions prescribed in the
preceding articles the Intemiational Bureaus shall have the
following:
.
ist. To colleCt information of
all kinds regarding the pr~
tection orf intellectual and industrial property, and to pu..,;
blish and circulate the sarne
among the cauntries of America at proper intervals;
2nd. To encourage the study
of questions regarding the said

mataria.:;..paira cujo effeito poderão publicar uma ou mais revistas officiaes, com a 1nserção
de ,todos os documentos que lhes
remettam as administrações dos
paizes signatarios;
3.ª Communicar ao.3 Governos
da União as difficuldades que
se opponham -á mais facil e efficaz applicação do presente
convenio, indicando os meios de
remediai-as ou destruil-as;
4.ª Promover que os Governos
da União preparem conferencias internacionaes para o estudo e progresso das legislações sobre propriedade intellectual ou industrial, e que façam
as reformas que seja necessario
introduzir no regimen da União
ou nos tratados vigentes sobre
a mesma ma teria; e, no caso
em que taes conferencia.:; se
realizem, os directores das Secretarias que não tenham sido
nomeados para representar algum paiz. terão o direito de assistir ás suas ses.:;ões, de emittir
as suas opiniões, porém não de
votar;
5.ª Al)resenta'r ao Governo do

materias, á cuyo efecto podrán subjects. to which end they may
publiicar una ó más revistas ofi- publish one or more official
ciale.:;, coo inserción de todos r e v i e w s containing a!l ·dolos documentos que les remitam cuments forwarded to them by
las administrac~ones de los the offices of the subscribing
países signatariô's;
countries;
· '·"
3rd. To laiy before the Go3. • Hacer presente á los Gobiernos de la Unión las difi-. vernments of the Union any
cultades que se opongan á la difficulties or obstacles that
más facil y eficaz aplicación dei may arise in the efficacious
pT.esente convenio, indicando los application of the present Con-.
medias de subsanarlos ó alla- vention, aind indicate means to
'cOlf"rect or remove such diffinarlos;
culties or obstacles;
~,,
4.th. To help the Governments
4.ª Concurrir co1n los Gobiof the Union in the preparatiou
ernos de la Unión á preparar conferencias internacionales of International Cornfeirences for
para e! eatudio y progreso de the 3tudy and progress of leias legislaciones sobre propiedad gislation on intellectual and
intelectual é industrial, para industrial properties, foi!' altelas reformas que conviniera rations \Vhich it may be proper
introducir en e! régimen de la to introduce in the regulations
t'nión ó en los tratados vigentes of the Union rnr in the treaties
~obre la misma materia, y en
in force ou the said subjoot, and.
raso de que tales conferencias in case su~h Gonferences take
~e 1t;t>alizaaen, los directores de
place, the DiTectors of the Bulas Oficinas que no h;u,bieran reau, not appointed to repre~ido nombrados para represensent any countries, shall have a
tar á algúin país. tendrán dere- right to attend the meetings and
expre3s their opinions at them,
cho de asistir á sus sesiones,
rmitir sus oQiniones en ellas, but not to vote;
pero no de vói&r;
5th. To preserit to the Go5.ª Presentar ai Gobierno dei

-G>
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·paiz cmde funccionarem uma
memoria annual de seus trabalhos, que será communicada
a todos os Estados da União;
''6.• Permutar 'publicações, mformações e dados, concernentes ao progresso da instituição,
com as Secretarias e Institutos
similares, e com Corporações
~cientificas, LitteraTias, Artísticas e IndusLriaes da Ameri<ca;

7 . • Cooperar como agentes de
.cada um dos Governos da União
para o desempenho de qualquer
ir.cumbencia, íniciativa ou encargos concernentes aos fins da
presente Convenção, perante as
administrações dos demais.
A:rt. X. As disposições contidas nos tratados do Mexico,
de 27 de Janeiro de 1902, sobre
patentes de invenção, desenhos
e modelos industriaes, marcas
de fabricas e oommercio, e sobre propriedade litteraria e artistica. quanto ás formalidades
do registro ou reconhecimento

país donde funcionen una· me- vemments of the country'wfi~r'e
moria anual ,de sus trabajos, la they shall have their seat!,i a
qu~ será oomuniloada á todos los
ye!llI'lY report of their labors,
whi<lh shall be communieated
Estados. de la Uni~n;
···•; ' ·to ali of the States of the:UnJon;
6. • Entablar relaciones ·dé:
6th. To establish ·_i'élati-Ons
canje de publicaci-0nes, infor- for the exchang -0f ··'l>tltilicames y datos concurrentes al tions, informations and data
progreso de la institución, con conducive to the pro-gre~íf .of
las Oficinas é Institutos simi- the i·nstitution, with : sitnilar·
lares, y con corporaciones Cien- Bureaus and Institutions, ·and
tíficas, Literarias, Artísticas é v:ith scientific, literary,: artisIndustriale.S de Europa y Amé- tic and industrial oorpoi'atfons
rica;
of Europe and America:;_.::;,~\ •,
7. • Cooperar como agentes
7th. To cooperate a~~g.ent.
de cada uno de los Gobiernos for each one of thé ~- rn,'Vllrde la Unión, para el desemnments of the Union fot:'fÍh,e
peno de cualquier gestión, ini- transaction of any buàhiêss,'
c1ativa ú oficios concurrentes the taking of any initiative OT
á los fines de la presente Conthe execution of any acte con~
vención, ante las administra- ducive to further the ·ends of
· eiones de las demás.
the present •Conventi-0n:: with
the offices of the othér, Gq.:.
vernments.
1 -""~v~w,r
Art. X. Las dispesiciones
Art. X. The provisions éoocontenidas en los Tratados de tained in the Treaties of Me:.\léxico, de 27 de Enero de 1902, xico, of January 27th, 1902,. on
sobre patentes, de invención, patents of invention, drawings
dibuj os y modelos industriales and industrial models and Cómmercial trade-marks, an.d on
y marcas de flábrica y comercio, y sobre propiedad !itera- literary and artistic property,
ria ·y artística, en cuanto á las 130 far as regards the formaformalidades dei registro 6 re- lities of the registration or re1

elo direito nos outros paizes que
não sejam os de origem, consideram-se substituídas pelas
prescripções da presente Convenção, desde que fique estabelecida uma das SPcretarias
rnternacj.O'naes, e só com relação aos Estados que concorram
á sua constituição; em todos os
outros, os referidos tratados fiCl!rão em vigenCl'ia, e a presente
Convenção será considerada como addicional aos mesmos~

conocimiento dl'! derecho en
los demás países que no sean
e! de origen, se consideran substituídas por Ias prescripciones
de Ia presenL Convención,
desde que quede establecida
una de Ias Oficinas Internaciomlles, y sólo con relación á
los Estados que concurra'n á su
constitución; en todo lo demás,
dichos Tratados quedarán en
vigehcia, y la presente 'Convención será considPrada como
adicional de las mismas.
'

Art. XI. Os Governos das
Rrpublicas de Cuba e dos Estados Cnidos do Brasil procederão á organização das Secretarias
Internacionaes, desde
que tenham ratificado a presente GO'nvenção pelo menos as
duas tPrças partes das nações
que correspondem a cada grupo
das indi.rada;; no art. III. Xão
será nPcessario o estabelecimento simultaneo das duas SPcretarias. pois. havendo o numero antes Pstabelecido de Governos adherentes, poderá installar-~P sómente uma, ficando
a cargo do Governo, a cuja séde corresponda a Secretaria,

Art. XI. Los Gobiernos de
Ias Repúblicas de Cuba ~· de
los E'stados Unidos dei Brasil
procederán á la organización
rlP Ias Oficinas InternacionaIes, cuando hayan ratificado Ia
presente Convención por lo
ir rnos las dos trrceras partes
dr la,s Naciones que correspondPn á cada grupo dr Ias enunriadas · en el art. IU. :'{o será
nrcesario el establecimento si1,,1ultáneo de Ias dos Oficinas,
pues. habiendo e! número antes establecido de Gobiernos
adherentes, p ·'J d r á instalarse
una sola, quedando á cargo
dei Gobierno en cuya sede cor-

cognitron of said rights in
other countries than that of
origin, shall be considered at
replaced by the provisions of
the present Convention, as soon
as one of the International Bureaus shall have been esta·blishcd, and ünly with regard
to those States which have
concurred in its constitution;
in ali oUher icases, the said trea.- >
ties shall l'cmain in fü'I'Ce and ~
the present Convention shall
be considered additional the- ,.~ 8
reto.
.
·
Art. XI. The Governments
~
of the Republics of Cuba and
the United States of Brazil
~
shall proceed with the orga~
nization of the International
~
Bureaus, upon the ratification e
of this Convention by at Ieast
,_,
two-thirds of the nations belonging to each >rroup mentianed in artkle III. The simultaneous establishinent of both
Bureaus shall not be necessary; one only may be established
if there be the number of adher e n t Governments provided
above, the Government in which the Bureau has its seat being
charged with taking the pro-

g

t,omar as medidas que conduzam a este resultado, fazendo
uso das que contém o artigo
YilI.
.
Caso se tenha · estabelecido
11ma só das duas Secretarias a
:iue se refere a presente Convern;ão, poderão a ella concorrer, para wdos os effeitos na
mesma previstos, os paizes que
pertencerem a grupo diverso
daquelle a 0 qual a Secretaria
e<:tabelecida corresponda. até
que a Segunda se constitua.
Quando esta se organizar, a
primeira remetter-lhe-ha todas as informações a que se refere o paragrapho segundo do
art. XII.
Art. XII. No que diz respeito
á adhesão da America á presente Convenção, ella será communicada ao Governo dos Estvdos Unidos do Brasil, que a
tC1rnará conhecida dos demais,
fazendo esta communicação as
vezes de permuta.
O GoVPrno do Brasil notifirará. além disso. esta adhesão
ás Secretarias Internacionaes,

responda la Oficina, tomar las
per steps to secure this result,
medidas que co11duzcau á dicho
avaihng itself of the powers
resultado, haciendo uso de las
cantained in the eighth arfacultades que contiene el arti.ele.
tfculo VIII.
En e! caso de que se haya
· In the event that one of the
establecido ·una de las dos Ofitwo officies referred to in this
cinas á. las que la prese'llte
Cnnvention shall have been esConvención se refiere, podrán
t:.iblished, the countries beacudir á ella, para todos los
lcnging to a group other than
efectos en la· misma conventhat to which the Bureau coréión previstos, los países que
responds, shall have the right
pertenezcan á grupo distinto de
to join it. until the second Bu.aquel á que la Oficina estareau shall be established. Upon
blecida corresponde, hasta tanthe establishment of the sell• quede constituída la seguncond Bureau, the first Bureau
da. Cuando és ta se N:mstituya,
shall transmit to the sarne all
la primera !e remitirá todos
the data referred to in article
los informes á que el segundo
XII.
párrafo del art. XII se refie- ,
re.
Art. XII. Por lo que respeArt. XII. As regards the
cta á la adhesión de las Naadhesion of the American Naciones de· América á la pre..:.
tions to the present Convensente Convención. ella será cotion, it will be communicated
municada ai Gobierno de los
to the Government of the United States of Brazil, which will
Estados Unidos del Brasil, el
lay it before the others, these
que la dará á conocer á los demás, haciendo e~a comunicacommunications taking the plación las veces de canje.
ce of an e:x:change of Notes.
El Gobierno dei Brasil notiThe Government of Brazil
ficará, además, rsta adhesión will also notify the Internatio:i las Oficinas Internacionales,
na.l Bureau of this adhesion,

e estas remetterão ao noyo GoYerno adherente uma relação
completa de todas as marcas,
patentes, modelos, dasenhos e
obras Iitterarias e artisticas registradas, que nessa data se
acharem sob a protecção internacional.
Em fé d-0 que, os Plenipotenciarios e Delegados assignam a presente Convenção,
que leva apposto o sello da
Terceira Conferencia Internacional Americana.
Feito na cidade do Rio de.
Janeiro; aos vinte e tres dias
do mez de Agost-0 de mil novecentos e seis, em portuguez,
hespanhol e inglez, e depositado
na Secretaria das Relações Exteriores do Governo dos Estados Unidos do Brasil, afim de
(Jue daqui se extraiam cópias
certificadas, que serão enviaàas a cada um dos Paizes signatario11.
PELO EQUADOR - Emilio Arévalo. Olmedo Alfaro.
PELO P..\RAGUAY- l\Ianuel Gondra. Arsenio López Decoud,
Gualberto Cardús y Huerta.

y éstas rcmitirán ai nuevo Gobierno adherente un estado
completo de todas las marcas,
·patentes, modelos, dibujos, y
obras !iterarias y a:.>tísticas registradas y que en esa fecha se
hallasen bafo la protección internacional.
En fé de lo cual, los Plenipofenciarios y Delegados firman Ia presente Convención y
ponen en eIIa el seilo de Ia Tercera Conferencia Internacional
Americaria.
Hecho en la ciudad de Rio
de Janeiro, el dia veintitrés de
Agosto de mil ·novecientos seis,
en espaiiol, portugués é inglés,
y depositado en Ia Secretaria
de •Relaciones Exteriores dei
nobierno de los Estados Unidos dei Brasil, á fin de que se
saqum -cópias certificadas para enviarias por la vía diplomática á .cada uno de los Estados signatarios.
POR EL ECUADOR - Emilio Arévalo, Olmedo Alfaro.
POR EL PARAGUAY- :\Ia nu e I
Gondra, Arser;Jo López Decoud, Gualberto Cardús y
Huerta •.

and this Bureau will forward
t·'.> the newly adhering State a
complete statement of ali the
marks, patents, models, dr.a~
ings and Iiterary and art1stic
works registered, which, at the
time, shaII be under International protection.
ln testimony W:hereof the
Plenipotenciaries and Delegates have signed the present
Convention, and affixed the
Seal of the Third Internati-0nal
American Conference.
Made in the city of Rio de
Janeiro twenty-third day of
.\ugust, ·nineteen hundred and
six, in English, Portuguese and
Spanish, Md deposited with
the Secretary of Foreign Affairs of the United States of
Brazil, in order that certified
copies thereof be made, and
sent through diplomatic charrueis to the signatory States.
FOR EcGADiDR - Emilio Arévalo, Olmedo .\!faro.
FOR PARAGGAY - :\Ianuel Gondra, Arsenio López Decoud,
Gualberto. Cardús y Huerta.

·PELA BoLIVIA - Alberto Gutiérrez, Carlos V. Romero.
PELA CoLOMBIA - Rafael Uribe
Uribe, Guillermo Valencia.
PoR lloNDURAS - ·Fausto Dá-

roa BOLIVIA -Alberto Gutiérrez, Carlos .V. Romero.
PóR CoLOMBIA-6- Rafael Uribe
Uribe, i::tuillermo Valencia.
POR HoNDUMS - Fausto Dá-

PoR PAN"nIÁ- José Domingo
de ·Obaldía.
·
PELA REPUBLICA DE CUBA- Gonzalo de Quesada, Rafael ::\iontoro, ..\.ntonio González Lanuza.
PELA REPUBLICA DoMINICANA Emilio C. J oubert.
PELO PERú - Eugenia Larrabure y Unánue, Antonio Miró
Quesada, Mariano Cornejo.
PELOs EsT.~Dos UNIDOS DO BIUSIL - Joaquim Aurelio Nabuco de ·Araujo, Joaquim
Francis·co de Assis Brasil,
Gastão da Cunha, Alfredo de
;\foraes Gomes Ferreira, Joãe
Pandiá . Calogeras,
Amaro
1Cavalcanlli, Joaiquim Xasvier
da Silveira, José P. da Graça Aranha, Antonio da Fontoura Xavier.
P ELü. S..\LVADOR - Francisco :AL
Reyes.
PoR CosTA RICA - Ascensión
Esquivei.
PELOS ESTADOS UNIDOS DO ME-

POR PANAMÁ- José iDomingo
. de Obaldía.
PoR CUBA - Gonzalo de Quesada, Rafael . Montoro, Xntoriio
González Lanuza.

FoR BoLIVIA - Alberto (JUtl~~
rez, Carlos V. Romero.
"il
FioR CoLOMBIA - Rafael Utrihé
Uribe, Guillermo Valenéia.
Foa HoNDCRAS - Fausto Dá.,
...vila.
.
.
.... ~;~,
'FoR PAN.nrA- José Domi:ngc
de Obaldía.
; •;::~·;·
FOR CUBA - Gonzalo de Quesada, Rafael :.\fontoro, Antoni(
. . ;;,~;
González Lanuza.

POR LA REPÚBLICA DO:\IINICANA
-Emílio C. Joubert.
PoR EL PERÚ - Eugenio Larrabure y Unánue, Antonio Miró
Quesada, Mariano Cornej o.
POR LOS ESTADOS GNIDOS DEL
BRASIL - Joaquim Aurelio
Nabuco de Araujo, Joaquim
Francisco de Assis Brasil,
Gastão da Cunha, Alfredo de
Moraes Gomes Ferreira. João
Pandiá Calogeras, Amaro Cavalcanti, Joaquim Xavier da
Silveira, José P. da Graça
Aranha, Antonio da Fontoura
Xavier.
PoR EL S..\LVADOR - ,,franeisco A.
Reyes.
PIOR ·COSTA RICA - Ascensión
!Esquivei.
PoR LOS ESTADOS UNIDOS DE

FOR THE Do:vn.NICAN •REPUBÚC
-!Emilio c. Joubert.
'.'.~~
FOR PERU - Eugenio Larrabu,.;.
re y Unánue, Antonio Miró
Quesada, :\lariano Cornejo. ·
FOR THE U:-IITED STATES OF BRAZIL - Joaquim Aurelio Nâ.:.buco de Araujo, Joaquim
Francisco de Assis Brasil,
Gastão da Cunha, Alfredo •de
Moraes Gomes Ferreira, J-Oão
Pandiá Calogeras, Amaro •Cavalcanti, Joaquim Xavier da
.Silveira, José P. da Graça
:Aranha, Antonio da Fontoura
Xavier.
.· : ,~O:
FoR EL SALVADOR - Francisco
!A. Reyes.
_, :
FoR OosTA RICA' - AscensiÓri'
Esquivei.
FOR THE UNITED STATES OF ME- .

vila.

' '·

· ... ·

víla.

·~,11 ..

·~
tii

MÉXICO - Francisco León ·de
La Barra, Ricardo .JlolinaHübbe, Ricardo García Granados.
PoR GUATE).1ALA """'J" ·Antonio BaPoR GUATEMALA - Antonio Batres Jáuregui.
tres Jáuregui.
..
PEI~.\ REPUBLJCA ORIENTAL DO
P:OR LA REPÚBLICA ÜRIENTAL DEL
URUGUA Y - Luís Melian LaURUGüA Y - Luís Melian Lafinur, Antonio lVIaría Rodrífinur, .\ntonio María Rodríguez, Gonzalo Ramirez.
guez, Gonzalo Ramírez.
PELA REPUBLICA ..\'RGENTINAPOR LA REPÚBLICA l.\.RGENTINA
J. V. González, José A. Ter- - - J . V. González, José ..\..
ry, Eduardo L. Bidau.
Terry, Eduardo L. Bidau.
P.oR NICAR.AGUA -!Luís F. CoPOR NJC..\R.\GUA - Luís F. Corea.
rea.
PELOS ESTADOS U:"lmús fü. A);IEPOR LOS ESTADOS l'NIDOS DE
RICA - William I. Buchanan.
AMÉRIG.\ - William 'I. BuL. S. Rowe, A. J. :\fontague.
chanau. L. S. Rowe, ..\.. J.
Tulio Larrinaga, Paul S.
Montague. Tulio Larrinaga.
Reinsch, Van Leer Polk.
Paul S. Reinsch. Van Leer
Polk.
.
xmo - Francisco León de La
Barra, Ricardo :\Iolina-Hübbe, Ricardo García Granados.

PELO CHILE - Anselmo Hevia
Riquelme, Joaquín \Valker
Martínez, Luís Antonio Vergara, .\dolfo Guerrero.

PoR CHILE - .\nselmo Hevia
füquelme. Joaquín Walker
Martínez. Luís Antonio Vergara, Adolfo Guerrero.
...._ -· - ·- .. -- -~

':'"'º·,_,-:.i-

:XICO - Francisco León d€
La Barra, Ricardo Molina~
Hübbe, Ricardo García Gra7
nados.
· .J~
FOR GUA.TEMALA - .\ntonio · 'Bà:
tres Jáuregui.
..::·.'.':i'.t;
FOR URUGUAY- Luís Melian
•Lafinur, Antonio Maria Ro.,
dríguez, Gonzalo Ramirez.
.,·y'

Bc>R THE ARGENTINE REPUBLIC

- J . V. Gonzá!Pz. José 1A.
Terry, Eduardo L. Bidau.
FoR NICARAr.tt\ - Luís F. Co·rea.
FOR THE UNITED f'TATES OF
AMERIC.\ - William T. Buchanan, L. S. ·Rowe, A. J.
MO'Iltague, Tulio Larrinaga,
Paul S. Reinsch. Yan Leer
Polk.
FoR Cmu - Anselmo Hevia RiquelznP. Joaquín \Valker Martinez. Luís Antonio Vergara,
_\dolfo Guerrero .

DECRETO
Promulg~

à Hcsolução concernente

~.

() .1'.l1 -

DE 6 DE DEZOIBRO DE f911

iL Estrnda de Feri·o Pan-Arnericn.na.. tll'tna<la no Rio <;o Janeü·o i:e-ln.
Inte1·na.c10na1 Amc1·1cana. em ~J t.le agosto de 1'.JUô.

Terccirn. Confo1·enci&

O Presidente da Republica dos Estados U11idos do Brazil:
Tendo sanccionado pelo decreto n. 2.394, de 31 de dezembro de HHO, e ratificado a Resoluçlo do Congresso Nacioaat da me,rna data que approvou a Hesolução concerneute á Estrada de Fvrro Pan-Americana,
lirmada no Hio de Jc.nei1 o pela Terceira. Conferencia. lnte1 nacional Amcrica11a, em :n de a,!!'osto de 1906:
Decreta. que a me~ma Resolução seja executada e cumprida tão inteiramente como nella se contém.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1911, \JOº da lndependencia e :Dº da Republica.
fü:IUIES

R.

DA FOXSECA.

Rio-Branco.

RESOLCÇ\.O
:ESTRAD.\ DE

FERRO
C.\N.\

P.\:'\-.\::\lERI-

Os a!Jaixo a~~ig-nados, DPlegados das Republicas representadas na Terceira Conferencia
Internacional .\mericana, devi<iamente autorizados pelos seus
Governos. approvaram a seguinte Resolução:
e.\. Terceira Conferencia Iniérnacional Americana

RE:O:OLCCló:;
FERHU-G.\l\RIL

P.\'.\-.\:\tERH.:.\'.\ü

Los nu;o ~u•et·iben. DelPl!ado,;
de las Repúblicas representadas
en la Tercera Conferencia Intr;rnacional Americana. debidamente autorizados por sus Gobiernos, han aprobado la siguiente Resolución:
La Tercera Conferencia Internacional Americana

RE:O:.UlXTU 1:·;
PA:X-.\~lER!f:.\'.\

H.\!L\Y \ Y

The unt.lersigned. Delegates
oi the Republics represented in
the Third Intemational American Conference, duly authorized by t:heir Governments,
have approved the following
Ilesolution:
The T h i r d International
American Conferrnce

>
n

3al

RESOLVE:

RESliELVE:

RESOLVES:

I

1

l

Art. I. :\Ianter a Commissão
Fermanente da Estrada de Fern, Continental;
..\rt. II. O Conselho Director
da Secretaria Internacional das
Republicas Americanas poderá
augmentar o numero dos membros da Commissão, ou substituil-os, sendo necessario. e de
accórdo com o que a respeito
informar o Presidente.

I.
la Comisión Permanente dei
Ferro-carril Continental; y
II. E! Consejo Directivo de
la Oficina Internacional de las
Repúblicas Americanas podrá
aumentar e! número de los
miembros de la Comisión ó reemplazarlos en caso necesario.
f'n vista de los informes de su
Presidente.

I. To confirm the existence
of the Permanent Committee
on the Continental Railway;
and
II. That the Governing Board
of the International Bureau of
Arnerican Republics shall be
empowered to increase the
number of members of the
Cornmittee, or to replace them
if necessary, in Yirw of the information presented b~- the
President of lhe former.

II

II

II

..\rt. I. Que, com o intuito
d<' contribuir. dentro do mrnor

prazo possiwl. para a terminação da Estrada de Ferro PanAmericana. cada Republica. ao
favorecer a construcção de vias
que attendam a interesses lo<'aes. faça sPguir. o mais poss iwl. o traçado intercontinental:
Art. II. Que cada paiz. em
cue haja se<'ções a construir,
procure organizar commissões

•
Confirmar la existencia
de

T. Que con cl

oh.jf~to

dP con-

f 1 ibuir. rlentro rtrl menor plazn posible. á la terminacion rlel

Fr>rro-rarril Pan - Arnrrirano.
rada República. ai fomentar la
ronstrurción de trayprlos. qu<'
~irvan
intPre~pq locales. rlisnomra sr1rnir. hasta donde ~ea
factiblP. e! trazo intercontinen-

tal:

H. Que ·cada !:stado en que
haya tramas por construir. procure organizar Cuerpos de in-

I. That \Yith the ob.iect of
contributinir. within thP shortcst possible time to the termination of t he Pan-AmPrican
Railwa:v each n.•public. \Yhf'n
ziving. its support to the con;::truction of line;:: clrstifü'U to
;;;erve local interests. shoulrl
folio\\·. as far a;:: po~siblt•. tlw
intercontinental route.
II. That each State ln '"hirh
therP are SPrtion;:: to bf' hui!!.
should seek to organize an .\~-

de engenheiros, destinadas a
completar o:; planos, especificações, !Jases de contractos e
orçamentos. que sirvam para
determmar o eapital necessario á construcção;
Art. III. Que os Governos
dos diversos paizes determinem
quanto antes as conces"'ões de
terras, su!Jvenções, garantia de
juros sobre o capital empregado, isern:ão de direitos aduaneiros para o material de conslrucção e exploração, e quaesquer outros auxilias que julguem t•unveniente conceder; e
Art. IV. Que os Governos designem uma pessoa ou uma
commi,;são quP Sf' mantenha em
communicação constante com a
Commissão Permanente da Estrada de Ferro ·Continental,
afim de fornecer-lhe P della
obtrr informac:õP~ t' dados re-·
l<i.tivos ;Í Emprrza.

gcnieros destinados á completr.i· los plano~. e~pecificat:iones.
1,liego:5 Je condiciones y pre~upue~tos.
L!UC
sirvau t:omo
uase para fi.iar el capital necesario ü la construcción:
III. <Jue los Uobiernos de
los diferp1ltes Estado;; detcrmiuen cuanto antPs las concesiones dl' t1•1Teno,;. su!Jvenciones,
µ·arantía~ JL· interés i>Obrr e!
capital im·e1·tido. exención de
dl'rechos acluauero;; para PI
material dt• construcdón ~- rx[Jlolaciún ~- eualesquicra otros
auxilio,; que 1•stinwn 1·mffenie11te otorgal': y
LV. üue los GL1bip1·11os designen una pPI»•ona ó centro que
SP mantt>nga Pll comunicación
constante con la Comisión PPrmarwu!P Jpl Ferro-cal'ril Gontil!l'Iltal. :í fin dr suministrarlP
y ob!PnPr Je ella informes y
da tos relatiYos á la Empresa.

sociation of Engineers destined
to complete the 11lans, specifications, and estirnates that
shall se1Te to fix the amount
of capital neces;;ar~- to complete the co•nstruction;
IlII. That the Uovernments
of the different States shall t!Ptcrminr, as soon as possible
what t:oncessions of land, subventions. interest gua1·antees on
investPd eapital. t•xemptions of
duty on material for the construd ion and
rolling - stock
and an~- other concession.-;. they
rirem it advi,;able tn grant: and
IV. That the Go\·emmPnt~
shall designate a person 01· r1•nt.ral hrad which shall rnaintain
itself in constant communicalion \YÍth lhP Prrmanent r.ommittee on the Continental Rail\Ya:v. sn as to fumish to it. and
receive from it information
and data rPlatin to the nndPrtaking.

III

III

III

Exprimir o ,,;ru reconheci•:1rnto :í t:ommis~ãn P1•rmanente da E~trada dP F1•1Tn Cnntincntal 1wlo z1•lo. intrlli;.!eneia

Expl'rsa su n·é·onocimiento
la Comi ii'1n I'ermanrntP dei
Ft'!Tnrani Coutinrntal por t·l
1·1·ln. i11teli 1~ncia ~· pcrscYeran-

To rxpress its gratitude to
lhe P1•1·manrut CnmmittP1• 11f thP
:C:ontitwntal RaihYa~· f111· Ih<'
zeal. intrllig-ence anel per5eve-

~

e pcrsrverança qur clla poz ao
sen-ü:o 1fo tal emprcza. que
>-;: contrihuirá para 1·Palizar prag_ t icamentf' 0 rnmolidar a nnida::; de da .\me rica.
~~

~

::.
;;
1

§
-

~

F--

:::

~

F1'ito P a'-signaún na c1rlade
do Hin rie Janeiro, aos vinte e
tres dias rio mez de Agosto de
mil nowcentos t• ~eis. cm portugucz. hespanhol P inglcz. e
depositado na ~rrretaria das
Rrlarões F.xtPriorPs do Governo dos Estados Cnidos dn Brasi!. afim de rrne daqui se extraiam cópias· ePrtificadas. rrne
,;rrão enviadas por via rliplomatica a rada nm rlos Paiws
silrnatarios.
Pi:;:r,c, EQG.\DOR - Emilio .\révado. Olmedo .\!faro.
P1;r.o P.1RAGG.1 Y - \[anuel Gonrlra . . \rsenio I.1íprz Decoud.
r:nalbertn Carrlús ~- Hurrta.

I'rL,\ Bm.rn.1 - .\T!Jerto G11tiérr0z. r::arln' Y. Romero.
PEL,\ r::mJO"\mr.1 - flafarl Urib0
Frihr. (inillPrmo Valencia.
PoR TT0:\Tm·n.1s - Fausto Dá~
Yi1a.
Fim 1'.1:\'.1.\1\ - .f(ls1; rl rnrninL!·o
dr OJ1aldía.

c:ia que lia pucsto a! sen-icio
dt una oln·a que contribuirá á
fortaleur y consumará práti1:anwnt1· Ja unidad de .\111f>rica.

o

H1'cllo ~- rirmac10 rn Ja ciudad
d1 Rio de Janeiro. tt los veintitri\s rlias ele! mcs ele .\gostn
de· mil noYecientos S<'is. eu cspaiíol. 11ortugurs ,; inglés. y
depositado Pn la Secretaria dr
fü• Iae imlf•s ExteriOJ'PS dPl GoJ,iPrno dP los Estados Cnidns
de! H!'asil. ú fin dP que SP
'illPn copias f'Prtifiradas para
1·11Yiarlas JlCH' Ia YÍa diplomii1i1·a :'t cada uno de los Estados
signatarins.
Pcm EL F:cc.1non - Emilin ..\rrYalo. Olmeelo ..\!faro.
Prm EL P.\R.\Gl'.\ y - .\Ia n 11 (' l
<;onrlra . . \rsenio López DPeoud. liualhrrto f:arrlús ~
IInrrta.
PoH ROLI\'l.\ \lhrrtn G11tirlrr1•z. Carlos Y. Romero.
PtiR CnLo:'lrnrA - Rafar! Cl'ibe
l'ribl'. c;uillermo Yalencia.
PoH !T:):\'Dl'H.,\S - Fausto D;íyjfa.
Pofl P 1:\'.1'\r.í. - Jr»f. iDomingo
de Ohaldía.

'ª-

r·ancc \Yl1ich it has placi'd a t
lhe Sl'l'\'ice o[' a \YO!'k \\'llidt
\\ili rnntrilmtt• to str0ngtlte11
and \YÚl bring about tl1e practical l'nnsummation of the
unity of America.
.\Iàde anrl si1n1ed in t!ll' f:i(,~'
ot Rio dP .Janeiro. on the t.\vPntdhird l/aY of thr month of
\ugm:t. ninrteen lrnndred and
six.' in English. Portuguese and
Sranish. anil dPpositPri in thr>
f;0partmrn t of Forrign .-Hfairs
of thr Goyernment of the Unitecl States of Brazil. in order
that r1•1·tifiPd copies thrr••of hr>
r..al/r. anel fonrnrried tl1rougll
rli11lnmat.ir f'hannels t.i Pach
nnr oi tlw ,::ign.1tnr>· StatPS.
Fnn E1T.\D0R - Emilio .-\.rf>YaJn. OlmNln .\!faro.
Fnn P.\lt\1a·_1Y- \lanuel Gnndra . . \rsPnio TJ11wz Drrourl.
GqalllPl'tn r::nrrli'1.' >. H110rta.
Fim Dnun1 - \ihrrto Gutif.rr.~z. r.ar!os y. nomrrn.
Fnn l.01.0'\TBL\ - Rafael TT,ribe
Fribr. Guillerrno Valr>nria.
Pon Hoxm:r..\s - Fnnsto D;íYila.
Pon P.IX.\'\f.\ - Jo.;;r\ noming-0
rle Ohaldía.

PELA REPUBLICA DE CUBA- Gonzalo de Quesada, Rafael i\lontoro, Antonio González Lanuza.
PELA REPUBLICA DoMINICANA Emilio C. Joubert.
PEW PERú - Engenio Larrabure y Unánue, Antonio Miró
Quesada, Mariano Cornejo.
PELOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL - Joaquim Aurelio Nabuco de Arau.i o, Joaquim
Fran>Cisco de Assis Brasil,
Gastão da Cunha. Alfredo de
l\loraes Gomes Ferreira, João
Pandiá
Calogeras,
Amaro
1Cavalcanti. Joaquim Xavier
da Silveira. José P. da Graça Aranha . .'rntonio da Fontoura Xavier.
PELO ;:;ALVADOR - Francisco Pi.
Reyes.
POR COSTA RrcA - Ascensión
Esquive!.
PEWS ESTADOS UNIDOS DO MEXICO - Francisco León de La
narra. Ricardo i\Iolina-Hübbe, Ricardo García Granados.
roR

-

Antonio Ba-

PfL.\ REPUBLICA

ÜRIENTAL DO

Gl._\TE~IALA

l!·cs Júuregui.

POR CUBA - Gonzalo de Quesada, Rafael i\lontJro, Antonio
González Lanuza.

FoR Cl:BA - Gonzalo de Quesada, Rafael l\fontoro, Antonio
González Lanuza.

POR LA REPÚBLICA DoM!NICANA
- Emílio C. Joubert.
POR EL PERÚ - Eugenio Larrabure y Unánue, Antonio l\liró
Quesada. Mariano Cornej o.
POR LOS ESTADOS UNIDOS DEL
BRASIL - Joaquim Aurelio
:'labuco de Araujo, Joaquim
Francisco de .\ssis Brasil,
Gastão da Cunha. Alfredo de
i\foraes Gomes Ferreira, João
Pandiú Calogeras, Amaro CaYalcanti, Joaquim Xavier da
Silveira, José P. da Graça
Aranha, Antonio da Fontoura
Xavier.
PoR EL S.\LVADOR - Francisco A.
Reyes.
PoR CosTA RICA - Ascensión
'EsquiYel.
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE
MÉXICO - Francisco León de
La Barra. Ricarf:lo i\IolinaHübbe. Ricardo García Granados.
PoR Gü.\TE~L\LA - .\ntonio Batrrs .Túuregui.
POR L.\ REPÚBLIC.'I. ÜRIE:STAL DEL

FOR THE DoMINICAN REPUBLIC
-lEmilio c. Joubert.
FOR PERU - Eugenia Larrabure y Unánue, Antonio i\liró
Quesada, Mariano Cornej o.
FOR THE UNITED bTATES OF BRAZIL - Joaquim Aurelio Nabuco de Araujo, Joaquim
Francisco de Assis Brasil,
Gastão da Cunha, Alfredo de
'.\loraes Gomes Ferreira. Joã\}
Pandiá Calogeras, Amaro Cavalcanti, Joaquim Xavier da
Silveira, José P. da Graça
1Ara'Ilha, Antonio da Fontoura
Xavier.
J!'OR EL SALVADOR- Francisco
A. Reyes.
FOR OosTA RICA - Ascensión
Esquivei.
FOR THE UNITED STATES OF ME•
x1co - Francisco León de
La Barra, Ricardo :.\IolinaHübbe, Ricardo García Granados.
FOR GUATEMALA - Antonio Batres Jáuregui.
FOR URUGUAY - Luís '.\Ielian

URUGUA Y - Luís l\Ielian Lafinur, ..\.ntonio Maria Rodríguez, Gonzalo Ramírez.
PELA REPUBLICA ARGENTINA J. V. González, José A. Terry, Eduardo L. Bidau.
POR N!CARAGUA - Luís F. Corea.
PELOS ESTADOS UNIDOS D.,. AMERICA - William I. Buchanan,
L. S. Rowe, A. J. Montague,
Tulio Larrinaga, Paul S.
Reinsch, Van Leer Polk.
PELO CHILE -Anselmo Hevia
Riquelme, Joaquín Walker
Martínez, Luís Antonio Vergara. Adolfo Guerrero.

URUGUAY - Luís l\Ielian Lafinur, .-\.ntonio i\Iaría Rodríguez, Gonzalo Ramírez.
POR LA REPÚBLICA ARGENTINA
- J . V. Gonzá~z, José A.
Terry, Eduardo L. Bidau.
POR NICARAGUA - Luís F. Corea.
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRIGA - William I. Buchanan, L. S. Rowe, A. J.
Montague, Tulio Larrinaga,
Paul S. Reinsch. Van Leer
Polk.
PoR CHILE - Anselmo Revia
Riquelme, Joaquín Walker
'~fartínez, Luís Antonio Vergara, Adolfo Guerrero.

Lafiuur, :\.ntonio María Rodríguez, Gonzalo Ramírez.
J<lOR THE ARGENTINE REPUBLIC
- J . V. González, José 1A.
Terry, Eduardo L. Bidau.
FoR NrCARAGUA - Luís F. Corea.
FOR THE UNITED STATES OF
AMERICA - William I. Buchanan, L. S. Rowe, A. J.
Montague, Tulio Larrinaga,
Paul S. Reinsch, Van Leer
Polk.
.
FüR CHILr - Anselmo Hevia Riquelme, Joaquín Walker Martínez, Luís Antonio Vergara,
Adolfo Guerrero.

DECRETO N. 9.192 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

!911

Pl'omulg!l. a Convcnr;io fü·mn.cla em 23 do U.!:Osto de 1906 poln. Tci·c::l1·n. Confcl·enci:l- Tntornacional Amol'ic.'.1nn. ct•ea.ndo uma. Commissão
Arnel'ican3. de Jurisconsliltos pa.rn. a. CoJitlca<:n.o tio Direito Intern.'.'tcionnl Publico e Prh·ad.o.

O Presidente da Bepublica dos Estados Unidos do Brazil:
Tendo ;;anccionado pelo decreto n. 1. 834, de 2i de dezembro de ! \JOi, e ratificado a. Resolução do Congresso Xacional de 24 do mesmo mcz e anno que approvon a Conrnn\ão firmada 110 Rio de Janeiro pela Terceira ConferPncia Internacional Americana, cm 23 de agosto 1le 1906, creando uma Com missão Americana de
.Jurisconsultos para a Cudificac;ão do Dil'eito Internacional Publico e Priva.do:
Decreta que a. mesma Convem;ão seja executada. e cumprida tão inteiramente como nclla se contém.
Rio de Janeiro, li de dezembro de Hlll, llOº da lndependencia e 2:3° da Republica.
HERMES

H.

DA

Fo:'isn:.\.

ltio-Dranco.

CO="YE.\Ç.:W

COXV'ESCióX

CONVtENTION.

DIREITO !XTER='iAC!O:'\AL

DERECHO INTEfu'\ACION.\L

INTERNATIONAL LA\V

Suas Exccellencias os Srs. Presidentes cio Equador, do Paraguay, ela Bolívia, da Colombia,
de Honduras. do Panamá. de
Cuba. da Hepublica Dominicana.
do Perú. do Salvador. ele Costa
Rica. do.:; 1Estaclos Cnidos do
l\Iexico, de Guatemala. do Urugua:v. da Rrpublica Ar1Ientina,
de :\icaragua. dos Estados Unidos do Brasil. dos Estados Cnidos ela .\mcrica e do Chile:

Sus Excelencias el Piresidentc
1le\ Ecuador, e\ dei Paraguay, el
ele Bolívia. cl de Colombia. cl
de Honduras, el de Panam-,í. e!
de Cuba, el de la República Dominicana, el dei Perú. el de\
Salvador. cl de Costa Rica. e!
ele los Estados UJ.idos de '.\léxico. Pl clt' Guatemala. el dei
Cruguay, PI de la Repúbli:ca Arµ·entina. el de Xicaragua. el ele
k1s E:•taclos l:nidos dei Brasil.

Their Excellencies. the President3 of Ecuador, Paraguay.
BoliYia. Golombia. Honduras,
Panamú, Cuba, Peru, the Dominir:N1 RepubHc. El Sa!Yador,
Costa Rica. the United States
of :\Iexico. Guatemala. Or:uguay,
the Argentine Hcpublic, Xicaragua, the Unitcd States of Brazil. tlle United States of Ame.rica and Chili:

o>
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Desejando que os ~rus r1•spcPaizes Úl3scm representados na Trrceira Conferencia
TntP-rnacional _\mericana, a ella
f'nviaram. devidamente autorizados para approvar as recom mendaçôes. moções. convenções
e tratados que julgassem uteis
aos interes3es da America, os
"''guintes Senhores Delegados:
divo~

Equactor - Dr. Emílio _-\.rénlo; Oimedo _\.!faro;
Paraguay - :\Ianuel Gondra:
_.\1<senio López Decoud: GualJJerto Cardús y Hurrta;
Bolívia - Dr. Alberto Gutii"rrcz; Dr. Carlos V. Rome•ro;
rnlombia-ílaf'ael Uribe UriJie: ]_)r·. Guillermo Yalencia:
Honduras Fausto DáYila:
Panamá- Dr. Jo~é Domin:.:o dP Obaldia;
('11ba - Dr. Gonzalo dP Quecada: l\afael :\Inntoro: ~)1r. "\ni1•nio González Lanuza:
R1?publica Dominicana - E.
•: . .Joubert;
I'1'1·1í - Dr. Eu/;!'enio Larrallure y Unánue; Dr. _\.ntonio

d d1• !1H E~tados Cnidos uo
.\mérica y e! de Chile:
De se ando que sus Países res pt-rtivos fueran •representados
•'11 la T1•rcera 1:on~rencia Inlt'rnacional _\.1rnw1icana, enviaron
ú l'lla. debidamP11te autorizado:;
para aprobal' la_-; recomenda ''iones, ·1·1>.-;oluci01w,;, convenriones y tratado~ que juzgare•1
útiles á los intereses de la _-\.mérica, ü los ~iguientes Sefiores
n,•Jt->gados:
Ecuado1· - Dr. Emilio _-\.révalo: Olmedo _\!faro;
P11rag11a11 - :\Ianuel Gondra:
.\.l'lsPnio L1ípez D1•coud: Gualli•'lto Cardús y HuPrta;
Bulivin Dr. _\lberfo Gu1i•"rrez: D!'. i:arlos Y. llüm1~ro:
Colombin - nafael G"ribe t :rilw: D1-. GllillPrmo Yalencia:
ffu11d11ms Fausto D:hila:
Prmamrí 1Jl'. J o~,; Domin-_c.:11 d•· Ohaldia;
/'11bn - l J1·. Gouzalo rle Que-ada: Hafat>l jfontoro: /Dr. An tnnio <~onzú!t•z Lumza:
H1•pubfi1'a Dnmi11ica11a - E.
r. Joubert:
Pel'lí - Dr. Ea!!·enio LarraJ;ure y Cnánue; lJr. _\ntonio

Desiring tliat iheir r€spective
countries should be represented at tlle Third International
American Conference_. sent, thereto, duly authorized to approve
the t'ICcommendations, resolutions, conventions and treatie,;
that they might deem convenient for tlle interests of Ame-·
rica, tile f'ollowing Delegates:
Ecuador - ·vi'. Emílio Arérnlo; Olmedo _-\.!faro;
Paraqua11 - :\fanuel Gondra:
_\1,senio Lôpez Decoud: Gualbe!'to Cardús y Huerta:
Bnlivia Dr. _\lberto Guti 1;1TPZ: Dr. Carlos Y. Romeiro;
rolombia-Rafae! Uribe UriJw; Dr. Guillermo Yalencia:
Hond11ras - Fausto Dávila:
Panamá - Dr. José Domingo de Obaldía;
Cuba - Dr. Gonzalo rle Que-.
•ada; Hafael :\Iontoro: :nr. Antonio González Lanuza:
Dominican Republic E.
e. Joubert;
Perú - Dr. Eugenia Larra)Jure y Unánue; Dr. Antonio

o>
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:lliiró Quesada; Dr. Cllariano
.Cornejo;
Salvador - Dr. Francisco A.
Reyes;
Costa Rica - Dr. Ascensión
Esquivei;

'.\li.ró Quesada; Dr. :\!'ariano
Coroejo;
·"'
El Salvador - Dr. Francisco
A. Reyea;
Costa Rica - Dr. Ascensión
Esquivei;

Esquivei;

Dr. Francisco Léon de La Barra; Ricardo •.\lolina-Hübbe; Hicardo García Granados;
Guatemala Dr. c\.ntonio
Batres Jáuregui;
Uruquay - Luís i\Ielian Lafinur: Dr. .\.ntonio l\:laría Rodríguez; Dr. Gonzálo Ramirez;
Arqentina - Dr. J. V. González; Dr. José A. Terry; Dr.
Eduardo L. Bidau;
.VicararJua - Luís F. Corea:

Dr. Francisco Léon de La Barra; Ricardo Molina-Hübbe; Ricardo García Granados:
Guatemala Dr. Antonio
Batres Jáuregui;
Urumiay - Luís Melian Lafinur; Dr. Antonio Maria Rndríguez: Dr. Gonzálo Ramírez:
J.. rqentina - Dr. J. V. González; Dr. José A. Terry; Dr.
Eduardo L. Bidau:
.Yicarauua - Luís F. Corea:

Dr. Francisco León de La Barra; Ricarrdo r.\Iolina-Hübbe; Ri-·
cardo García Granados;
Guatemala Dr. Antonio
Batres J áuregui;
Uruguay - Luís iVIelian Lafinur; Dr. ~\ntonio María Rodríguez: Dr. Gonzálo Ramírez;
Arqentine Republic - Dr. J.
V. Goillzález: Dr. José A. Terry: Dr. Eduàrdo L. Bidau;
.Vicaral]ua - Luís F. Corea:

Dr. Joaquim c\.upeJio Nabuco de
Arau,i o: Dr. Joaquim Francisco
de Assis Brasil; Dr. Gastão da
Cunha; Dr. .\.lfredo de l\Iorae3
Gomes Ferreira; Di1-. João Pandiá Calogeras: D1~. . \.maro CaYalcant i: Dr. .Joaquim Xavie!'
da Silveira; Dr. Joaó P. da
<~rui:a .l.. ranha: Antonio da Font L1U1'a .\avier;

Dr . .T oaquim Au[':elio Nabuco de
c\rau.i o: Dr. Joaquim Francisco
de .\ssis Brasil; Dr. Gastão da
Cunha: Dr. Alfredo ue l\forae~
Gomes Ferreira; Dr. João Pandiá Calogeras; Dr. .\maro Cavalcanti: Dr. Joaquim Xavier
Lia Silvei,ra; Dr. .Joaé P. da
Gra<;a Aranha: .Antonio da Fontoura Xavier;

Dr. Joaquim Aua:-;elio Nabuco de
Arauj o; Dr. Joaquim Francisco
de Assis Brazil: Dr. Gastão da
Cunha: Dr. Alfredo de Moraes
Gomes Ferreira; D['. João Paniliá Calogeras; Dr. Amaro Cavalcanti: Dr. Joaquim Xavier
da Silveira: 'Dr. Joaé P. da
Grac:a Aranha; Antonio da Fontnur·a Xavier:

\Villiam I. Buchanan: Dr. L. :3.
llmw: . \. .T. '.\fontague: Tulio

William I. Buchanan: Dr. L. S.
Ilo\\·c; .\ . .T. :\Iontague; Tulio

Estados Unidos do Mexico -

Estados Unidos do Brasil -

Est1u/os Unidos da America-'Yil! in m L Ducllanan; Dr. L. S.
;~,1\w: .\. .T. .\lontague; Tulio

Estados Unidos de México -

Estados Unidos del Brasil -

f>tados Unidos de America-

Miil'ó Quesada;
Cornejo;

Dr.

~fariano

El Salvador -

Dr. Francisco

Costa Rica -

Dr. Ascensión

A. Reyea;

United States of Mexico ~

United States of Brazil -

Cnited States of Arnerica -

.

...
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:.an'inaga; Dr. Paul S. Reinsch;
Y:in Leer Polk:
t'hilc - Dr. _\nselmo Hevi1
?,iquelme; Joaquin \Valker '.\Iar'ínez: Dr. Luís ),ntonio Ver~·a!'a: Dr. _tdolfo Guerrero;
- Os quaos, depois de terem
trocado as suas credenciae~
julgando-as em boa e devida
forma. convieram em erear uma
1~ommissão Internacional de Jurisconsultos. nos tormo3 sel:'.Ui1ntes:
~ ctrt.
!.º Crear-se-ha uma
Commissão Internacional de
.Jurisconsultos, constituída por
nm r0presentante de cada um
dos Estados ôignalarios. nomeado pelo seu respectivo Govrrno: essa Commissão será en •'anregada de preparar um Corligo ·de Direito Internacional
Privado o outro de Direito Internacional Publico. que regulem as relações entre os Paizes
da Ame:rjca. Dous on mais Go,·ernos poderão nomear. de ac·ôrdo. um só Representante. o
·:uai. em tal caso. só terá di:·ei to a um voto.
_\rt. 2.º A communicação das
'.l.omeações dos membros dessa
Commissão será dirigida pelos

L1rrina;:rn: Dr. Paul S. fieínsch:
Yan Leer Polk;
Chile - D1'. _tnselmo Hevia
Riquelme: Joaquim Walker IIIa.II'tínez: Dr. Luís :Antonio Vergara: Dr..tdolfo Guer1rero;
Quienes. después de haberse
comunicado sus plenos poderes
y encontrúdolos en buena y dehida forma. han convenido en
crear uma Junta Internacional
de Jurisconsultos. en 103 términos siguiontes:
_t1rt. 1.º Una Junta Internacional de .Jurisconsultos. que se
compondr>á de un Representante
por cada uno de los Estados sic:natarios. nombrado por 3U
respectivo Gobierno, se constituirá para tomar á su cargo la
preparación de un proyecto de
Código ele Derecho Internacional
Privado ~- otro de Dere<cho In11•:-nacional Público. que reglen
las relaciones entre las Naciones
de América. Dos ó más Gobi1•rnos pueden nombrar de acuerdo un solo Representante. e!
,~na! en este caso t~ndrá un
';oto.
.\rt. 2. º Las:>comunicaciones
,],• 1,15 nombramientos de los
miembros de la .Junta serán

Larrinaga; Dr. Paul S. Ileinsch;
Van Leer Polk:
l]hili - Dr. ctnselmo Hevia
11.iquelme: J oaquín Walker l\Iartínez: Dr. Luís .\ntonio Vergara; Dr. Adolfo Guerirero;
\Vho, after having communi'cated to each other their respective full pmwrs and found
them to be in due and proper
form. have agreed to establish
an iri.ternational Commission of
Jurists, in the followínfl' terms:
Art. 1. There shall be established an international Commission of Jurists. composed of
i>r1e representativc from each of
t he sig-natory States. appointed
]Jy their respective Governrnents. \Yhich commission shall
meet for tl10 purpose oJ preparini:r a d'l'aft of a Code of
PriYate Tnt0rnational Law and
l}ne of Public foternational Law.
r,-:gulat.ing" the relations between
the :\"ations of America. Two or
more Governments may appoint
a single representative, but such
c'epresentative shall have but
, 1ne YOte.
.trt. '2. :'fotice of the appr1intment or the membres of the
•~1}mmission shall be addressed

Gowrnos, que adhcrirern á pre.,,;ente Convenção, ao dos Estados Unidos do Brasil, o qual
tudo disporá, do modo que ,julgar conveniente, para que se
realize a primeira sessão. _\s
nomeações serão communicadas
ac Governo dos Estados Gnidos do Brasil antes do dia 1 de
:\bril de 1\JO 1.

dirigidas por los Gobiernos que
"l' adhieran á la presente CnnYención, ai de l'bs Estados Unidos de! Brasil, él que vodrá
disponer lo conveniente para
que se verifique la primera
SPSiÓil.
Estos nombramicutos WI"Ún
romunicados ai Gobiemo 1fr los
E,;tados Cuido:;; dei Brasil antcs del 1º de _\bril t!c 1901.

,Art. 3." e\.. primeira r••união
da Commissão r1•alizar-se-ha
na ciuade do Rio Je Janeiro. no
correr Jo anuo Je 1 \JOI. e a
Commissão se considerarú constituida quanuo ··~tíyerem reunidos o,; Repre,;entant<'s de
cloze. pelo menos. dos E,;tados
s ignatarios.
A Commissão designará as
da tas e logarPs 1 las r1•urnoes
~eguintr.-;, sempn· que a data
ria terminac:ãn dos ~··us trabalhos pcrmitta t•11m111unicar aos
Governos algum dos p1·njpctos
;idoptado~. on 1iartes intPgran1PS dos nw.smos. um anno. pulo
menos. antes da data q1H' f{)r
dt'si:.rnada para a IJuarta (onf1Tencia Internacional c\meri•?ana.

.\rt.. 3 .'' La primera reuniôn

ul'

la .Junta Sf~ realizará Pll la
ciudad ele Rio Je Janeiro Pll
d transeurso dd aiío l\Jni. \,,. considerar:í constituida cnan·~
tio se llallen reunido~ los lli·rresrntanles dr doce, por ln
1111_•110.-;, de 10:0 'E..3tados signatarios.
La misrna .Junta designarú
las feu has y lugares de sus re1:ni01ws
posteriores. siPTilJH'e
que l:'l plazo rir• la última 1w1·mita eomunic:ar ;í Jus 1~obii>t'11os alguno dP ln.-; pro:n•ctos
i'<lllduido,_, i'1 f>artl'S impO!'tallt1•s dP lo~ mi,;tntb~ un aiío. !)Lll'
liJ menn,;, antes dP la fPrha qttt~
'" rl<'si/,rnar para la t :11arta
1:1)11ft•rc11c.ia Internacional c\rnr:>ricana.

lJY the GoYermnenls adhering
1o this Couvention, to the Gowrnment o1' the Gnited States

of Brazil. \Yhich shall take the
L<'cessary steps for the holding
of the first mceting.

:\"o tice of these appointments
the
Stati•s of Brazil before ,\pril lst,
~hall bc communicated to
<~oyernment of the United

1901.

c\rt. 3. The first meeting of
Cornmission shall be held
i1c the City of Rio de Janeiro
during the ~·rar 1907. The pre"''nee nI at lrast twelve of the
l'<:pt·cscntatin>:i of the signator:-· Statrs :<hall bl' necessary for
lhe nr;ranization oI thc Commissinn.
~aid Commission shall desi;::nate thr time and place for
-ulHNIUent ~rssions, provided,
l!íl\\'P\'rr. that suffirient time be
a llowrd from tlw date of the
l'inal mPeting to permit of the
,t;tJmissinn tn thr signatory
;-;tatP:-; ílf ali drafts or ali imp1>1'lant portions lllt'rrof at least
,,1H· '"''ªl' bdorP thP date fixed
fnr t lt1• Foul'ih International
_\merican Conference.
~a id

.\l't. í.º l"ma yez reunida a
.ummissiio. com o oLjeclo de
:rganizar-se e distribuir o trniiall10 !l"los sPus membros. poderá diYirlir-se em duas Cumrni,sôP~ differentes, que sr~ enLarreguem : uma. de preparar
<J projecto do Cocligo de Direito
fo t emacional PriYado, e a outra. ciP preparar o ele Direito
Intemacional Publico, deYendo
as duas fnnrcionar .wparadarnente. até a terminação cio seu
mandato. ou segundo a clausula final do art. 3º.
.\mLas poderão solicitar dos
(;,oyerno·s o auxilio d1~ t»'ipc•: rnli~tas para determinados e-;tudo,;;_ para mais rapido e efiicaz preparo dos projecto,;;,
)'ndendo fixar prazo razoavel
lJara a .-ua apres1•ntação.

dos comisirmcs di:iintas que S•'
n1;upen: la una de preparar d
J·l'OYecto de Cücligo de Ucrcc!io
Internacional PriYado '" la .-1tra
dei Derccho lnternaci1:mal 1'1ílil ieo. dl'bit•ndo i•n e~t e e aso
prnceder si paradamente hasta
la terminaciún de su mandato.
" en la forma de Ia clúusula
final drl artículo 3".
Cna y otra L'Omisión pw:di n
recabar de lo;; Gobicn10s la ad ·
."l'.l'ipción de peritos i•speciales
11ara determinados ··~tudios. Pll
\isla de Ia m:ís prnnta ~· d'i1·az lPrminacicín de ~us proye"t os. pudiPndo fiiar plazos ramnahlPs para s11 presrnta1·i1'1n.

.\rt. :>.' Cum n fim rli di'ler:1ünar as materia~ que devem
_,,,. comprehPndidas nns pro,ie·tos. a Terceira Confi reneia In«:·rnacional .\mericana recom-

.\l'f.. :>. ' l~on rol nll.i do ,J,• d•·: ,.,,minar la.~ mat1•ria., que ,],._
]11•11 comprende11 lo,; pro~-r·ctos.
i~' T1•1·cpra (nnterencia Intn;wcional .l.mericana rccornienda

1

1

.\rt.

í. ' l1eu11ida la .Junta.
oJJjedn "" organizarse ,\·
di.3trilmil' i•I t ralJajo 1•11trc~ "1.l'
miembros. podrá JiYidirs1· •:li
<'Oll

1

1

_\rt. í. Said Commission,
atter haYing rnet for the purr•ose of organization anrl for the
distribution uf the work to the
members thereof. may diYide
itself into t\YO distinct rnmmittces. one to considcr the preparation of a draft of a Code
ut' PriYate International Law,
and thP other for the preparation of a Code of Public International La\Y. In the eyent
of such diYision being made,
the commit.tPes mnst proct~ed
s1•parately until they conclude
tl1eir dntif·~. or also as provid1·d in the final clau·se of acticle thrce.
ln order to i•xpedite and ini'ri>asP thP f't'i'iriPnCY of this
"·ork. lrnth committees may reqw·~t tlw GoYernments to as" ign i•xperts for the eonside1-c.t inn nI es1weial topics. Both
1•nmmitlPcs shall also haYe lhe
1111wPt' to ddPrmine lhe period
\Yitilin \Yllid1 rnch special rc: 1nrts ,;;hall Ili• p1·esented .
.\ rt. 5. In order to deterlll iw• tht' sub.iects to be includ«d '"ithin the scope of the
\\nrk nf the 1:nmmis3ion. the
Third International Confercnce

Plenda ás Commissões que de
vreferencia prestem attenção
z.os principias e pontos que tenham sido objecto de accórdo~
uniformes nos Tratados e Convenções, e nos quaes exista conf crmidade entre as leis nacionaes dos Estados da America,
e especialmente que tenham em
c:onsideraoão os Tratados de
:'l~ontevidéo de 1889, ol!I proicctos adaptados pela Segunda
Conferencia Internacional celelJrada no Mexico em '1902, e os
debates a que elles deram ori.c:·em, e todas as questões que
"i~nifiquem um progresso ju:·illico effectivo. ou tendam á
.:'liminação de desintelligencias
ou conflictos entre os paizes
:tmericanos.

a las Gomisiones que presten
atención prefer@illte á los principios y puntos que lrnyan sido
objeto de acuerdos uniformes
en los Tratados y Convenciones,
y en que exista conformidad
1_mtre las leyes nacionales de
los Estados de América, y especialmente q u e tengan en
1_ uenta los Tratados de ,\fonte\ ideo de 1889, los proyectos
:1dontados en la Segunda Conr'u'éncia Internacional celebra1:a en :\léxico en 1002, y los deLates à que unas y otros die'.'1m lugar, y demás cuestiones
iue importen un progreso .iurídico eí'ectivo, ó que tiendan
:1 la eliminación ele causas de
i!esinteligencias. ó conflictos
entre aquellos mismos Estados.

.\rt. Li.º As despeza~. que
·•crnsionar o preparo dos proi 1~ctos. i ncluidas as que se fi7.E:rem com os estudos techni,'1\S necessaríos. de accórdo com
art. -íº. ficarão a cargo dos
Cstar!ns -;i:.:natarios. na mesma
··rrna e rroporqiio estabelecii:1s 11:\l'a a manulen~ão ela :3e-

c\rt. l'•. º Los gastos que demanc!e la preparación de loa
r'rnvrctos. inclusiYe los de los
:,~hiclios técnicos '.lUe se requi: :1°sen. de acuerdÕ con el artí,·nlo í''. .'1~1·àn abonados JJOr to<\11s los Estados sig'natarios en
la misma proporciÜn y forma
·stableciclas para 01 sosteni-

recommends to the Commissions that they give special attention to the subjects and
principles which have been
agreed upon in existing treaties
and conventions, as well as to
those which are incorporatec
in the national laws of tht
American States and furtherrrore recommends to the special attention of the Commission the Treaties of '.\Iontevideo
of '1889 and the debates relating thereto, as well as the pro.i ets of conventions adopted at
the Second International Conference of the American States
held in ~Iexico in 1902, and the
discussions t hereon; also all
other questions which give
promise of juridical progress,
or which tend to eliminate the
causes of misunderstanding or
conflicts between said States.
_\rt. 6. The expense incident
to the preparation of the drafts,
includin!2: the compensation for
technical studies made pursuant tri article four. shall be
defr::tJyed by all the sig:natory
States in the proportion anel
form established for the support of thc International Bu-
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'l'f~taria Internacional das Re·.iulJlicas .\.mericanas. em \Vashington. com excepção dos hoaoi·arios dos Membros da Comrnissão. que serão pagos pelos
1~overnos que os tenham nomeado.
Art. 1. º .\. Quarta Conferen~ ia Internacional ..\mericana far:\ constar de um ou mais trai &dos os principias sobre os
,iuaes se firmar accàrdo, proJT1ornndo a adopção e ratificar:ão desses tratados pelas na<;ões da America.

:nienío de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas. de \Vashington. '~on
·~xcepción de honorarios de los
jjiembros de la Jt:nta, lque serán pagados por cada Gobierno
á los que hubiese nombrado.
Art. 1. º La Cuarta ConfeJ'(:Ilcia Internacional Americana
hará constar en uno ó más trair.dos los principias sobre los
cuales se obtuviere acuerdo,
procurando su adopción y ratificación por las Naciones de
.\.mérica.

.\.rt. 8. º Os Governos que
retificarem a presente Conven1;iio communical-o-hão ao dos
Estados Unidos do Brasil. afim
.:!E que este o communique aos
dos outros por via diplomatica,
fazendo essa communicação as
yezrs de troca de ratificações.

.\.rt. 8. º Los Gobiernos que
tc:ngan á bien ratificar la presente Convención. lo harán saber ai de los Estados Unidos
ilcl Brasil á fin de que ciicho
nobierno lo comunique á los
demás por la via diplomática.
lrnciendo este trámite las veces
de canje.

Em fé do que os PlenipotenD«legaclos assümam a
;)resPnte Cnnvencão. que leva
~pposto o .'ello da
T0rceira
(;,nferencia Internacional Ame:';cana.
Feito na cidade do Rio ele Ja-

"En fo de lo e.uai. los Pleninotenciarios y Delegados firrnan la presente Convención. y
r·onen rn ella e! sello de la Torcera Conferencia Internacional
Americana.
'
Hecho en la ciudad de Rio

0iario~ P

reau of the .\.merican Republics, of Washington, with the
exception of the compensation
of the members of the Commission. whi-ch shall be paid to the
reprnsentatives by their respective Governments.
.\rt. 7. The Fourth International Conference of the American States shall embody in
one or more treaties, the principies upon which an agreernent may be reached, and shall
cndeavor to secure their adoption and ratification by the
:'-.:ations of America .
.\rt. 8. The Governments de-'iring to ratify this Convention,
~llall so advise the Government
nt the United States of Brazil,
in order t.hat t he sai d Governrnent ma:v notify the other
1";,-1yernments throui:rh diplomatic channels. such action taking- tlle placc oi' an exchamge
·1f X otes.
Tn tcstimony whereof the
Plcnipotentiaries and De!egates
have signed the present Connntion. and affixed lhe Seal
o:'.' the Third International
.\merican Conference.
.\Jade in thc city of Rio de

>
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:1eiro, aos Yinte •' Ires dias do
rnez de Agosto de mil noven•rltos e seis, em portuguez,
liespauhol e inglez. e depositado na :::iecl'etaria das Relações
Exteriores do Gon~rno dos Estados Unidos do Brasil, afim
de que daqui se Pxtraiam cópias certificadas. que serão enYiadas a cada um dos Paizes
·' ignatarios.
PELO EQU.\DOR - Emílio .\.révado, Olmedo Alfaro.
PELO P.\RAGU.\ Y .\Ianucl Gonrlra. Arsenio López Decoud,
Cluallrnrto Cardú~ y Huerta.
.\lberto Gutiérrez. Carlos Y. Romero.
PEL.\ Co11011rnr.\ Rafael Uribe
Uribe. Guillermo Yalencia.
Prrn HoNDUIL\S - Fausto Dá' ila.
l 'oH P.\N.DL~ - .José Domingo
dP Obaldía.
PEL.\ HEPt:BLIC.\ DE CcB.\- Gonzalo dP Quesada. Rafael i\lon!nro. .\ntonio <;onzález Lanuza.
T'EL.\ Bm.I\"l.\ -

ri l·~L.\

n[[>l'nLIC.\

DO.'llINICA:>IA...::

Emílio C .•Joubert.
;'1:uo Prnú - Engenio Larra-lmre y Unánue, "\.ntonio .\firó

ilL Janeiro. i.'l dia Y•'ÜÜP ln's
·k A,i:!'osto de n~il noYecientos
,;eis, l'l1 espaüàt, portu.gués 1S
iuglés. y depositado cn la Secretaria de Relaciones Exterio11•s tlt>l Gobierno de los Estados Cuidos de! Brasil, á fin dP
que se saquen copias ccrtifica1 las para enviarias por la Yia
diplomátira ú cada uno de lo~
Estados s i~natarios.
PnR EL EcÚ.\DUR - Emílio .\r"•Yalo. Olmedo .\.!faro.
P1m EL P.\IL\UU.\Y- .\1anue1
frt!llllra . .\rsenio López lkcoutl. Gnalberto 1:ardús >
Huerta.
P1m BüLIVI.\ - .\.lberto Gutiérrez. Carlos Y. Hmne1·0.
l'nR Cor.0::1IBL\ - Rafael !Jribe
Uriht'. <+uillermo Yalencia.
POR
HoNDllR.\6 - Fausto Dávila.
Pml P.\:'\.\.'IL\ - .Jo;;1' iDomingo
rk Olialdía.
P:m Cr.·B.\ - <+onzalo de Quesada. Hafael .\Iontoro. _\.ntonio
1;,1nzú!Pz Lanuza.

"

no::111N1C.\:'\.\
Emiliu C. .J oubert.
p, •ft EL P1mi'· - Eugrnio Larralmre y Cnúuue, -~nlonio :.\Iiró
PnR

-

L.\

ílEPl'RLll:.\

.J:meiro. thc l\wnty-t:hircl daiy
of August, nineteen ltundred
and six. in English, Portuguese
anel ::'panish. and deposited
\vith the Secretary of Foreign
c\.ffairs of the United States of
Brazil, in order that certified
copies thereof he made and
sent through diplomatic chanuels to the signatory States.
FoR Eu:ADOR - Emilio ..\.révalo. Olmedo ..\.!faro.
FuR P.\HAl>C.\ Y - .\lanuel Gonrlra. .\rsenio López Decoud,
Gualberto Cardús y Huerta.
FoR Bnu\u - Alberto Gutiérrez. Carlos Y. Homero.
FoR COLO:l.l.BIA - Rafael U:ribe
T..:ribe. Guillermo Yalencia.
FoR Ho:>1DUR.\S - Fausto Dávila.
FoR P \X nrA - .Jnsé Domingo
de Obaldía.
FOR Cr.:BA - Gonzalo de Quesada, Hafael .\Iontoro, ..\.ntonio
González Lanuza.
FOR THE

DO::III:'>!C.\:>I HEPUBLIC

- Emílio C. .J ouhert.
FOR PERU - Eugenio Larrabure y Unánue, .\.ntonio Miró

Quesada. :\!ariano Corne.io.
PELOS EsT.\'DOS Tj:-;mos DO BruSIL -Joaquim ..\'urelio Xabuco de Arau.io. Joaquim
Francisco de ..\ssis Brasil.
Gastão da Cunha .•.\lfredo ele
'.\Ioraes Gomes Ferreira. João
Pand!á
Calogeras. "\maro
tGava1canti. Joaquim Xavier
da Rilveira. José P. da Graça Aranha. Antonio da Fontoura Xavier.
PELO SALVADOR - Francisco )L
Reyes.
PoR CosT.\ R1c.\ - ..\scensión
Esquive!.
PELOS ESTADOS L:\JDOS DO :\IEXICO - Francisco León de La
Barra. Ricardo .\Iolina-Hühbe, Ricardo García Granados.
PoR GL'.\'I'El\L\L.\ - .\ntonio Batres .J:íuregui.
PEL.\ REPVBLIC.\ 0llIEN'l'.\L DO
FRUGUAY- Luís :.\folian Lafinur . .\ntonio 'llaría Hoclrígucz. Gonzalo Hamírez.
PELA HEPl'BLIC.\ .\11.GENTIX.\ .T. Y. González. José ..\. TerlT, Eduardo L. Binau.
PoR :\w11uGl.'.\ - Luís F. Corea.
PELOS EsT.\DOS Cxmos DA .\.\IE-

Quesada. :\!ariano Corn(>j o.

l'cm LO:-i EsT.rnos Cxrnos DEL

BR.\SIL - Joaquim ..\urclio
Xabuco ri<: .-\raujo. Joaquim
·Francisco de •.\ssis Brasil.
Gastão ria Cunhã, c\lfredo de
.\Ioraes Gomes Ferreira. João
Pandiá Calogcras. Amaro Cavalcanti. Joaquim Xa\'ier ela
Ril\·cira. José P. da Graça
.\ranha .•\ntonio da Fontoura
Xavier.·
PoR EL ~.\LY.\DOR - Francisco A.
Reyes.
PoR c:osT.\ Rrc.\ - ..\scensiún
fE1s,quivcl.
P:ort Los EsT.1nos T~xrnos DE
:\IÉx1co - ·Francisco León de
La Barra. Ricardo .\IolinaHübbe. Ricardo García Granados.
PoR Gr.:_\TE.\L\L.\ - .\ntonio Batres .Táuregui.
Porr r~~ HEPÚBLIC.\ Onrn:\T.\L DEI.
Cn1;ra-.1Y- Luís !\felian Lafinur, .\.ntonio .\Iaría Rodríguez. Gonzalo Ramírcz.
Pnit u REr>(BLIC:.\ .. \wrnxTJX.\
- .r. Y. González. Jmé ..\.
TerrY. Eduardo L. Bidau.
Port .\1c:.\1urw.1 - Luís F. Corea.
POR LOS EsT.\DOS Cxrnos DC

Quesada. :\!ariano Corne.io.
UXITED STATES OF BR,\ZIL - Joaquim Aurelio :'íabuco de Araujo, Joaquim
Francisco de Assis Brasil.
Gastão da Cunha. Alfredo de
:\Ioraes Gomes Ferreira, João
Pandiá Calog:eras. Amaro Cavalcanti. Joáquim Xavier da
Silveira. José P. da Graça
IA:ranha. c\ntonio da Fontoura
Xavier.
Fort EL S.\LV..\.DOR - Francisco
A. Reyes.
FOR COSTA RicA-Ascensión
Esquivei.
FOR THC U:\ITED ST.\TES OF 'l'IEXICO - Francisco Lrón dr
La Barra. Ricardo .MolinaHübbe. Rirardo García Granados.
FoR Gl'.\TE:\L\L\ - Antonio Batrrs .J;íurrgui.
FoR CncGc\y - Luís ~Ielian
T.afinnr. .\ ntonio 'C\Iaría Rodríg:urz. Gonzalo Ramírrz.
POR THE

·FnR THE .\!lGEXTJXE flEPL'BLIC'.

- .r.

Y. González. José A .
TrrrY. Eduardo L. Bidau.
FoR X1c:.mAGT".\
Luí~ F. Corea.
FOR THE C:\ITED ST.\TES OF
1-

RICA - William I. Buchanan,
L. S. Rowe, A. J. Montague,
Tulio Larrinaga, Paul S.
Reinsch, Van Leer Polk.
Plru) CHILE - Anselmo Hevia
Riquelme, Joaqufn Walker
Martínez, Luís Antonio Vergara, Adolfo Guerrero.

AMÉRICA - William I. Buchanan, L. S7 Rowe, A. J.
Montague, Tulio Larrinaga,
Paul S. Reinsch, Van Leer
Polk.
PoR CHILE - Anselmo Hevia
Riquelme, Joaquín Walker
Martínez, Luís Antonio Vergara, Adolfo Guerrero.
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DE DEZEMBRO DE

AMERICA - William I. Buchanan, L. S. Rowe, A. J.
Montague, Tulio Larrinaga,
Paul S. Reinsch, Van Leer
Polk.
FoR CHILI - Anselmo Hevia Riquelme. Joaquín Walker Martínez, Luís Antonio Vergara,
Adolfo Guerrero.
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a ConHmçào t:oncluida Lo l\io do Jancii'o a ~J do agosto do HJOô entro o B1·azil e dive1·sas RepuUlica.s::.Ame~icana.s,
fixando as condições dos cidn.rláos nnluraiizados qne rrnc,vrim a sua re7-!dencia no paiz do Ol'igem.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Tendo sanccionado pelo decreto n. 2. i Li, de 8 de outubro de Hl09 e ratificado a resolução do Congresso
Nacional do dia anterior, que approvou a Convenção coucluida no Rio de Janeiro a 2:3 de agosto de i906 entre
o Brazil e as Republicas Americanas do Equador, Paraguay, Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá., Cuba,
Perú, Salvador, Costa Rica, Estados Unidos do Mexico, Guatemala, Uruguay, Argentina, .\licaragua, Estados Unidos da America e Chile, lixando as condições uos cidadãos naturalizado> ouCJ renovam a sua reóidencia no paiz dCJ origem:
Decreta que a mesma Convonl;fto seja executada e cumprida tflo inteiramente como nella se contém~
füo de Janeiro, 6 de dezembro de 1'Jl1. '.)0° da hlliêpendencia e 23° d:t Republica.
llERMES

R.

DA Fo;,sEcA.

Rio-Branco.

CO:\TVENÇÃO

CONVENCióN

CONVENTIO:\T

FIXA:\"DO A CONDIÇ,\O DOS CIDA··
DÃOS N,\TURALIZADOS QUE RENOVAM A SUA RESIDENCIA NO
i'A!Z DE OIUGE;\1

QUE PI.TA LA CONDICIÓ:\" DE LOS
CIUDAD ..\NOS
XATU!lALIZADOS
QUE RENUEVAN .'1U RESIDENCIA
EN EL PAIS DE SU ORIGEN

Suas Excellencias os Srs. Presidentes do Equador, do Paraguay. da Bolívia. da Colombia,
de Honduras, do Panamá, de
Cuba, do Perú. do Salvador, de
Costa Rica, dos Estados Unidos
do ?lfexico. de Guatemala, do
l.Truguay, da Republica Argentina, de ,'llicaragua, dos Estados
Unidos do Brasil, dos Estado.>
Unidos da America e do Chile:

Sus Excelencias el Presidente de! Ecuador. el dei Paraguay, e! de Bolivia. e! de Colombia. el de Honduras. el de
Panamá, e! de Cuba. el dei Perú.
el de! Salvador, el de Costa Rica. e! de los Estados Unidos de
'.\[éxico. el de Guatemala, e! dei
Uruguay, el de la República
c\rgentina, e! de Nicaragua. el
de los Estados Unidos dei Brasil, e! de los Estados Unidos de
América y e! de Chile:
Deseamdo que 3us países
respectivos fueran representados en la Torcera Conferencia
Internacional . \mericana, enYiaron á ella. debidamente autorizados para ap:robar las recomend&ciones,
rcsoluciones.
ronvenciones y tratados que
juzgaren útiles à los intereses
ele la América, á 103 siguientes
sefíores Delegados:
Ecuador - Dr. Emilio Arévalo; Olmedo Alfaro;

ESTABLISHING THE STATUS OF NATURALIZED CITIZENS WHO AGAJN
TAKE UP THEm RESIDENCE !N
THE COUNTRY OF THEIR ORIGIEN

Desejando que os seus respe-ctivos paizes fossem repcresentados nn Terceira Conforencia
Internacional Americana. a c!la
enviaram. devidamente autorizados para approvar as recommendações. moções. convenções
e tratados que julgassem uteis
aos interesses da Ame:rica. o,;
seguintes Senhores Delegados:

Equador - Dr. Emilio Arévalo: Olmedo Alfaro;

Their E:'\Cccllencies. the Presidents of Ecuador, Paraguay,
Bolivia. Colombia, Honduras,
Panamá. Cuba. Peirú, E! Salvador, Costa Rica, the United
States of :wexico, Guatemala,
Uruguay, lhe Argentino Republic, :\Ticaragua. the United States of Brazil. the United States
of America and Chili :
Desiring tnat their respective
c:ountries should be represented
at thc Third International Ame ..
r"ican Cornference. 3ent. thereto,
duly authorized to approve the
recommendations. resolutions.
conv.entions and treaties that
t.hey might deem convenient fo:>
the interests of America, th8
following Dele!!af P~:

Ecuador - Dr. Emílio Aré valo; Olmedo Alfaro;

Paraguay - .\Ianuel Gondra;
A:Iisenio López Decoud: Gualberto Cardús y Huerta:
Bolívia - Dr. Alberto Gu tiérrez; Dr. Carlos V. Romero;
·Colombia-Rafael Uribe Uribe; Dr. Guillermo Valencia:
Honduras - Fausto Dávila;
Panamá - Dr. José Domingo de Obaldía;
Cuba - Dr. Gonzalo de Quesada: Rafael Montoro: !Dr. Antonio González Lanuza:
Perú - Dr. Eugenio Larra-burn y Cnánue; Dr. _\.ntonio
Miirló Quesada: Dr. 1.\I'ariano
Cornejo;
Salvado1· - Dr. Francisco A.
Reyes:
Costa Rica - Dr. Ascensión
Esquivei:
Estados l.:nidos do Jlexico Dr. Francisco León de La Barra: fü.cai11do 1.\l'olina-Hübbe: Ricardo < •arcía Granados;
Gnatemala Dr. _\.ntonio
Batr·ps Júuregui:
Uruouau _:_ Luís :.\Ielian Lafinur: D!'. ;\.ntonio María Rodriguez; Dr. Gonzalo Ramírez;
Ame11tina Dr . .r. V. González: Dr . .José A. Terry; Dr.
Eduardo L. Bidau:

Pai·au1wy :.\!arruei Gondra:
"\usenio López Decoud: t*ualberto Cardús y Huerta:
Bolivia - Dr. ~\.lberto Gutiérrez: Dr. Carlos V. Romero:
Coloinbia-Rafael Uribe U:·i..:.
be; Dr:. Guillermo Valencia:
Hondnras - Fausto Dúvila:
Panamá - Dr. José Domingo de Obaldía;
Cuba - Dr. Gonzalo de Quesada: Hafael i\Iontoro: iD1'. c\.ntonio González Lanuza.
Perú - Dr. Eugenio Larralmre y Unánue; Dr. _\.ntonio
.\hr•ó Quesada; Dr. 1.\l'ariano
Cornejo;
El Salvador - Dr. Francisco
A. Reye3;
Costa Rica - Dr. Ascensión
Esquiwl:
Estados Unidos de México Dr. Francisco León de La Barra: füra1,do L\Ilolina-Hübbe: Hicardo <iarcía Granados:
Guatemala Dr. _\.ntoni .J
Eatres Jáuregui;
Cn1mw11 Luís .\Ielian La finur: Dr. _\.nto:aio .\Iaría R.oclrümez: Dr. Gonzalo Ramírez:
.4.1·ae11tina - Dr . .J. V. Gonzálrz: Dr. José _.\., T"rry; Dr.
Eduardn L. Bidau:

PmY1q1w11 .\Ianue 1 Gondra;
A11se11io Lúpez Decoud: Gualberto t :ardús Y Hucrta:
Boli1:·ia - br. Alberto Gutiérrez; Dr. Carlos V. Romero;
Colombia-Rafael Uribe Uribe: Dr. Guillcrmo Yalencia;
Honduras - Fausto Dávila;
Panamá - Dr. José Domingo de Ohaldía;
Cuba - Dl". Gonzalo de Quesada: HafaPI .\lontoro: ür. Antonio Uonzález Lanuza:
Peni - Dr. Eug·enio Larra-lrnrc ~- G nánue; Ür. Antonio
.\Hró l)uesada: Dr. c\l'ariano
iCorne.io:
El Solrndo1· - Dr. Francisco
A. Rcye:o:
Costa Rica - Dr. Ascensión
Esquinl:
1.;nued States of Mexico Dr. Francisco León de La Barra: Ricardo .\lolina-Hii!Jb1~: Ricardn García Gl'anados;
(;uatemala Dr. ~\ntonio.
Batres Jáuregui:
[:1·11q1wy Luís .\Ielian Laf'inur: D1'. _\.ntonio .\laría Rodriguez: Dr. Gonzalo Ramírez;
J.roentine Republic - Dr. J.
V. González: Dr ..José ~\. Terry; Dr. Eduardo L. Bidau:

Luís F. Carea;
Estados L-nidos do Bl'asil Dr_ Joaquim _\UJ1•Plio :\Tabuco de
,\raujo: Dr. J naquim Francisco
de Assis Brasil; Dr_ Gastão da
Cunha: Dr. "\Jfredo <11: :\Joraes
Un1nrs i~--errcira: D11· . .João Pandiá Calogeras; Dr_ _\maro CaYalcanti:- Dr . .Joaquirn XaYiCl'
da Silwiira: 'Dr_ Jos1·· P _ da
nral;a _\ranha; Antonio da Fontoum Xavier:
Estados UIÍ idos da A.merica\Villiam I. Buchanan: Dr. L. S.
llmw; , A. J. :.\Iontague: Tulio
Lal'rinaga: Dr. Paul S. Reinsch;
Yan Leer Polk;
Chile - Dr. _\nselmo Hcvi3
Hiquelme: Joaquín \VpJke1· \lartínez: Dr_ Luís _\ntonio Y crgara: Dr. Adolfo dueJ:Yrero:
Os quaes. depois dP te.rem
trocado as suas 1-redenciaes.
inlgandn-as em b(la r· devida
f(,rrna. 1·onYiPram em fixar a
cundit:ãn dos cidadãos naturalizado~ 1Jlll rennYam a sua residf'lll' ia nn paiz rl1• origem. nos
l 1 rmns ,;e;.rnin tes :
.Ylcamrnw -

':;:

t

['.=

,;_

6

i

_

'<
g,

~

1

"'

o

Art _ T. Quando um cidadão
nato dr> qnalquer rins Paizes que

.\"icw·wJua - Luís F. C:11rea:
Estados C11irlos d'!l llmsil l>e ..Joaquim .\urelio .\'aliuco iJ:·
_\raujo: Dr. Joaquim Franri~co
1k ..\ssis Brn:iil: l)r. tiastão da
Cunha: D!' . . Ufrf>do dr• .\lurne:'
i 11111w~ F1'rTril'a: D1-. Joiio Pa11diü Calog-era": 1Jl'. _\mai·n 1:aYakanti: 1Jr. .Juaquim .\aYie1·
ria ~ilYei'l'a: 1D1· . .Jo.;1:· l'. dn
1iraça _\ranha: ..\ntonio da J<'on t rmm Xa \. if•r;

Estorlus C11idus de A.11wriN1--\\-illiam 1. Hucllanan: l.>l'. L :-: .
l\o\YP: . \.. .J. _\lontagu": TuLo
J .;wrina:.:-a: D1· _ l'aul ~- H"insr·h:
Yau LPer Polk;
l'hile Dr. _\nselmo lfrYi'l
n iq1wlme: .foaquin \\·alkel' '-"lart inez: Dr. Luís _.\ntonio Yeec:ara: Dr. -~dolfo G11e1,rero:
Quil•nes. 'lespués dP halJer-~1·
1·,,municadn ~us plenos pnderP"
.'· <'l!Crmtrüdnlns "il lmena ~- rl1•l1ida f11rma. lrnn conYenirlo cn
1iia1· la conclü·i1.111 d" los ciu.Jaclanos naturalizadns qur rern11'Yan ,;u rPsiil1•ncia t'll PI paí"
dP oril!Pll. 1•11 lo.; términos sic.:11 i ('llÍ PS :

_\rt. I. Si un ciudadano na1irn de cualquiera dr· lo" pai-

.Yicw·aqiw - Luís F. Corea:
Cnitcll Statcs of' Bmzil
Dr. Joaquim Aurclio .\'aburn d•'
_-\.raujo: Dr. Joaquim Franci~t·u
de A~sis Brasil: Dr. <.Jastão da
Cunha: D!'_ .\lfredo de .\Iorae"
(:ornes .F1!1Teira; lJ,r, João Pa11diú Calog1•1·a~; JJr. .\.maro CaYalcanti: Dr_ Joaquim XaYie1·
da SilYei1ra: De. Jo:;(" P. da
<:l'aça .\ranl!a: "\ntonio da Fon1oura XaYi el';

C11ited St11tes o( A. m.erica \Yilliarn I. Bue!Janan: lJ!'. L. S.
l',mYP: . \.. .J. .\lontague: Tulin
Ja11rinaga: Dr_ l'aul S. H1•insd1:
Yan LPrr · Polk:
l'hili D1·. _\u,rlmo IfrYia
n iquelmr: .Toaquín \\'alkl'l' .\Ial'tínez: Dr. Luís _\ntonio Verc:ara: J )!". .\rlolfo Gm•1•ri~ro:
- \\'hn. al'ter lrnYing rommuni··atrd: to each other th:eir res! 11·ctiYe full pmYPrs. and found
l 1!1•m to IJe in r!ue anrl propPr
i'11rm. ha\·I' ag1·re1I. t.n e1•lrbrate
a Conw•ntion 1·~tabli<hing- thr
-latu" llt' naturalizPd <"iÍizens
\\·IIo again takc up tl1PiJ' rPsi1i1mcc in thc ronntr~- nt' their
origm. in thr fnllmYing trem;;:
_\.rt. L If a ritizrn. a natiYe
of any of thc countries signing
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assignam a presente Convenção,
e naturalizado em outro delles.
renovar a sua residencia no
paiz de origem, sem a intenção
de regressar áquelle em que se
tiver naturalizado-, será. considerado como tendD reMsumido
a sua originaria c1ualidade de
e ida dão e como tendo renunciado á quantidade de cidadão adltuirida com essa naturalização.

:;es firmantes de la presen.te
Com:ención. y p.aturalizado en
otro de éstos, rrnovase su residencia en el país de su ori~en. sin intención de regresar
a aquel en el cual se lrnbiera
i~aturalizado,
se considerará
liUe reasume· su ciudad~nía odµinaria. y que renuncia á la
ciudadanía adquirida por dieha
uatmraiizaeión.

c\rt. II. e\ intenção de não
regressar será presumida, quando a pessoa naturalizada residir no µaiz de origem por mais
dt> dous anuos. Porém essa presump~ão poder•ú ;:er rlestruida:
por prova em contrario.

.\rt. II. La intención de nu
1·l'gl'e"ar se presumirá cuandu
la 1wrsona naturalizada resida
.. 11 el país de su origen por más
d•· d'·'" aüos. Pero esta pre,;1meiún podrá ser destruida po1·
vrueba en contrario.·

.\rt. III. Esta Conv-enção entrará em vigor, entre os Paizes
que a ratificarem. tres mezes
cleIJois da data em que esses
Paizes communicarem a sua ra~
llficac:ão ao IJoYerno dos EstarJos Cuidos do Brasil; e si fôr
denunciada por um delles. continuara em Yi~or por mais um
:umo. a 1·f1ntar da data da denuncia.

.\.rt. III. Esta Convención se
µondrú en vigencia entre los
Países que la ratífiquen. tres
meses clespués de la fecha en
que comuniquen dicha rati:l'icadón ai Gobierno ele los Esta•.los tniclos de! Brasil; y si fuen; d1:nunc ia da IJOr cualquiera
d1• ell•>s. t:ontinua1·á en viirencia
un aiío más, á eontar desde la
fecha rle dicha denuncia.

.i.. rt.

TY. . \ denuncia

de3ta

\ :~t.

n·. La denunci::t de e-ta

the vresent Convention. and
naturalized in another. · shall
again take up his residence. in
llis native country without tlie
intentiorr of retuming to the
country in whi<fü he has been
naturalized. he will bc consiclered as haúng reassumed his
original citizenship. andas having renounced the citizenship
acqutred by the said natura.lization .
Art. II. The intention not to
return will be presumed to
exist when the naturalized per:;on shall have resided in his
native country for more than
two years. But this presumption may be destroyed by evidence to the con trary .
Art. III. This Conventioll
will become effoctive in the
countríes that ratify it. three
months from the date upon
which said ratification shall be
eommunicated to the Gowrnment of the United States of
Brazil: and if it should be denouncecl by any one of them.
it s'hall continue in effect for
one ~-ear more. to count from
the date of such denouncement.
c\rt. IV. The llenouncement

C:ouYençãu. 1ior qualquer <..los
Estados :'1gnatarios. far-se-ha
perante o ÚoYcrno dos Estados
L rridos do Erasil. e sómente
ll rá e t'Ieito 11ara n paiz qne a
fizer.

1_:011Ycnciün. por cualquiera (fo
Jus Estados sq.matario,;. St' llara
ante e! Gobierno de los .Kotarlos unidos del Brasil. ~· s<ilo
,,;urtirá efedo re~pecto rlc•l pais
r11rn la hiciere.

Em fé do que. os Plenipot('nciarios e Delegados assignam
a presente Convenção, que leva
apposto o sello da Terceira
Conferencia Internacional Americana.
Feito na cidade cio Rio de Ja;:eiro. aos treze dias do mez de
.\gosto ele mil noyecc1itos e seis.
é,m portuguez. hespanhol e m:rlez. e depositado na Secretaria
elas Relar,ões Exteriores rio GoYerno rio" Estados Cnidos dn
Brasil. afim Lle qne daqui se
PXtraiam cópias r'ertificadaS.
que serão enviadas. a cada um
elos Paizes si~matarws.

En fé de lo cual, los Plcnipotenciarios y Delegados fiI"man la presente Convención y
i 1onen en ella el ~ello de la T1'rcera Conferencia Internacional
.\mericana.
Hecho en la ciudad de 'Rio di>
.faneiro, el día trece de Agosto
1!e mil novecientos seis. en espaüol. portugués ,; in.1tlé°s. ,. 1Ji>11ositado en la :'eerctaría dr·
Hdac ioncs Exteriores dr! Ci flJ, i erno d1• los Estados T'nidn:'
i\1•] Brasil. i fin de que sr sar11en copia~ cArtifieadas '. 1 ;:1·~
··11Yiarlas .por la Yía diplomú1 ir·a ;i cada mw rl1• lo~ Estado~
,:c:natarios.
Porr EL ECl.'.\DOn - l·:milio .\réYalo. Olmerlo .\!faro.
POR EL P.\RAGC.\ y :\[ a 11 11 e [
Gondra. .\rsenio López Dcroud. Gnalberto Cardús y
Ifof'rta.
POR BOLIVIA- Alberto Gutiérrez. Carlos Y. Romero.

o Ecn:.\DO!l - Emilio .\révarln. Olmedo Alfaro.
PELO P.\R.\GTT \ Y ~!anucl Gorr.Jra. .\rsf'nio Lrípez Decoud.
í1uall1erto C:arc!ús ;; Huerta.
f'ic;

BoLI\U - .\lberto Gutiérrcz. Carlos Y. Romero.

PEL.\

1

oJ this Convention Ly any ouc:
of the signatory ::3tates shall lw
made to the Government of
the uuited States of Brazil anel
shall take effect only with regard to the country tltat may
rnake it.
ln testimony \Vhereof the Plenipotentiaries and Delegates
liave signed the present Conwntion. and affixed the Seal
of lhe Third
International
.\merican Conference.
:\fade in the rity oI Rio de
Janeiro. the thirtrenth of Au" ust nineteen hundred and six .
in English. Portuguese and
e' panish. and dep11.sited with lhe
~ecertar,· of Foreign .\ffairs of
'ilr l.·nitecl States of Brazil. in
, <rder that certified copies VheI'r'of lle made. anel sent through
.:;íilnmatir, 1'1i:rnnel5 to the "ic:uator~· SI ates.

Fon Ecc.\DOR - Emilio .\.révalo. Olmedo .\!faro.
Fcm P.\ll.\Gl.;AY- :\Ianuel Gonrlra. .\rsenio López Decoud.
Gualberto Cardús ;.· Huerta.
FOR BOLIVL\ - .\lbertn Gutiérrez, Carlos V. Romero.

'"

e_,

PELA CoLO:.\IBL\ - Rafael Uribe
Uribe. li-uillermo Yalencia.
POR IlüNDCI\.\S - Fausto Dúvila.
POR P.\K\J::\IÁ - José Domingo
de Obaldía.
PELA REPCBLIC.\ DE CCB.\- Gonzalo de Quesada. Rafael ..\Iontoro, .\ntonio González Lanuza.
PELO PERÚ - Engenio Larrabure Y Cnánue. Antonio :.\Iiró
Quesada. .\!ariano Cornej o.
PEuo :3.\LY.\DOR - Francisco X.
Reyes.
PoR CosT.\ Rrc.\ - .\scensión
EsqulYPl.
PELOS EST.\DCJS l·:srnos DO ..\IEXICO - Francisco León dP La
Barra. Ricardo :\Iolina-Hübbe, Ricardo Garcia Granados.
PoR ({t:.\TDL\L.\ - .\ntonio Batres Jáuregui.
PEL.\ RE:PUBLIC.\ ORIENTAL DO
J;num'.\Y- Luís illelian Lafinur. .\ntonio María Rodríguez. Gonzaln Ramirez.
PEIH HEPCBLIC.\ .\RGENTI:S.\ J. Y. CionzálPz . .José A. Terry, Eduardo L. Bidau.
PoR :\1C:.\R.\Gl'.\ - Luís F. Corea.

P10R CoLO:.\lBL\ - Rafael l'.ribe
Uribe, Guillermo Yalencia ._
POR HIO::\DCR.\J:,, - Fausto DaYila.
PoR P.\N.\:.\IA - José Domingo
de Obaldía.
POR GüB.\ - Gonzalo de Quesada. Rafael ..\Iontoro. .\ntonio
Gonzúlez Lanuza.

J:»oR COLO:.\lBL\ - Rafael l~ri!Je
t:'ribe Guillermo Valencia.
Frnt HÜ:-;ncR.\S - Fausto Dávila.
FoR P.\::\.\nL\ - José Domingo
de Obaldía.
FOR CUB.\ - lionzalo de Quesada. Rafael .:\Iontoro, Antonio
González Lanuza.

Pmt EL PEnú - Eugenia L.atTabure ~- Unánue. Antonio :\liró
nuesada. :\!ariano Cornejo.
PioR EL ::-\.\LYADOR - Francisco.\.
Heyes.
PoR {))ST.\ Rrc.\ - .\scensión
.EsquiYel.
fOR LOS ESTADOS CNIDOS DE
:\IÉxrco - Francí~co León dt•
La Barra. Rirardo :\IolinaHübbe. Ricardo Garcia Granados.
.
POR ne.\TE:.\I.\L.\ - ·.\ntonin I3atres Júuregui.
POR L. \ REPÚBLIC.\ ÜRIE::\T.\L DEL
FRn>V.\Y- Luís :\Ielian Lafinur . .\ntonio .\Iaria Rodríiruez. Gonzalo Ramirez.
PclR L.\ REPÚBLt'.:.\ l.\RGE?\T!'.\'.\
- .T. Y. Gonzált>z. José .\.
Terr~-. Eduardo L. Bidau.
PoR :'\11:.\H.\GC\ - Luís F. Corea.

FoR PERC - Eugenia Larrabure y l'.nánue. c\ntonio :\Iiró
Quesada. :\Ia ria no Cornejo.
FoR EL S.\LY.\DOR - Francisco
A. Reyes.
FoR CosT.\ Rlc.\ - Ascensión
Esquivei.
FOR THE UNITED STATES OF MEXICO -<Francisco León de
La Barra, Ricardo i\IolinaHübbe. Ricardo Garcia Granados.
FOR Gu,\TE:.\'L\L.\ - .\ntonio Ba,
tres Jáuregui.
FOR URUGL\Y - Luís .\Ielian
Lafinur. Antonio .\Iaría fü1dríguez, Gonzalo Ramirez.
!FOR THE ARGE:\'TINE REPCBLIC
- .J. Y. González. Jot'é L\.
Terry. Eduardo L. Bidau.
FOR :'ÍIC.\H.\GC\ - Luís F. C0r0a.

>
e:
é

rn

.Paos EsT.mos C_:.;mos Do BR\-

.Joaquim .. \.urelio :\almeo d" Araujo, Jnaquim
Francisco de ..\ssis Brasil,
r3astão da Cunha ...Alfrrdo de
:'lloraes nomes Ferreira. João
Pandiá
Calogeras. ..\J11aro
1:avaJ.canti. Joaquim XaYier
da Silveira. José P. da Grar:a Aranha, c\.ntonio da Fnnl oura Xavier.
s1L -

PELOS Es·r.\DOS U:\:!DiOS D.-\' cL\IE-

William I. Buchanan.
L. S. Rowe ...\.. .T. .'\lontague,
Tulio Larrinaga, Paul ..;
llrinsch. Yan Lrrr Polk.

fUC.\ -

CHILE - .\nsrlmn 'Hrvia
Ririnrlme. .Jnaquín \YalkPt'
:\fartínrz. Luís \ntnnin Yi·rgara . ..\rlolfn Ch1rrrero.

Pn.0

1'111\ LOS EsT.\DllS T_-:'\rnos nu.
B1n,.;1L .Joaquim .\.url'!io

FoR THE GSITED SnTEs oP BnAZIL - Joaquim _\.urelio Na-

1'1m LOS EsT.\DOS rxmos DE
..\.\IÉRic.1 William I. :Bu-

FOR

:\abucn de .\ranjo. Joargum
Francisco df' ..\ssis Brasil.
nastãn da Cunlia:i .\.lfrrdo de
:\frJI'ai>s '-~onws Fél'l'cira ..Jnão
l'andiit 1:alogeras, . \.marn Cavakanti. Joaquim Xavin da
:::.iJvril·a. .Jusé P. da Grara
.\ranha ... \ntonio da Foutou!·a
Xavier.

1•1Janan. L. s. Rowr . . \ . .T.
.\lnntague. Tulin Larrinai.ra.
Paul S. HPinseli. Yan Jyer
Pnlk.
Pun 1:rnLE - .\11_,,,Jnrn
H1•via
Rh1uelnw. .J<>aquín \YalkPr
:\fal'tíiwz. Lní~ .. \ntonin \'1't'c:ara, . \ilol fu ,-;U<'tTern.

buco de c\.rau.io, .Joaquim
Francisco de .\.ssis Brasil,
Gastão rla Cunha, .\.lfredo de
:\foraes Gomes Ferreira, João
Pandiá CaJo,grras ...\maro Cavalcanti, .Joãquim Xavier da
Silvrira. .Jn~r> P. da Graça
Aranha ...\ntonio ela Fontoura
Xavier.
THE G:'\I'rED S.TATES
.\.:\IERIC.\ William I.

OP

Burhanan. L. S. Ho\Ye. A. J.
:'lfcmtague. Tulio Larrinaga,
Paul :-;, Rl'in~ell. Yan L!'PI'
Pnlk.
F:m f:Hru - .\11.'<Plrnn HeYia Ri1;11rlme . .Joaquin \\'alkrr '.\Iar~
tínez. Lní~ .\ntnnin Yi>rgara.
.\doJfn (~lJClTP!'il.
..
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DECRF.TO N. fl. Hl/i -

PODER EXECUTIVO
DP.

9 DE DEZEMBRO DE 11911

Dá novo regulamento {, 1lirrctoria elo Serviço de Veterinaria, crcn1la pcln
clocrctn n. 8.331, ele 31 rle outubro de 1910.

O Presidente fia llcpublica dos Estados Unidos do Braz11,
Hsando ria autoriz.ar;ão consl.anlc tio art.. ô1 da lei n. ~!. :J;í(\, dr:H de dezembro de HJ10, decreta:
Art. 1.º E' approvado o regulamento da Dircctori>i do Sel'vii:.o de Vnterinaria, qun a este ae.ornpanha e vac assignarln T•Pl•i
r-1•spcct.ivo ministro de Estado.
Art. 2." llcvogam-se as disposit;ões em coutrnrio.
llio de .Janeiro, 9 de dezembro de 1!H1, !10º da 1nll<'l'º111l1·11cia e 23º da Republica.
HERMES

n. DA

FoNSEC.\,

Pedro de Toledo.

Regulamento a que se rafere o decreto n. 9.194, desta data
CAPITULO I
DO SERVIÇO DE VETERINAR!A

Art. 1. º O f'PrYiçn rln Vetrrinaria, r.rParlo no 1\Tinist.erin da
Agric11ltnra, Industria e Comnrnrr.io pPlo rlPe.rcto n. R.1::!1. de
21 do nnfnbro rlc 1!110, ff'm por fim :
1º, a inspp1r,ção sanita ria do gado importado e cxpnrf.r1do:
2º, a insp1•r·~fí11 ~:111ifaria do 1r·af1•gn 011 1•1J11mw1·pjn inl1•r-

0sf.ad11al no garJO, Sf'.Ífl ll Hlf'Sfllll rr•a]izarlo pO•r via lll:ll'Íf.ima.
rlnvial 0\1 f Pl'J'f'SfTC:
::!º,as inYesliµ·:11·1i0:.: sr·i1·1ifilil':1s snhrP
rnriJp-;fias qu,, nl'fcct.am o gado ;
't", n prr;pnrn dos ]'J'odnrl ns hiologiros (sôro~. va1·c i11as.
Pfr.. ) usados na prol'lt~l:nia das molPst.ins r:ln gar:lo;
Gº, n oriPnf.açfí11 r; nq:rnniza1;ão das mrdid:is prop1J~·]:i1•I i1·:i-;
para repressão r; Prraflicac:ão elas epizoot.ias ;
ôº, o trntnmPnln <las p11zoofias e Ppiznot.ias;
íº, a i11spr•1·<:fín sa11itaria <lns matnclom·os rnndPln~. Pnfr1•postno:; frignrifir.1Js •·sla]H•]Pf'ir111s m0<lianfr; favol'ns da llnifín, ,.
a do gado q11r; :1 •·11 .. s "" <lPsti1ial' " h1•m a.,sim dos rslalll'lnf'.imAnf.os pasfn1·is nn d" ladi<'inins. fPiras " nxpnsi<:ií••s d1· µ:11111
qun rccnhnrf'm i1.l1•nLic11s favn!'es;
Rº, a ílistrihnir,fín µ1·af11ila aos 1·ria<ln1·1's " lavr:11l1ll'r•s iln..:
prndnrfos hin!ngirns dP. qun f.r·ata n n. 1 ;
flº. a vulgariz:u:fí" d" r·nnl11•1'i1Jlf•ntos 11f Pis soli1·1· a p1·at i1•a
da mf'flirina Ydl'ri11:1l'i:1" l11dn ljll<' pnssn inlro1·r·s..:ar :í i11d11sll'i:•
J•Pr.11aria ;
10, as informa\;ões ·c.oncernentrs :íR molrsfins q111• nfl'1'1·.fa11.
o ~1'10, mPios nrflvPntivos o r.11rativos ;

ª'
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n::i informações i:;olirc hygirnc e ri limrnt.ação rios anido11wsl.inos ;
1:!, o scrvico giratuil.o r!A polyclinir,a vd•'.rinaria;
1:l. a ins1mcção das invernadas dn gado;
1 \, as providfmcias relativas ao t:ornhal.•• e propllylaxia
'"'111 t•a o caerapato e outros parasitas ·~xl•~r1111s dos :mimacs.
§ Lº As providenciris constantes dos m. :>, 13 e H do prn::<Pllf,. arl i_go ficam dependentes t]p ae1~t1rdo 1·0111 os <:ovnl'HO.~ lo1 f,

111:11"~

(·a11s.

~ :.'.º Terão prefcrencia para os favores crrnc!'didos 110 {)l'Ps1·11t" rngnlamento os Estados que esLabeleceirem com a União
o accürdo a que se refere o paragrapho antm·ior.
Art. :!.º A acção elo Governo Federal no Serv i<:o dn VelN·i11al'ia St) exi~rcerá por intermedio do 1\linisLorio:
J", ('111 todos (l;i; riorl.os ria llnp11l1liea Jllll' 1111d1\ ~·· Íillflill'l:11·
,, "" 1H11'f.;1t' gado ;
~º. nas fronteiras do paiz ;
:-!", nos pontos por onde se fizer o commerr•.io ou o trafego
i11l1•1·i"sl:1il11al cio gado, nos r.~rmos dos~§ 1" n :?"do rirl.igo :rnl•·1·1or ·
1°, no tcrriLorio do qua..lqucr Est.at!o, conforme rcqnisii:.ão
do n•sprct.ivo Govrrno, no caso do molost.ias coHf.agiosas qllf\
l"H' ;ma 11al111·oza e intensirlarle, poss:1m afl'Pr'.f.ar n.~ 1<:;;f:1dos VÍ·zinlto.~;

rí", l'..11 qualquer propriedade, estabelecinrnuto d1• 1·t·iar.ãn
1111 dr i111luslria rnral, quando seu p1·opriotario solicitn a iu\el'1'1·1·1•mia da Dirnctoria do Scrvir:o de Veterinaria;
liº, em qualquer parte do territ.01·io da ltep11liliea 1111.~ e:1sos
dos ns. :!. 7 <i 1 i do artigo anterior.

CAPITULO If
)),\ 0111:.\NIZ:A('.Ãn ))O i-\El'.Vll'.11 [\E

v1·:n:1:1N.ll\1.I

:\l'I. :1.º O Servir:o de Vefe•rinaria ficará a cargo de uma dir••1·tori:1 1·om sédo na Capital Fednral, sendo n'p1·1•sf'1itado no"
Estado.~ por insp1•r,lorias de Vet.erinaria, 11oslns vr.l.erinariog,
posl11~ dn oli~rrvar;ão P mais estahel1•1·irnnnt.os " 1'1111cci(IJtuJ·ios
1"111sla11t1•:oi do prnsr.nt.e regulamento.
1\ l'i .. !1.º A directoria rio Servii;:o de Velrrinaria conRt.ai·it
"" 11111;1 sl'e<;iío feelmica e nutra dr expediPnlt'.
:\ l'f. rí." ,\' R1•rr,ão Ter·.llll ica cnmpdP :
11~.

* I ."

1'1·m·i<IOJJl'iar sobre os assnmpl.os 1'.0111p1·1•l11mrlidos nos

1 a 11 do arL. lº rlestc regulamento.
~ ?.ºOrientar P Pxecutar o flp,rviro flp Vetnrinaria l'm fndo

111,. 1·nmpel ir 11n Disf.rirto FNln1'.al ,. nas. mnas inili1·:1das
arl. Ili.
~ :i.° Faz"r a r,orwcspo1H!encia com Ofl inspnr.t.orf\S n mai.s
l1111,1·1•i1111;11·ins da dirnnforia em relariío :10R snrvirns fP.rlrn1icoR
~ í." l•'.l:il1nl':ll' n11•111m·i:1s. rno11ogr·:iphi:1s 1\ i11~tr11,.1:í·,,., pl':t1 i1·:1~ .~1>111·1· 1 ,.t,•1·i11:1l'i:1. z11of,.d111ia ,. li~·gin111• :111i111al.

lfll<'
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ri." Distribuir os st>ros, vaccinas e mais productos biolog icos, na fórma do n. 8 do art. 1º.
ü." Elabornr lralmlhos pal'a a Rrmista d1~ Vl'fe!'i11aria e

*

7,oo ta· hn ia.
At·t. (i." A f-'!•cc_:ão Tr~<·lrnica f Prú o ;wguint.1• peRsoal
1 chrfe dt• sP1'<:ãn P ins1wel nr c]p Ye!.rrinaria ;
:3 n.imlantPs ;
1 vrt()rinario :
2 auxiliareR: ·
1 ilactylogl'aplm
A1·L. 7." A' SP1·c.:ãn dn Exp1:dil'nlr com1w.t.P, n1';m do srrvic:o
rlr r.xpPdiPnlP. P contahil ida d() •1'01rnernP11 ks :í d i rPrtoria. n nd111inist.rnção, p11blirac:fu1 1• disl1·iln1i<:ftr1 rla l/1•1·islri de V1'frrinr11·fo e '/,oofe1·!111ia.

Art. 8." :\

s .. ei,:ão

dP F,xpediente fpr(t o :=rngninlf' iwssnal :

chrfP du ~e1·cão :
J" official ; ·
2" nffieial ;
.'3'" ef'ficiaes.
1\rt.. !l." ,\ di1rrrforia !ln Srn·ii:n <IP YPf Prinnrin fpq·:í na pni·1a ria o sPg11 inf<' pessoal
pol'Lt>iro ;
,..1 confimw;
2 guardas ;
1
1
1
2

•) sery011f('S.

Arf. ltl . . \ ilir1•1'fnrin dn 8<'rYir.n r]p YP[Prinaria manl••r:í
no pol'io do ]ljq dr• .fa11Pi1·11 11m 1·ml1arr·:uln11ro " d!'s1•1nl1a1·1·:1douro d·· :111i111:1••s, 1:1zar•·fn. •·11l"•rrna1·ias. s!'n·ic:n rlP pol~·1·lini•·:1,
pllarma!'ia, poslo d1• nli>'"ITação t• tlPsi11ft>r('1ío. li:111Ji,,i1·0.~. 1'111·1111 ...;
rl<' iiwi1wra1:iío " mais inslallat:õ"s 11,.cf•'<sa1·ias. •·m p1111l11 •·1111\·Pnimllt> P~rolhidn ]Jl'.]o minislnJ.
AI'!. 11. n.~ diYPrso." >'f>l'Yiçns rompr<'hPndido;;; na o·r~·ani
zaçiío tio 1•111ha1·1·:ul11nro •' dPs1•111har1·a•lrn1ro d•• anini:tf'S f'it·ai·fífl a
cargo do tlirP1·frn· do nw,.;rno. q111• p11tl1·1·;í S<'J' rnn !](),.; n.iwln11f""
da 8Pec.:ãn 11t~drnica.
Pa l'agrapho 11n it•o. () f:oYl'l'lln, quando julgar <'lll\Y<'ll i<'ll f•',
prnll'J':Í nn1111•:1r 11n1 tli1'l••·lnr p:i1·a n Plll]Hl!'Cadrn1rn t• d1•,.;••111l1:11·l':tdnuro.
Art. l!. () ••1111J:uradonrn e des<"mbarr.adnurn do pnrfn dn
llio d•) .Ta1wiro 1• s11ai' tl<'pPnr]Prn·ia" fp1·ão n "''fn1inl•• Jl"""'ial :
1 d irertm· ;
·1 barteriolo~ista :
2 vP-tnrinnrio~ ;
:3 auxiliar0:;:
1 ph<ll'llla•'!)ltf i1·0-1.,himico
1 prnf.ico dP pharmacia;
1 f'llrarrPgadn dP mafnrinl n rhPfP cln ."PrYir;n dt• rlP."inÍ<'rção ;
2 internos;
1 port.eirn-continno :

ACT08 DO PODER EXECTITIVO

1 feitor de embarque

P

1273

desembarqm· ;

ri serventm.; n o 11urnero de t raha !11ad11r1·s q1w f1'11· necnssa-

dl' ~\ccôrrlo c·.0111 os rnc•u r·sos OJ\~a meu ta rios.
Art.. ·1:1. O mnhia1"1•1adouro e desrmbarrarlourn <ln pnrtn do
J1i11 <11• .la11Pi1·0 firal'fío depPndrn1!f•s da 81•1·1:fin 'l'1•<1·!Jlli1·a df\ di1·1·1·lo1·i11 do 81•1·1·ii;o d1• \'1•l1•ri11:1ria.
1' io,

CAP TTT! LO Til
li.IR !NRPEl:TOHl.IR YETEnTNARIAR

Aí'f. 1 í. n f'pr1·i1:0 d1• Y1•!f•ri11a1·ia nns Estados ~Pr':Í r.nnl'i:id11 a i11~p1'1·frn·ias, 1·11mp1·1•h1·ndl'llrl" o~ ~1·µ11in!Ps di~l1·i1·lus:
I'' dislrirfo .:____Amazonas<' l 1 ad1 - H1;d1•: Bl'l1;m .
.,.. disfridn - l\lal'anliãu e Piauliy - 81;1]1•: H. Luiz.
:i di~fl'irln - CP:1l':í" llin 1:rn111i'1• rln :'\11rlP - 81'•rl1•: Fnr1:i !Pza.
li" di.~IJ'il'in PPr11amh111·n, Pnl'al1~·h:1" \la.c·1las - 81;dn:
Jl 1'I' j f'1 ~.
:í" dislricln-B:11lia r• ::i1•1·µipf'-81'·dP: 8. ~nil:id111'.
fi",disfril'fn - 8. Pa11lo - 81;dP: S. P:rnlo.
i .disfri1·fo - ~li11:i.~ <:Pl':IP.~ - 81;'1": ll)JP1·ah:i.
8" di~lri1·l11 -- l'nl':111<í ,. ~:1111:1 1:alk11·i11:1
:-;,>1],.: 1"1111 i:11111pol is.
!l" d isf )' i1'.f () - nnv:iz -- :-;,;, J.•: c:nvaz.
líl'' dislri1·fo -- J\l:llfn <lrnsso -- :-;;>d1•: H:i1·1·:111r11 Hl'rtlH'o.
11" dislricl11 -- Frnnlr~ira 1·11111 :1 H1•p1rlili1·:1 01·i1·11l:1I du
l_i1·11g11n~ --- ~1'1 d1• : Pnrfn ~\J,\gTP.
•
I:.'" dislri1·ln --- Fr1111l1·ira 1·0111 :1 H1•1111l>lil':1 .\rg1•11li11a
~1"d1· : l11·ug11a~·a1ia.
0

0

l'aragraplw 1111iro. o <l11y1•1·1111 ""d1•1·ú. 1p1:111d11 .i11lµar 1'.1111w·11i1•11l1'. 1rnular a '"'dP dl' q11alq111•1· i11spP<·lnria .
.\rt.. J;J. Cada um dn.s !O priml'ims dis!Tirfn.s ler:í i1m
ins1w1·t.rn· Yl'f.eri11a1·in P fanlos y1•f1•1·inarins, sr•íl'YP1rt0s 1• g11ardas
q11a11fo.s 1·01·pn1 os E~ladri.c; qiw os emnpnzl'rem: os 111" n 12º
rli.~tridns f Pr:i11, 1'ada 11111. 11111 ins•111•r•l111', 11111 ,:pn·pnfe I' fm1to;:;
\'1•f.1•1·i11:tl'iOS I' glla'l'd:i.S 'ill:lllflls 1'01·1•111 llS p1111f11.s 1l;Js 1'1·1111fpj1·as
d11I :1do.s d1• posf 11s l'is1·:i1•s.
1•ai·agrnpl111 1111ii·o. ·Carla i11spPrlo1·ia rl•' y1•f Prinnrin f<'r:í,
ali"rn rio 1wssnal :w.i111a inrlicaclo, auxiliai' rl1• I' clnssP " lanlns
d1• ·:" q11a11fns fo1·pm ns yl'(.c"L'ina•rios .
.\rf. 1li. l<'i1·nr:in a 1·anm da dil'N·fn•"ia a zona dn Estado
dn llio ili' .J;1111•il'11 P 1101'1" ili' N. 1':11il11. 1•111·f:1rla ]'l'la Estrada dH
FPl'l'fl Cr·1ifl':ll d11 B1·azil. ali'· l'.1·111Pi1·" 1• a zo11n d" E~l:11ln dn
i\li11as, 1·u111pr..J11·11didn 1111 y:1!11· do lli11 Pnr:1hy1'a.
l'al'ag1•npl10 1111i1'.u. \'a 1'1111fur111id:id1• dn p1'(•.spJlf.P nl'fign,
:i di11•P.1-.tilJ·ia. dn f'pn·ic,:n dP YPfr1·i11aria mantr•r:í pPrnia11P11fP1111·11l1~ 1•111 1·ada 1111ia da~ 1·irlnd"~ da Yil'i111"ia ,. d1• 1::11111111~ 111n
Y1·l1•1·i11n1·i11, 1m1 anxilini· •' nm g-nartln.
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Art. 17. As inspectorias do Servico de Veter1naria sorfío
nas s1;dcs indir.adas no art. 11 o terão:

i11~fallndas

11) lahornlorio hactcriologico pnra estudos o pcst111 izns
1·,.Jativns ús molcstias q1rn affcrt:im o gado:
b) matcrinl 1wcess:irin pnrn o ex<·rcicio da polyclinir·a volPl'inaria;
e) material pm·a o seniçn do policia sanitaria;
d) livros e n~v isl n:;; snlll'l' nssumptos roferentPs ú ve1 crinaria, zootechnia f1 llygicuo animal, para sernm r.•rns11Jfailo.~
po1· la\'l·adoros, 1·.1·iadon·s " mais interessados;
e) serviço g;1·ah1ito dn pol~·r,\inif'a veterinnria;
f) serviço gralnif.o r}() infonnac:õos sohrn os :i;:s11111pl.11s
dn aLLribuição rias inspectorias:
o) serviço dn distrilmic;:.fío <lo s1'1ros, vncci1rns e~ prnil111"lo:-;
liio\ogicos df1 qiw 1rafa o § 4" do arL 1".

ArL 18. Conformo as exigcncias do serviço, o Governo
pndor:í. r.ontraclar 11111 ou mais vP-lc•rinarios para servir· nas
zonas criador::is do maior extensão e importancia, rolai ivan11•JLto ;í industria IH'c11:iria, nOl!lPa11do em cnmmisgfí1J os :i11xilian~s o mais l""qsn;t\ 111•1,P.s.sario. dn acc1)rdo eom os 1·1·1·111·~11s
1m::.amP1üarios.
Art,. 19. No caso do artigo anterior, fk,arão os veLPrinarios contract.ndos immccliat.amentr snbordinadns no ill"l'"'"f.111'
vntni_:.inri1·io rio rrsiwdivo rtist.ric1n.
~

flAPI'l'UJ.O IV

ArL 20. A insprcc:ãn sanita ria do g-ado importado e cxpo1·t:irln fica a cargo da dkoctoria o das insrwctorias volcrinarias.
11:1 fcínnn dPstP r<'g11larm•nf.n,
Art.. 21. Rão consir!Praclas conlai:dosas, para os pffeil0s
ilo prrscnf P rcgulamPnto. as spguintes rno!P.stias: veste bovina
on typho cnnt.ngioso em todos os r11minanlcs, P"1·ip1H'.lll1H111ia
1·.nntagin::;a, na PspPc'i<' h(lvina; g;afdra P i"al'lla nas <'."P•'1'i""
ovi11:1 n caprina; ff'hl'I' apltlnsa nas PspcciPs hovina, 1"apri11:1. 11\ ina () porcina; mtJrnin nas suas rnanifrsl:iç.õcs inlc1·nas P 1·111 an1~as, nas esp1~cics í'fl\'nllar, asininn P ;;Pus hyhridos; r:ti\':t
r, carhunculo ()Il1 todns as f1SJlf1Ci!'s: c:irhu111,11ln s:nnp(111natico ou emph~·srmatoso, !la PSJWCin bovina; ro11got n pnm1mo0nteritc'., na ci;;rwric snina; pyroplasmosp,s" trypano"ominsPf;
11a::; 0s1wcirs hovi11a. caya\lar, muar P rnninn; tuhPr1'.1Jl11~n 1·111
l ndas as rflpPcic~; cholPrn rlns ga\linhas.
Paragravlw un irn. O minis1 ro podrr;\ altP1·a1' a 1i~I a cla.s
mo\Psti as con !.agi osas, com p1·cltr·11 d i rlas no nrrsPn 1() a d.i µ:o, d"
ronffirmidarle rnm os estudos P invP;:;t.igac:.õos foitris iwla dil'Pc'.l,oria cio f\Prviro dn VPl.1•1·i11:1ri;1 ílll ]Hll' ('í'lli l'lls ~1·i1·11f i rif'll''
11:11·.ionarR 011 nstrangoiros.
ArL 22. Não será pr;rrnit.tirla, pnr f)Ualq11cr rios pnrf11.~ cnr
1'1·1111f<oiras da n,.1111liliP:1. n p1dra1l:1 1),. n11i111nr·~ ~ifn1·:1d11~ 1111
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suspeitos de molestias contagiosas, assim como de sous dospojo;:;, prodnetos, forragens, p1·01·.Pdentes de qualqurr paiz oTHIL'
rPinr•m a.s rr>f,,rirlas molrstias 011 não lia.ia !ois e !'l\glllanwnt.os
r·micer!l('lllt'.s :í polícia sanilari<i dos ani11wes domesf icos, :í
i111portfl<:ão n expol'tar,ão d8 gado P enntra a invasão n propa:-::lf:ão da:-: rpizootias.
l'a ragrapho un ico. Fieam 1·on1 pr('lim1d idos 110 1n·rsent1'
arligo q1iaPsq111•1· ohj('efos q1w IP11iwm Pstado rrn conladn rrm1
o:-: anin1:11•s rlrwnles 011 s11sp0it.os, de~rlP rrue pos.sam sPrvir.· dn
1 •·li icnln ú f ransmissão í10 gPrmens in fec1\iosos.
ArL. 21. 1\ prohibição a que sr. refere o artigo anterior
Lrn·n:n·-sf'-li:t pffp1·.t.iva qnando. :q1f'Z:tl' d:1.s lr•i.'< ,. l'f'!.\"lli:1n1P1ll.os
r1•fPL'idos, !Jaia ap11arecido q11alq11Pr rpiwol.ia e não tenham
sido tornadas us providrrncias prPPisaE< 011 qnanrlo as mns1rn1s
l1•is ·~ rn1:n1Iarn011f.os não offt>reçarn s11fl'i1•.i1•nt0 gar:mti;i, a j11izo
ilo (:on•1·no Fedr•ral.

\<rL. 24. Fica igualmente prohibido:
l", a importação rlf' nninwPs por outros portos do paiz
m1 ponloq dn fronkirn nftn indicados no presrnf.e l'f"!i!!lla11H•1ll.o:
2º, a irnporfação de :rni111a1\S que. não obstante procnil1"!rcm r!P paizes imurnncs. f f'n linrn s irlo ;idr[l 1iridos r'tn pniz
1;i1mrn'ehnH!irlo no rn-t. 22, m6rmn1!f n na Y igenda rle qualq11N'
1·pimotia:
:lº. :i irnport.ar,.ão rln animaes transport.:irlos em n:.vios
q11n n:ín possuam ns condiçiíes exigirias nn presente regulanw11ln" fr•11lrnm r'fllHlnzido. dentro rin;; JO rlins anteriores. gndo
df' qnn 11[lw1· prnr\Prlernr\ia incl nirla na proh ihi1:ão rln art.. 22 ou
l 111·:1do Plll porl.ns inff'1•.tados:
·
li''. n illlporl.ar;fto de anirna<'s q111\ p1·1werlam d1• lnµ:1rl's
q1lf' fll'i'iri:1!11wnf1\ fpnlifnn sido dPr'lnrarlns infr'l'fadns .
.\1·f.. '.'fí. A imporfar:ãn rlr• a11im:i"s fi,.:1 snhnrrlinaila :í~
~1·.rc·11i11lr•s r·m1di1:i'íes:
ri\
;ip1·r•s1•11'.:ir,.ltn 1111t• padn '111 1•1·111H·i1•l:1rin 11n dn SP!l
r1•111'1'~•·11l:rnlP ;i11 ins1wrln1· Yl'fr•1·inarifl 011 q11Pm n l'Ppl'<'SPllfP
do af.1(•,.;l:1dn ri•• s:11'1dP rio.~ :mi1nal's. firrnndo JIO!' autnrirlarlP (\OJ!lJ1d.P11fn, r:•llll dPr·.!:11·aefío d1' q1ie. nos JO dias :mferiorf's ao
nnl1a1·q1ie. n:io gra,s:n·:1 rrn zn11n dr• lfll'' i•ror:Nl1•1n 111•1Jl111rnn rn11Jio.-d ia <·nnfn~io~a:
111 np1·1•s•'11f.ar::í11 dr• :1ltPst:idn oííiei:ll ,]., fi1lwr1·.uli11iznr:1ío,
f1·alanrlr1-'f' dr~ lrn\'ÍJHl~. ,. dr rrrnll••i11izar·ão. lrafa11rln-sn dn r:iy;iJl:1n·s (' m11:l1·,.s:
,
e) St'l'PI11 os nws11ws s1JjPilos :í i11sp1·r·1~i'ío YPferi11aria e
l'<'1'nn l!f•cidns si'íos:
d) s11l1rndL1·1·pm-sc•. •111arnl1J 1'1\1· llf'•'"S~:11·in. pl\ln l1,mpn fix:1dn 11ns i11.'d1·w'rur•s ao p!'l's1•nln r0g·1iJ:mw11to, á nbsnryar,ãn
(' 111,.dida.s prophylrudica,. rsfahP]Pciiias pela dirrwt.oria rio Ror\·i1·11 il•• Ydr·ri11n1·ia. i·lll'l11si\'I' :1 f11lw1·11·n!i11iz:1r:fío r• rnal11'Ílli/; 11·:1 ().

~ 1." l'ar:1 ns :minrnPs imporf:1d11s p•·la l'rr111l1\ir:1. dr~yr~
" :11!1•ol:1d11 d1• ~:11'1dr· ('P1{iíi1·n1· f:rn1liP111 q111• 11' 1111·,111<" r"1·:1111
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suhrrwttidos offif'ialmnntr :'ts mr>dirlas mmars coufra o canapnto <' outros parnsiLas.
~ :! . º Trat.ando-sP «ln animans de ra<;.a, destinados á r0-p!'od111·1:iio, dP\'PJ'i\O Sl'l' apl'PSPI!lados os J'PSilPl'I Í\'OS )Jl'rfÍ(/)'('/'S •
.\ l'f. 2G. Em ohsrnanr· i·a dos al'fs. 22, 23 r 2·'1, srrão s11.i,.i los ú inspP('t;ii.o sn11ila1·ia, PXfllTirla IHll' fnnl'eionarins do ~PI'
Yi<:o i],. \'pfp1·inn1·ia, lorln~ os nnimnPR P pr11rl1wlns da 111•'.~111a
11al111·,.za, i11l1·rnl11zidns <'111 IPJTil11rin na1·irn1al p•ll' yin 1nr11·iiillla,
i'l 11 \. i:il 1111 f Pl'l'l'>·dJ'I'.
A!l'f.. 27. Ri rlo rxamr a qnr sr pror.rdrr yrrifirar-Rr qno
sr~ lrala d1•. ani111nl :d:ll'ado d1• 11wlPsfia 1·m1l:q:iosa. s .. 1·:'1 11
lllPS11111 l'•'PXporlado 1111 sar'l'ific:1do, 1·11111'01·1111• pl'1·l'i·1·i1· 11 l'•·~
JlP1·I i\·o pl'op1·il'ta1·io 1111 " ' l i 1·1·p1·,.~1·1ila1il".
A-1·1.. 28. Na f1'1r111a dn al'fi:;n :111trrior, SPl':in r<~Pxport:idos
011 sa1·1·il'il'ados os :lllilll:Jl'S i1i11·rnl11zid11s 1·1111j1111<'i:1111P11l.1', si si'
t 1·al.a1· d1.• n11in1:ws 1h•sl.inad11s ao 1·(wtP. d1•\Pllllo 11.~ 11wsmos s1•1·
a11fp1·i111·11wnf P suh1111·llid11s :111s p1·1H'1•ssos d<' d1•sinf1•c1;fío r·111p1·pg:ul11s na 11111rlalirlad" 1·lini1·a dP quP foi :wnrnn10tlid11 n
a11i111al q111· rl1~f,1·1·111i11011 a l'l'i'1•J'ida p1·ovidP11<'ia.
,\1·1. 29. Ri,~,. h·af.a1· dP prs(P hovina, os animars srrfio s:if'1·if'ir·ad11s " i111·i111•1·nd11,.; s1·n1 q111• o.~ p1'<1priP!a1·i11,.; l1·111in111 din•il11 :í i11d1'11111izaçãn, sal\'ll o 1«1"1 do ar!. :3'2 .
. \ rt.. 80. T:;ual JlirnYidPnria s0r:'t l1I'af.iPU'fla rm r0laçãn no,;
n11i11mPs pp1·f,.111· .. 11!1•s ao Jllp,.;1t111 1·plJa11lw, IJll'', IHll'VPIJl11r:1.
f,.nJ1a1n ,c;idn i11111111·tado,.; :11il<·s da ,·,.ril'il'a1::10 da 1n11l1•:"tia.
Art. :11. Ri s0 Indar dr animaPs drstinadns :í rrprndue.Qfín,
S!·1·ão 1•llf'S s11h111P!lidos :í qun1·,.11f Pn:t, J'!'gulada "" a1·1·1l1·d11 1·0111
o 111•1·irnlo dP i1H·1iliaçãn dP 1·ada mnlt>slia 1• 1·11111 1H 111,.i11s
i:1H11iP1·id11:'< 11an1 11 diag11o~t i<'11 das i11fPCÇ1iPs.
Art. ~i?. No caso •·m 'fll<' a :intopsia do animal sarrifiearlo
11ão assig11al1~ as IPscl1•s !111 1•l1.·n1P11los 11nl.liog1111111011i1·"s 1·a1-:11·l"1·it.;I icos da nwl1•sl ia q11" 111rd iv1111 1•ssa p1·1n·id1•1w in. f':ll1Pl':Í a11
p1·11p1·ipfario do anilllal i11dP11111izn1;fí11 <'111 dinl11•irn. 1'111·1·1'"l"'''tlc·1i!P :111 Ynliif' i11f,.g1·al do lllPsmo aninwl, quando impnl'lndo de~
a1·r·l11·rl11 c'.lllll todas ª·' p1·ps11~ripc;íiPs dn prPSPnf.P rPg11lnnw11f11,
I' 111•111 :1ssi111 d11s 11l1.i1·1·l11s 1l<•slr11ido.". d1•d11zida a i11q1111·i:11wia
1·01·1·1~sp11111~·11f,. :í pal'IP nfí11 p1·1•.i11dirada.
~ I." .\ a11lr111,.;ia d1• q11" "" ll'afa dl'v1·1·ú s1•1· r1·q1wl'ida ao
di11·1•f'lnr rln RNvir,o dP YPl.Prinaria, quando a importar,iío JC1r
f•·ila 1wlo p11l'l11 rl11 fli11 rll' .J:111,.i1·11, 1111 aos insp<'clo1·1•-.; Yl'fl'rina1·i11s na s1;.dl' das i11spr>1•tm·ias " nos YPl0rinarins na fnlln rfp
j11c;111•c'IOl'PS.
~ ~." Quando a :iufopsia 1'1'</llPl'ida rlr•ixar if,. rPaliznl'-.'''
d1•nl1·0 d1• !\ llol'a.~. a '"'nlnr do 11111ml'nlo 1•111 q111• f1'il' sa1·1·il'ir·arlo o a11i111al, JHll' falia d1· pl'nYidr•ncia do 1'111wrio11al'io 1·111llp!'f.e11f.('. fi(·a1·:'1 1·1•1·m1hP1·id11 o rli1·,.il11 d11 l'f•1·la111:11Jf1· :í i11d1·1nnizar:ão rJ,. q1rn traia o arl. :l'?. sP11do 1·<·spnnsan•l p<'la indPmniz:H;ãn o 111PsnH1 f111w1·ionario.
~ :J.
No 1·a,;;o d•• sp1· n diflf!·1111sl icn l'nnfil'lnndn iwla au1.opsia, as des1wzns 1· .. sp<•<·I iva.~ 1·111·1·,.1·iio 11111· 1·111ita do i11ll'1·1·s.sado que a hoUYí'l' I'Nilll'l'ido.
§ li." A8 dPsp0zns de qrn• trai a n nl'l.igo anfp1·irn· "'·1·iio n1·Jdt.1·adns nas in><lrncc;iiPs ao prl'sPnf P rrgulam0ntn, d1•YP11dn a
0
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J'PSJHW·I i\·a illl!JOl'tarwia ~('!' 1kposilada p1•lu irtl1·1·1""S't1lo, 110
lllOl/ll'lli 11 dl'. /'l'!!IWJ'l'.J'.
All't. :J:J. No (~aso do art. :JG, todas ª·' d1·spuzas '1·1J1·n·r·ão
f'(IJ' co11la do <lOH'l'!lO.
At'I. :J í. Nos c.asos p1·evistt1.~ no c'.itado al'tigu o dil'c!'iur do
~1'l'Yi1'.11 d1• \'l'l"r·inal'ia 1J(l/fll':tl';'1 u11w 1·0111r11i>sã11 d1· lr1•-< 111•·111lwos, "da q11al l':ir·(t pal'I" o (>l'llJll"i•·l.ario do ;111ir1ral 1>11 "'li ."l'Jll'1•s•·11la11il', para al'lJiln11· :1 i11dL·11111iz:11:~111 :1 '!'"' s1· .,J,rq..;a,
1·:ii11·11do 1·1•1·111·so \·11!11111.ari" (J:t!'a o 111i11isl.1·11.
Art. :1G. IJuanrlo o i11t.Pn•:-;sado 11:1'J tu1wr1nla1· r·u111 o i·e"'rll :1du da a11l.0J1sia, podl'l'Ú l'<''ilH'r·1•r /1(1\·a a1il11J1"i:1. i1Jll'1""'"f:111do JJl'sl1•. 1«1so prol'i.,sio11al d1'. ,;11a 1·uul'ia1u:a pa1·a ;11:0111Ji<llllr:1J-;1. :-;j os du11s pl'ol'issiu11:H'.-< 11;"ío cl11•µar1~111 :r :11·1·1\r·d(I.
q11:111l.o n 11Pva nutopsia, •'.S1'.oi1Jl'1·:io 1·ll1•s 11111 l1•rcl'ir11 fll'oli.,si1111al, qrw dcc~idirú a d11vida.
Arl.. :JG. No 111onw1llu de ,-;1~ p1·111'.1'dl'r ú i111;p1•1:1;:io ~auilwl'ia,
d1• q1w Inda o at·I. :.'li, o pl'11pl'iela1·i11 ""·' anin1:11•.-; in1pol'iados
PI/ :<1·u r1•p1·1•'inuUmte d1·v1_•1·ú apn.,~1·11la1', al1;111 do~ d111·111111•11l11'
exigidos p1'.lo a1t. :.?Ti e seus parngnt[JIJO~, os s1•gui11les dados:
i'io11w do iJ1l[10r!ad1_11·;
i'rnJ'i~s:io ;
l\1·.,id(•1wia;
l11(\i1·.a1:fio das uspecie~ dos ani111a1'.' i1llJHll'la1l1."

1IJ111inu~.

t.~q11i1111~, a\·(~S, pfr•.\

J'rnq;df'rwia;
J 11 ·~I i'1111 :
<)11:111111.'i di:r.' l.1·;1z1'ill dP 1 iag1•111
l'ai a 11111·111 :':iu importado' .

.\rt. ;3;. E111 1•xecuçfio do 11n•s1~nf.,. 1·1_•g1th11Lwtliii. na parle
ú i111porla1;fio do !'~l1·a11gt'i1·11. 11 1;1111·1·1111
1<'1·d1·1·;rl
diiial'Ú o ~1·1·1ic;o d" Yderinaria da.' .-.·g11i11l1•.' i11.-l:11!;11:1-11•c;;
1·,.1'1·1·1~11!1~

a) 11m 1·n1bartarlmu·o P 111•srm1l1artado11rn rn1 l'IJl'lo d11 llio
.Ja11 .. il'I), confo1·n11• o art. 10 d(•!'fl' rr'g11l:rn1l'1llo:
/J) insl.:i llações identicns nos portos do p:riz e 1m'i pon Ios
d:1 t'l'fl11[,.i1·a lrahililados 11ara a im1101·i.:11:fi11 d1• gado, :'1 1111•dida
do d1'."1•111·01\'iuw11to do rnesrno s1•t'\'il.:o n d1• arr1>nlu c11111 1•.' l'U-·
er 11·-;os 111'('.a 1nr~nlarios.

d1~

:\ 1'f.. ~18. Os 1lPs1•m!Ja1iradow·us e eml.Jai,cadou rus pa l'a a11i111 :1< ·s ,,,, 1J11d1•r·fio ·"'/' utilizados po!' :111irn:l('S i1npn1·l:td11.' 011 po1·
:i11i111:t<'~ a l'Xportnl' P fic·ariio s11!1 Pc\ 1·11idados do 111'<'1'º·''" da
ui11·1•1·fn!'ia dr· Yetcrinaria loc~al.
:\'J't. :l0. Os anirnar•s c1rn~ viet'Plll twowpa11\radus dos doc11rn1•11f11s Pxigidos pPlo art. :.'G do pr1"~"11i1' 1"1·µ·11J:11llP1Jto :-nrãu
s11l1111,.1Jii\ns a 11rn:i i11spe1:1)ão srrnmiar·ia anl1•s 1],. s1•r1•111 P1r1 rng111•s :111' s1•11s dPstiuatarios r·
q111• for·p111 iJIJJHJl'Lados .~1·m
ell"s dev-·1·fio SI'!' po~tos em 11!J,;p1·vação quareulenaria.
Art. 'JO. Eru instrucçõcs cspeciaes s1<1·ão l'Pgnlados 11s W'L"Yi(;os af'fpcfos ao.~ 1•n1liarcndo11ros e lll:iis dpp1•11dPlll'i:ts 1• os d1•ynr·1· ..; dn.s 1·1·sperLÍ\ os funcciouarios.
Arf.. 11. Picam lrabilitados para a importação de gado estraugeiro os portos : Belém, S. Luiz, Fortaleza, Recife, R. Salvador, Victoria, Ilio de Janeiro, Santos, Parauaguá, Floriauo-
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volis, füo Grande do Sul, Barranco Branco, Porto Esperr111.;a
e C11yalJá, e os pontos das fronteiras servidos actualmcntc por
ai fandcgas e mesas de rendas.
Art. 42. O Governo Federal tornará extensiva a medida
do artigo anterior a outros portos do paiz e pontos d:1 fronf,~ira
q 111~, a seu j uizo, l'l•.uu irem as cow l i1;ões 1we1~ssa ri as n dPsdP 1J 110
o servi(.'.o o exija.
J\Jrt. .'t3. Os auirnacs importados por via maritima ou pela
fronteira dm·erão, na f<'.1rma cio art.. :2G, ser examinados velo
i11speelo1' Ydm·inario do distrieto, ou por ycterinario vor este
designado, 1iu porto do clwgada 1111 quando penetrarem 110 territorio nat·iuual, cumpri111lo aos iuter·essados communicnr, em
tempo, o dia da l'IH'gada ao mesmo inspoctor, i11dieandn 11 1m1111•ro de a11irn:1e~. a "~pe1·i•', a r·ai:.a e a procedencia.
Paragravho nnico. O Governo providenciar:í. vara que
e:-;sa communicação seja feita velo inspootor da Alfandega ou
administrador da !\lesa de !lendas, independente da communieação dos interessados.
Art. 44. O Uovcruo podorá prohibir a importação de uma
011 mais c:;peciP~ de aui111aes, as.sim como de forragens, carnes,
leilt\, cour·o,;, lãs, pellu~, º""º"' usl t·umes, etc., quando proceliermu do paizes onde reinem rnolcstias contagiosas. ou nos
l'asos dos arts. 2a e 2'i rio presente regulamento.
Art. 'iG. ll:'i,·am olil'iµadas as l'lllfll'Czas il•' 1H1v1·~a~ãu 1• a~
estradas de feno que l.l·:msporLa1·1·m gado do estrangeiro a
exigir dos intcl'cssado:,:. no ponto do cmban1ue, «ttl.eslados
ox[Jeclidos pelo l\linist.erio da ,\gricultura cio paiz de origem
ou da rcpartiç[io a que esl ivor al'fecto este serviço, os quaes
deverão ser visados pelo consul brazileiro, declarando que:
1", no paiz donde• JH'oeedem os animaes não cxi~te pesl1\
IJoYina nem existiu no decurso de 10 ultimos annos;
:.?", que uu :1]!11.Jidu paiz !1:io i;xisfc\ ll"lll w.;isli11, 1k11t.ro
dn seis mez•·s. a pcri1•11e11111011i:1 c1111Lagiosa <) lia lllais de 11111

mez a febre aphtosa.
Art. 46. Tratando-se de gado ovino, serão exigidos os
af.f esLados mencionados nos §§ l" e 2º do artigo :interior, al0m
de outros que provem não existir a varíola ovina com car::icter
epizootico, nem se h:n cr produzido c::iso algum rlessa enfermidade.
Art. 47. Para o transporte de gado caprino e equino, deverão o,; attest::idos satisfa7:cr as exigencias dos ~§ 1" <.' :!" rio
art. 4fí, assignalando tambem. quanto aos 11ltimos, a não
cxistencia do -môrmo ern todas ':is suas formas com o caracfnr
epizootico, ou a v1;ril'icaç:io d" qun !quer 1~a.~u PSfH1r:1dicu nos
1111.imos seis mezes.
Art. 48. As em prezas de navegação, estradas de ferrn,
efo., são obrigadas a fazeir apresentar ao inspcctor vetcrinario ou seu representaufe, logo após a chegada do lrcrn ou
nrnbarcação. 1m1 boletim cm que venham especificados o Hllrnero, a cspccic e a raça dos auimaes transportados, os proprictarios ou consiguatarios rio~ mesmos, o ponto onde fol'am
embarcados, numero de dias de viagem e si houvn al:::;um 1·aso
de morte durante a viagem.
Art. 49. O Goveirno Federal, par intermedio do ministro
da Viação e Obras Publicas e de conformidade com os recursos
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01T.ame11l.arios, promoverá o melhorameuLu gradtrn 1 do materi :i't da~ estradas de fel'l'o da União rlcslinado ao trausporLe
do ~ado e entrará em accôrdo para u mesmo fim com as es1l':idas de f1•1To arrendadas n 1'1H11 as 1•1111wczas 1k viaçfio
.s1il1u•rn·.i1111adas, tel'l'cst.rc:;, rn:1rili1J1as 1111 fl11via1•s.
Art. 50. O Governo providenciará pal'a que as cmprezas
tio 11avPgaçiio e de csl 1·ada d1~ for1·11. que 1r:.rnspol'Lam gado,
.s<'.iarn dotadas do material m~cossario a esse fim, t<)Jldo em
vista a scg11rnnr:a, a ltygicnc 1) as a1·1~oumw1h!çiícs apro1n·iadas
a cada especie de animal, pr1•s1·.1·1·n·ndo-ll1c~ if'1ialmente as
n•g1·as afl.iuent.es ú desinfrcc:ão das 1•1111>a1·1'ar;íil's ·~ q1iaesqnPI'
\ 1•i1 i1:ulos tk 11ue se servirmn .
.\1rt. GI. A desinfecção de (]IH'- trata o arl.igo anl.erior sp1·á
J•l'01'1Jdida suli a insp0c\,'i"'t0 d1• 11111 \ ••fp1·i11;iri11, •1111· p:1.'·"n1·:i o
:1 LI Psi adn dP. 1'xpul'go.
ArL. G2. A inspecção 1) desinfrc1;ão referidas nos artigos
'!li " no ficam a cargo, na Capital J-'od1!rnl, de 11m l'l'rJlosLo
da ~1·1:c;ão Ted111ica da dircctoria do Sen'içu d0 Vclerinaria,
" 111i.-; J~~t.ados a cawgo das i·nspectoria.c;, i:al11~11do o lrabalho
111:il•·rial :'is administrações respectivas.
_\d.. G3. Os inflractores das disposições exaradas nos ar··
fi.!.!11s :l:', '.!:3 n :' 'i ficarão su.kilos ús pena 1idadr)S c•staJJdecidas
<'Ili lc j.
Al'l.. Gl. O Governo providenciará no sentido de organizar
11 n1 ;;erv ii.~o de dcsinfoc1;iio :oysll•111at il'a i/1' todos ns e:nTos dr
1•sf,i·ad:1 .tio ferro, embarcações e 011Lr1)~ \ 1•h ir11 los. hem corno
lllix1•s, c111T<Jes, galpões, emliarcadom·os, "'e., q11e sel'v~·cm
p;irn o transporte e embarque dé animae:<.
,\rt. GG. Para execução do di.sposto no artigo anterior,
firnm as rompanl1ias de Pslradas (f,) ferrn n de navegação
1>l11·i~adas :
11j a Hão poderem se servir d1\ P!llb:tr·caçõ1·:~ ou quaesq11<·1: véliiculos para o fr;111spnrf P de· :1111111:ws, s1•111 JH"'via
d1•si11l'1•c\,'ilO dos mesmos;
b) a usarem o antiseptieo que a dif'1ectoria do Serviço
dn Ydet·inaria indicar e que u:to orc.asio11c Pslrago.s nus carros,
1•11il1a1·cai.:ões, etc., em que fôr empregado;
r'.) ;Í
ras1iagem, p\l]VCl'ização Oll Olli l'O qu;tltJ1Wl' ]IJ'Ol"l'S:iO d•\ prophylaxia cm uso, adequado ao caso.
Arl . 56. Occorrendo em alguns dos meios de transporLe
e· il.adus 1111 a!'f.igo in·ccedt•tllc algum c~aso de molc~sl ia co11fa;;iosa, o \·ehiculn será sulimel.tido, no primeiro ponto do
i11speeção veterinaria, ú mais cnmplel.:1 d1•si11f'ee\,'iiO, dey1•ndo
s1•r olisP,n·ados os dispositivos do p1·esr•1it1• re;mialllcnlo.
:\rt. 57. 'J'odo o animal que t.iver de ser exposto poderrá
s1•r ddido 1•111 ohservação, isolado, dr•si11fc~dadP. nos porl.os 011
1'.sfac;õrs de embarque, a juizo do inspeclor veLerinario ou
1/1• .s1•11 repr1.'se11t.ante.
ArL. 58. Na fórma do al't. iº, fica prollibido o transito ou
1·r11111111•reio ·~uLrn os Eslarlos, JIOI'. \ia nrnriti111a. rl1n·ial 011 Ler!'Psfr1', d1~ a11imaes a(acado>i tlll !'ll~Jl•~it.o.'i dll molesf ia conl:1gi11sn.
Art. 5!). Toda a emba.reacão ou qualquer vehiculo que te11l1 :1 s0nirlo para. transportar animar's nas condii;:ões mencionadas no artigo anterior ficará sujeita ás medidas de desinfeccão

1280

,\1 :TllS JlíJ PIJDEH EXECUTIVO

ou quaesq11Pr pruvid1•.1H~ias de caracter pl'OpilylacLico :1doplad:1s
111·la din·dul'ia do Snrviçu tle Vcleriuaria, com avpruvac:ão do
JJlÍ 11 ist.ro.
Art. GO. Na,,; iuslnte\;õcs ao presente 't"egulanwntu 'SCl'ão
1•.•d:ihl•leeidas as 1·11111li1:íi••s IJll<' dHH•rão Jll'<'Prlf'.liPr' o.~ l'<'f,.1·idos
Jt1Pius eh~ l r:i11sporh', as p1·oyi.J,.1wia,.; 1·••fpr1•1i1Ps ao t>11d1a1·q11<!
" d1•sl•Jlllian1u•• do gado, l.Pllll'" ll<'<'Pssm·io :111 l'!'[111uso do lll<'SllW
e oulras rnl'didas dP liyµi1•111,.111·opliylnxia :11>Jili1·ayl'is :w lr:1fr;~o 011 1·ou11111•r1·io i1ilPl'f'·'t:1dnal do ~.?:ado 1• as 111·11alidnd<'s 1•111
l'aSfl d1\ i ll rr:ll'\:i'i< 1.
Al't. li! . . \s im•·sl iga1:C"'·' s•·i,.111 iri1·:is solir" as 111olPsl ia,.;
q1w arrceLam o gado s•·t·ão frita.s na sédc da di1r•~1:f.uria, no lnstiful.o Us\valdfl i:l'llz, 1·1111rol'11!f• o a•·1·i'>rdo q11<• 1·1)1' •·sf:tl1<•l1•1·iil11
l'1tlr1~ o l\Iini,.;!1•ri" da .\gri1·ull111"a, lrnl11slria" l:11111111l't1·i" 1· 11
l\liuü;f,prio ·da Just.i\,'a u NPgol'ios l11lp1·iol'!'s. 11a s,·,dc das ius1wdorins 1~ 11os mais 1•sl:1fip!f•1·i1111'11i11s l1•('lt11i1·os d1•111\111l••11les il11
~1·1·yi1;0 d1\ \'dl'ri11al'i:1.
Paragl'aplio uuico. () (i11\·l'1·11" pod•·1·:·1 P1tfra1· 1·1tt :11·1••'1l'do
1·.11111 os gmp1·110,.; lrw:w~ n i11,.;l ilul11s s1·i1•11tiri1'11s, <Ji'i111 dP qun
iwss:nn :o;Pl' r1•:\I izad11 ...; ttos ••sl:t!Jl'l1·1·i11t"11L11s 1na11tidu ...; !Jl'I",.;
111Ps11ws, l'l'lal.iYos ú J'Psp1•t1.i\·a ••sp1•l"ialidailt', 1•slwlos ·~ pPsquisas SOitl'f' as JllOit'sf ias fllll\ afr,•1·iam O gado, por pa1·(p dos
inspPl:.lor1"s Yderinal'ios e rnais rfmwcionarios leic.huicos ilia
dil'ectoria.
~\rt. li2. l'arn os el'feitos do artigo allll~l'iur e d1'. 1·01iJur11tidade com outras attrilmições do Serviço de Vderir •.1ria l'.Ollsig·?.adas no arl.. l", SPl'fío 1'['(\:tdos poslos Yt'i.1•f'i11arios nas principaps zonas 1\riadol'as dos J•~slados d1• l\lattn ürosso, Uu~·az, lti11
Urand" do ~111, '.\li11as <:1'J':tPI', ~. l'a11lo, llio d1• .fa110iro, Bal1i:1,
CP:11·ú, Piauliy ..\!aranhão, Par:'!, ~anta Call1arina 1\ l'ara11:í.
~\,rt. G3. O Uoyei·uo Fedc·Tal entrará em al'c(mlo l'Olll os
guYl'l'llOs lol'at• ...; no.~ 1-:sl.ados a IJlll\ s1• r<'l't'I'" 11 arl ig11 :mt••rio1·
para que Jorneça111 o tcl'l'l'llll n os edificios Hecessnrios aos
postos velcrinarios, ficando a 1·arµ-o da União o (ll'Sso:1 I. o 111a(p1·ial technico " o 1·.11steio do estalwleci1ttP11tu.
Arl. <ili. O Govmno Federal voderú, de am:unlo •·om os
J~stadus e dP conl'o1·111irladn 1·1H11 o Jll'f'Sl'llfl' n.•.g!tlarne11l.11. 1\1"1):11'
uovos i•ostos vdel'i11ario:<, 1·011r111·111c os ree111',;o~ or1::11w·1tlarins
t~ as exigPncia~

do

~e1·Yit,:o .

•\.rt.. G5 . . \.(Is postos .-cleriuarios compete:
I", Psludo das 11111!Psfias q1w afl'P1·!:11tt os a11i11iat·s d11B11·.~
f.il'11s, prillcipalmnnle das fro11i1·:ws;
:!", orgaTtização do spn·ic;.o <IP propl1~·Jaxia d•~ :lf'd1rd11 "''"'

1111Hll'l"Ttos pr<~cPitos ltygil'Hicos, ~anceionados líf'la praLif':t;
:l", divulgac:ão dl' 1·onlt1•1\ime11tos prati1·ns c·on1·Pr11••nl"s ú
ltygiene :rnimal Yt't.el'inaria " propliylaxia das nwlc-,-d ias i11frcciosas:
í", dislriliuiçi'\o gral11it:1 d•• s•'11·0.s <.' Yae1·i11:1...;, 1·0111'111·m•· n
11. 8" do ad. l";
ri", c•stahf'h•1·i111e1tlo d1\ ·p11f1•rmarias p:11·:1 itd1•1·11a1;iío do
anirnaes rlo1•11 lt>s. d1• r·on fol'Jll id:tdP 1·11m as i 11:-<t1·ui:1J11• ...; 111·µ·anizadas pela <Ürecloria e approvadas pelo ministro;
G", organização ele um serviço de vigilaucia medieo-Ydnrinaria em todos os estabelecimentos pastoris e de laelicillS
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uios, de :H'l'•'•rdn 1·om os l'eSpl'd i' os vropri<'lal'io~. 1Jllt', neste
d1·\·1·1·iin s11.i1•ita1·-sf' :ís inst1·111·çõ1•s elo !'Oslo;
I", s1'l'Yi\:o gTaLuilo de poI~·clinica Yl!ll'rinaria;
t;·, iuforma1;!11•s so!Jn• a;:;s11111pl o,.; 1·df'J'l'tt(\'S ú trn·dieina
v1•f1•1·i11:u·ia " Jt~·g-il'ttn aILi1w1I;
\>", in·11Yid1·ll<'.ias ai 1i11 .. 11ll's :t<> s.u11•a1111•11lo dos <':tll!JH>S in\ :1didns p1·lo <':trT:tpalo 1• 111:ti" p:rl':tsil:ts •' di,w1·i111i11ai::w das
1·'""J11'1'( iY:ts z1111as:
10. auxilio :'r,.; i11sp1·durias d1·. \'l'f1·1·inal'ia 1•111 fudn 11ur~
ili;, r·l'sl'1'ilo :to l1•\:t11l:ww11l11da1•slalisfi1·a p1•r11aria 1• 1·1•lalivo
:'t-; n10!1•sl ias qu1• :d'fp1·l:rn1 o gado 110 1·1·.sp1•<'I iH> dislrielo;
11, i11\·1•,.;figai:1-H'S soi11·1· 11." 110\·11 ...; 1111·ll1rnlos l11Prap1·\lf.ico~

"ª""·

1· 11rn11l1~ladi1~os:

1:!, dislriln1i(,'iio de puhli1·a1;iõe..; 1·,.JatiYa ...; au J1!f'.-;J111> s1·1·' i1·11 1·1·1111•llidas pl'[o :\li11isff•1·in.
1::, p l'llpaga11da do ll1•gi,;L1·0 d,. Lct \ rad1Jt'1'.'· Criadfl1·1~,.; e
J1 r11l'is.,in11a1•s d1• J11dusl.!'i:ts ConnPxas .
.\!'f .. lili. Cada lllll dos JH>sfos lll<'ll1'.iouadw.: nu arl. ,tj:; kl':Í
li "''l!llillil' IJl'SSUal:
dir1·1'1111· 1!1a1 1.. 1·iolu,:isla):
n•l1·1·i11al'io;
pharn1a1·1•11lie1H·l1i111ie11;
., a11x il ia1·Ps:
1 p1>J.·[,.irn-1·onf inuo;
1· "1í1111l<'I'11 dP ,qpry1•11f<'s 1• lral.rn1!1ado1·1•s q111~ f'i'11· lll'~r.·&~a
!'i11. d1• :11•1·1'i1·d11 1·n111
l'l'1·111·sos 01·1.::11111·11tarios .
. \1·f. til. \!1;111 dos pnsfos y1•l1·1·ina1·in". n 1;11n•t'll" 1•sfa!Jck1·1·r:·1 p11sl1Js d1• 0]1~1·1·\·ai;iln /llJS pnl'IPs d11 t>:tiz 1• 111Js po11l11,.; da
fr1111l1•il'a. l1:1l1ilil:11los 11:11·a a i111pol'fai:ão '' 1•xporl:t1.:ii11 d11 ;.::tdlJ
11as i11\'l'L'1tad:ts 1• nas diYisas i11l1.11·1•st:1do:ws .
. \rf.. ti8. :Os posl os du ofJsl't'\·a1;iin i]I'\ 1•1·ii11 s1•1· 1·11usf r11illo':i
11a 1·11111'11r1nidad1· do artigo a1Jl1•ri111'.
.\ri. ti\l . . \os postos d•• nhs1•1·,·a1:iio l'111t1pl'f1·:

º"'

u 1 a in,.;111·1·1;iir1 do g:1d11 ""' f1·:111,il1J ,. :rppli1·:wi'í11 d1· h:1nl111)
i11s1·1·I i1· id:t,.;:
11 fl is11!;11111·11f11 1• oi1.-.•1·\·n1:i111 d11-; 111i111:11•s .s11 ...;p1·ilr1s 1• .c;:11'J'ÍJ'i1·i11 do.s :1la1·ad11s d" 11111!1•:-.;I i:1.,.; i111'1•r·lu-1·1111l:1g·io.-;:is. 11:1 1'1'11·nm
d11 1·1·,:1!1:11111•1tlo:
1·
:1 appli1·a1::i11 d1• 11wdidas p1·111il1~·i:11·I i<':I." ª" g:1d11 da J't't:iiio:
1/ a 1•1J11r1·,.;s:in d1• all1•sl:td11.-; d1• Ji,·r1• f1·:111-;il11, 1·1J111 dP1'!:1ra1::in dl' q11P os a11i111:11•s 1·01·:1111 s11IH111·ll id11s :'1 1il,..;1•n:11:iin 1>.
:í,; Jlll'didas 111·opltylart.irns :id11pl.nd:1s.
Art. 10. Os hanltos i11s1•rfi1·idas " q11a1•-<1Jl11·1· 1111•didas a
1'.a1·g1J rlo p11•do se1·:io prPsfados gl'al11ifa1n1•11l1• :tfls 1·1·iadnl'f'"•
(•!llr(l1:rnln o lloYl'J'lro j1Jigar 1'.ot1\.<'lli<'11L1'.
~\ri. i 1. O.~ hanhos insectif'idas s1·1·ão pl'<'IJaradus de ac1·1'11'd1J 1·0111 as i11...;tl'lwi,:1iPs tla dirl'.1·foria, q1w fp1·:'1 a s••n car;:o ci
psl11d11 rio.-; IJl'•'Jl:tl':td11s "'""'' i11ndos a esse fim e ria 1'~l'oil1a dos

n1:1 i~

t'nl1\·1-11

iPnfe ...;;;.

1!• 11
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.\l'f. i:!. {) p!'HKOU! dns pos(os de
a1'l. G7, spl'{1 o seguinte:
1 administrador (vct.erinario'1;

O!Jsel'Vaçfio,

de

C]llü

tra(a

1 auxiliar;

2 serventes.
Art. 73. Nos fp1·rnos do d1•e1·1•l.o ll. 8. !J/.\, de 1 í d•: snte1t1hro de l!lll, se1·:'t instnlladu JHJ Hlllllidµio 1!1: H1•llo-l111t·i1.011!1:
um posto de obo;ervação e uma 1mfc1·nuu·ü1, vderinaria.
Art. 71. Ao nstalJ1:IP1'ÍHH'lllo d•· (jtW lrnla o artigo anlL:1·ior
ClllllJJete:
1º, rcaliza1· Psludos 1· p1:squizas 1·0111·1•r1H•ul1"s ús 11tol1•:-;l.ias
qtrn al'f1•cla111 o g:1do, p1·i111·ipal1n1:nt1· as tropiea1·s;
2", o trafa1111:nlo de ani1na1•s na Pnfr1·111a1·ia \l'l1·ri11:11·ia

anuexa. ;
3'', o serviço grnluito d1• pulyelinÍL'a vcl1:rinariu na s0d1: tio

pmd.o;

.í", p1·1•sl.:11· s1w1·m·1·11s 111Pdi1•11s-n•l.1>,1·i11ari11.s a11:-; 1·1•11i1'1h <k
1·.ri:11.:fi11 mais p1·11"i1nos ;
[í", faz1·1· disl l'illllÍ\;iiO d1: Sll['llS, Y:t('l'Íll:tS, :11·.011q1:rnh:idn:i
d:1s r1·sp1•.('f ivas i11sl 1·w·t_;õ1•s aos lan·ador1'S e n·iarlor1::-;, d1• 1·1rnf11r111idad1• 1·1H11 o dis)lo~f.o 110 Jll'('sPnte rt'gula111t'nf.n;
!i'', dai· i111'111·111at.:iíi•s s1JJ11·1• assuu1pt11s all.i111•1!1""' :'1 1111·di1·i11a
Yl'i1·1·i1w1·ia e hygiene animal;
i", l'aZ"I' distl'ibui~'ão da Jlcl'ista de \'cfr1·i1111rit1 '•' :l.ou/1•1'!11~i11 () ma is pulili1·aç.õ1•s 1·1·111ellidas pela dil'Pdoria.

ArL. 73. O Posto 1!P OlJSl'!'Vat;fío e Enfpt·mal'ia VPfl'rinal'ia
d1• Bl'llli Jlorizo11t1) ll'l'Ú o s1•g:ui11Le pessoal:
diI'l'<:lor (mo_·dieo !Jacf<~riolog:isLa'1;
ypf.1·1·i11ario:
:! auxiliarPs. sendo lllll pralieo de pharm;u·ia;
CSC!'CH'1Ül;;

•>

por! t:i 1'0-l'Ull (j 11110;

SP!'Vcnt.us .

. \d. /(i. P:u·a 11 1·a1·go 1fo di1·1!l'lor do 1'11.~f.11 11'; Olh"I'\ a1;:1o
e 1J•:.nfp1·1rnll'ia \'('[.,.1·ina1·ia de Ikllo Horizonte será JH'eforido
nll'dico bal'l1·1·ioh1gisla, que l1·nlta fPito cu!'so 1k 1•sp1'1·i:lliz:11:ão
110 l11sl il.ulo Os\\·aJdo C1·11z 011 1•111 1•slal11)kein11·11l11 1•1111µ:1•111•1·1·
d11 paiz m1 d11 <'si rnngl'i1·0.
Art. 77. Em instruc<;(;i•s 1:sp1:ciacs formuladas polo dir1~1·lor do s1·1·vi1;0 1· :ipp1·ovadas p1do minjsl 1·11. s1•1·ã11 1•specil'i1·a<los os 1h•Y1•r1·s i11ltt•1·1•nf1•s ao pc.ssoal du rl'l1·rido 1·sfal11•l1•.<: i lll f'Il f ().
•Art. 78. O prPparn dos procluctns hiologico~ (si\ros. yarcinas, P!r.) sp1·;\ 1'1•ifo 110 lnsf.it11Lo Oswaldn Cruz, na co11f'ol'midadc do ar!. 125, rahcndo ;\ rlin~rtoria do S<'rvi1:0 dl' \'Pf<'rinal'ia p1·ovidcrn·i:11· snhre a disl l'illuir:iio µJ'al11 il a do~ l!Jl'Sllll>S
pPlos eriador1~s P la \Tadorns.
Paragrapho uni1~0. Para o fim do pr1'se11tP arf ign, sci·ãn
preferidos os lan·adorns, criat!orcH ·~ profissionaes rlc i111!11strias conncxas inscriptos 110 registro rcspccti \'O do minisleriu.
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Art.. 7\J. A dircctoria do Se1·viço dt~ Vderinaria p1·ocu1·arü
olit•.'l' esses pt·oductos biologieos, não só para sernlll empregados
corno meios [H'OIJhylacticos, m:is tamhem corno u1eios curativo~, d .. sdc• que [1~11l1a t'l11•gado ú e11nel11s:it1 posili\ a dt: sua effi1::wia.
l':1rn1~T:1pl1u uuic11. 1),. aee1'>nlo .:u111 <J presP1tte al'Ligo, a
di1· .. 1·ioria do ~ervi1:0 pnderú "11lend1!r-sP 1·om os estal.Jele1·i11J1~11los eo11g1•1wrt:s ,j,. p:1iz"s ,.,dl':•11g<)i1·i1s. l'ix:iwlo assi1n a
l 1·111·:1 d•: 1·el:wi:í<!s .
. \ri. 80. ·A ol'im1fa1:iio <~ u1·ganizaçã•J d:i.' ll!edidas tpro1ol1) J;1dic:1s pa1·:1 rq1n)ssiít1 e ·~1.T:1dil;a1;iio das tq,jwut.i:is liear:'í.11 a cargo da dir,.doria, 1J11•: as us!ahdt•1·1·r·:i tl1~ :u:1:1'1l'du 1:0111
:1 11:1L11r,.z:1 d:is dil'l'1:1·t·11l1•.s 11wdalidadus p:11.llfll11gi":1s.
AJ't.. 81. () (l'alallll'flill da-; 1•nzo11f ias 1' 1:1iiZlllif.ias rii'ará
:1 earg11 da dir·i;i:.11.1·ia tl11 ~ .. 1·vil;t1 •k Yd"l'ill:tl'ia. tia' inspe('.i111·ia., no.' J<:,.;failPs. tios "s111·1·ialisla~ q11" Ji1.1!1·1:111 lJ<tl'Lt'. do
S<'l'\-i('f.l d·~ i11s111·1·t:ií11 d11 l1·:il't·:,:o t111 i·on11111·1·i·i11 i11fi•L'1•:;lad11al
do 1":1do, do,.; posl.us dt: y1'11·1·i11:1ria 111t d1) q11al1J11"r \ l.'i 1•t·i11nrio
11:1/'a i"""''' Pltf·a1·rl'gtuJo p1·la dirP1'l111·ia.
1\ ri. 82. A. insp1•1;1:ã11 .~ani 1al' ia dos 111ataduu1"is JIJ•)(lelos,
1•nl.r1:postus f'r·igorificos. 1•sl:dwlec.idt1s m•·di:1nl<' f':11·11res da
l:nifw. e a do gado a ell"s dt'sti11adu. " !JJ'.111 :1,,i111 du ...; <'.SLal1t'l<!J'Ílllelllo,; v:rslo!'is •111 d!' l:wl ieiniÍJs, fnil'a" 1: ('.\JJU:,i1;ãn de
~·ado que rrcolwren1 irl1:11tico~ fa1·or·1·s, seI'êÍ l'rila dr aecúrdo
Ul/Jl as"ir1,;;tJ·11et,;.õ1·~ •1111: 1'01·1'.lll "x1wdida.s J"'l11 n1i11isiro
;.:oh
Jll"'llllSL:1 do dirl'dOl' do St'l'\ i\;.().
b
.\ri.. s:l. A rli1·1•clol'ia tio ::-:t•n·ii;o dt: \ 1;! .. 1·ina!'ia 111anln:i
u111a 1·i·yj,;(:1 1~ou1 11 titulo d" Í{1:1'ist1i de \icic1·i1wria "' /.ookc/111i11. 11L>sl.i11ada ú v1ilgal'iza<;iio dó co11!JPeinwnloê 111,.i.~ sol•r1" :t pl'al.i1·a da nwdi1'.ina v<'l1•J'i11:i1·i:1 •: l'<'l:ili\:1111<·1111: :'1 1.110!1'.,., •11 i: 1. '· lf 11 t.• t'" 11 l.1 •r:í :
§ !." 'l'odo,; 11" :id,os ofl i1·i:11•_, q111· ili,..;1·1·1·111 11 .. 1o1·il11 :111.~
as..;11111pl1Js df' sna PsperialidadP.
~ -.!." llt•"ull:td11 dos <'sl11t111,: •·ll'1•d11:1d11s p1·J11 fl('ss.1:tl te1·lllli1:0 da direcl"ria d11 ~1'rvieo d" YPff~ri11a1·ia ·~ pt'.Jo,; r11ca1·1·1·.~:ii/11s rl<J ...; inslil1llos z111llf't•l111i 1·"s l":di·1·:11•..; llLJ 1'1111tlatl"s 1·11n1
" :111xili11 tia IJt1iu1J.
f il." T1·:l11:tllt11::; ori).:i11:ws i·l:1!1t1!':1tlos pnr pi•ss11ns 1·.o:l.1:1nlrn~
a11 111i•c;m11 s•·n·j1:0 ,. d1: n•1·t111lt1•1·ida 1'l1tr1t1t•l1·1lt'i:1. '!'"' q11 .. il':1111
J >t',.,/:11· :1 ..;11a eoll:il101·a1;iio.
~ \." Jlf'SIJHW, qua!ldo n:io inlt•1·1·,;s:1r :1 1111Lilica•;ií11 inl.<.';.:ral. tl1J::; 11·lalorins ap1·ps,.11i:1tlo::; J11!lus l'111wui1111a.r·ios a e11.io
1':1!'µ-n estiio os .sPrvi1:ns di• Vf'lf•rinaria 1: di• z11ol1•cltnia do
lllill is! ül'ÍO.
~ G." D:1dos ,.slatisticm;, 1111!i<'i:1s 1· i11ft11 n1:11:õ1::-: q111~ 1111s... :1111 "''''' 11fi•is ª'·"" 1·riad1H't•s.
1:\rl. 8.L A ne1·isf11 de l'cfr1·i11111•i11 I,' /,uufcl'fmi11 Sf'!';'i J'Ulilit':lrl:I ft·inH·11sal11w11I" 11u J11<'ll'i:tli111·rli<'. 1·t111lt1r111" :1s l'llll-·
v1•11 iPJ1•:i:1s di1 sr.rvko.
:\ri. RG. A rr~rlac1;.iio 1: a Llirecçiín da 1/c1:ista fi1~:11·iít1 a ean:"
tln d i 1·,.dor· do s••J'\' i<;o, 1·alw11do a atlrninisl ra1;iio, I'' illl icar,üo
<' disl!'ilrni1;iio ao 1'hefr tia f'ceçiio do ExpedienlP, d1•y1•111lo os
1·1:spPr:t.i\·os nrf.igos sf!I' subscriptns pelos snns :t11f.orns.
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Art. SG. ,\ llcl'ista sPrú dislrilrnida graluilam•:Illrl no paiz
aos criadores e prol'issiomH·s de imlu,;ll'ia rural, r111'1n11enle
aos que se acharem inseriptos no registro respedivo ini;l.ituido neste minisferiu, aos irit1•!'1•ssados quP a ~oliritart•m o
dada em 111'rmuta tfo pulJlka1:fí1•,.; 1·011gc•np1·1•.s do paiz ou do
eslrangeil'11.
Al't. 87 .. \ dil'l'L'('.iio da ·f1e1:i.st11 podl)l'<Í n·1·1•iJfü' a11111wdo.~.
utilizando 1•111 prnY1•ilo da !lli>~11ia a n•1·l'ila a1Tl'eadada .
. \ri. 88." A r1·1·Pila 1• dPspl'za, uos f1•r111os do artigo a11lel'ior, serão 1krnn11slradas l'lll Jialancrdl' em·iado ú dirednria
g1•ral 1fo <:011lal1ilidad1•, IJll<' pl'0Yid,.111·i:u·ú pal'a 11111· :<P.ia !'<'l'nlhido ao 'l'lil'sourn l\':wio11al o saldo IJllL' "'" y1•riri1·ar 1111 ri111
do t'Xl't'l'il'iO, 1'11111(1 t'l'IHla da fl11iã11.
Art. 8\l. o s1·n·ir:u 1k i11J'111·m;u;ül's de ou1· fl'alam tis 1111mt•1·11s 10 <' 11 do al'I. 1" Sl'l':Í J'1•ito 1rn ,.;(•iJp da di1·1•1·(01'ia •J
da;; ins[H'clorias " Plll q11alqu1•1· dos l'~lalJl'li•1:iit11•11los dep1•11dc•11l1ls do Rervii:o de Yl'l1lri11aria.
Al't. !lO. O sp1·yiço dl' polyclinica veteri11a1·ia s1•t"<í 11!'ga1lizado ua f1'11·111a d11 p1·•·sP11i•• J'l'gulat1H'lllo 1• ('Ili cat·a1'11•t' grnf.11

if ll .

.. \rt. !Jl. .\ imq11•<'<;fío das i11vl'I'11a<las dl' gado ohedl'Cl'l'tl ao
disposto nas i11strucc:.il's ao p1·esr•nl•· r1•gulat1H'Illo 1• !llais disvosi~'1iPs l'OlllPl'Ph1•11didas llO al'c<'•rdo fi!'mado ('llÍl'I' O t:o\'l'l'lllJ
F1•deral I' º' goYPr111is lo1·a1•s.
Al't. P:?. O Go\1\!'llO ·Fedl'ral prnmovc·1·ú as llll'Llidas prPcisati para 11 1·ornl1al•• ao carrapato 1• 011i1·os ag1·nlt•,; lras111iss1·r1·s dl' gpf't11t·t1s inl'Pcf.uosos .
.\rt. 93. ;{o intnito dP cYilar a prnpagação da lrisll'za,
o (.{oq•t'·llO F1'ill'ral l'al':í l'sludat·. 1·n11soa11tl' o a.·1·1)rdo qtw l'i'il'
ust.alwlPc . ido 1·m11 11.s gm l't'l!Os liwaPs, as div1•rsas zouas dos
1'l'llln1s 1Tiad111·1•s " l'Xporl:1do1·1•,; do gado, d1• 1noilo a di,·iilil-:1s
l'tlI l 1·p:; catego1·ias. isl11 ,·. : z1111a illlll't1llll', zona i1tl1·r1n1·diaria
" zrllla i111'1'1°l.ada, 1·11tT1•:-;111111d1•11do, r1•s111~eLivatlll'nL1'. ú n•gifín
c11mpll'fatnl'ttl.L• livr1• d•• ca1Tapalos, ú pa1·,·ialmen!1) invadida P
ú Íll r1•1'1 ada .
. \rt .. llí . . \s p1•sq11izas I' l'sludns so]J1·1~ o assumplo SPrão
co111'iados Jios l•:st.ados :í. di1·••r1:ão dos i11spPC"torl'S veleri11al'ins,
auxiliados Jll'lo,; yl'(p1·i11at'ios do ~1,1·vi1:11, por Yd••1·i11arios 011
f~sp1•(·.ia 1isl as no11H•ados para pssc fim.
Art. !l'í. :\'as linhas rlivisorias das zona~ rl'l'Pl'idas s1•1·ãn
t·stal11•leeidos pPlo < :oy(•1·110 l'l'd1•ral lianheit·os i11s<:>di1~idas,
JHdos l[Wll'S passar:í o gado-da zona i11f,.1·lada pa1·a a i11!1•r111edial'ia 1• dC'sfü pa1·a a indl'lllll!'. 11fío pod1•11do fl't' livt'1• fransilo
si não o l[LW l'Si iv1·1· i,;1•1110 di'SSt'S illSl'dos Oll tll' llltfl'OS gl'l'llll'llS .
.c\l't. !Hi . .\ dirPetoria do ~Prvi1:0 de \'PIPrinal'ia dl'signarú
as linhas di,·iso!'ias das diffp1·nnll'B zonas, o;; pontos i1it<)t't1wd ia rios q1w lltl's ('orn·spo11dcr1~m. as nwdidas 1wc1'ssal'ia;;
para 11 sat11•anwnfo dos campos i11Yadid1H pPlo 1·a1Tapalo. <\.';
regras para insp,.1·1.:ão dos 1twsm11s 1· dos anitn:ws 1)111' delli>s
r1roce1le1·c·m.
A1't. !17. o.~ disposilinis do al'figo au!f'rior 11fío sn applirarão aos animaes procedentes de estallnler.imentos da zona
intermedia declarados litnpc1s, quando se destinarem a ponto'
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da zona inrlcmrw ou da intermediaria, onde existam hanheiros e inspecção sauitaria, desde que os J'f'ff'ridos animaes
possam >w1· t.1·anspol'lados dit'P1'ianw11tP pul' via f'luvial, mal'il i111a ou t.erTeslre .
. \l'I. ll8. E111 1·aso e:wnpeional. a .inizn dn di1'f'l'i0J· do Ser\·i1_:1J. 1·01110 s1•.ia o da r·arPslia da 1·ar111• pa1·a o cuusumo. pod1't's,.-;·1 dis111•11sa1· 11 diAposlo 110 arl. \l:í, d1•sd1• 1111(• " tra11sil.o se
111>,;s:i l'az1•1· di1.,•1·tanw11tP por via marilinw. 1'111\·ial 011 le1Tesl.1"" 1111•dia11ln as caul.1•las JII'Pscriplas ill•la di1·,.1·loria. ilC\'f'llrlo
1J·' ;111i111a1·s l1·a11sporladns 111>sl.as 1·1J11di1:<11•s ,,.,,. d1•,:i'11il1a1·1·;Hlos
111is 111al:id1111rns " im11rndiata11wnlr• san·ificados .
.,\ri. \l\l. :\ dirPcloria rio ~"''\ i1;0 p1·1111111\·P1«í nas zonas
1·riadoras a p1·opaµ;anda a fovnr· do 1·11ul11af P an earraµaLo e
11111.1·0.s parasitas, indieanrlo os t11Pios 111•1·l'~sa1·i11s para esse
fi111 1• n!'~a11iza11do plano <' i11di1·;11:1-><.'s p:11·:1 1·1111,l 11wi;:ii11 dr' llall li1•i J'I).~.
\l'I. 100. O 1Go\'Prn•> FPilP1·al a11xilia1·:í 11' rl'i:idnr1·s pam
1·1111sll'u1·t,·ii11 d1• ll:rnll1•i1·0.~ 1• :11·q11isi1.:ii11 d11s i11s1•rli1·id:is !ll'll1•s
1·11q11·1·g:11/11s. d1• a1·f'i'1!'do 1·11111 11s 1·1·1·11/'s1Js 111·1:a1t11•1ila1·i11s .
.\1·1. !OI. T1•l'fi.o p1·1'f'p1·p111·ia 11a 111·ga11iza1:i'í11 dos Sl'l'\'i1;os
l't1Jil)IJ'1•l11•11didos Jlll )IJ'l'Sl'!lll' l':t]lil11]11 os l·:.sl:1d11s " 1111111ieil'i]lills q111• auxilia1·r·1t1 o (:oy1•1·111> F1•d1•1·:il par:1 1•.ss1• l'irn, i'ol'111•1·1•11d11 os l1·1·1·p11ns 1• a.;; i11slall:11:ii1•s d1•.sli11:1d11s ;111.s 1>:111l11•i1·0.s,
1J!11·ig;i11d11-sl' ig11al111<'11l1• a 1111.si•J'\'<ll' :1s Íll'-'I l'111·1.:1l1•s d;1i/;1s p1•l:t
ili1·,.1·!1111a do Rl'l'Yii;:o.
:\l't. 10:2 . . \ rli1·P1:lo1·ia do ~.1~1·\ic:o d" Yl'f1·1·i11aria 111a1m11\'1•1·;'1 1•sl11d11s 1• nwdidns 111·opl1~ l;l!'I i1·a.s l1•111l1·11IP.s a 1·011l11;il,.1· a
ili,s1•111i11:11.:i'ío das t.1·.Ypanoso111ias1•s. do li1•1·111• <'ili• q11:1l1p11•1· 1•1tf id:1d1· 111.ll'liid:1 q11I' :11'1'1•f'll' a ;;;:11'1111' do gado.
,\J'I. 10:1. O ':ov1•1·110 <'xpPdir:'t 011p111·f1111a11H•nf,. as inf1·111Tl11•.s 1·,.lal h·as an s<'1·vi1:11 rl1• 111·11pli~ l:nin 1·1111! 1·:1 11 1·:11T:1pal11 1•
111111"'" p:11·asil:ts n11inial's.

C:\PTTlTLO Y
nos nr.n·:n r.s nn PFssn 1L

J\J'L IOí. .\n dirl'l'fnr rio RPni1·0 d1' Y1·!1·1·i11al'ia rompl'/1•, al1;111 das all 1·ihuic:l11•.s ;, q111• s1· J';•i'Pl'I' n :11'1. 1:.'7 do rug11l:1nw11lo q11p baixou cnm 11 d1•1·1·1•lo ll. R.8!1!1. ili• 11 d1•. agosfo
d1• fDI 1, o s1•g11inl1• :
I", v1·lar 1wl11.'< Psfurlns " pPsq11izas rpw ,,. l'izP1·1·111 11a s1"il0
dn i]i1·1·1·l11l'ia m1 <'lll q11alq1w1· dP s11a.~ depP111li•rwia.;;:
"" Sllpl'J'i11li•11rll'J' :is llll'ilidas 1·n111•1•1•111·11l1•s :ís :ilfl'il111ir:1-11•.~ dn s1•1·yi1:0 :i .~r~tt 1•:irgo, li•\·:111il11 a11 1·011!11·1·i1111•1tlo d11 111í11isf1·11 "" 1·r1sns rfp i11fr:irr·i'ío:
:!", r·1111nm111i1':1r a;, 111inisfrn n appm· .. 1·i111ro11ln d" q11:tlrpH•r
PJ>iznofia <'lll paiz flti1• l1•11lia r·111nrn1•1·c'.n "" µadn. ili1·1'('la 011
i11dir1·1'i:i1t11•11l1'. ('fllll (l nrnzil:
\'', J'i,.;1•aliznr JH1J' si n11 p11r 1'1111r1·io11a1·i11s da rli1·pl'foria as
1·1111.c;l 1·111·1J11'S 1(111' ,SI' fiZl'l'l'lll )'al'a (1 Sl'l'\'Í(:I) d1• \'l'l1·rin:11·ia:
!"1". p1·1>pi'11· :111 111i11isl1·11 n,.; l1:1~1·s p;11·:i :11·1·1'11·do 1• 1·1111y1•11 Í"' lj 11" ( j 1 I' J'1'111 i] 1~ SI' I' ÍI' j f ll'';

i286

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

6º propôr ao ministro, quando fôr conveniente, a alteração dà nomenclatura das molesfias contagiosas. dP acci\rdo
com os estudos e pesqu izas l'P:11 izados por l'<'llf ros s1:iP1il i l'i1·1'"
nacionaes ou estrangeiros;
7º, propôr ao ministro a organização de commissõt'" para
estudos scientificos qw; internsscm dire1·.f.arnP11ti· o s1·ryiço,
formulando as rcspcct.iYas ins(rncç.õc•s;
8º, exercer, quanto ;ís zonas do Estado do l\io de Janeiro
e do norte de f'. Pnulo, cortadas pela Estrada de Ferro Central
do Brazll e :ís do Eslado dt\ l\liun:; ~~;·r:ws 11tP11os :H•.;•i•ssiYPis
:í r0s11ecf.iva inspecforia. a.~ l'11111•ç\íP~ que 1·mnpPIP!ll :is insp1·clorias veterinarias.
!)º, ter sob ~ua immedinla Ol'Í•mLaçãn P fiscaliz:u:iio o d1:semharcadonro <' ;;mlla 11·:idn111·n do H in i)p .f;111p irn;
110, prost.ar o snu cm1c111·;:0 ao .~Pl'\'i(,'n rlo Pslnlisti1:a, nos
termos do art.. :!:3 ~ i" •lo regula111Pnfo q11P ll:1ix<H1 1·nm o d1~
creto n. 9.10G, de Ui dr• novPml1ro de J!Jll.
·Art.. iílfí. An d1!'fp da S01·1:iio T1•1·)1J1i('.:J erHnpi'f•':
~
l.º 811pel'i11f,.11dn1· os Sf'rviç11s fcdmieos a eargn da
sec(,'ão, cxecutanilo-os ,. f:1wndo-o'' "xccntar p1~lns :1j11d:rnf1~s
e mais funccionarios.
§ 2.º Opi11:1r· ~O]Jrr, os :iss11111ptos fpr•lrni1•11c: 1p11• d"111·11d1•1·e111 de parer-cr da secção.
§ :1." Ap1·,.s1:11fnl' nn diredrn'. q11:rnilo di,sn !'ih• i111·1•.mhid11.
as h(:'les para as insLr111·r)ÍPS 1p1P h1n1v<•r1•ir1 r]P s"r apr0se11fa··
daq :lo ministro.
§ 4.º Organizar instrncções par:i os fnnccionarios rl:i sPci;ão
l\llí' (iYPI'Plll fl,. i'XPJ'f'1'1' 'fll:l]fllll'l' i·11111Jlli"'iÍll I' -'ll)11111•f11•J-:1" :'1
approvnção do clirector.
~ 5." Co\l:i!Jr11·a1· 11:i 1·1·d:11Tii11 d:t ll··1·is/11 1· 111·i,.11l :iJ-:1 1111
flf'.nfo <!1• visla fr•r·li11ir'<1.
~ íi.º \'rovidu11cial' p:1ra q1w sP.i:mi :1ff,.111Jid:1,.; :i:' !'1·1p1isir~ões dos ia\Tadorf's 1• i'l'i:id11r""· q11:inf11 :H•" s1·1·1·i1:11." d11s
aj11danf Ps Yi'f Prinarios.
~ '/.° Ori1•11f:1e ,. rliril:'.i1· n.' P,;;fndos 1• pPsq11i1as l1:1(·f.1·rinlogi1·as a rargo da sr·1·ção.
8." l'rom11ypr· a distril111i1.::ín d1• v:11will'lo< 1• "''rr'n:< 1• c111lrns
prodndos !Jiolnµ-ien,, nh~en·:1dos fl" dispnsif iY!H do pr1·sp11f1•
reg11\amento.
§ 0.º Aconsoll1ar P dirigir ns iJ1l<~rdkçõAs n o JrynntamP11to
das mesmas, todas as \P!rs que se fiwr rtecPssrrrio. su.kifawJq
as 11rovidnncias a tomai· ;'i approv:t1;ão do dil'Pctor. ·
~ to. 1Jrµ-:111i~a1· lia.si•:< pal'a o "'·1·vit:n d1· 1·011il1ati· ;·1, "f'i.
zootias e para ns rm1\·enios qno Ü'11ham de sf'r i:sfahP!t•cido.,
<'m rprnlq1wr paiz. I'<'\afi\·arnPnf.f' ao assmnpf.o.
!i 11. S11Jisfit11ir n diri•clnr "lll snas falta,; P i111pr•ili1111•11l11~.
Art. IOli . . \m a.iwlanf0s yl'f1:rinarins c.ornpPf,.:
§ Lº Auxilia!' o r·li1•f1• d;1 sPc1;iio P Í!ISJ1Pt'iu1· 'dl'ri11nri11
nos SL'l'Yi1.:os :i sc•11 l'<ll'!l'n 1• s11Jisfih1il-n ""I .s .. 11s i11q11·di1111•1tlu~.
ron f orrnn des igna(,'fí n do r!irPdor.
§ 2." Gnmvrir as illsfr11ei:<11•,; dn dir1•cf111· " d11 ill"f"'l'for
vr>f crina rio.

*
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Arf. 107. Aos vrtorinarios r.ompoto:
~ l .º Cumprir as m'drns cio dirl'dor ou rio r'hrl'(' da sreção,
~nrr'ol'r'PtHlo todas as vPzr.~ r111r lhr fc\r· dPl1•1"111inadn ns pontos
onrlP s11a prrsonça se fizer neces~mria.
§ 2." ;\11xilia1· n serviço de polyr.linic.a na s!•dn rla dircclori:1.
§ :~." ~11listitui1· os a.iurlnntPs nos srus i111p,.di11w11fn.~.
,\ r·t. 108. Ao rlact~·lograplto compclr:
~ 1.'' Cumprir o que lho for ddermi11:i.dn pplo el1('fp da
sc·r·c·:!o !'lll rr•laçiio ús funcçiíes a seu r·argn.
Art.. !OH. Ao chefe da Rrr'ção rln Exf)Prlic'11f P cri111pefr'. al• 1m
da.s alt.ril1ui1;iíps do art.. 1:27 do r!'gularncmt.o lfll!' baixn11 r~olll
o d1'1·rc~Lo Jl. 8.8\rn, do 11 do agosto de 1\J1 I, n c)XJ'!'dil'11l.o e
conL:ihilid;ide concernentes :'t direl'f.oria. :í. acl111i11i:;:l l':tc:fío. p11liliraçiio !' clisf.ril111ição da Jknisfa rle i·,·frri1111/'Í11 e /.oufr1'1111 ill .
.\ l't. 1 1O. Aoi' funrcio11arins ela Rer,r;ão df' l~XJl!'cli1•uf1, r·omJI'" 1•111 as at.lrilntr.:iíP~ ·1111r llt1>..s forprn applir.avcis. dP accr)rf!o
1,11111 n di"Jl'islo 11n ad. 1:?7 r!n rJp1•rP!n n. H,8\l\1, rfp 11 d1'. a.tmsfo
1k!!lll.
\I'I. 1t1. Ao in~-JlP.'fnl' \'Pfr•rina1·;0 ~nr»nmlrn:
§ 1." S1qi!'rinl1·rnlr'r os sr•t'\·ir:os a f'Ctl cargn nn 1·,.s1H'divo
d is 1.1' i l'f,on
t' :'." 1li>1p1isifar "'' 111andn1· pl'!ll'i>d1•1, :í d1•.-:i11l·1·1·1:ii11 ai11s
\d1i1·11los q11n tr•11l1:un lra11sportado a11im:w.s do1•nles.
:l." :\!andar proc!'rl!'t' ú f'isc.aliza1;.ão 11a eitt1wla " saltida
cl1• :111 i rnans, dP ac1·1lrdn r·.om o prnsFmtc rr~gu lanwnt.o.
~ \." 1'1rn·1'd1•1· :ís visil.as sanilarias nos fl!lJJlns d1• l'Jif i·ad:t
(' .s:d1ii!:1 do.s :t!lilll<l!'S, j)f'SSO;t]llJl']J/C' IH! jlOJ' lllll ""' y1•l1>l'i11:11·111-:.
r'.nrrespouder-so rorn as d1•mais d1•JH•1td1·1wia.-: do
.s1'J'\ i1;0 da r·.irc11mc<cripção, tra11smif.t i11do-lh1's :is ord1ms r1!l'"11id:1s dn diroetor f' prcslawfo a 1•st1, as i111'11rn1a1:1-11•s ,-;oJ1rP o
s<'1·1 i1;n " a st>lnção das q111•stõos.
~ ri." Procurai· d:H· a diy11lg:1i:fío 111issiYl'l ao s1"1·vi1.:o do

*

* :,:'

l"ilir·ia ~anital'ia. Jll'l'<fa111l11 '" .~<ll'l'llrr·ns Jll'<ll'i.-:si1111a1·-: q111· lli:•
f11r1•111 1wdidos.

§ 7." f'1w1·ni·1·1·1", eom a maxinia urgoncia. o~ r~·~nl.ros (•riado1·<·" do di;dri!'l.o ,. nwsrno os pad.ir:nlares, rom recurso;.: i11tfiSJ!l'J1,s:l\·1·is. afirn cln podl'i' n\·ilar a invasiin de• qualqw·r· 1•pizool i:1 llfls F:st;1rln:-:, 110.s m11Hi1·i11ins 1• lllt'.'lllo ck• f':iz1•11d:1 ;1 f'a-

zr·rHla.

§ 8." llnr rnnhrcirnrnfo :ís a11tnricladf's da 111•1·l'scdd:i'rlr
<ln vii:ila11cia aos pontos dcclararlos i11fceeio11ados 011 snsprdlos
n pnl-as I"<'l..'.lli:tl'rrw11t1' ao r.nrt'cntr da mri.rcha da mohsf.;a, das
nwdidas adnptadas, scinntificando n dirndnr rlas pl'nvidr111'Í:is
1.omad:1s ,. ;q1011fa11dn as rrwdidas q111' l11n 11arP1·Prr·111 :1[1pli-

cn\·1·i.'-l.

~ \l." Dar 1'.0JLIH•1·.imcnlo :ís autoridad•"i lrwa1•.-; <' no dirPdnl' d11 d1•sappa1·p1·i111t'11i.o elas Ppizootias, dn" 1.•sl.1•al-(os <ll'rasin11:1d11s 1• :1 t'Plar.iin do.s Jl<lJtl.os q11c• i'Ol'!'llJ Yisiladns pPln 111al.
~ 1O. 1'1·01·,.cli>J' Sllh sua i11spr·1·r:fío nn <lr sem p1·1·1H>sln fts
d(•,-;i11fl'l'(CÍc•s q11 ... i11lg:11· lll'C'l'SS:ll'i:is iHll' il('(':!Si:Í<J cl11 :ljlJl:ll'<'.-
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cimento da epizoot.ia f' depois della debellada, suspender a declara\:ão d<' « Tnf'<'c<:ão ».
~ 11. \'isita1· r'u l'az<'r \·isil:ll' totlos os l<waps Plll 1111P o
serviço de polieia se tornar Ill't:<'ssario, procm·ando aconselhar
e fazer c<ml1t'1'Pl' as yanlagens d!'ss1~ sp1·viço n os JH'I'igo,q a
QUP ficam PX(IOsfos 1i.-.; i11t1•1·pssados, não :1<'<'Pifa11d11 os t'tl!lS<'lhos que lhPs l'on•m dados.
~ 1?. Fis<'alizal' º''. postos YPÍ<'l'inarios, de> obsPJ'Yaçfio e
todo o sr>rYii:o da 1·i1·1·11rns1·1'i(li;ão, apontando nwdidas 1~ 111odifica<;ões a s1•J'l'/ll adopfad:t., 1• s:di1•11lando a hoa 11ta1'1'ila d1J
Sf'f'Yi(,'O.
~ 1:1. T1·r a ""li ":11·µ·11 t1111 li\rn d1' ""µisf1.,1 pal'a ii1""1·i111::l11
das dPclanu;iil'."' 1•

1111il1•."'tia~

( 01ita1.!'i1;.-.:a:--: 011 d1· j'a~o:--; :-1t1~p1•itn:~

\l'J'il'i1·ados 1•111 s11as 1·i1T11111s1·1·i1'1:1ll'.-< " (la1·a a d11s s1•n i1.'l1,, pr1•stados, 1·rn1111 d1• 1'111·111·1·i1111•1ilo d" \ a1·1·i11a. si·1·yi1:11., (ll'•il'issi"uaes, !'te., iwdi"os (IOt' :niforidadl's l<ll':ws I' (lrop1·il'!a1'in.,.
~ 11. Fo1·n,.1.,·1· a111111al1111·1Jf,. ao dil'l'd11l' 11111 l111h·ti111 d.><
trabalhos l'Pilos " s1~111,.sf l':il111,.1tln 11111 !'l'latorio i!Pfal11ado de
todas as 1H'l'l!LTP11ri:t" que "" f iYt>l'f'lll dail'l 11Pss" lapso rh~
lempo, aprn1fa11dll as 1t11·dida' IJ\11' ;1 prnf il'a f iY1·1· :tl'1111s1•1l1adn
CO!lil> dl' lll'l'l'S'idad1.• 1• (>l'll\l'Íf P .
.\l'I. 11·! . . \11' yl'fp1·i11a1·ill,.; "11111p,.f1· :111xilial' 11 i1t'i'""f111·
nos s1·1·\·i1.:11s a Sl'll 1·:11·µ11, s11l1sfil11il-o l'lll Sl'llS Ílll(>l'di111,.11f:1.;
P ('lilllf'l'Íf' :IS llJ'lf1•11-: I' ÍllSf l'llf'l.:<-ll'S 1(111' (11'111 lill'Sll/11 1111'' r11J'1•Jtl
dirigidns.
e
~·Art. J t:l. .\o, a11xilial'1'S 1·1nnpl'!P111 º·" sl'n·ir:n" ili• 1(111' l'lln•m i111·11rnliid11s (ll'IO di1'Pl'l11t· 1• (ll'lo n•fl'J'i11ario. i11l'l11si\·I' as
J11111·c,:i)Ps de l'S('l'Íjlflll':tl'ÍO.
Art. 11"1'. (),; d1•\f'J'"' do Jl"ssoal dos d,.s,.111ha1·1·ad11111·11s,
dos posto., v1•l1•ri11ario.'. JHl,.:fos d,. 0!1sl'!'Ya<~ão 1• rnais f'11111·1·io1iarins do s1•1·yi1:11 1'011-:1:11·~11 das i11;-;f1·1w1:1í1•s dn [ll'>'Sl'Jlil' r1•µ·11la nwn f n.

C:.\ Pl'l'lJL< 1 \'1
1Art. 11:-i. Os <'f!.l'gl>S 1k di1·1·1·fllJ' do ~<'l'Yi1:1> d1• \'i'fl'l'Íllal'i<t,
ffo insp1 1 dnr g"rnl "s1•11s :1.ill<la1lfl's, d" insJH'l'IOJ'l'S Yl'fe1·inarins
nos Estados 1• d i t'l•1·lor<'s dos post ll;; Vl'f <'l'ina rins sl'1·ão 1·xl'1·1· i-

dos prn· VPf<'rinarills 1(111' f1•11l1a111 sido ltahil ifad11s 1'1/l i11sf if.11los Pspneiat:•s ili' Pnsi110 s1J(l<'l'ior d" 11wdil·i11a Yl'f1•1·inaria. 11aeio1iaPs ou 1'.s(ra11gl'ir1is. llll por (ll'11f'is.'<i1nia"·' l'lll 1•tl'di1·i11a 1(111'
s<' f Pnharn '''Jll'l'ialL'.adll "111 yf'!1•1·i1rn.l'ia ou hadPri11!11µia .
.\1·t. 1 Hi. fJs 1·af';.;os iJ,. yl'f,.1·i11arios s1í p11d1·rii.n s1·1' ,.,,.,._
!'idos pol' 1111•di1·os Vl'l1•ri11arin.,, 11:wi11n:H•s 1111 1•sl 1·a11µ,.it·11.s q11,.
l'l'lllialll as 1·011di1.:fí1•,; d11 ai-1 ii.:o anl"L'Ílll'.
Paragraplin u11i,.11. E111 !'alia dP \·l'f.1•1·i11ari11s, p1111<'1·ão ,.,,.,.
nonwados p1·of'i,ii111a"' 1·111 ll!l'di,.i1ia ''l\I<' s" fp11lta111 PSpl'1·ializadn Pm vP!P1·i11al'ia. d" a1·1·i'11·d11 1"11111 ª·' p1·11\ as dP l':tpa1,idad"
fr,.IInica (JlJP 1•xhiliil'f'lll.
Art. 117. Os 111Pdi1•0,; \"t>l1•1·i11m·ins diplomados na •E. ~1.,da
Supnrior dl' Agri,.11lf111·a 1• 1\!Pdil'ina \'1dl'ri11aria f P1%1 prd1•renl'ia, em i:aso d1• yaµ·rt. para os r.a1·gos l1"1·1Ini1.,1s d11 :'1·1·-

vico.
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Art. 118. Para os ra1·gos <Ir, internos rlrYni'ío ser prefrrirlo;; a lu11rnos de nrnlhot· apron\if.a111Pnfo do curso de veteri-

naria da Eseola l-'upP1·in1· dn i\g'J'i('.JJJl111·a n 1\ll'dirina Yl•Lc1·irrnria on. :í f'alla d1·sll's. da Fa1·uld;id1• ili· l\li:•di(·i11a. d0pois de
ap1 >l'OYado.-; nas duas ]ll'inwi ras S<'l'Íl'S.
,\l'f. l l (l. Para ns 1·argos "" a1n:ili:11·1·s go-;a111 da HH'.'lna
111·,.fl'l'l'lll'ia os diplomado,; na,; 1•scol:1s pr:li it'a,; d1· :1gri1·1tll.11r·a
1· 11"s ap1·1•1Hlizndos agrir·ola.' .
.\l'f. l:.'O. Cl 1~m·pr1111 F<'rl1•ral p1·11yid1•1wia1·:í 110 sP1il.idn d<'
(•:-d :ilJl'l1•1·1•r d1· a1·t;t1rdo 1'1llll os go\T1·1111.-; lo1':11•s. (':ira o l'im dP
i11sl il11i1· gradaf.iYallll'lllP Plll todo o tl'JTilorifl da IlPpttlili(•.a o
Sl'l'\i(:o d" polil'ia snnilaria. (ll'!llllll\l'JJdo para t>Ss" filll urna
1·1•1111ifio, !ll';;ta t:apil:Il, d1• l'l'[l!'l'sr11!:111l1•s "l'l'i1·i:i1•,, dos ili\'l'l':"os
Esla1los.
~út. l:.'I. Nas insll'llf'i;1!1•-; a11 p1·1•.-;i•nl1• r1·ê:·11J:111}1•nlo s•·r·:ío
fixadas as !'l'gras q111~ d1•\l'I'iio s1•r Psl:tl11•!1•1·idas q11a11d", Plll
('Ofl.'l'illll'Ill'ia da liypfli11Ps1• d1• q11" traia o 11. '•" d11 ar-1. :.'" df'sl.n
r1•g11!:1n1,.11t11, ·"' \·1·1·il'i1·ar a a1·1.::ío da di1'l'('lo1·ia d11 1-'1•1·yi1:11 ""
Y1•f1·1"i11aria 111! lt•rTitnl'io "" q11alq111•r Estado.
\r·I. I:':'. :-;j a l'{liwofia q111· d<'I' 111:.:ar a I'.'.~ª infp1·1'1\r1•111·ia a-;s11111ir ('al':ll'fl'I' µ;ra1«'. 1"ali1·1"ú
:11yp;·1w l'l'd(•r·al.
d1• :tt'1'<'ird11 1·11111 o g11v1•1·11" d11 Jo:.. d ado. fi:-;1·:J! iz:11· os 11iai adn111·os,
f1•irns, 1•xp(lsi1J11',.; 1· 1·rn1111J1•11·i11 "" l 1·:111.-q1,,r·I" d11 µ:ido d1•11l 1·0
do Est"id1l ou 110.-; Sl'llS Ji111il1•.-.; 1• 111111:11· ;1-; p1·11\ id1·rll'i:1-; q11" 11
1·;1r:Jl'f1·1· da 1•pizootia l'Xigir .
.\l'f. 1:!:\. llada a i11IPl'i'1•1·1·111·i:1. a qw· ·"' r..t'1·1·1• 11 ~rlict11
a11J,.rio1', "'" fl'1Tiforio d1• qualq111·1· l·:slad11. 1·111'1'Pl':in por· l'íl!da
do 1111•s1111) l•:stado ou do 111111ii1·ipin l11das :1, d1•-;111·za.-; d•· l'a1-:ll'i<'J' !1w:Il, l'l'hll i\'as a nlll'as " i11slal1:11.:il"' 111·1·111:111,.1tl1•s.
:\l'f. l:.'L 1/), (iO\'('l'JI() J<'l'dl'l'al lillllll'al':Í () IW"""ª' PXfl'allllllll'l':tl'ifl q111• 1J t\as1l 1•xigi1· " i11.-;f:Ill:11·:'t "' Jlllsl11;.; .J,. dl'-;i11f1•1·1::i11 q111'. a .iuizn do 111i11isl 1·0, 1'01"1•111 1J<'1"'"":11·i11s.
·Trt. 1:.'G. -01 :\lit1isfP1·in da \g1·i1·11ll111·:i. l11d11stri;i " Cnmll\<'l'1'i11 [ll'OillO\'PL'Ú a1·1·1'11'do 1·11111 o da .l11sl i1::1 " ;'\1•µrwio,.; J11lnrio1·1•s para tJllt> o l11stil11l11 OS\\·aido ::rnz. 111l'dia1!11• s11li\'n11ç:í11 :rnn11al qw~ 1'1lr f'ixada, s1• 1•111-;11·1·1·g111• """ :is-;u111pto~ rom111·,.J11•11did11.-.; i10 11 . . \"do nl'I. 1··. 11111),.11<10 o di1·1•1'ior· d11 nw.,1110
i11.-;t il.irto 1•11lr11d1•1'-sP di1·1•1·la111"1!11· -;11l1r·1· 1:11•;.; ª'"11111pl11s <'1l111
n 111i11bf1·11 da .\:.:Ti1·11lt111·a, l11duslri:1 ,. 1:111111111·1'l'i11 ,. t'•llll n
ili1·1·1·l11r do i-'<'l'Yi1:0 d1• \'i•l1·ri11:1ria .
.\1'1. l:.'li. :las i11stnw1:1!1•-; "XJ>l'dida-: pa1·a a 1•\1•1·w::in destP
r1·~11la1111·11fn Sl't'ií11 ,.,lalt1•l<'1·id:1-: ;1-; 1111ilf:1;.; ,. l"'11:ilid:id1•-; l"'''
i11fr-;!l'1::í11 d1• s11:is Jll'<'st'l'ip1;1!1•s.
',\ri. 1:.'I. O .1:ny1•1·111l pnd1•1-;í l'n11ir·:wta1· \1•IPl'i11a1·i11s 0,,tr·a11~~"ir·ns pal'a os dil'J',.1·1·11l1•s -;,•1·\·i1:11-;, 11:1 1':111:1 iJ,. l''""'issi1111a"" lir:1zilt•i!'lls.

ª" (

:\l'f. 1:.'H. ~1·1·fí1l "" Jiy1·1· 1•si·11llra dn ':11\ ,.,·1111 "" 1'11Pf0s
da 81'(•.1;;in TP1·h11i!'a "os ni11da11I"' y1•l,.rin:1rio-;, 1·11.ia.' n11111l'a':i11's d1'\'l'I':Í11 r"<•1-:1hi1· l'lll 111·nf'issi1111a"·' d" 1·11111111•J,.111'i:1 Jll'll' :1d:1 1'111 :ISSllJllJllllS 1·11111·1·1·111•1il1·s :'1 ,.,,,,,.,·i:ilid:1d1• :1 '"'li 1':11';.!0 .
.\l'f .. l:.'!l.· ~i111 <'Xfi•.11si\·as :í ili1"•1·i11ria d11 ~1·1·yi1·11 d•• \'r>l1·1·i11:1ri:1 :i.-; disp11si1;1i1•s d11 1·1',ctli!:11111•11l11 :tlill"\" :1.11 d1·1·1·,.f1l
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n. 8.899, de 11 de agosto de HH1, que lhe forem applicaveis
na fórma do art. 127 do mesmo regulamento.
Art. 130. Os vencimentos do pessoal rio 'Snrviço dn Vr•IPl'inaria serão os da tabella a1111exa.
Art. 1:11. Nas p1·imeira ..; 11nrnPaçõe.q q1w SI' fÍZl'l'f'lll r•1r1
virtude do presente regulamento, serão aproveitados. al•'111
dos l'unccionarios da l'Ppartiçfto que estivPrem nos casos dn
sermn promovidos, os canrlidatos habilitados no cnncm·w al11•d1i
para a Secretaria de Estado .
.\ri. ·t :i:!. O p1·f' ..;p11f P 1·r·µ1!1Hll!Plllo Pntral':Í r•1n viµt11· r'lll

[" dn ,janeiro de rn12.
Art. 13:3. l\1•vr11.wrn-sr\ as rlispnsiçiics em tn1lf!'a1·in.
llio rlc .Jnnf'il'll. \l rfp rl1·z .. 1nlirn rln 1fll l. - /',•dm 1k
Toledo.

Tabella a que se refere o art. 130 do regulamento aunexo ao
decreto n. 9.194, desta data
ll!llFf!'l'Olll.\ llil SEl\Vlt)O

l!hef'n de SCC\:iÍO . . . • . .
J >i1·r·1~lm· 1!0 nmbarcarb11Po de animacs

Ajudante .......... .
Bacteriologista
Vet!'rinario ........ .
1º official .......... .
2º official .......... .
:1° official .......... .
PJ 1an11ac1•11lico-ch i mi-

co ............ .
Auxiliar ........... .

1 '.! : OOO!jlOOO
8 :OOO!jlOllO

ô:000$000

7:200$000
G:400$000
G:400$000
5:G00$000
5:G00$000
4:000$000
:i :200$000

3:G00$000
3:200$000
3:200$000
2:800$000
2:800$000
2:000$000
l : fif)0$000

10:800$000
!l:G00$000

1 : HOO:!:OOO

": '10()k()()()

:1 :(i00$000

rno:iwon

'1

:000$1\00

t8 :000$000
12 :OOll!fillOil
t

!l:G00$000
8: 100$000
8: ·'iOO!fiOOO
(J :000$000
li :~()l),c;;JJllfl

2:
2 :-100$000

1:200$000
1:200$000

rial ............ .
l'ratir'.O <ll' pharmacia.

2 :400$000
2:000$000
:.' :000$000

1 :200$000
1 :000$000
1 :000$01)0

3 :OOO:j;OOll
:l :IJIJ():j;IJOI)

<:onl i11110 ........... .

<•mharcadourn .. .

2 :OOO!]lOOO
1 : liOO'f'OOO

1 :000$000

:1

G11a1·cla

1

1 :600$000

800$000
720$000

nactylographo ...... .
E11carrcgado do mati·Porteiro ........... .
l'ol'lciro - conf.inno do

J<'f'ifor <fp Pmlrnrquc r]p
gado ........... .

............ .

T11ter110
f'p1·y1•11te (sala rio nH•n-

sal) ........... .
'l'rahalhadorns (sala1·io
!rli'llSH)I dr• ...... .

:HO~OOO

800$000

1 :800$000

1fi0$000

:~ :GOO~OllO

:~

:<iowrnoo

3 :(i00$0()()

:()()()!);()()()

'..':

'IOll~lll)I)

'..' : 'tOO!!iilllO

2:

f(iº*ººº

1 :HIJll:j;IJ()I)
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INSPECTORIAS VETEl\INARIAS

Inspector voterinario ..
Vel!lf'ÍJHlT'ÍO

........ .

Auxiliar de 1" classe ..
Auxiliar de 2" classe ..
:-;1·1-yentes e guardas
(~nl:trio uwnsal) ..

6 :100$000
:800$000
2:400$000
2 :000$000

11

3:200$000

!) !W0$000
7 200$000
:i ()00$000
:i 000$000

2 : .1()()$000

1 :200$000

1 :000$000

100$000

POSTOS VETEHINAlllOS

J>ír1•do:·

(1Jncl1•riolo-

gista ) ......... .

ver nrinario

......... .

l'h:11·rnacr~11tíco-d1imi
CO

-

•.•....••.....

Auxiliar ........... .
l'orteiro-conl,inuo ... .
:-'1•n·enles o trahalharJores ( s a 1 ar i o
Jill'W'<l J 1. de

5:()00$000
1:800$000

2 :800$000
2: '1()(1$0011

8: í00$000
7 ::.'()()~(li)()

2:400$000
2:000$000
1 :G00$000

1 :200$001)
1 :000$000
800$0()()

:l: li00$UI)()
:l :OOO:j;OIJO
;~:

'i1H1$0111)

60$000 a 100$000

PO,'-ITOR J1J' OBSEl\VAÇÃO

,\d11ii11isfrador

( vdP-

ri11nrio) ....... .
Auxiliar ri . . . . . . . . . . .
1-'1•ry1•11fps (.~a 1 ar i o
'1t1 •nsal) de ..... .

"º"'('(•

1:000$000
2:000$000

2 :000$00()
l :000$000

li :000$000

:l :íl00$000

1\0$000 a t OO!J)OOO

IJF OIJSEl\Y,\Ç,\.o E ENl'Elll\IAHL\ \'ETElll''Ulll.\ PI: n1·:1.1 (\
lIOHIZONTE

! li1·edo1" (medico bacleriolng-ista)
\º 1•f1) 1· Íll:l L' ili ........ .
Auxiliai' ........... .
E:'Cl'('Vl'lÜI'

..•.......

PortPil'O-('.oatinuo ....
~1·n,,1it•'>'
1 s a J ar i o
mem:al) de . . . . . .

7:?00$000
'i :800:j;()(I()
2:000$000
2:000$0011
1 :fiOO~OOO

;3: ()00$1!01)
2 :!100$000
1 :000$000
1 :000$000
800$0011

f

o :81!0$1101)
/: '.'llll$11110

3:000$0110
:1 :000$000
2 :'100$000

60$000 a 100$000

llio rJp .l:meiro, \l dP dcz(•mhrn df' l\ll I. -

l'r:dto 1/,· '/'ul1·1/o.

DECHETO N. \l.Hl:í--nE !l DE ni:zc:l\1rn1111w lV11
H<•or!!:n1izn o Ren·i\o de In!ornrn.çõcs o Bib1iothcea, <lando·IIH'
Sí>J·vi~·1)

(ln Iufnrma~1i1;s" lh\·uka<;:n,,.

ri.

dt'11ni11il1;1çfi.o 1le

O PrP.;idf'nl1~ 1la llPp11hliea do" Esf:1drn' l'11id11.-< d11 Bl':i:.'.il,
1Jf':t11d11 da a11trn·iz:ll'iio c·n11sfantl' do :1rl.. fil d:1 l1·i 11. ·• :::,1;, d1~
:11 d1• il1•z,.mln·o 1fo ínto, <forl'eta:

,\l'L !."Fica r1•01·ganizad11 o :-;,.n·i1;0 d1· !11!111·111:ll'iJ1·." ,. Ili-·
lili1>i l11•1·a. ''"lil a d1•11ornil1a1:iío d1' ~1·1·yi1;11 1k Tnr11n11:11~.-,._ ..' ,. 1>i-
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vulga.;ão, ao accúl'do com o rrgulamento que í'Om este baixa,
assignado pelo ministrn do Estado da Agl'iculturn. Industria o
Com nrnl'('. io.
i\.l't. :!." fü~vo;.;am-sc: as disposit;Õ4'S 1'!11 contl'al'io.

fiio do .Janeiro, !l tle dPzrmurn de l \J 11, IH!" da 111dPJll'll-

c!Pncia

t~ :!:~ 0

ria llPpu!Jlirn.

li F:lt1\I Ics ll.

ll.\ FoN SECA.
Pedro de 1'oll'do.

Regulamento a que se refere o decreto n. 9 .195, da presente
data
f i lll

:

Ar·t.

I ." O i-'i>1·,·i1:11 d1· lrrl'111'111:H;i'i1•;.: 1• f)i\11lµn1:i'í11 l1•rn 1111r

fl) 111·psfa1', d1• 11111tlo 1·nmplPln, por Pscriptn ou 111Pdianle o
fol'n<'ci111 .. 11!.o tlP irnpl'l'ssos. Iodas as infnnna(:ÕPs lf\ll' 1111• f'n1·1·rn
l'Plfllisif.atlas 11fl'i1·ial1111•1tf,. 011 pol' particula1·r•R soiH'I' todos os
ass111npt11s a 1·ar·g11 d" 1.I! i11ist1•1·in da ;\gr·i1·11lt111'a, T11du~!l'ia ,.
l:o1111111•1Ti11 ,. n1JI 1·11,.; 1p11• i11t1•1·,.,.;,.;1•111 ao d1•sPllYnlYi1111·nl11 <'l'01111111ir·o do Jll'azil:
1! 1 distr·il1uir· gTaluita11u•1tfl' I' ""modo sys!1'11iati1·0. 1111 paiz
1• 1111 1•x!P1·io1'. li\'1'11 ..;, 1'1illi1•!11s. rnappas. 1'.•dnlist i1·as I' rnJ11·11s 1•!1•11w11!.os df' i11f1J1·111aci'ío !'l'i'l'l'1·11!1'.S ao.s nws11111s assu111plo.;;
1•í ('lllll'<•cci1111a1· I' puldi1·a1· m1·nsnl1111'llll) n Jinll'fi111 d11 :\linislP1·in da :\gr'il'l1lt11!'a-. f111h1sfr·ia I' Cn1111111•1TÍll, o q1fal tli-u·r:i
('.lllfcPI', não ,.;1'1 11111a ,.;~·11ops<' d<' trnl(ls os ados d11 <:1.1\·1'1·11u J;r-t!Pral PXp<>did(ls pl'lil rl'IP!'ido 111i11isfl)rio, mas tamhl'111 111Pmorias ou al'l ig-o" rn·iµ i11:ws, t rnd11(·1:õ<'s, transrri pi;t11·R, dados l'S! a-.
t.isti1·11s,-,11olil'ias I' i11fo1'111a1;<11·s ,q1]11·e ag1·ir-.11ll11r·a. industria ri
i'.llll1ltlP1T.io, lflli'I' 1·11111 J'l'i:H:iio ao Brnzil, <llll'l' ao 1•sll'a1wl'il'(I, dr>
modo a ('onstiluir· 11111a 1'01111', a 111nis <'1J111plcla pos.,iYPI, dr) c·nnsulta r ilinilt(~H;i'í11 doH cu11li<'<'i11ll'rdos utPis aos la\'lwl111·1·s. intlust ria PS P ('.Oll11111•1·eia11tns:
'11 Ps!11dar· I' s1i111111'ffp1· :í c·1111sid1·rnr:ãn do nti11islrn 11wilidas
IJll" .iulgar 1•1111\·1•11 Í<'ltfl', ao cl1·s<'11\·llh i11H•11lu das 1'1•l:w1-11·s 1•1·111111111i1·as dn B!'azil 1'11111 ouf1·os paiz1•s;
1') faz<>r c·11ll1•1·la 011 acq11isi1:i'ío dr 111·od11rtns afim d,. ·'"1·1•111
1·f'1111'ftido,;; ans 1'1J111111issal'ins do 111inistPrio 110 1•st1·a11g·l'i1·n.
j\l't. :!." l'ar·a a 1•x1•1·111:iio do :-;p1·yi1:n ck lnfo1·111a(;ií1•s P Din1lga(;ii11 1111 Pst rang1·iro. 11 <3o\l'J'Ill• iiod1·1·:'t 110111,.ar'. d1•11! l'n clo.s
r1•1'lll's11s 11rcam1·1ilarios, 1·n111mis.sal'ins ili1·pdaml'11ii> sul1t•l'di11adns ao mlnist.r·o. qtH'. nas instl'u1·1:iiPs fJlH' PXpPdir· pnr 111·easiii11 das J'l'SJ •Pd i \·as 1w111Pa<:ííl's. 1iIPR fixaP;í os y1•111·i 1111'11l1"' I'
dl'fP1·111innl'ú a 111·i1.•1rla1::ío lfli" rky1•111 sPguir 1111 i],.,l'lllfiPlll111 r]p
s11a 111issiio.
~ j ." J<:ssl'..; 1·11111111is'al'i11s prnl1•1·ii11 ""t' ta1t1bPlll 1•11<'alTPµado:::
rln SPl'\ir.:o dl' fll'Pfl:lf.::111da d11s p1·11d11dos do lfrazil JHl 1•sll'a11-

gPiro.

~ ·!." A
c·a1·g1J dl'SSl'.'i ('OlllllliSS:ll'ÍOS, () nn\'1'1'110 pmlr1·;i
111n11t1·1· i111111,;f1·11:11·i11s ili• prnd111't11...; 11a1·i1111al's, .~alas d" l1•il111·a"
d1'fl"'iln "" li\ 1·11,-, 111:11•f1:t' 1• 1111!1·as p1t!tli1·:11:1-11'.-; 1·"1'1·1·1·1J1,.,; a11
llraz i 1.
Art. ::l." l'arn ns l'!'l'Pitns dos al'figns a1tfi>1·io1·1•.;, 11 ~ • . , ' i1·11
rio Tnl'rll'lllat;ill's I' 1.liY1il!.:a1:fio d1•yr·l':'t:

AC'J'OS

no
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a) propot· ao ministro a acq11isiç.ão de pulili1·aç-ii1•s, Mficiaes
uu 11:w, fritas 110 paiz ou 110 Pr;t1·angPir11. R11l1r1• aµ-ri1·ult11ra, indu.,f l'ia e 1'1H11n11•n·io, e d1' rptl' pm;sa1u c;1·1· 1·11lhid11s 1·l1·11H•11t.os
d1• i11rorma(;ôes;
h) 1"0llP1w.iona1· e 1·arafogal' f11d11s 11s i111pr1•s.,os pulilil'ados
p1•lo n1irtisterio, Jwm t'.Olllo os fi\Tos. f1il1Il'11n.; 1• 11ul1·as pul!li1·a1.:lws dl' qu1• J'iw1· acquisi(;ão;
r·' ;.;olil'iLar das n•pattiçõPs do miuislel'i11, ;.;0JJ1·1· 11s ,;,.1·vii;os
d1• 1·.ada 11 ll!a, os Psela!'f'I'. i1111•11 trn; qw• /'01·1•111 111•1·1'ssa r i11s para
1·11111plP!a1· o 1·1•p11sit11rio d1• i11/'11rnia1.:1l1"' s11l11·1• ne::1·i1·11!1111·a, i11d11.-:!1·ia 1'. 1'.l)Jlllllel'l'.ÍO;
ri 1 col111'1' dados l'stalisti1·us 11ã11 sü s11hr1· a p1·ot11w1.:iio P
1·1111s111un, 1111•n·aiJos inlf,r11os 1• 1•.xfl'l'Ho.,, in1p11rta1:ã11. 1·xp11rla1;ã11
1• sf,,,./,.s d1· lodos os p1·od11dos agTi1·olas 1•. i11d11-:l ria""· 111as la111J11·111 so!Jr1'. p1·evisõi•s. de collil'ilas. 1;111was d1• sa/'1·as. pr111·1•ssns
d1• 1'.11lt11ra;;, L'o0frici1•1tll'S pot· l!Pda1·1•s d1' ter!'a~ 1• z1111as d1• pro1h11·,i.:ão doK di\'l'l'SOS ram11s dP Jay11111·a. " ainda do q111· diss1·1·
r1·spPilo q111•1· :í industria "xtradi,a, aµ1·i1·nla 1• ral1l'il. 11111·r a
a.-:-:111uJ1f11s 1:01111111•n . iat•fi .

.\l'I. 1. . \ disfl'il111i1:ã11 d1• p1ildi1·a1:õ1·'· ili· q11" ll'afa n
a1·I. l",s1•1·:ífrita:
;\11 paiz -- :ís l'Pparl ii:IH"" p11lili1·a,.;. 1;.,lal1<·l1·1·i1111·11l11s. l1iJilinll11·1·a' puhli1·as n parli1·11Ja1·1·s, ,.;1J1'i1·dad"·'· i11slif1Jf11s. 1·orp11l'a1:1-11'.'i11• Jll'SHoas a qu1•1H o,.; r1•sp1•1·! iy11s ass11111pl11s p11:.;sa111 i11f1•J'1•ssar. s11b q1ial1;1wt· ponto dn \ isla. l1·11d11 Jllll' i11f11il11 1~·i111·.ipal a di,·11Jga\;ão dn i11fol'llia1:1H•s ul1·is ;'i ag1·inilf11ra. i11dwd1·ia
( '. i'I )l Jl 111I'l'I'.j1);
,\111 Psf1·angPi1·11-aos 1:omHJis,.;:tri11s d11 111i11isl1·1·i11. ús IC'gai:1>1"' 1• 1·1111s11lacl11.s <~ a 1pia1•sq111·1· i11,f il11i1;\í1•..; 1111 1·111·11111·ai:1i1•s
q111· ·"' 11t·1·11111•111 iiP ass11111pl.os ili'. i111i'r1•s,.;1• d11 111i11ist1·1·in.
~ !." S1•ssa disLI·ib11itã11. fi;1·ã11 pl'd1·1·1•111·ia 11s la\ 1·adn1·"'·
1'1·i:1dn1·ps 1• p1·01'issio11a1·s d1'. i11d11sll'ia,.; 1·1111111•x:1s i11si·1·1pf11,; 111J
1·1·gisl 1·0 do ministl'rio.
~ '!." O f'0n·iço f'SfahPll'1'.P1':'1 Jl"''111tila,.; d1• p1illiii':u;õl'.' 1·nm
1•,.;lal11·l1•1·i11H•11to.s na1,irnrn1"' 1• 1·sll':111g1·iros. 11as 1·1111dil,'iíl's do
111·1•-:i•11!1• art.igo.

"\ri.. :í." Toda,.; as r1~parti1:õl's do \li1JistPl'i11 da .\;.:ri1·11ll11rn,
l11d11..;t1·ia 1• t:111u1n1•1·1•i11 J'i1·a111 11l1riµa.Ja,; a 1•11\ial' ao S1·1·yi1;0 i]p
J111'11r111a<,:1)1•s f' Divulga(,'ão c·ol11•1'1:1ips dos i111p1·p;.;s11R 1p11• JJtililica1·1•111 1• atfl'lldl'r, sr•m de111nr·a. aos p1·didns ili' rladn-: 1• l's1·lat'l'r•i1111•1tfn;.; qu1• l11f'~ l'or1•m :.;nlii'itatl11s 111•!11 di1·1·1·l111· do 111,.smu
811r·yic_:o .
.\1·1. li." Xo ~1·1·,·i1.:n dl' l11f111·111a1;t1"' e 1>iy1ifg:11:;"ín l1avl'1·-:'t
1111ia hitdi11ll11•1·a. q111· spr:í fnl'lliada da' p11l1lil':11J11"' !'Pifa, p<'las
n·parli1:t1(',.; do !\linisl!'rio da .\gTi1·.11ll11r·a. l11du,.;l1·ia 1• 1:m111lll'L'l'ÍO
I' tla:.; qlll' l'OI'l'll1 adquiridas nu 1·e1·1·hida.' s11J11·" as.s11mpfos q1rn
SI' 1·1·firam aos div0rsos sp1·vit:os a 1·argo dn JIJl'SJllO 1ninistnrio,
al1;1n dn ohntR. 1rn1·irnial's 0 l'sl1·aiw1•i1·n,, qu1· ""l''n1·1•m sobre
ag1·i1·11!1111·a. i11d11sl1·ia f' 1·11n1111p1·1·io 1• ,.;0J11·,. 1·011!11·1·i1J11•1l111s sullsitliario.,.
Arf .. /." A )JilJli1Jl.l11wa S('J':'t r1·;wq111·ada a lodos
J'11111~
cio11:11·i11s d11 l\linislP!'io da Ap:ricultura·. l11ilus!ria e Commf'rcio
pa1·a a eunsulta de a ssmnptos 11110 l/Jcs iutercssarcm.

º"
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Os livros e collee(;.ÕeR oxistmttPs 11a biblioth1•ea tamliem poderão ser consultados por pessoas estranhas ao rncRmo minist0rio, mediante autorizat;ão do d irector do Herviço.
Art. 8.º A consulta dos linos e 1·olk1~ç(h's da J1i1Jliothcca
d1~vnr:í ser frita dPnlr11 do local r1'R[lPcl.in1, durn11te a~ horas do
l'XJJediente.

O direclot• tio S1,rvico podPr:i, ent.rdanto, 1wrmittir aos
do 11ti11ist1•1·i11 a rf'Lirada dos li\T11~. 1111r f<'lll[ltl
dei 1•rmimtdo, para l'qfudn f<irn da bibliotlirea.
Art. !l." As obras ou puhlieat;Õl's rotiradas·para
udu f1'1ra
Lia hillliotlteca ,;criio can1·i-:·aiJas rn1 livro eumpcl••nte ú conta do
fu1wcionari11 a LJ111•m fn1·1•1J1 t~nt1·pgu1,s, n qual tl1•1'.larar;í, por
escripto, 110 me::: mo 1iYJ'•J, firar 1·1•,punrn\·eJ 1wraull' u bibliothceario pPlo valur tlf'llas. si as não l'(•stifuir 110 prazo 1rn11·catfo.
Ao fuCTecionario 1·nm q111·t11 tal 1·aw nce01·1·,.1· nii11 s1·1·;'1 rnais 1·11nfiada a <·onsnlta tln livrns fóra da bibliotltcca.
Art.. 10. O Sp1·viço ti<) I111'01·mat;ücs l' HilJliol ll•·va (ed o scgui11te JJessoal:
Um dfrectol';
'l'rcs ajudantes:
Um llihliot.hpcario:
func1~ionarios

' '°'

'l'res auxiliares:

TJm daei.ylographo;
Um encarregado da expPdii;iio;
Um porteiro-continuo;
t Um guarda da hiblintlleca;
Dous sPrventes.
Paragraplin rnti<·n. Pocll'J'fio S•'l' admitlidos 1111 ~<'1·1 i1:•>. parn
auxiliar o:; trahallios da bilili<>fltr·r·.a. da 1·or1·Ps[111J1d1·1wia. da rt'-visão ria matp1·ia ilo JJolrtim P tla l'X 111•d it:ã11 t],. 111 li il i1·a1:•í""·
auxiliarf's-prntica11l1•s. 1•n1 nu1111'i·n niio PXt'.t'd1•11(1· J.o qua!1""
cnnl'ormc o d1•s••nvolvinwntn rios 1111•smos (.rahall1os.
Art.. 11. Ao dÍl'Pelor rio f;f'1·Yiço d1• Jnl'onnaçõ .. s 1· Dinilgaciío compelP. al•'m das attrilnliçõ1•;< a l\lll\ si~ rf'fct'P 11 1·1~gula1111•nl11 an111•xn an t]r•1'!'1·fn 11. R _ R\l!I, r]p 1l dr• af!'nsto dl' 1!ll1, o
Sl'~ll infe:
a) <~xami11nr lnda,; a,; irnllli1:açi'íl's quP r1•c1•}J1'l'. afim rlc nxf.rallir liPllas. i:omn das iJl!I' atlq11iri1>, tudo n 111w 1·nnvi1•r divnlgar no paiz. an11ota111lo P IPYa!ldn ao 1·onl11•einwnl" do~ i11fi~
r<'ssados as info1"ma(:.11cs q11e ll1Ps possam ser ul<'is:
b) cstabclPccr 1; faz1~1· f'xe<·utal' n plano da rlisfrihuiç:'io 1k
cada uma das alh!ílirla" puhlica1:1í1•,;;. visando a maior l'ff'ka1·ia
da divulgar:.ão dos r,nnh1•r'Í!!l"lltos o noticias qun 1:011tiY1~rPrn;
r:) redigir notas " informar,ÕPR para f't'J'Pfll fm·r1P1·irlas (1
imJll'Cllsa <'aos parti1•1tlat·cs <1uo aR solicitar<•111. snhrP ass111npln8
rcl'prcntcs (t lavoura, industrial' cmnmp,rcio:
d) dirigir-fw, directarnf'nt0, aos ctwt'i:·s da' r0pnt·f i•;õPs rlo:-;
divf'rsns minis!Prin.s i11·lns nwins ao f'eu akarw•". afim 1!c ronSPguir. Sf'lll d1·rnnra. os dados " i11fr1nnaçõr•s d1• q1Jr' 11f'rl'RSi(ar:
e) manter cmTf''JJ1111dP1ll'.ia com ns 1·1m1111issarins dn rninisf.crio no estrangeiro, ministraPldo-lhes com toda a regularidade
as informações de 4ue necessitarem para o perfeito desrmpf'nho
de suas funcções e providenciando com presteza sobre a re-
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messa de puulicações, dados o estatislicas 1111u in!P1·es~am ao
rJm;i>nvolvimento oconomico do Brazil;
f) P11ci:rral' 11 livro do ponto ús horas r1·guhtlll"llfa1·1's.
Al'f.. 12. •Aos a.iwlanles, qun devem p"•s.-rnir as 11ws1m1s !Jal1if ilac;iks 1:xigidas parn o C'Xf'J'cil'io do t)argo d1· diJ'<:elor uo
1"1'.rvii;o, 1:0111pd1; collalJp1·an:111 l'Olll 1.:sl 1• 1•1n 11 ido.~ os serviços
n i1·a1Jall1os a SP11 eargo.
Arf.. U. Ao IJihlinUH•1\a1·io 1·.ompdie:
a1 Zl'lar p1·la boa 111·tl1:n1 "co11se1·,·a1:iío d:1 l1ilili1ill11·1·n:
i1) p1·oyidP11eiar ";1d11·1• a Pn1·ad1:rnac;iíu 1:os li\Tns e fr,1

ilidos:

ci' organizar e rnaulr:1· em11 pnrf'eita rr,gulal'itlad1· " ealalngo
d•· Iodas as obrns e folhetos;
li) atlewkt· :ís Jll'SRo:rn (J\tl) prl'risa1·1•111 1·1111,:11llal' "" liHns
1' impressos;
r:) velai· para tJll" as eollec1;õ«s ~'U 11iauk11liarn 1·untpl1:las,
n·1·l:uu:111do a t'üllH'ssa dos 11u11wros dr puhliea1;ií1•s tJ111~ d1·ixa1·e1n
d" s1•1· i·1•rndl.i1lus ao ~erviç.o ou (jttn falf.:"ll'l'111 nas crdl1•eriil's;
l! rna1i!Pl' m11 dia o livro ele carga rio~ Yol11m1.·~ r puhlir:11:iic·s qun liY1:1·1~m "" saliir da liildi1tll11•ra 1·11111 111•1·111i,,iio do
1ii1·1·1·f11r do ~1·rvic;o.
A l'l. 1 í. ,\08 auxiliarc~1 r·nrnpPf1• faz•'!' a 1·1·\ isiio da..; p1·111·as
1!11.Y_artigo ...; p~1·a o 1Joleti111. e fa7.l'J' fodu <J ,;Pt'Yit:n d1• 1·..;1·1·ipl11r:u:an 1· ''·'JIPtlrnnl' do Serviço.
.
Art. 1;,. Ao daelylographo comprte rx.,cu ia 1· n:'! t rahH111os
de rlarf~·Jogrnpllia o outros que liin l'orP111 1!f·l1•rminad11~, p1·lo
dirPef1t1· do SPn·iço 011 1>em; a.iwlant .. s.
,\rt. 1íi. Ao c:11N1rrpgado ria 1:x)Jl'tli1:ã1J 1·.01tq11·fl·:
a! pr·ovidenciar sobre a <~XJIPdieão das pulilic:wlieo-; a clislrih11i1·, J'azeudo os res1wcf Í\'O~ l'iH!rrl'ços, eh• :ll'r·r'irdri r·1J111 o
pi:111n 11ta11dado olisun·:u· 11r'lo dire1:for do ~1·n·ir:o:
f1 ter 1·m dia o li1T.o 1k di.-drih11i1.:õl'S. do ri11al 1:P11..;taUío:
'' fil1ilo das puhlica(.~Õl's disfriuuidas, a ~ua quantidade ü o dpsli1w, JllJJ' paizcs. Estados. repa1'f.i1.'<if's, i11sfif11ii:•'""· a..;s1wiar:iiP~
1111 pari inilarPs. de modo q111· s•• possa a qu:1!1Jl!Pl' 111111111·11iu
faze 1· a J'l'S IH' d i n1 ('SI alisf ica.
"\l'f. J 7. ,\os auxiliarl's-prnf ican!J·s c11111p1•/1· 1'\''"11far 11s
f 1·:ii>all111s parn 1Jl!I' f1H'l:rn ad111itl irlnf', 1k :ll'l',·ll·if,, 1·11111 :1s d1'fl'J'111i11:u:ii1·s do dir .. elor do Serviço.
Ad .. 18. O dirPcior Sl'r:'t snbsl ituido 1wlu :1.i11dn1il1• q11n f1)1·
d1•"'i;.:11arl11 p1·lo 111inisll'O ,., na falta d1· d""i;.:11:11:i'i11. p1·]11 111ais
:111 I i;.:11.
1\rt .. J!I. Nilo .. xtcttsiYas ao ~p1·viço d1• l111'111·111a1;ií1•s " nintl;.:a1:iío as ilil-'flll~i~·ões cio 1· .. gula1111•11to au111·x11 ao dl'r't'f'i11 111111w1·11 8.8\l!l, d1~ li de agosto l]p l\lll, ljlll' lhe rrn·1•111 :ql[ili1•a\cis
11a /1'1rrna do al'f. J '!7 do mesmo rP;.:ulanw11to.
\1·1. '!li. :\as p1·i1111·ira:-< 111111wo11:1J1•..; 11111· ·"" /'i1.1·1·1·111 1•m
'i1·iud1~ 11o pr .. s1•11l1• l't\gulaJ11P11to, s1~rão apr11\Pilad11s al1'·111 dos
f1t111·1,ionat"i11s ela n~partic;ão cruc r>sf.ivnrcm nos <·.a-;0s d1• sl'.r prnnwvidos. m; !'anclidaf11s l1ahilitarln:-< 1111 1·0111·.111·so a!Jp1·io 1•:•t·a a
~1•1·rf'faria de Estado.
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Art. 21. O,; l'urn:donal'ios do Servi<;o de Informações e Divulgat;ão 1wreelJerão os vcucimeutos rnustantes da talJella a11-

1wxa.

,\l't. :!:!. O pre.~1·11le regulamento entrará em vigor a 1 de
janeiro de illl:!.
At'l. :!3. lluvoga111-se as dispo~it;ões e111 coulrario.
ltio de Jauuil'O, V de Lkze1111J1·0 de l\J 11. - l'edru de 1'ulcilo.

'l'.\BELLA ,\

uug

81' llEFEllE () .\HT.

:!l

Catt>gorias

Gratifil·a1Jio

............. .
;\,judantc ............ .
BilJliol.hPt'ario ....... .
Auxiliar ........... ..
l >rwt.~'lograpl10 ....... .
J•;11l·a1TPgado d1: extn~dit;iio ............. .
l'cll'l.l'i1·0-couti11110 .... .
Uuarda da 1Jil1lioltu·rn.
Auxiliar-pratit:anle ....
t'el'\l 'llle (salario mcusal de 15WHJOO) ..... .

1Ji1·1~elor

DESTE l\ELWL.\;\] J::-<H)

8: llll0$000
:í : (i00$000
í :000$000
3 ::!OO'l\000

í :000$000
:! :800$00()
:!:000$000
l :G00$000
l ::!00$000

l:! :1100$000
8 : í00$11011
G:000$000
í : 800~ji0(11 I
;J :!i01l$1illll

:! :OOO:j;OOO
:!:000$000
1 :(iOO'l\000

l :000$000
1:000$00()
800$000
:! : í00$000

:l :1100$1101)
:l :Ollll$001l
:! : í011$0llll
:!<. í00$illll)

:! : 'tOU$1lllO

1 :800$000

llio de Jaueil'O, \J lk dezernJH·o de HJ11. -

DECHETO N.

\l. l \Ili -

DE \1 DE

m:mimno

l'ed1·u 1/e Tull'llo.

DE

l \1 l I

O l're"idc11tc• da lleplliJlica dos J\,tado,; Unido,; do l\rnzil, 11-;;u1dn
da a11torizaçftfl c111ll't·rida pdll arl .. :!", 11. 1, da lni 11. 2.:1:;1;, d1! :11 de
Ll1:;mmlm1 df~ l\JJO, 1·1:sohe reorganizar a SeC"rda1·ia d.: E-tad" da
.Tnstil;a e NPgoeio~ l11terinrc•.,;, de cnnformidadP com o n•g11la111v11tn que
a estu acm11pa11lia, a~~ig11ado pelo reo;pPdirn ministro.
Hio de .Ja11cim, \l de deze111IJl'lJ de J\111, \JOº da l11dqw11de1wia t!

23° da Repuhliea.

IJEIDIES

H.

D.\ Fü~>'EC.\."

füvadavia da C1utlta C01'1'ê1i.
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Regulamento da Secretaria de Estado aa Justiça e Negocios
Interiores a que se refere o decreto n. 9.196, de 9 de dezembro ae 1911
CAl'lTULO 1
01\t:ANIZ.l~:Ao 11.l SECHETAHL\

Arl. 1°. A Seercla.ria de Esl.ado da .liisli•:a. e N1•goci11.-.: l11i1·rion:s
eo111prnlH:rrd1• o gahirwln do rni1risl ro ,. !r"" direelori;1,;, i11dl'p1•111/1•11les
e11lr1: ,;j 1: i111111cdial.a111c)11(.n s11/Jonli11;11/;rs a.o mi11isl ro, so/J a d1·11011ri11ar;-10 de : llircctu!'ia da .Ju.-.:lic;a, J>in:cl 11ria do l1111•rior l' llin·cloria.
d;1 1:orrlaliilid;rdn, subdividida l'ada 11ma. ddlas <'lll drras S<)<'rt-><''·
Arl. ::!º. () rni11isl.ro da .J11sli1;a n Nl'gocios Inl<·r·iorc-; é n l'lwfe
do-.: :<<'l'I i1;os a cargo do l'l'S(H'1·1i10 Mi11i<lcrio; sr1p1:rir1tc11de-1h e l'<'solll: a S<'ll r·cspt:ilo, quer por rrtt~io de dccisiíes lm11a.das por sua
u11ica d<'ii/Jl'ra1Jl0, q11c1· 0111 indo os diredores gerai':< da Sccrul.aria,
singular 011 coll1·l'!ivarnculc, " o cor1,.;ultor gl'ral da. Hep11l1Jiea, observado, q11a11do os papl'is r<:.spectiros t1•11harn sido e111 iado.< á di1·1·ctoria
co111pu11•11l4', o dispositivo co11st<rnte do art. iG, li. ;{, de.,t•· : (•gula111e11lo.
GABINETE

IJO M!li!STllO

A J'I. :l". U mini>lro (k-;ig11a r:'.l, p;r ra os trabal/10,; do gai>i111•I.<', 11111
J'111Jl'("io11ario de sna co11tiarr1;a, tirado da rcparli1;;1.o ou pe;;súa e.strauha a. ella, com a ck11omina1;ão de din:etor e os Jl!'eeisos olficiac·s de
gahiriel.e, ct•ssando o exercício de todos esses r1111cl'ior1ario< logo que o
rni11islro deixo defi11itivamcnte o (:argo.
A, desigr1cu:ücs se fariio por portarias.
Arl. íº. lncrrmh1'. ao direl'tor do gabinete:
J. /11•1·eiJcl', a/Jrir t: distl'ilmir· pda.-: din:eloria:.; •>.< p;1peis rnrt1·ado., rra ~ecrel.aria ;
li. Tra11s111iUiI· jJOI' t~srriplo, 1:111 rrome do mi11i.,lr·n, aos diJ'c1·t<H·1•,; gera.es as ordens q11e, i 1 isl.a da urgcrwi;i., trã'"' llll's p11..;s;1 m
s1•r 1·01111m11ril'adas directarrH•11V' pc~lo mesmo mir1islro;
Ili. f'rovidt•rrciar soi>rn os aclos qrr<', depois dn a-:,:ig11ados pdo
mirrisll'o, dernm, {1 visla da. urg1•1wia do a,:s11111plo, St'r logo U\pcdidos,
faz1,rrdo ;rs dnvid:1s corr11tt1111ica1:<-H~s ú Sl'ct·c•laria;
IV. A11xiliar o mit1isl1'" 1111,; l.r;1liallt<>-i q1t1· ,.,,,. n_•,t•nat•
para si;
V. Fazer a11mrnciar audit•rrdas t: d1rra1;1t: 1•sla.; [H'<'slar an
111i11i,;lrn as irrl'orm;11:(1es q11c llu: ti1n:rn [H't•1·i-as para ,, dt''P;l('/111 d;1.,
p;11·tt•.<;
n. HucdH\l' "' pap(:is t'll\"iados da Sl:crnl.a ria p;u·a despadw
<l as.;ir;rral rrra do ministro, e prq1arar co11n:11i1•11tu111<•11tc o..; q111:
der;11t1 .<cr· h•rndos a. d1•>pad10 011 a.ssignatura do t:l1cre do
Estado;
!'orler Executivo -1911 (Vol. UI)
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YII. hiunnhir-se da correspondcnda <'pistolar on (ph•gr:1phica
do gabi11e1e e do ardüvo desses <tetos;
VJIJ. lk"tituir à Secretaria, dcvidarnm1tc classificados, os papds
que lil'arem no 11:1hi1wh~ :;em cfospacho ou assig11a1ur;1, pn· cc'l'asião ela cx0111·ra<;ão d11 ministro e aos uovos empregados do g alii11L'i e
o n·gi:-:tro dos arto;; r1·scn ados.
~ Lº Os 01Jkia1~s d1·. gaui11elo doscmpe11harãn os 11·ah;illws q111'

lhes fon·m 1ksig11ad11s pulo direl'lor.
~ 2º. Aos cmpn·gad11s da Sel'rctaria 011 ús pessúas csl.ra11has a
essa 1·cparli<J111 qun tin,n·m cxe1·cicio no gabi1wl.c, qum· cu11w directnr, quer na qualidadu de ollieiacs, s1,rú arhitrada.11111:1 g-1·afili1·a1J111
uxfraordinaria, de :1cc·t'1rdo 1·11m a ver lia. on:anw11I a ria.
Art. 5°. Ao assislc11te milil ar, csc·olhid11 d1•11tt·c
1111il'iacs
s11periorcs cl;t Brigada l'ulil'ial, it1cuml.Jit·<'l dai' c·o1iltct·i1111·11lo ;'is
t·tn·pnra1;f>c,; milit:H'l'S suhurclinadas ao Mi11islcl'io do !11dos "' d1•,pachos e detm·mi11a1;1Jl\s do ministru, rdati\os ;\:,; lll•'êlll<t' 1'111'pura1.:1Je:;, 11uarnl11 11fto t·onsti1 uam ohj1)clo de a\ i,;o ou otlit-io; h1:111
a~sirn 11':111s111illir o'l Din•ctoria da J11:<ti1.::t o uxp<'di1•nl.t: militai', para o
duyido proL'L'""º• tlll ap1·c:-;t•t1lal-o :10 mini,:tro, ('0111 "l'll pa1·1•e1)1", p:i.l':t
dcspatho, quando o a,-sumplo l('>r de 11at11rnza 11rge11te e 11ão l'Xi:,;ir
l'Xame da mesma direcloria.
l'aritgrapho unieo. O assistente mifüar percubed. a gra(iJica</to
uc fôr marecttla ua lei do on;ame11to.

º"

IJ!l\ECTOllIAS GEl\AES

Al't. 6°. /\. Dircdoria il:t .l11sli1;a ncc·11pa1·-!"u-ú:

§ 1°. Na 1" Se,.1:ão:

1. Da orgauizaçi\o l\ admi11bt1\11Jio da .J 11:-;I i<:a Fl'iil'l':il l~ da Lo1·al
tw Dbtl'Ícto l<'edcral l' rn• Te1Titorio do Í\.l'I'C;
II. )Jas nomea<:<ies n dnmais acl11s rdati\m; ao,; maµ-i;;I. rado,; e
empregados dcs,;as justi1.:as, L' dos n•s1wdiYos as.,c11ta111u11to,;;
lll. Das listas de :rntiguidadc do-; juiws fL•der:t<'" 1· do- 1111•111lw11c;
da magistratura local do lli~trid11 Federal;
IV. Do e.i:eyua/10· das prec·atoria" dL' jurisctic1Jin t·~lra11g1•ira;
V. llo rq.!;istro ciyi] dus 11asriml'111os u obitus e !lo caqmun1o c·i~ il;
VI. Dos l'l'l:ll:'"ll·' de gr:.1.1;;,1 iutL•1·pustos Jl<\l'a o l'rnsidcutt: d;1
Ikpuhlica ;
VII. Da cxtradicção e moeda falq;
VIII. Da amnistia ;

IX. Do esta<lo de sitio;

X. Da ;tssiste11da judi<;iaria;
XI. Da assistl'ncia ;1 alienado,<.

§ 2°. Na 2ª Sec1;:t0 :

J. na 1~1licia (' S('µ'lll':\111:a p11l1lit·a do I1islril't11 F··d··i·al;
II. lla llrigad;1. l 1oli1·ial 11<1 Jli.;trit-t<1 h·d1·1·al:
lfl. lla 1:11anh Nal'i1111al;
IV. Das Ca,.cas de CorreL·1;ão u cle llt•tmn;ão du Di,;trido l•\,d1·ral;
V. Das culouias penaes e c:o1Tceciu11ac•s ma11tidas peh !111i;l11 í
VI. Do Corpo de Bombeiros.

Af:'f'll8 lJlJ PlllJlilt

EXE<;(l'f'f\!l

12\J9

A1't. 'i". A' Directoria <lo Interior i11cu111hiri1 o que fúr co11ccrnc11Le ;
~

1°. Na 1" Srn:<;ão:

1. A' ol'ganiza(ii.o politk:t da llep11hli(·a l'. do" J•:,.;J ado.';
li. Ao Cor1grcs.'o Nacimwl e ao seni•;n deiLoral, ficando rerogado
1) •krrnto li. 5.622, de 1 de agosto de rnn:;;
III. A's 11omeacf><'S dos ministl'OS de J-:-;1.ado <' da t'.a.'<a 1·il il do
l'residenl.e da Ilep11Í1lica;
IV. A<>~ a>''iüllla1nn11tw; rdat.ivo." {L Pl••i•:;lo, I'"'''' <• <'\l'l'1·i1·io dos
.l!:1111•r11ador1"; e viee-go1er11adorL'.' n do,; prc,id•·11I<'.' <• \i1'l·-pre"id1•11l.1>.' do.; Estados;
V. A',.; relat/1es com a ad111i11istrar;;1.o m1111it:ipal d11 fli-;fril'lo Feder;![ ,. it 11omea1:ão 11 posse do pri'fcito;
ri. A' perda e reacqui,;ii:~o dn> dirdf.os politi.-o,.; 11 1h1 cid;1di1<> l1razikiro, ú. 11;1t11r:iliza1Jw e ú llX[H•di1J10 dos li111lo"\ dc•cfaralorio,;;
\'li. A\ fl'st.a> 11<11·io11ae~;
\'Jll. A' ma11ute11çüo da liht11·dade ,. ig11ald;1dn "'" 1·ullo' e ;'1~
q111·sltH•s d<••·o1Tc11t1•s da St'p;11·a•/10 da l;.;1·l'ja do E"lado;
1\. A',:. medallws do 11isti11c·1:f10;
\. ,\u Tol'rito1·io do An·•', 11a pari.•• c·111 q11t• ";is,111111'1.n 11;lf> comp1·1<· ;'t J 1ir1·cloria da .Justi<:a;
XI. Ao Instituto Oswaldo Crnz;
XII. Aos seni•:os sa11itarios a cargo da ll11if10, 11;1 p;11·f•· 1·111 que
d1·111'11dcn.1n da iut11rvem;ii.o do MiuistPrio da Jusli•·a:
Xflf. Ao< socc:orTos pulilicus.

2ª Set1~ ão :
1>.sla!if'lc<"illle11tos d1l c11si110 ,.;11peri111· 1: do 1·11111L1111,.11lal ,,,,,_
\1'11!'ii'llados pda rui;-l!l;
ff. :\O~ ÍllS!.itl!!OS, ;1.1·ade1llia~, CSCoJas, t:,J.afii'fl'l'illll'!lfflS !.'. Sflt'Í<~
dad:'.S q11u "'" 1fo:li1p1u111 As Sl'ÍPllcia,.;, letras e arte<, 111a11tido', s11hve11cionad"s 011 fis1,aliza1los pela U11L10;
Ili. Ao At·chivo Nacional;
IV. A' Biblioth:y;i Nacional;
V. Ao archivo da Scncfaria;
~ ~º . ~a

1.

Ao:.;

\'!. i\O l'i',!_\'Í,;tl'<l das ll1JllWa•/>l'.S C ;i 01·~;111iz;1t:;-10 d1• lllll q11adro
a.111111;J\ dos <~111pregados ria ~•'1Tctari;1, com as º'"'cl'l·:1d11'.' l'l'fa.lil'as
ao'""""' df! s1T1·i1:0, extr&hida,; dos li1ro.' de ;i-;sc111l:1111<·11lo 'I"'' devem
cxislir c111 cada dircctoria.
Art. 8". A Uirectoria de Co11laliilidad1>. l1•r/t a 'r"ll 1:arg11:
~ 1°. Na 1ª f'f'<'tJtn:
I, :\ <'<1111'1•1_>.1;;10 do p1·oj1>.clo do nri:;1111c11ln da< dr''P''""' dn l\li11i;<f1•ri11. ;'i Yisla das pro11<1,l:is das rc~part.i1;•-H'.S ,uliorrli11adas 11 1·0111 "' ck111t•11l11.' Ji1r111•1·ido:.: pcl:1< rnllra,; rlire<'.l.orias;
li, ,.\ L1lir•lLt <'.\[lli<«lt.iva do or<":•m1•11f1J \11f.;ul11 de ;1,u)1'<io Clllll a
Jr>i q111· [1011\t'I' ti\ado a "'''fli'/.a; ,
'
llf .. \ di:.:t.1·iln1i1:;-111 ao Theso111'<l Na1·io11;il P ;'i,,; dd•·g-ari:is fi.;c;1,·s
d11,; 1'.l'1•di111s 1olados 110 or1;;u11n11t.o parit os dííli~n·11l.1•s st>.l'Vi<"";
IV. A col'l'csp011<k11ria e1Hll o Co11gn»s•1 Natiu11al •·xcll;si1;wwute
em as:'umplo:; on;ameutario:; ;

!300

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

V. A abertura de creditos supplementares, extraordinarios e espcciacs;
VI. A classificaçã.o de todas as despezas st:gundo a sua natureza
e t1speeit~, processo de todas as contas e folhas e a cscripturat;ão discriminad<t por verbas e consign:tt;fles;
VII. A tiscalizac~u• e o t1xa,111c tle indas as dL•,;pL~zas, segundo as
neces,.;id:ules do serviço ;
VIH. A tumada Úll cmd as aos I\!Spons:web po1· adeantarnen tos
feitos 110 T!w;;nurn Nacional por ordem dn l\linisterio;
JX. O exam<l t\ o prrn·t•s,;o das divida-; de exercicios lindo~.

Na 2:l St~eçfto:
J. O cxpt,dicntt1 concunwnte a p:1gamo11tns, ad1•:i.11t:t11Hml11.-;, t'"Ct1hi111e11tos ou !"()Stituit:.<,.~"-;, 110 Tlt:•so1tro Nacional, dll q1t;u·sque1· q11:111tia.s,
inclnsivll :ts rela.t.iv;is a dt•pusit.tJs, Jiaw;as, cantJk;;, s.·llos u e111nl1tmu11tos devidos á Fazenda Naci0t1<1 I;
II. O scrvit;o du mo11t1_•pio tio,; l'u11eciouuio~ do :\li1ti,.;tprio l' do-;
i11adiyos qu.~ ;1 t~l!;) fH'l'l:)llt~eram, a,.;sim romo a n•,;p0cl.iv;t l''l'riptu~ ~º.

e regi..;tt·os ;
II!. O PXJHldie11l.t' tk pagamcnlo dt) grntifie:u;t!t•s adtlidm1;ws mnct;didas por lei;
IV. O senit;o c11ucr~nw11ü1 a oh1·as, constrnct;<i11s <l nlparn~ do~
proprios narionans ao Sl!l'Vit;o do I\linisterio e 1los 1n·udios particula.rc1s
t111c forem ;tlngatlos para o mesmo fim;
.V. O p1·ocesso de et111en1·1·e1tl'.ia pai·a obras mt p;tr;1 fm·1!'"J1:irn()n(o,.;
!t.s t'l'partit;t!es do l\fülislerio;
YI. As diligcnci;ts 11ccossari;1s para completar o t1st1ll!ll o prql<tro do.; p;qwis, assim t.:omo às que foi·om ordenadas pn1· despal'!rn;
Vll. O i11v11nta.1·i11 du muv11is e mais ohjedos pcrteHcunt.us it Sol:t'claria o l't'pat"lit;!1Ll,.; dt•pc11deute,;;
VIH. O expcdionlo Jl<t!'a f111'llt)cilllCllt.o dos ohjct·tos dt•sti11:ulo,.; ao
so1·vi<lO o ás nee11,sidad(•s i111rrnas do cdilicio;
lX. O tomhanwnt.n dn ..; JH'Opt'ios uaciouae,; ao seni<;<l d11 l\li11btori11;
X. O servi<;.o que ~e referi!' :10 P;tlacio da l'residcHcia.
,\ rt.. \J<l. O p1~ssoal l'ifodivo da St1<~1·daria será compn3lo de tl'l\S
<li recto1·c ..; g-nra~s, s,~is direcf nre~ <lu sJelJto, 1:3 1 º" ollicia.e~, 12 ~ 0 s
ol!iciaus, :lfl :1°• ollkiacs, um port.eim, nm ajudante <lo pnrtciru, suto
co11linuns e cinco con·eio~, distribuidos pela fórma seguinte :
l'it<~~io

Na Dil'cctoria da Jn,;(it;a:

1 dircdor geral ;
2 directm'i'S de scct;~w ;
.} i u• offidaes ;
4 2°' uíliciae,; ;
8 3°' o!lidacs ;
2 conli11 uo,.;.
Na Di1·cct11t'Ía do l 11tul'io1·:
1 direcior geral ;
2 direct.orc,.; de sect;ã,o ;
5 1°• ollici<tes, servi11do um do al'chivista-bibliothccario
4 2'" o!fü:: iaes ;
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fO 3º' officiacs, servindo dons 1w archivo e bibliothcca;
2 couti1111os.
Na Dii'cetoria da Contabilidade:
1 dirccto1· g<\t'ai;
2 din•ctm·cs do sec•:ão;
4 1º' olliciaes ;
4 :!º' ulliciaes ;
1 O 3'" o!Ileiacs ;
:! co11ti1111os.
~ Iº. A dcsig11ac:ão dos emp1·ngadns para cada >;0rrf10, cxduido o
rc,;pc•ctiro diredor, que scí podel'{t ser tl'ausfc~rido a pedido <111 media11ü~ permuta, compete ao direetor geral da dircdoria l]Ul) os distrihuir[t r.011rornie as necessidades do servico dP cada spc:c·iio.
~ 2°. Os dircctores geracs providP11t·iarão c·ntrc sl para que os
oflkia('S, com. exccpção dos 1"' que tm1ham mais de 10 a111ws de) scrri<,:o, 11ão pcnnauec;am em cada dircctoria mais de dous ;111110s.
~ :1°. No gabinete do miuistro, além dos f1111<·<·io11arios cm <'Ollllllissão de• q11c trata o art. :i 0 , servi1·ft0 um conti11110 <' nm corrdo.
'1º. De11t1·<' os olliciaes cm <;x<wricio na n•spcct.iva direduria, o
di1'P<'lo1· g1•1·al podPrá designar 11m pa1·a se1·vir 110 seu gabi11Ptu.
Para o assPio da SC'cl'ütaria admiftir-s<~-ão s<"i,; ,;()J'\l\Jlf<''·

s
s :;

0

•

CAPITULO li
NOMEAl,:iio nos EMPnH;Anos

Art. 10. São ele livre escullta do Governo os diJ'(•dores g:nr.1es.
Art. 11. Será de acmsso a 110111cac·fto dos <lirect111'•'." de s1·1:r:to e
dos 1º' <; 2°' olliciac,;.
'
"'
A nontea<;ão se fará, na primeira dessas ti·es classes, >;cmp1·e por
me1·eci111c11to, e, cm cada uma das outras, duas t amlicm por llWl'<'l'illlP11to e nma por autiguidade de elasse, se111pn• alf1•1·11adam<'11f<).
Q11a11do fúr a mesma a a11tig11idack de das,;<', 11 a1·1·1·ss" >'<' regular;'t pda a11tig11idadc~ absoluta.
Art. L:~. ,\' nomca<;ão do,; :1°• oflkiaes p1·1•rcclcor:'t co1H 111·so em
q 11e ,;1•1·ão 11l 1se1·radas as l'Pgras p,;tabelel'i< tas 1w ea pi tu lo sc•guin te.
Art. n. Se1·ão fc~il:ts por d<'<:r·eto as llOllll'a<JH'S dos direct<11·es
gnrae~, dos dir<"ctorcs de se<'•;ão n dos I"' o!Ji<-i:1<•"s; ;i,; d1~111ais
1w111ea1:1-H)S por portaria do 111i11istro.
O decreto de no11wa<:ão do director geral ela Dirndoria de Contabilidade s<"rá subscripto não só pelo ministrn da J11stic:a <) :\'egocios
I11t<'1·iores, ma~ tambem pelo da Fazo11da, de <"<111f11nnidadr; ('01l1 o
art. t:i da lr•i 11. 2.08:!, do :JO <k j11lho d<' l\lO\l.
0

CAPITULO Ili
co:-;c:ur.sos
Al't.

v..

Para pree11('himc11t<1 dos logar<"s do :l'" otlicial <ilJ>Pt'-

Yar-:-;t•-ftt> as :S<~gui11tes reg1·as:

Iª. O di1·1•cto1· da directoria e111 q11e ,;r• hotrn•r d;1do a ra.~a
111a11dar;'t a111n111t·iar a i11scrip1:ão para o c·u11c11r,;o, p<•lo pl'azo
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de 30 dias, a contar rla data do edital, qne srrá puhlicarlo dna~
Vezes JlOI' semana, 110 fli11rio l!mciaf, SPllC\O a 11Jti111a na \"eS[IPl'<l do

PJl('C!'l'amrnt(>.

2". A' i11scripr;i10 ~p1·ão adrni\ti(lo~ os ca11di(latos q111\ 111Pdi:111l1•
rf1querimP11to, ('.~C'J"ipto do proprio p1111hn () dirigido ao tlire1·lor,
provarem te1· a id:lllC d1• :!li a1111u,;, 1wl11 11w110..:," 11"111 ['l'tJt·1·tli111f•11t11 mo1·a\ <' 1·ivil.
O sng1111tlo rt)q11i..:il11, q11a11d11 11ãtJ sp tratai· dn (';u1didalo q111· j:'1
C'.xerca 1'111w1:flo p111Jli1·a, Jll"o\a-;.;e <'<>Ili atte~tado do dd1·gatlo d1·
policia da l'CSJH'1·.tiya ('ir(·11111s1Tipr:iío, . 011 tio clnas prss11as d<) 110toria co11sidPra(:iío social, atlin11a11do lodo..:, d(1 modo Jl'"itivo, o 110111
pl'OCPdimcnto do t"a11didalo.
:l". No impecli111<'11to do ca11didaln, a i11scrip1::to \HH!er;'1 sP1· t't:ila
1101· jH·o1·ura1:fw, ohser·vaclas as dP111ais disposi•;ües do 11. 2.
ft". Findo o pl'azo do Pdital, nenhum ca!lllidalo S!'rA atlmittido a
insc1·c\'e1·-se, saho 0111 110\'a irn;cl'ip(;iio, qnc o di1·octo1· dovPr:'t abrir,
po1· igual tempo, si 11ing11Pm s•: h1nn·er ap1·psc11tado 11:1 prinwira.
!i". 01·ga11izada. a Ji,:( :t dos (':tndidatos i11s1Tipttls, o d i1•(•do1·
designará o dia <' a h"ra p:t1':t tOlll<'(;o dos trabalhos, l'az<'11do-s" ("0111
a11t0cpde11cia o..: l\C("<'>sari<" a1111111w.ios no 1·orcrido diario.
li'. Si, IH> dia u1an:ado pa1·a o c11ml'<;n dos t1·:dialhos do com·urso,
adoPl"er algum dos ca11rlidalos, o dii·eetor, atle111\cmlo ú all<'g:u;i\t1
do l'<'q11P1·c11t<>, deyidanw11:1) comprovada, podcr:'1 (•sp:11;al' o at"tt1 at()
oito dias 110 maxi1nn, 011 15 1111 caso de havnr 11m 1111i1·11 Ejll1did:ü11.
J'íl'sla ultima l1ypolh1•<r•, terminado o 1w1·0 prazo, '<'l':t :111111111datta 011(.ra i11si-rip1:flo.

íª. As pl'ovas 110 co11c1rr~o sPriio pseript.as e orars
sol.ir<' as s<'guintt>s ma [(•1·ia,;:
1' prova 2ª prova -

:{• prova 4" prova -

P

yer~ar:-u1

Li11g11a port11g11cza;

Liugnas fl'anc(lza P inglPza ;

Ai·ithmcli<:a;
noographia gr,ral e historia do nrnzil ;
:;~prova --N()(:ücs de direito ct111slil1H:io11al 1• atl111i11ist1·atirt1;
(j' prora HPtlac1)0 ulTidal.

A mesa examinadora será constituída pelo dirnrt.or d:t n:~p<'cf ira
<lirPcto1·ia, co111t1 prrsidc11te, e de sc~is cxami11atlo1·cs, .~<'11do 11m para
e:ttla prova, por <'llc i11di1·ad11s an mi11iiitro dP11tre "" profP.s,orrs do
n•co11hedda compr·t.<~1wi;1.
Para r~xamiuador da proYa de rn1lacr;iío ofl\c'ia\ rl<'Y•'l'Ú s1•r indicado um dos f11111·1'i011arios da SP<Tctaria.
No imp<1dirnen1o do dirPl'tor da dirnctoria mn qnn Sf'. ti1·1·1· d:ult) a
1{aga, sPnir:i de \Jr(•sidrntP llo acto 11111 dos dirPclore' da' 1111t1·as dil'<'ttol'ias, dcsiguadt1 pelo ministro.
Os direetores das outras dil'cctorias assistirão (1s prons oraPs
e tomarfw pal'to no jnll!"amcuto do co11c111·,n, sc111lo snhstitnidos, para
esse fim, nos sen;; i111p1edime11tos, pnr direrturcs dr~ S('f'<;iio, d(-..:i~11ados
pi' lo minis! ro.
8". As p1·ovas cs<'ripfas S<'rào rc:tliz:vla~ rrn dia.o;; s1wr·0s"irns.
Dur·antc as provas do cn11e11r.so o ('!111didato 11ão poderá 1er eommnnicat;ão com pns,;o:t alg-111na, 1wm fazer uso de notas 011 ap1111tamn11tos, ('OITI 1•xcnp1:ão de di(•(·iu11:idos, para a 8l'gllt1<la pr·orn.
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O candidato qne infringir estr precrito será cxduido do concurso
do facto se lavrará nm te1·mo, assii):nado por todos os mrmhros da
com miss:-10.
Tambe111 SPr{1 <>xclnido 1!0 Po1u·11rso o candirlato q11r, por q11alq1H•r
11101 i vo, 1·01 ira r-sP rlPpois de <'01111'\adas as provas.
!l". Os pontos pal·a as p1·ovas """'l'iplas, rnn 1·ad;1 dia, S<'l'~o 01·g;a1Jizadns pela 1'0111missão examinadora, a11tPs de 1·0111nçan•111 "" t1·a1>allios, 1•111 1111m1•1·0 <k 20 para cada 11111a das mal<~rias, PXl'rpto
q11a11lo ÚS provas dt~ fram•pz e i11gh)7., qtH' ('llllSisti1•;io l~lll Hll'.'\~o tl1•
t1·n1·1in.s Ps1'1llhidos, e q11a11to ;'t dr porl.11g-1wz, q111~ f1•r{1 por ohj1•1·l.o 11111
di1·fado n nma dl's<Tip1:~0 solJI'<' ass11mpto dado no 11101111•1tlo.
(),;pontos para todas estas 1n·o1·as, que s;w 1·01111111111s {t totalidade
dos 1·;111didatos, serão tirados, ft ,;01·(1'" na 01·.casi:-10, pdo p1·i1111•iro
i11s1·1·ipl.o, s:ilva a fap11Jdadc crn11meltida {1 1·11111111is,ão q11;u1t" ;'1s pl'llde li11g11a:-;.
Hl". As provas esrriµtas sor;10 f<•itas 0111 papd r11hl'icad11 p1·lo Jll'<'sid()l1I e da commi.ssão e fj,;c;tlizada.s por don.; t' x;1111i11:1 d11n•.s, q 111 ~ so
r1)11•,;arão d111·a11te as horas de trabalho.
Findas rst.as provas, cm cada dia, S!'r:-ío c1wc1T:1da-; 0111 11m r11vult.ol'i11, lan·ado 1~ r11bl'icado por todo' "' 11w1nhr11> d;i co111111i>s;io
P\a111i11;idora.
l J '. A's provas escriptas se.g11ir-se-ií.o as ora e>, nm dias 1·.011sec11tiYos, 1) cada 11m do:; <'andidat.o' til'arú, it sorte, o ponto solll'e q11P dPva
sr.1· arg-11ido, com Pxcli1s;'111 do> q1tr• h111111•r1•111 ,;id11 ;;1J1'l<'adns para as
p1·u1a.s o~riptas.
A JH'oya oral de por1.ug11ez rnrqr;í, solire a a11alysn logic.a n .gm111m;1 li1·al d1~ 11111 tr•)cho escolhido 11a occasião.
Na 1n·ora oral das línguas franceza e i11g!1)za os C'a11diil<1los d<'l'!'l'~o trad11zi1· um trecho tamb<)ll1 escollti,lo na. occa,;i;"'lo.
1:!". Terminadas todas as prova.s, a 1·on11nissi10 r1•1111ir-:<1)-;'1 1111 dia
>••g11i11t.c afim de proccdee ao j11lga1t1rmto do cuncu1·;;0.
1:1". Cada nrn dos cxamiuadot'es, depois de ler as pl'ovas escripl.as
rcspc\1·tiYas, la111:ará cm cada 11111a 1lnslas as 1wfas : 01itim,t, /1111t,
So//'rivel ou ,\f1i, d1,clara11do la11Jlwm 1·01110 j1ilga a oral, dal.arú ,. as:;ig-11 a r{1 a d cwla ra<;ã o.
Fuito isto, em votar;:í.o nrnninal e p1H' rnainria dn \'llfos, a 1·0111111i"são ilt\Ci<lir{t si o 1·a11rlidat.o r'.slA 011 não ltahilit.ad11.
1':111 caso d3 l'111patc s1\ pi·oe1•d1~1·ii a nova vota</w, sc\JHlo co11sidl'rado halJilit<tdo o c;a.11didat.o qne oiJ1 il'UI' dons t<'n:11s dos \'oi.os dos
111c~111h1·os da comn1i>são j11lg;tdora, a qual não pod<·1·;'1 f11111Tio11ar Sl)llJ
q11<\ 1·st.«jam pr<'sc•ntcs sete dos 11ws1110<: membros.
Em sPgnida se proccdcr{i ;'1 clas,;ific·ai:;w dos ('a11dirlai.os habilitados p1n· 11rd1'.111 de merecimento r<>lativo. l'at'<t 1\,;Le effeil.o ,;i•.r:111 addicio11ados os pontos obtidos pelo,; ca.11didal.os, a ;;;1.!il'I': 11ota opt.i111;~
t.re,; pp11(.o,;, boa dois ponlos e solfrivd 11111 p1H1to.
l.t". D1\ todas as ol'curre11cias tio concnrso, cm cada. dia, linm co1111J
doj11lgam1,nt.o, ser;1.o la1Tadas actas pelo SP,1Tet<trio dll l!l\'<111111·111H·111·s1>.
Scl'vieá de serretario 11111 do~ cmp1·pgados da dir1)1•f.01"ia, il:•.,ig11;1d11
pelo p1·t•<idA11tl) do a1~to.
l:i". lh•pois de a~signada p111· todo;; os ll1Plllhr·11s ria eo11111iissn11
cxa111i11ado1·;1 e pulo~ dircct.orl~S gnra1~s p1°<'sc•11t.c\s a ;11'.la. duj11lga111e11to,
snrão 1·<•11H'ttidus ao rni11isl.1·11 todos o~ pap1'is do 1'•H11·11rsu, co111 otlil'i'l
do prn,;idc11t.1', e bem assim a dassili<'a<;ão do,; eo111·11rn·11tn,,
ri

"ª'
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CAPITULO IV
ATTRIBUTÇÕES DOS EMPREGADOS

Art. 15. A cada nm dos
r,os a scn cargo, compete :

din~ctorcs

geraes, cm relac;ão aos scrl'i-

1º. Distribuir, clirigir e fü,calizar os trabalhos da respectiva di!'cctoria;
2º. Manter e fazer ma11tc~r, pelos meios a sen alca11cP, a ohscr\'an<:ia <las leis e l'<'gulamPnlos cm vigor;
:1°. Exigir, po1· dP.c<pacho assignado, o prce1whimc11to dos n•quisitos e formalidades legacs, sem o que 11ft0 l'Plll<'tt<·1·ão os papt>is á
p!'csenc;a do ministro
4". Cumpri!' as 'dctL•rminaçül's v0rbacs ou escriptas do ministro ;
0
:; •
Verificar <) participar ao mhlistro, verlialmPnlt• 011 por
r.scripto, os faclns q11c possam internssar :'1 sna dircrtoria e <'lwµ:1rnm ao sc11 <·011hcl·i111cnf.o pda in1prn11sa on pur q11alq11l'I' 0111.ra
ft'll'llla.;
ti''. Pl'Opt•r ao mi11ist1·c>, \'Pl'ha lnH'.lllP 011 por l'scripf.o, as proyid<'nl·ia.; ljllP j11lg·;u· <'0J1\'l'11i<:11l.c:.<, e <·011.s11ltal-o 110 q1m par<'<'l'I" a l11•1Jl
do servii;o pnhlieo ;
.
7º. C1·par os li\Tos w•.ecss;irios pa l'a a e'<c1·ipt.111·a•:ão, jlÍ·o(o1•u\los
<\spcfiaes e rcgi~t1·os da 1·cparti<:;-w ;
8". Tm· sob sua l'espo11sa\Jilidadt~ a co1Tospo111k1wia q1rn, por sna
nat11roza, não tPnha do SPl' disti·ilHlida {1~ secções;
!lº. Prep:u·a1· e f'azm· prnparar os rng11lamt1nlns l' i11str1ic,;ões
para 0xccuc;ft0 <la,; lei~, e 1aml.mm as instrnc1:ões para a direcção,
processo, ordem e economia dos serviços da sua direr:toria ;
10. Apresentar ao ministrn, a11nualmentc, a synopsc 1lns trnhalhos rcalizallos pela~ sec·ç<H•s 1\ dos qnn 11ão tivm·crn ;;idn foilo ..; 0111
tmnpo, com <lPdara1;fw dos motivos da demora, e, 11a {)[H><'a l'<111vl'11ie11I.<', o relat<n'io annn;ll dos trabalhos de sua din't·toria;
l 1. ~lamlal' pa>sa1', por l)csp.who a.ssignado, q11a11do l'11lt·11del'
q11r. nfto ha irn·o111·e1lil'11t.<\ as c.crt.idü1\s requeridas, qnc dP.\ l~rão ,;c1·
anthm1t.icadas pelo llit'<)<'tor da SP<,.;ã.o rcs1wctiva, snbn1dtP11<lo o lH'did11
ao mini.stro n1t hypothesn ele occmTcr dmida so\Jr<\ o <lcfcrimm1to;
rn. Assig11al', qnaIHlo não f'úr dirigida aos ministros de Estado
<) ao Congresso Nacional, toei a a 1·01·1·espondenda rel;1 tiva nwntc ;'1.s
informações e esclal'edmento> para iust rncção t' cleeisão dos nego<'icH,
ás commnnica<:ües, l'P\'diimento 011 rcmr<:sa de papeis,<~ ªº" i11t1)iradu:;
'JHe 11ão imp01·trrn antoriza<;ão ou. approvação d<' actos ; e marnla!'
archiY<U' os papris so\Jru que não se tt•nha dt\ fazpr cxpt>die11t"
algl11n;
1:1. Confen~1H'iar, se111pl'l' qne fúr 11<'<~essal'io, com os onll'tlS <lircctol'<iS geracs ;
f!L Prestar-lhe,;, ou a qu3.esq11c1· antori<lades, espo11la110amc11!e
on nwdiante requisi<;ão, os Psdat'P<'i111nntl1.s precisos ;
.i5 .. Assig11a.1· os tm·mus d<' posse dos empregaclos do sna dircetona;
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f6. Impôr as penas disciplinarrs dr. co11formidad<' rom o art. 27;

17. Assignar a folha de vencinrnntos <los cmpn•gados do sua dircrtoria julgamlo ou 11ão jn.~tifkadas as falta,; q1w <·011t;11·c•m dtmllltc u
nH'z, vista do liv1·0 do ponto, e rcqui~itar o rnspPctirn paga11w11t.o;
18. E:'l!aminar e assignar os cm1tratos que i11t Presspm {1. sua dircctoria, mediante prévia autoriza<;ãu do ministro f'. {t 1ista da mi1111ta
que tivr1· sido apprnvada ;
19. l'rovidcrwiar solJrc as notas qnr dmam ser larn:adas no lirm
do po11to, q1w s<'rÚ PIH'ürTado pdo funcciouario mais graduado qrll' s1~
acl1a1· prcsrntn 11a dircl'toria ;\ l1ora lixada 11a <·0111'orr11idadP do
art. 28 deste r1•gula11wnto, observando o dispo:-Lo 110 a!'I. 2:l, ~ ~iº ;
20. novêr todo o expedic11te () pôr o visto, qu:111do 11ão ]1ouver de
dar parecer, cm todos os papeis que trullam dn ."e!' lcr<Hh> ;'1. 1n·c,c111:a
do ministro ;
21. H11bricar as clipias Oll cxtractm: dos actos qrw dnrD111 spr p11-

l

h]i('ados ;
22. Dar lice111;a

ªº'

rmprrgados rcspcetiro.', au~ :w dias, nus
t.Prrnus lcgaes ;
2:1. Hnpl'rsn11l.ar ao ministl'o sohrc irn•g11Iaridad1's 011 dnlictos
t·on1111P.Uido-< p1;l1"' n111pr'l'gado,, q11:wdo a p<'11alidad1; 11:!0 1·aiha rnn
>11a alrada ;
'.:!L Ord<;11ar', deut.r·o da q11ota di,;tril111ida, ª' dr'.'l'f'Z:1' <11111 o
l'Xp1;dic11tn n 111ai-; olJjc<'l.os 111•1·1•ssariw; ;
2:;."'Attn11de1· :'ts part<~s q11r <'<.ll'rccrc111 dn ,:11a a11dic11ria, s1'111ln
º·' propt'ios interessados nos 111•gor·ios 01t scns p1·oc111·ador1>,; J1";\'acs ;
2li. Yisit:u· os estalJ1~lr1·i11wntos dcpr111le11tcs d1•. sua dirr<'toria,
prnstando i11for111a<;f1es ao mi11i,;lro sulire o q1w \'l'l'ili1·a1· 1•.111 tacs
risit.as ;
27. Exel'cer q11aesque1· outras att!'ibui<;ih~s qnc lhn coulJer<~m por
1~.,tn rcgnlanwnto e mais as disposi<:1-1cs 0111 vigor.
l'ar·agrapho 1111ico. Ao dirceto1· gnral da C1111tahilidadc t.a.mhem
i 11r·11mbe :
a} adnritt.i1· º' serventes para o a.-<.->cio da Sn('rntaria ;
11) s11pcrintc11dr1· o.< tra1Jalh11,; q11n lill'enr des1•111p1•11hados na porta l'ia.
0

Art. 11>. A cada 11111 dos diror·tor·c.s de src1:ã•1, rxclw>harncnl.r
rcspo11savei-;, Jlf'J':ln(e º·" J'(''P''('liros dil'l'('!.t>J'CS µ;1•1':Jt'<, pP!o Sl'l'\'i1:0 da.
1111•,111a s1'<'<;ão, compete :
~ Iº. A1txi!ial' a dit'C('<;ão dos trabalhos, S('g11ndo as i11.;tl'1w1;õcs
dos direct.orcs geracs, disl!'ibuindo, por escripto, a 1·ada um dos empl'ngados da SC('<:ão o scrvi<:o que huit\'I'!' d1\ fazer ;
~ ~º. Dirigir, t•xami11ar, li:.;caliza1· e prornornl' todos m trailalh_os
qun <·ornpPtirem ás snc1:üns e cntr<'gal-os au dirrl'tor gi•ral, co11rr11im1tc11H'.11(.e infürmado' e 1·0111 o S('ll pan'.('<'I', oh,;crrado o dispo,to nos
arts. ;-)'.e :1:; deste r1)g11la111ent.o ;
~ :1°. C111npri1· e fazer· cumprir as ordens do dircl'lor µ;pr·al ;
~
Ter cm dia os registros de s11a.s scc<.'üPs e a l'!a.'.'ifi('a1::10 das
111i1111t.as, dos a1isos e otncios das mesmas s<'f'liH'';
~ :iº. l'rl'star ao ontro di1·1•(·(01· d!' Sl'1·1;ão fh 1110>111<1. dir<·.1·tori<L as
i11fm·111af:ücs qtw, vcrbal11w11tu 1111 por l'Sl'l'ipto, lh1\ l'ú1'<'lll pedidas,
c111·i:wdu-llrn, direda111n11le, os 1wcrssa.rios proc<\ssos quando tarnhrm
rrqrrisitado.s, feitas as dr•vidas an11otar:ür.•,; 110 resp~ct.iro protu1·01lo;
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~ foº. AprPscntar ao dircclor g01·al, ató o dia. que c;;tc dd.0r~
mí11;1r, as notas e Plmnc11tos par:t o relntorio a111111al da directorin,
1·n111 o,; doc11me11tos cm 411\\ se l1asea1·<•m, ou
rn•ce,;:.;al'ios arl.igu,; jú
rl'digido~, si assim parccnl' nwis 1·1111v1•nie11lr. ao 1110.;mn dirc('(m· g1•1·:1l,
p l;uu!Je111 para o or1:a11H•11lo da~ d1•:.;p1'"ª·' do mi11i,;tt•l'io, 11:1 part<_, q11:•
!11,.s 1~ompntir ;
~ í". Solicitar proride1wias ao dirl'f'ft>I' g1,l'al para a11da11l1'11f.11
do,; pro1·ossos mn atra.m, 1·rn11 <leda1'a1Jto do n10tin1 da dc11101·a ;
~ ~". l'l'fJpor ao dircctm· geral ª·'medidas que j11lga1· eo1m•11iP11ü•s as"i111 sourn o valor e 11wlhodo dos t1·:ihalhos, como ,;0111·1· a i11,11rfü·io11da do pcssoa.l 1la. ~1:c1:fín, 011 "ol>rc a falta do 1·11111pl'it11<·11lo d1• d1•v1,rns po1· parte dos cmpreg-:idos;
~ \}". Ad\Cl'ti1· º·' f11nc-<'io11ario.'< das J'<'SJW<'liyas sPc1:(1l'S qt1P faltal'Clll ao nnnprimento de S(~lls dPVPl'C" n 11fto nxP«11la1·Pm ª" onlr11,; ..;11pnrior<'s e rcp1·csP11ta1· ao dir1•1·tor µ;p1·al, q11a11d11 o ca'"' P\iµ;ir a :q1pli1·:11:ão dn pcua ma is srn•ra ;
8 10. LPg:llizat' as eúpias (' dU('llllH'lllO.'; qne hajam til' !"l'I' 1'\JH'didos das sac1:fícs, d1'pois d" 1'1H1fcridos, 1• a11the11liear n~ 1·1•1·tid<•"·' d1•
p:tpnis 1·xi,;t.P11t0.s 11as sP<'<:f1es rnsptwti1as;
~ 1 l. nenwt11•1· os papt•is tiudo< ao archho da SPcretai·ia, dqH1i.;
de l't'il;1s as llCCl's.;arias a1111of:t1:t)(•S no t\•sp1•1·tir11 pr11trn:111lt1, L1zP11do-t1s a1·ornpa11lrnr d<' 11111a t·c>la1:ão d1• todos os mPs111os p:1p1'i" q111· 11
ar1·Jii\"i~la-hilJ!iothPc;i1·io a ... sigu:ir;\ <? n•stit11ir:'1 ao di1·1•1·t<ll' da "''«•''"';
~ 1'2. Orga11i7.ar a synoJN' e i11dkP das lei;o;, rrµ;11li11111·1~lo.;, i11st.1·111'!<fH~s e dc>cbües 1wc111iarps ;ins :1ss11mp1os tt'at;idos 11a s<'<'< Jo, t ,... _
lia lho (~stc q1m dPrnrú ser publicado 110 relatorio do l\Iiuist••rio; lin111
assim a. synopsc dos trabalhos rea.li7.a1los, annualmcntP, n:t s1•c1:J11 a
'ºli cargo com dPdara.<:fío dos motivos da. demora q11:i nto :1us l l'a haJ hos q 11c 11f10 1i vc1·cm sido l'•·i ! os l'lll 1.l'l\l p• 1.

°''

Art. i7. Os ofTiei :1c•,;:
1º. Exc('ut:iriío o;; Ira lia lhos qnc !11r!s f11rr111 distrilinidus, 11on11allllf)llt.i•, pPlos din't·tm·1·s di\ s1•1·1:ií11, 1' 1•x<·qwio11al1111•111e, pf'l11 di1·1•«i<ll'
gn1·al, i11J'o1•nia11du, 11os J'PSpl'1'Ü\'<1S pl'IJl'.Cssos, sohl'c lodos '" po11l11s
irnlispc11savcis para o 1·umpklo 1·sl'l:1rccinw11:11 do a:<;;11111pl11, ""'"''' ;,d.1·,
a.; dispn..;if;ücs dos a.r:s. :J4 e :1;; de:;lc rcµ;ulamonto;
2". Coadjuva 1·-sc-ão, prrsta ndo informa1:ü<•s recipriwas e con1mu11i<·a1ulo nus aos 011trm' o <pie fú1· ;id1·q11a.do á p<'t'fl>ita cx,.1·11"'111 d11s
difl'1)1·e11tes s1)rvi1;us.
Art. 18. Ao an·hivist:t-hihlio!hcrnrio <'abr>:
iº. Cons('t·var o archivo cm ordPm e com as,Pio;
2°. Diríg'Í!' a. a.1T1m1:1Çto n limp."za dos papPis, li no-;, ma1111s1·1·ipt.11s
c'irnprcssos, n docnnH'ntos, tendn, s11l1 snas ordc11s, para
Ji111 ,.
para os dmnais s1•rvi<:os a ""'n ca1·.go, um dos sc1·n•11tes da St•<Tl'taria :
~º. Guard;~r todm; os livros, mauuscripto> r i111111·1•-;,.;11,.;, ,. l"'l'"is
firnlos, dass\fica11do-Ds com rotnlos ou i11dic:t<;ües;
·
'~º. Organizar, por 1·lasses, ('flt'I'<'spondc11tn~ aos rario~ ra 1110.s d1•
snrvi1;os 11't Stwr·etaria, o cat:llogu dos livros ma1111s1'1'ipto.s P o irnli<·n
dos papeis, rart.as, 1110morias, pla.110:;, or1;:1m1•11!0.~, mappa,;, j11n1:t1'"·
folhPtos e outro,; doeume11tos 1•xist1ml<~s 110 ardii\'O;
0
:; ,
Catalogai· os livros da bibliothnca da SPCl'<'taria;
()º, Minist.1·ar rpialq111w Ih ro, llHttlllS(Tipto ou impr<'s.;o, papd
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ou documrnto rrqnisitado JlP,fo gahi11l't.<~ do mini,;t.ro, pelos dirrdo!'rs
g<wans 011 pelos direc.torcs dP src-cão, 111Pdiant1• 1111fa, <1!w >rr:L ~·p~.ti
tnida, pa1«1 sm· inutilizada, q11:111clo ''' ,.,.,.,,Jll<'r ao an·l11ro "" a IJ11J!101hc•r·a o papel, livro 1111 cl<w11111e11ttJ;
/". Colligi1· n fazei· expl'cli1· "' i111pn'"''' q111• dl'ra111 '"''' cJi,f.rili11id11, p11r 11nh'111 do di!'ndo1· g1•1·al t'<Hllp1~t.1•11I<';
.
H". l111pedil' a. e11lrad:1 110 :1r,.li110 sn111 orcl1~111 1'sl'1·1pt.a d11 clirn1·t111'
p;1~1·:il ela llir.·ctni·ia cio lnt1•rior de~ !"~'".'ª' 1~,;f.ra 1111;1-; a11 ,;i•1·1 ii:o da
~11c1·et a1·ia

;

\I". J111p1~clir a pc1·111a11erwi;1, 110 ard1i10, dc> q11;Jlq111•1· rr111c1·in11ari11
1L1 :-;1•1·.1·ntal'ia, sal\'u <'Ili caso ele• s1~ni1:n 1111 orcl1•111 s11p1•1·i1w;
JO. A11\ilia1· os trabalhos d:1 '"'"1'1~dira din~cloria, q11a11clo o
dí\f.1•1·mi11ar o dirrcL01· geral;
·11. l'a,;qr, 111rclia11tn dnspaeho cio clir1·1·trn· grral ela !Ji1·1·1·fori:1 do
J111c'rior," a11thP.11ticar as <'<'l'tidõos dr papPis fi11cl11<.
l'aragr;qJl10 1111ico. Os do11s :l"' Pllic'iac•-; 1!n ..;;ig11a.1J11, p;u·a. n
ard1ivo dnsempr11harão "' srni1:11> q11c 1111•,; lúr1•111 cJi,trili11ido'
p1'!11 ;r rl'h i1 ista-lliiJliothcca rio.
Ai·f .. J!I. E' ela att.l'ih11i1:ão do portdro:
1º. Alirir n f1•d1ar o cclific'io da ~1•c1·<'taria
:2". C11ida1· da s1•µ:111·a111:a e•. a-;,;1•io cl11 111,.,;11111 <'dilil'io, l1s1·aliza 11d11
o....; :-;( 1 1·rc11t1 1 ~ ( 1 1JCill'l'(~.~ados dt ...:..;11-.: ~C'1'\ i''.''"";
:11).,.Co1nprar, do ordc~rn <~'."i1Tipta dos di1"~(·Jol'í 1 µ;1·1·:1< 1 ~, t1 do
di1·1!dor do ga1Ji11('W, seg1111do as n'.gra-; ad11pLacJa, para os dit1'1t:l'1!11tns
1

•...;

f11r1H~<·i111e11tos,

o~ ol>jr•(!to~ nnces~ario:-;

ao

Sf 1 1'\i(·n

da :-;1~<·1·11f:t ria; 1
1

1

s11j<'iL11· as <'1111(as, docr111w11lacla', cl:t cl1•<:p1·za 1·.•,;p1'l'li1a :10 l'Í-'IO d1•
lJlll'ln ª' h1111rc!1' a11t.11rizado;
li". Atte11drr (1.-; dcspczas d<! prompto paµ::1J11e11!11 da. S:'<Tr.taria,
s11h111<'lt.u11do-as s<~111p1'c', q11a11<lo 11:10 1'(>1·1·111 111·µ:1•11tl'<, ;'1 unl1•111 p1·(•\'ia,
r1'.'1'1~1·1 iv:111w11l.1;, do,: di1·1'dor1!-; g<'1·a1•,; 1111 cio dir<•1·i11r cl11 ga1Ji111•11•;
· '>". Fazc~r, cm livro n.sJH!cial, a c.-;c·.riplrll'ado das d1•spP.>'.a.s q11n
r1•:ili7.ar e dos ad1!a11tame11to-; rcc1·1Jidos para at.ti•11cl1'1' :1 <'ssas cl1•..'p1•zas;
1'1". Exp1•di1· 011 f'a:wr wqJcdir, 11Pp11i,:; d1• rc·µ·isl raclo, P.111 ""'111110,
rn11 li1 ro aprnpriado n m11111•rad11, p11r 01·cl1!111 C'l11·1111pJo;;i1"a, c·a.da 11111
d11-; a1·io', a. 1'.111'J'1•spoudencia c>llieial, po!' 11wio cl1• prnlcwullos c111 qlltl
~'' p11.<sa \·«1'ifi<':u· 11[10 só a expedi1;fw, 111as t ;unu11111 " 1·1~c«loi11w11to:
7''. Collocar o s111lo da Sc<'l'<'tal'ia uns ;1ctos c·111 q11n C'St.a l(11·111aJid;1dl' fc'or exigida (di•1·reto~, patl'utes 8 po1·lal'ia,;!;
N". fl1·t<•1·111inar, como fül' 1•011vc•11i<!11f1•, 011 cl1• :w1•1'il'do c·o111 as
<tl'd«1i-; do-; dil'Cl'fOl'l'S gl)l':tCs 011 do dil'CC'tol' do ga1Ji111·t.1i, 11 s1!I'\'i1:0 dus
('OtT1~.io-.,

fbl':dizaudo :1s

de~pPza~, q11a11dn :-;1 1 ofl"!~1·t.11a1·(•1n, ·,·11n1

(1

t.ra11s-

1•ortc desses f1111<·ci1111arios para os fins d1• q1w lto111i•1·1•111 -;jcJ11 P11c·arJ'(1g:tdo:-:;

\I". Ü1'lil'11a.r <'. fiscalizar n tl'alialho dos s1•1·r1•11f1•s, 111'11p1111do ao
clir1•1'i01· g'l'l'al da Co11taliilidade a cli'<p1•11c;a do (]IH' 11~0 s1•nil' h«111;
10. E11e1•.1·1·a.r o ponto do s1•11 aj11da11tc1, cios 1·011l.i11110s <'dos C'Ol'!'<'ins 11111 ({llcll'lo d1• hora ante~-; da man·.ada para 11 c·111111·r:11 cio-; ll'ahalfw,, c·n111pri11d11 C'SUL dispw,i<:ãn, 11a :tll'-'<'lll'ia ,fo p1Jr'l«irn, 11 1•11q11·1•gad11 111ais gl'a.dnado q11<1 !lslir!'r Jll'l's1•11te 11a. po1·1al'ia;
11. 01·µ-;1 n iza I' o i>olrot im .-;c111a11a.l d11<'11111parl'c·i1111'11to dos !'<'n·1•11 I/•.-;,
<·0111'111·11111o111od1•lo 1p1<1 f()r· aclopt:11Io, :;11li111P(t<·11il11-11
ri.,fo ,j,, din1c•fnl' !!Cl'i\I da Co111:11Jilicli1d!';
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12. ncprcsent ar aos dircctorrs grrars 011 ao diroctor do gabinete
o procedinwuto dos co11ti11110~, o ao da Contahilidatl<> q11a11to
ao dos corrrios ;
f:l. Ter sob su:t n~spousabilidadfl, mediante inventario orga11iz:iuo pela 2" Secr;rw Lia Directoria da Contabilidadr todos os moveis e
ul>jr·cto~ w'rte1l<'c11tcs á Secrf•taria;
H. Fazor ao di1•ef'tor geral da Co11t.a1Jilidade a ncccssaria l'Olll1111111icar:rw sohrr sna ansP1ll'ia P do' dPmai.~ empregado~ <la portaria;
rn. !'restar, lll('llSalmP11tc, couta :'t Dirert.oria da Contabilid:uir",
da applicação das q11n 11t ias recebidas, doe11mcnta11do o e111p1·Pg-o das
q11P excrnlcr<~m dc Hl$ P relado11a11do as demais, eonf'ormP o art. 2º,
~ Gº, lctrn li, da lei n. '.l~l2, de 8 de nntuht•o dn 18\Jü.
Art. 20. Ao ajudante <lo porteiro compete:
1°. Coadjuvai-o em to(los os sPrviçns a seu cargo e substituil-tJ em
s11as faltas e impedimento';
2°. Lam;ar, em livro especial, os f!e,;pachos dado,; :'1s pet ir;üP,; e
qun lhe forem 1·011wttill<Js pelos directorns gcraes.
l'aragrapho uuieo. O 1·cft>rido liHo ficará it fli~po~ir:ful, 11a po1·tarin, de todas as 1wssoas q11e quizPt'l'lu co11'11ltal-o.
ArL. 21. Aos c·or1·Pios <·n111pr~te:
1º. Auxiliai' o s1\1'ric:o do porteil'o, qnandn S<' ac·llf'lll na Sc~
<·retaria;
2". Entre.ga1· a ('O!Tespomle.ncia qnc lhe. fôr confiada pitio gahi111~to 1j,o mi11istrn 011 pelas din,f·tol'ias da Sr.et'l'Lal'ia, dirPcta11íc•11t.P ou
por intm·mcdio do portcim ;
:i0 • Solicitar a quem competir n law:amcnto do I'Pcibo da 1·01Tespo1Hle1wia 110 pt•ot.m·ollo cm que houver sido rrgistrada;
4°. C11mpri1· as detrr111inaç.üf1s q1w lhes forem rladas pdos di1·cctores geracs e pelo direc·tor do gabinete ou transmiltidas pelo
porteirn a bem do regular desempenho do rcspcdivn sm·1ir;o.

soln·r~

Art. 22. Aos rnnt.inuos de eatla directol'ia compete:
1º. Cumprir as ordens do dircctor geral, dos clirectores de scc·i:f10
e oftl<-ia('s, rnlativamentP ao mo1imento dos papeis dn11 tro da Se1·rcta ria ;
2º. Encaminhar ao livro de qne tl'ata o art. 20, 11. 2", deste
rngnlamonto a.~ pal'tcs que procnrarem o despacho de sens negof'ios,
011 ao gabinPLe do di1·<'clor geral, ou de quem snas vez"s lizer, aq11ull:ts
que tiverem (]e tratar de assumptos pernlentPs de deeisf10; o\Jsí'rva11do, para esse fim, as i11stnwçües verhaes (JllC lw111r•l' n•f·Phido
do mencionado dirPctor;
:1°. Nfw despachar, cm caso algum, sem ant.oriza<:ão flo director
gél'al 011 dn qnem suas vPzes fizer, as pes;.;oas qw• tenham 11egocios
pendentes fle soh1<;ão, 011 q1w de~Pj1~111 ,;er ouvidas po1· :upiellPs 111111·f'ionados;
ltº. neceber e tra11smittir, imme(\iatamente, ao ga1Ji1wlfi do rlircetor geral os papl'is, cartas ou recados que as partes lhes <'011fi:uem;
0
:; •
Zelar pelo asseio e boa or1\Pm de todas a~ dep<'11de11cias da
direetoria e pela co11sPna<;ão do~ nion:is, liHos e mai~ objcr·tos empregados no serviço ;
C. 0 • Trazer ao eo11hc<'ime11to do director gPral qnalqnPI' O('l'lll'l'l'lll'Ía
qne 1lrpe11d<l de pt'ovide11cia dri sna parte.
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CAPITULO V
VE:'fCIJIE:VTO.,, DE"CO.UOS E SUIJST!TUl~flES

Art. 2;;. Os ve11cin1011tos ;u111uat~s d•J>< t:111pn:1;ad1is tL1 :-;ec1't•la1·ia
são os <'<111sta11U•s 1h talmlla a111w\a.
~ tº. N;to tnrá diroil.o a w.11ei111e11lo alg11111 o !'.lll[H'1•g;ado que
1h•i\;.11· l1•1npora.rianw11t1• o l'Xel'dl'io do s1•11 [ogar p1•[" d" qll<ilqu<'r
t'llllllllÍ'.';lo 1•slraulla ;w i\li11i,l1•1·i", s:t!llls os c:;isns d1•. <'\pr1.•ssa disp1 ),-.,i1:ào lngal.
~ 2''. Nfro soffrcrá dc.s<:nnto o e111pn:gad" q111: dt!ixar dt: t:o111parei:c1· ú. SL•creta.ria por achar-se iucu1111Jido:
1. llc (\lla.lquP.r tralJallto OI! <:0111111is,.;:1o d1: ordc1u do mi11isl.m;
li. Ih: servit;o da Scerdaria que t:\ija lraliallto l't'1ra ddla, quer
d111·;1.11t1) as lwras do expedi1•111e, q111·1· 11as d1•tnai.s horas do dia., com
a11l.01·iz;t1,;ão do respectivo din•c·l111· g<'ral;
III. De t.r;1 ball10 gratuito e: olirigatorio 1•111 1irt111k d" 11•.i.
Em qna lq111,r destas hyp"t!H•sos si: 1';1 r:í d1• .. Ia.rado 110 liV!'n do
ponto e 11a J'ulha mensal do v1·11ci1w:n1o.
~ 3º. O empregado que faltar a•1 servi1:0 1'(1ra das 11,rpol.lwses do
ar1igo antecrnlente soft'rtwá pc.mla lota! dos ve1lt'i1lll'I1tos:
I. ll'i não justificar o motiro da !'alta;
li. Si ><e retirar sem :wtori7.at;ão do dircelor ~era! r1•:<p1•cf11·0 ou
de qrn:m ;;uas ve7.rs fizer antes de• lindos os t1·aiialllos;
§ 4°. l'erder{L súmeute a gratilk:u;ã.o o f(lll! f;iltar ""III "ª"'ªjustitil~ada ..

Sã.o <'<lllSas justificadas: molestia do •~mpr(\gado 1111 de pe,.;,;oa de
fa 111ilia, nojo 011 casamento.
A moleslia sedt provada com allestado 111edico si a.~ falias oxc1~

derem de l.res dias em cada mez.
~ ~º. As faltas se contarão (t vista do livro do ponto q11c deve
havei· e111 cada directoria e s<:l'(t a.ssig11ado pc'los 1~111prq;ados até J:;
mi1111tos após a ho1·:1. marcada para comc•1;0 do-; tmlJallws 1~ na occasiiio
ele se rei irarem, findo o expedie11 te do dia.
~ (jº. A' exC'ep1;ão Jos dil'ect.ore:; goraes, q11e toda.ria dcvcrã.o
co111pa1'<'cer rcg11larmente na Sec:retaria, <\dos f1111n;it>11arios do gabinete, todos os empregados l'stão sujeitos ao ponto.
~ iº. Nào sofl'rerá dc~sconto algum o emprngado qu<: chegar (L Sec1·ef.aria logo depois ti!: enc·errado o ponto, desde q111.: ju,titique, a
j11izo do director gernl, o motivo tia demora.
Art. 21. Serão suhsf.itnitlo,.; em s1•.11s impec\iin<~111.o~ o faHa.s:
1°. O din~ctm· geral da dircctoria polo din•tim· rl1~ s1~c1·fw
qtw o ministro designar e, na falta dP düsig11a~·f10, pelo di1'<•dol' ·dü
~ec<·ãn 1nai ...; antigo qnc~ estiver Pn1 cxer·eicio;
, 2''. O dir<'etor de se<·ção pelo !º o11ieial q11c o mi11isti·o d1:sig11:tr
<!, na falta de designa<;iio, J1!'.lo 1° olli<:ial mais a11tig11, cxccpt11a11flo 0
q w: s!'rvir de archivist.a-bihliothec:ario ;
. :1°. O portein1, pelo. ~et1 a.juda1;1tc, e c>sto p_elo co11ti11110 que o
direct.or geral de Contab1hdade des1gna1", <1" accordo com o da directo1fa oude o mesmo coutinuo tiver exercido.
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l'aragrapho u11ico. Ao substituto caberá, além do seu vc11ci111011to
integral, uma gratifica1;ão igualá difforença entre este e o do logar
substituido.

CAPITULO VI
LICE1"ÇAS

A 1·t. 2:;. As liec111-,as ,,:el'ão co111·cdidas aos f111w1~i1H1al'io~ da ~t~l~l'1!•
tal'ia, ou por moh~st.ia '111'0\ad;i., q11e os inhiha <k 1-,xcrc1•1· os cargo,;, ou
por fJllalquel' outro motivo justo ou att.()m\ivcl.
~ 1°. A lirern;a i:o11cl'1lida pol' motivo de mole,;! ia do l't11wcin11;1 l'io
11:'1 dinjto ;i, pm·c1",p1:;111 do ordenado e rrwtade da gl'atitka<;ão afl\ .-;i·is
mezes, e sómente do ordenado por mais de sds mezes até 1:.! •
~ 2º. A licença por motivo que não ~Pja de molcstia s"• pode1·(1
ser c011cedida a fmwcionario que tiver, ao menos, sris 111ezc,; do elli·cl.ivo Pxercicio, 1\ imp•JI·ta. uo dl'smnto da quinta parte rio ol'dn11adu
até tl'1!S mexes, da tt·n:a até ,.:.•is, t! da metade até um armo.
~ 3º. A lic1·uça eoncí'did:1 por motivo 1le rnolestia grave cm
!H'S"ºª da famili;t do fo11cl·io11a1·io (mfle vin,·a, °''Pº'ª 011 lilho) d;'1
direito á pcrcepÇto do ordenado ;li.e tres mezcs, a quatro q11i11i1>~ do
ot'dcna<lo de trl~S a st~is mczcs e doi~ tm·cos de seis a 12 mcz1•,;.
~ 4°. Em ne11hurna hyp1Ji.11l'sc <t li('[~11<;a dará dil'<'ilt> (t [H'l'1·1·1u:;10
da gratitica1;f10 integral de exercício.
u
§' :;0 • O tempo de licença prurugada onde novo eo11ce<li1la dcnlm
ele um anuo, contado do dia em que houver tcrminailo a primeira,
será addicionado ao da antecedente on antrn.:edente~, para o ctrcitn do
de,;eonto ck que tratam os§§ 1°, 2° e :3º.
§ 6°. Para formar n maximo de tcmpo a quc sc rcfürcm 05 dilo~
~~ 1º, 2º e 3° dcveri ser levado cm l'onta o das licenças l'f111cc•didas
pelos directóres geraes.
~ iº. Esgotado o tempo de um a11no, maximo ckntro do q11al as
lke111;<ts podem ser co11ee1li<las com ve1wime11to,, 111i" t1)rmo'-' rios paragra.ph1Js ant&:edente", ou 'i o f11ncdo11ario houver gosado de li('P111;;1
de ig11al período dada por lei, sú $C eonee<led nova lke1u;a. com ,·,:ncimento nu parte dclle ckpois qw.· tirnr decorrido uni armo rn11i ado
do termo da. ultima.
§ 8°. Toda a. licença entender-se-à concedida com a clat1.'-'ula
de podei· ser gosada onde aprouver ao licencia.do, drntro rio paiz.
Quando houver de ser gosada. no estrangeiro a portaria dever[1 1·outer, neste sentido, a neccssaria declaraç~o.
§ llº. Não se wncederá licern;a ao emprPgado í( uc ainda uiio
hc li \'l'l' entrado no excrcicio do lngar.
$\ 10. Ficar[\ st•m ctfcitn a lic:t'!lÇa si o r1111ceionario ífllC a ti\CT
obtido 11ão entrar 110 goso della rlc11tro do prazo de ;rn dia,, a
l"Olll.al' da dal;t de Sll<1 CUllCl'~S;1o.
~ 11. Não se eo11sitl1·ra.riw renunciada,.: a~ lirnr11;a~ e11j;1 i11tcrr11pçiio pr1n1•11lt;t d1) ~uni1;0 1\eicrminado po1· ordem s11pc:rior uu de
q ualq11c•r out.l'o rnot i vo i11dq1i)tH le11te 1la y1111t.adc do crn pr1·~ad11.
1:?.. O i-isto do direct.01· geral é dausula cs.-;cnci<tl p<ll"a a
execuç<io das p1H·ta1fas de licença co11ec1lidas pelo ministt'o, ernl111ra
wcuciouem a da.ta. de que se dever{\ contar o respectivo praao ; e ~ua.
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falta importa a perda do vencimento dura11l.e o !.1•1111H1 d1: a11s~i11eia rlo
lllgar, 110 caso de a haver o fm1ccio11à!'io ohtidll 1·i>111 c.,la va11tag1•111,
alé111 das 011lras pm1as 1•111 qnc p1h.-;a i111'lll'l'CI'.
~ l:L O 1:111prngado q11c, depois d1• 1.er111i11ada a lire11i;a, ro11li1111ar
i111pnssiliilitado 1!1) reass1111iir n excrcirin, 1kvPr{t pedir 11nva liee111;a,
q111i só llw ser:'t cn11ct•dida si j11stiticar ;1s l'alt;1-; corr1•.<p11111!1:11tus ao
periodo decorrido do termo da mesma Jicen•;a até a dala cm 11un
rcq111·n•1· a uova.
~ H. Nos tit11los de lie1•111;a de qualq11cr dos di1·1•d.nres gPraes o
ris/o scr;'1 law;ado por outro dírcc!or.

CAPITULO Vil
Al'OSENTAllOl\L\ E UO:'oí'fEl'lU

Art. 2íl. As va11t.agc11s rdativas á aposentadoria e ao 1111111f;·pin
empregados da Seerdaria reg11lar-.<e-;lo pda lq;i>la·

nhrí~atnrio dos
•Jt1> e1n \·i~or.

CAPITULO VIII
PEN.IS llISC!PL!NAHES

:\rt. :li. Os c111prüg«tdo' 1fa Serretaria, 1111,; 1·aso-< d1: 111•g-li;!;1•1wia,
falta dee:1m1rn·im~11to de dernrn-;, dcsn~speit.n ;i,,; nrd1•11..; d1• s1•11.-; ~11pe
rin1·es llierarehkos, au~enda sem causa j11:<titir·ad;r, n~l'l:L11·:th do
assumptos 11ilo publicados, lkar;ü1 s11ji•it.n.-; :'is so:,;11i11lcs jHJ11a< disciplí·
Jl:.ll'CS:

1". Simples ad ver tenda ;

:lª. Hcprclrnnsão verbal ou por c-;i:1·ipto;

3". Suspensão até 20 dias;
..t.· 1 • Den1i ..;;sflo.

~ 1". As t1·es jH'Ímnil'a~ IH'na.:< Sc'l'ito
g1~1·;Lt 1 ~, g1·ad11alrne11te on 11iio, t'o11tiH'llJ(~ a

í111p1hl.a.s 111·.l"' di1·1·1·t••res

graridadl' da

lllüll.ida, p11dc11do a advcrtcni:ia sei· t:unhc111 i111Iisida pel11:;

tlC St~('C;-lfl.

falta

('Olll-

dit'<»~l.nn·s

§ ~,,. Da pe11a 11<' suspensào poder/1 o t•111prP.ga1!0 l'l'1~01T1•1· p;i ra o
ministro rlcutro do pr<tzo de dons dias eo11tados da data da i11ti111a1,:ào
da mesma pena.
3°. ~o p1'lo ministro poilcdt sei·. dt!tcr111i11a1la a suspensão por
t.1·111po maior de 20 dias.
~ ·Íº. O funccionario que faltar oito dias c1msceutivos ao >':·rvi1;n,
s1\111 partieipar;fw escripl.a a.o dircctor geral, í1H'OIT1'l':Í, ip<o /;zc1t1.,
11a pc11a dhwipli11ar de suspc11,;fw po1· 10 dias.
~ 5º. A suspen,;;ão, como mcdí1la díscipli11ar, prír:u·;i o fu1wciouario, p1•lo tempo cor1·1!spornl1:11te, de tod11s os re-<p1!1·liv11~ \er1cim•'ll1.us 1: a.1·a1'J'et;1r;'1 o desro11to dn mr)slfln tc111pu daq11•·llu 'l'W 1'! 1>>11<iil1:1'ado d1\ etfrct.iro PXl'l'CÍl'io, <Jll<)l' paraº·' 1:ff.~il11s do art. J l dl!:<le
1»·c:·11J;11111'11l.n, q1w1· para o eakulo rln rrnwi11w11l,o da ap•l.,C11ta<:~o.
~ r. 0 • A applic~t<Jw 1las pe11as d1) q11~ l.raf.<t o pruse11tn t'.apit 11)11 11:10
exd1w aqudla. cm que o empregado liaj;t í11corrido, ~egu11d11 di-<posi<;<111 do Cudigo l'cual.
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CAPITULO IX
EXPEDIENTE E OllllEM

DOS

Tl\ABALllOS

Art. 2R. O tra halho dia rio da SP<'l'<:l a ria d11ra r:1, 1101·malnw11t(',
cinco hn1·a,;, <"a,hc1tdo ao mi1iistru lixar a hora d11 inicio do 11ws1110
trabalho.
Arl. 2(). PodPl'fto ns dil\'CLOl'<'s gcraus, por uq;l:1wi:t do s1•ni<;n,
prornga1· as horas do cxp1:dic11t1', ou rn:rndar l:\lll'lltar q11:ws'l11cr
tra IJalhos cm hrn·as 011 dias 1•xccpl 11ad11s, 11a rqlarl i<Jío 011 f1'1r:1, ddla,
por qn:wsqw·r eltl[H'<:g:1dos.
Art. :30, As <'<>ltlllllllliea1:1-,e~ d1•, 11011H':u;l1cs, dc11Ji,;s1-H·s, apos1•11l.adnrias <) lico11<:as (1s repat'li<:i'H'' <111 f1111cl·io11ario;.; d<'[H'IHl<:11L<•s do
l\li11ist!'1'io co11ti11nam snhstil.11idas pelas 1111hli\':u;i'•<'S f<'itas 110 l!ilfrio
1 l/ficilll, e as de prn,sc" ex1•1'<"il'io pelas \'l'l'has ou 1i<•<·iara":'H'S vs1:riptas
nos 1·1·spe<'ti\'<IS 1it11los, alúm do n:gis11·0 das uotas co111pt'l1:11l<•s 11ns
Ji1 t'o,s do asseutameuto e us ;itlt'stados de exercicio, q11a11do req111•ridos.

dn

ArL.

:n. Os papeis sc1·J11 pruCL'ssad11s e levn1llls ao cn11hcci1m:11to

Ili i11istrn

:

1. lmm(Jdiatalll•"ntc, si c:o11liv<•1·em assnmpt"s 111·ge111.<·s;
li. Em pt'azo 11iío l'.xcetlente dt> l:i dias, "aho qua11do li1·1·r
d1" -"<'!' 011vid:t 1p1al<1uer oulra l'l'Jlal'Li<Jío, 011 qu;wdn a gravid:uk do
assi1n•,•\l.LJ 1111 a<Tllllllll:11:ã,ll dL: s1•rvi<:o exigir maior prnzo, ca'"' u111 q11c
o din•(·t•H' gL·1·al o cnm111u11i1·ará :to mi11isl ro.
Arl. :i2. Co11ti11úa dispen-;aclo" t"egistrn:

1. Das kis 1: d1.s d1•1·1·1·tos

uumeraclns, dos regula1111•11f,11s e
i11slt'lll'</J<'S;
li. Dos ayic'os e ollicios, cujas mi1111tas s1:1·;l11 dassili<·ad;1,c; s,1,-;lu111atkamente e e11cadernad:1s.

Art. 31. Inc11111he {1s Sl'L'<;iíes, 11a parte rula1iv:1 aos as,l1111pl11-< d<·
'n;1 c11mpete11cia :
~ 1°. O regislro da entr:ula ti<: todos os papeis, :t dblt"ih11i«:ío
d<:stes pelos 1>,rnprr·gad"s ,, o 1·r.,~pr>,ctiv11 :rndament11 :1tó a 111.ia il"
despad10 e 1lata da expecli1::1<i dos actos por este rlf'termi11ados.
~ 2º. A guarda dos liv1·os <" p:q1cis 1·p\ativns a tte!\'"r·ios pc1Hh•,11ll:s.
~ :{ 0 , O exame dos 1wgocios e as inl'ol'mR<;üc"s '-' pat'L'1·eros, alirn de
suhit"cm iL prescn<;a do ministro.
~ ,1,o. A rctlaci;:w dos actli,; '~ C<J1'l'e'pomlc11cia ofli('i;i 1, 'cg1111do a
d1•cis;i<i rios poderes r:11rnpotP11tes.
~ ~)º. O exarn<~ ( a org:1niza1Jto das bas11,s para":-; contracln~.
~ liº. A 1·0\l<'L'<;~o d;1' minuta', <kpois de p:1,sadas a li111po, dos
avisos " oílicios.
~ í". As cct"lid1-11•,-; 11'• p:qwi,; que ai11da 11f10 s<~ adiarem 110 :trchivo da S1•t·1·ctaria,
~ i'lº. Os clonw11l<H Jl<Lt'a a. organiza•:ft0 do otTamcnlu do !\lini'tol'io, ua parte em que as iufui·ma<,:ões pl'tJ:itadas pelos ('hufc-; das
reparti<;fics subordinadas an mc:smo Ministerio carct·<:r<'m de ser compkl adas no tocante a11s csl abclecimento:-; cujos servi•;os dependa 111 da
1

~~~);'.&CtfTito

ér~l;__p.Af~IJaIDOS 8á. C~lâ);I!idJde B'
>para_ o relàtori
. ro.·, , :. , · _
.
·.· .· .
..,.....
~ '.Jº. Os ac.o , el,itivQS a nomea<;ao. hr<'.nra<, d1•.1111'""" ªPº"'ll'*"
tadoria, jubila<;:io 'é reforma dos ernprcgadu..; d:t' 1q1a 1·1 i ·fw< "''l"'1tdo11t.cs.
10. A r••rncssa, para. n ard1ivo da :.;,·n»l.;11ia, 1111 •11< '. .:1· j;111»i1·0
d;•. c;ula a11110, dos papeis do a11110 an!1•rior .. .,.l;Lt.•v•i:' ;t 11·,: w ,,, 1i11•I•«,
d('v1.mdo ser cm1:<ervados na sne1Jw, ''ºli\•J11i<·11!"lll''ill
l 1 'ili1·1,I·"'•
aq111•ll•·s quo ainda não houv•·t·c111 Lido ,0[1u:~" rn:li1 .. 1i
:1li111 "''
Si>J'Olll suhrnPtt.idos de novo e opport111>.•.1111•11l.1.• :t•• 1 i1 'I · ,. '"'''' <l
i111'orm;u:;11) q11e, ú. vista dn tempo j;'1. di\rorri 1,, d:1 d.11:· < 1 <Í•'·'I"' l10
i11t.•,rlrn'.t1!.ortn, exigir n caso tratado 1•111 c;ida nm dn' ;1 !111li.J .. , 1•:11'""·
Art.. :l'L No JH'O!'.f)S~o dos papois, al<~m do <'\1r;1"·" "" rl';;11111 >,
quando fúr p1·eciso, ;'t vista ria compl•·xi<LWI.' ''da 1•x1 '11 .1 .. d:i 111:1t.<'ria, 1\ das inforrna<;ües e pa1·,,em·r•.,, 1111'< q11;u_•..; '" 111
,j1•;'1 !"~ia
irnlic;u:,;w clara e pr<'cisa do modo po1· fJlll~ <-.1111'<H1·i;1
'·>11··1· o
assurnpto, os l~rnprcgados rd••rir-s<•-ão :m:11pre ;1."s lll" l'' l·•11t.r. ... e
cstylos 011 tradir;fw da r<'pa.rti\ã0, j11ntando q11;wsq1wr i' 'i" ic, ail1 'ª
q1w Pst."jam lindos, para compl<~to esclan•1·i11wnto d.1 q 1c.i;, •.
Art. :i:i. Os pa.reeeres deverão ser c:a.ros, ''º11'· -;o,. i-<'111os 1•c
p1'(~V<'nd.o ou auimosidad<•s pcssoam; e de i11ci.Jc11w.< <': 1.1«>11hos ,,o
objcl·.t.o em nstudo, cahemlo aos dirf'clnr ~s ger;l!'s l'<lrl<> !lar, tJtl
mandar, por despacho, ca11cella.r os <1110 forem ºfi''º' IP> a c't:l

·:,n::!p.et:uva ··'. .

s

dct.l'I'rtlinacão.
l'a.ra.gÍ·aphn unico. Sfw cousirforarlos s1~<Tl'.los t(l(locc ,,, :11:1.0s 111n
lllahora</t~ na sucrnta.ria, até que, compl< t.ados, so 'Ju·- 111-;sa dar
puhliddad•~, si esta não t'ôr julgada iuc0nv1\t1k11t.e pdo ·ni 1ic;r l'•J • .,,
Esta disposição deverit ser ohscnada, 11" qw· lhl's :ll· ;11 plic:1.v"',
quaut.o ús i11J(1rmaçõcs e p<trcceres.
Ar1.. 3G. Qnando, por interessar o a.isu111pt.o a m.1is (11J 1111111,
tc11ham do ser ouvidas as directorias sobre os respc1·1ivo' 1i:tp, i,, ('.ad.t
uma se pronunciar;í, apenas quanto á pari.e de que con1 ncl L'11t1~111cr1I>)
h;ija de tomar conhecimento.
Art. :n. Caber(t a cada um dos diJ·<'.clorPs g!'l'ae' 11;wda1· 1111·
blicar opportunamente ó respcdivo m:p1.·rliP11Le, p101id•.11cia1r.lo
sobre a obsprvancia do art. 35, paragrapho unieo, dPstc r·e.rul trncn1o, ·
assim eorno quanto á prohibição da entrada, nas sal;1; de 11·abalí111
das sec(/ícs, de quaesquer pessoas estranhas a.o qnadrn lo:- umprcgados da Secretaria, salvo quando se acharem aut•1ri~acias pcl<•
ministro ou pelos directores gerai~s.

CAPITULO X
DISPOSIÇÕES

GERAJ;S

·'·

A rt. :l8. O porteiro dever(t residir no edilicio da Sc.u-c1 atfa ou
em proprio nacional que lhe fique proxirno.
Art. :rn. A cada um dos correios seri entregue ani111ll111c11tc
a quantia de 300$ para fardamento.
Art.. 1.0. Para as obras e reparos dos edificios 'ao scn•ic;o do Miniswrio haverá o pessoal teehnico e de eseriptorio ind sprmsavcl,
Poàer Ex1ecutivo -
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~. 2°. A tisses fuucdouarios compete :
: l. A organização dos projectos, plantas e 01·çame11tos de todas as
>bras do !\linisterio o a direcção-e fiscaliza.<;ão das íJUe estiverem a.
!eu ·cargo ; ,
.
II.· A conservação dos editicios e materiaes de ob1·a.s;
Jll. 'As inlOrmaçõe:s por escripto ·sobre queRt.ões tectmieas cuja
mllu;ão depm1da do l\linisterio, quando solicitadas pela directoria
respectiva.
Art. ~,l. Os Cllllll'L'gados da Secretaria 1crão 20 dias utci~ de
rérias durante o a11110, yantagem de qne gozarão sem prejuizo do
>erviço; a j uizo dos respectivos dircctores geracs.
Ar.t ..42. Por occasião de ser posta cm excc1u:ru1 <L presc11tc reforma; o F.ovenw poderá nomear liucmente os :Iº' ollkia.1·~.
Art. 4il. E' proltihido aos empregados •·<111st.il 11irctn-sl'. prnt'.IH'adores das pa1tes em negocio;; que devam sei· p1·oce~~ados na. Sncrdaria, excepto se forem de sens ascendentes, descendentes, irmãos 011
cunhados, uma vez que uão tenham de ser por elles proccs.~;ulo8 011
despachados.
Art. 4,1,, E' exprcssanw11te prohihiclo ús direcfnrias e á po1'taria
fazt!l' eutreg<~ de a\'i;;os, ofiicios ou quacsquer papeis Ú" parte~ 011
i1ltfiressados, mesmo quando se trate de f'llucdo11arios puhlicos deste
ou de ouLro l\Iinisterio, devendo toda a expedi1;ão de papeis sm· feita
p<:Jla po,rtaria, media~te protõcollo, na.. fórma regulamentar.
.

,
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CAPITULO XI
.FOMIULAS GEJ\AES

Art. 4!l. As resoln<;Õ!!s do Congresso Nal'.ional que contiverem
normas geracs e disposições de rn\tureza org-anica, ou que tenha 111 por
fim crear direito novo, terão a seguinte fÓl'lnula :
Lei n ... de ... de ... de ....... (a ementa). O 1'.1·eside11te (011
Vice-Presidente) d;i Republica dos Estados Unidos do ürazil: Fa1;0
saber que o Congresso Nacional decr·etou e cn saucciono a lei s•!guinte: (segue-se o texto da lei em sua integra). Capital Federal,
em ... de ... de ....... , . , . da Hupnblica (assignaluras do. Presidente (ou Vice-Prrn,idente) da Hepnhlica e do ministro).
Art. 46. As resoluções que consagrarem medidas de caracter
'administrativo ou político, de interesse individual ou tran;;it.orio,
denominar-se-ão dc>eretos legislativos ; .-- e a fórmula dilfore da
precedente em que as pabvr:is - ll'i seguinte - são suhstituida.s por
est'outras - resolw;ão seguinte - vindo na epigraphe a expressão .decreto - em vez de lei.
.
Art. 47. Quanto ás leis ou decretos legislativos que independem
de.sancção, ou· sã? env.iados ao Poder Executivo para a. simples
f.~;'~J.DUlg~ã~, . a d11fer~11ça da fórmula é : O Presidente (ou Vice..

Presidente) da Rep~bllca, etc'.:~ sahêr ql.w ·q; Co1ig~ssq Nacio~i'
dceret.ou B eu promulgo a lei (ou resolu~llo) seguinte.
·
' . ,
Helatil amou te ás t·esolnc;•-•l'' 1'11neerncntrs (is pror:ogaçi\cs ãas
s1~~sf1es lcg-islativa•, 11a enw11u1 ili/.-~'': «Publica. a resolii<;ií.o, ete. »
e 110 cont1•xto: O l't'<1sidento (011 \'i,·e-l'residrmte) da Hepuhlka, etc.:
Fa.1;0 saiJll~' que o Congr~so Nat;iona.1. . ~m ,co11li1l'lnidarie do riij;:
posto 110 ~ iº do art. 11 d;t 1.011st1tuH;ao l•cderal, resolveu pr~
rogar·, Cfl~.
' Art.. 48. No.s 1kerntos do l'o.kr Executivo que cxij;1.m a f01·J11;t!idade d;t 111trnet·a1;iio, a f1írm1tla ú: Jl11creto 11 ... de ... de . .'.
d11 ........ (11mo111a). «O l'n•sidt,lll.e (ou VictH'1·esitl1•.1tl.1~) da. ll1•p1thlit"a, l'tc. (seguum-se os eo11sid1•randos ou exposi•;iio do molhos,
q11a11do fúr de misl.61·: H1•sulv11 (<'li !Jecreta)•i, · seguindo-stJ as disposi1;f1es oll preceitos, e o mais como 1Ps actos a que alludem os artigos
a11tp1·.1~de11tes.

A!'f.. !1<J. Nos decretos 11:-w 111t111t)!'ados, tae~ como os de 11011rnaçfio,
demi-;,-;w, aposentadoria <' ot1tro,;, ;1. f•í1·111ula é: "O l'n•sidn11le (011
Vit't:-l're<ide11tc) da Ht•p1rl1li"a dl):< E,;tados-IJ11ido" do llr;izil: l\c:-:olve

n .••

(o Jtlais l'OlllO 110' :111ll~l'i1i1·1,'...;'J.

,\rt. :;o. Dos fl'í'S antograpltt" rlc lei 011 rcsoln•:iio do Congl'esso
l'íal'io11al, por <'ste unviados ao l'odrT Ev•1:utivo, dous st'!'iio dt'.volvidos
;., C;1.111a.1'a qun os houver l'nlllt\tlido, por meio d<I l\l1:11s;tg4•.111 do l'l'csi1i<111ln ( "'' Vic1•-l'r1·si1knü)) 1Lt ll1•p11hlil';1, 011 pn•sid••nl,í) tia 111t,,;llHL
Ca111;1 ra, \ !'ansrn ittida :w 1° S•:t'rnl ;t l'io com avi"o do mi 11 ic,lrn.
l'al'a"'l'aplw urtico. Nu fliario O(/iciltl a rnspcctiva p11lili1:a1Jío
far-,;1:-á
sq;uint<: 1110do : a h:i nir dt·creto qtw co11t1,11ha o lt)X1'l da
resolu1;iio.dn Con12;1·esso Nado11al, soiJ a epigraphe - Al'.los do l'odcr
Lngi,lativo; a Mensagem rio Presidente ( 011 Vi1·e .. l'residc11tt:) ria.
Hq>1tlJlica, na secr;ão dos Actos do l'odet· ExPc11!.ivo; ·e o aviso ao
1º sccreta!'io da Camara ou do S1•11;1do :mrá dado por extl'<tdll, sob a
1·1tl1ri1·a - Se<Tntal'ias de Estado.
Al't. :;1. Na hypotlrnse do ser negada sa11e1;ão á lei ou resoluç:-w
do Congt'tNiO, os autographos, em numet·o de dous, serão devolvidos
á Camara iniciadora por mrio tamliern de :'llew;;tgern, acnmpa.11hada.
d ;t exposiçao d 1\ mo ti vos do veto.
l'or occasirt0 de transmittir-se a l\Iem;agem á alludida Camara
ser;í m1tle!'t,l'ado t<Unbem ariso ao I'' secretario da outra casa do
Co11gt'1'sso, ccnnrnmlieando a devolu·;iw.
l'ara.grapho unico. No caso dt~ ser 1wgada a "anc•:itn l]ltando
estivt~t· jú. etlt';JJ'J':tdo o Congrc,sn, dar-se-á publici,ladt~ ~ts razi1()S do
1·f?fo na parte do /Jiario O//icial riestinada aos « !\d.os do Poder
Executivo"· Nessa pnhlica<;iio se i1H'l11ir(t o t••xl.o da l't'>o!11<;ão ou decreto
a íJ!l<! f Pnha 'ido negada a sa11c1;;1o
Art. :;:.z. Nilo kudo sido pronl!llg:ufa a l<:i ott resolw:ão, mt 11ft0
li!·~ s1:1Hlo uegada a sarn-.;rw dentro do prazo co11s1il11eior1al, scrã.o oi!
tl'l)S a.11tographllS dernlvidos, por omcio, ao dinwlor da Sccl'cfaria. rio
SP11ado, ali111 rl1\ <JllL\ :.;e possa oliset"ia1· o di,;posto no al't. :rn lia Co11s1.il t1il'i\o F11del'al.
,frt.. :;:L A re111P.,sa dos papr:i~ rdaliws a ~i111pks Pxpndieute e
a~ <ll:mai~ eornm1111i1·ar:üe' do mi11isl 1·0 l'a1·-s1\-;-10 por aviso ao 1° sr1Cl'e.i ario da. i;:amara 011 do Sc•uado, ,•0111'01·1110 a h,ypulht•")·
Art. !i4 ..N:Ls portarias e titulos. ministnriat•s ohservar-sr·-á. a
!orm ula : o Muustro de ~stado da J ust1Çét e Negocios Interiores, em

?.,

!3!6.

M;,.ros ncr ~Diqt
'

EXECUTIVO
'

<t®iiPJilàii!fante ·(.ou · Y1ce-rrc:;1dente) da Republica: Resolve
~J~!n~:4ttolllef:'"considerandos, estes precederão a palavra - Re., nnms
.. ter1aes
.
, · .•)rh !55. os aviso~
nao
poderao versar sob
re 'mt.erpretação de lei ou regulamento cuja execução estiver exclusivamente
i cargo do Poder J udiciario.
. . Paragrapho unico. Nos actos officiaes a direcção ser(L 1ladn antes
do.contexto dos meo:mos quando forem endere•;ados aos ministros de
Estado, mmnhros das Mesas das Gamaras Legislativas Fe1lcraes, presidentes ou u;overnadores dos Estadog, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal de Contas, prnside11te do Conselho Municipal, prefeito do Uistri<'to Fe1leral, presi!lente do Conselho Superior do Ensino (~ pessoas de disti11cçãn estranhas ao pnblico
servi1;0. Nos demais casos a dire<'•;:lo será escripta em linha inferior
à da assignatur;L do ministro, s;Llvo ordem nxpressa cm eo11t1·ario,
conforme a circumstancia especial da hypothese. Nos oflicios a direcção precederá sempre o contexto.
Art. ;;6. O prnsente regulamento entrará em Yigor cm 1 de
janeiro de HH2.
Art. 57. Hcvogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de :l 9H. - Rivadavia clrt Cunha
m~me:!

Corrêa.

TABEJ,LA DOS YENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E NEGOCIOS INTERIORES A QUE SE REFERE O ART. 23 DO REGULAMENTO
ANNEXO AO DECRETO N. 9.:1.96, DESTA DATA.

()l'(\.,11ado

Director geral ...................... .
Dircctor de secção .. : ................ .
:1. 0 official .....•....................•..
2° official .................. , ......... .
3° olllcial ........................... .
Porteiro ............................ .
Ajudante do porteiro ................ .
Continuo do gabínete do ministro .... .
Continuo ............................ .
Correio ............•................

12:000$000
8:000$000
6:400$000
4:800$000
3:!\00$000
4:000$000
2:880$000
2:400$000
2:000$000
2:000$000

6:000$000
4:000$000
3:200$000

2 ='~oosooo

1:800$000
2:000$000.
1:440$000
1:200$()00

1·:ooosooo

1:000$000

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1\Hf..- Rivaclavia ela Cunha

Cor-ria.
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AC'IOS DO PODER E'XEC\J'rIVO

DECRETO N. 9.196 A-DE 9 DE DEZEMBRO DÉ 1911
Abre ao Ministerio da Justiça e Negocio• Interiores o credito- extraora,\~ariQ.'
de 18 :H20$821, para

nugmr11t0

dP dPspéZll.

í'Om

a l'POl'g"1:l11i;r,af~fio ela fl.srol ..

N11rional ele Bellas Artes .

.o PrPsidPntr da fiepublica dos Estados Unidos do Rra~il,
tendo ouvido o Tribunal d(' Contas, nos tPrrnos do art. 'iº, ~ Gº,
do rPgnla11wnto ap1irovado pl'IO dPcr·1•to n. ~. '10!!, t!P ?3 1fo deZ•'Illlll'o d1) 1896, resolve, á vista do disposto 110 ar!. :lº da lei
n. :! . :.lGü, de 31 de dezembro de HJHl. abrir ao Ministprio da
Justi1:a f' Negocios Interiore8 o credito ex1.raordi11ario de 1·rlis
18 :G~0~821, para augmento 1le df'sprza com a reorganização da
Escola Nacional de Relias Artrs, dada pPlo dPf"rei,o n. 8.9G'1,
de 111 d1' RPlPmln·o ultimo, de arcürdo eom a dPmonstração
junta .
. nio de .Janr,iro, 9 d() rlPzP111hro d() Hl 11, 90º da TndepPndrnnia P ?3" da Hqmhlic.a.
HmtMES fi. D.\ FoNSEf:A.
Ri·Nulnnia dn Cu11lt11 l'm'l'ta.
Demonstração do credito preciso para augmento de despeza com
a reltrganização da Escola Nacional de Bellas Artes, dada
pelo decreto n. 8. 964, de 14 de setembro de 1911.
Pessoal
1 dirrdor - Mantida a verba - Para
di ííPrPnça de vencimmitos, na
razão rfo 150$ mensaes, de 2 dn
outubro a 31 de di>zembro......
H5$Hi1.
\l prol'essores ordinarios, antigos profrssores - Mantida a verba.
2 professores ordinarios- Para ven-·
einwnt.os, 11a razão 1!P 500$ mPnsars, cada um, dn 1ô dP outubro
a 31 d() dezembro..............
2 :5Hi~128
8 profrssores extraordinarios - Para vencim()ntos. na razão de 500$
mrmsars, cada um, de 2 de o·utuhrn a 31 de dezrmbro. . . . . . . . . . 11 :870$960
1 professor extraordinario - Para
vencimrntos, na razão de 500$
mP11saf's, de :?O de novcmhrn a 31
r!P dPzPmbro. . . . . . . . . . . . . . . . . .
fi83$333
2 fll'OÍPSSOI'f'S nm disponi!JilidarJP Para vrncimrntos, na razão de
GOO~ mPnsaPs, 1·arla um. dP 2\l de.
SPl.Pmhrn a 3 l de dPZPllÜJI'O. . • •
3 :066$666
SPrrdario - Mantida a verba Para diffprcnça d1~ ve11cimP1ltos,
11a razão dr 100~ rnensaes, !fo 2

.• de outubro. li 31 de dezembro ... :
1 .''theRoureiro - Para vencimentos,.·
na razão de 500$ mensaes, de 1
de novembro a 31 de dezembro.
1t bibliotbecario - Mantida a verba
· - Para differença de venclmentos, na razãio de 50$ mensaes, de 2 de outubro a 31 de
dezembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 amanuense - Mantida a verba Para differença de vencimentos,
na razão de 50$ mensaes, de 2
de outubro a 31 de dezembro..
2 amanuenses - Para veneimcntos,
na razão de 300$ mensaes, cada
· um, de 8 de novembro a 31 de
dezembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 conservadores - ;restauradores Mantida a verba.
1 porteirn - Mantida a verba Para differença de vencimentos,
na razão de 83$333 mcnsaes,
de 12 de outubro a 31 de dezembro
1 bedel - Para vencimentos, na razão de 2ri0!11 mensaes, de 8 de
rtnovembro a 31 de dezembro...
1 bedel - Para Yencimentos, na razão de 250$ mensaes, de 9 de
novembro a 31 de r:lczPmhro...
1 inspector de alumno~ - .:\fant irla
a verba.
1, inspector de álumnos - Para vencimentos, na razão de 225$
mensaes, de 8 de novembro a 31
de dezembro. . . . . . . . . . . . . . . . .
1 a.imlante rle conservador-restaurador - Para vencimentos, na
razão de 200$ mensaes, de 9 de
novembro a 31 de dezembro. . .
1 .ajudante de conservador-restaurador - Para vencimentos, na
razão de 200$ mensaes, de 20
de novembro a 31 de dezembro.
!t ·gnardas de galerias - Mantida a
·· · verba - Para dir'ferença de vencimentos, na · razão de 110$
mensaes, cada um, de 2 de outubro a 31 de dezembro. . . . . . .
· 5 guardas de galerias --,---- Para vencimentos, na razão de 200lfl, cada
um, de 8 de novembro a 31 rle
li dezembro . .. . . . . . . . . . . . . . .. .

2. ~ouserv~d.ores cte gabinete - N!l.Q

·

296$77 4

1 :000$00Q

1·48$387

148$387

'1 : 060$000

2!i7$310
1

.H'l$6G6

ft33$333

307$\ríOO

3ft6$GôG

273$333

'979$353

~ :7ClClljl6G~

<;"',

'.Aé!TOi(DÕ 'PóU.ER EXMUTIVO

i3:l9

serão preenchidos ''. os Jogares . .
este anno..................... •. . . . .. . . .

26 :121$622

A deduzir do pessoal da tahclla explicativa
do orçamento. do exercício vigente:
Vencimentos de sete professores
(desenho, modelo viYo, pintura,
etc. ) , na razão de 400$ mcnsaes,
de 2 de outubro a 31 de dezembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 :309$672
Vencimento de um professor cm
disponibilidade (cadeira extincta de historia natural, etc.),
na razão de 500$ mensaes, de
iô de outubro a 31 de dezembro
1 :258$06/i

!J :r.i67$736
iô :5tí:l$886

Pessoal sern nomeação
5 serventes -

Mantida a verba Para differença de sa\ario, na
razão de 50$ mensaes.........
5 serventes - Para salarios, na razão ~ 150$ mensaes, cada um,
de 8 d() novembro a 31. de dezembro . .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .

H1.$935
1 :325$000 · 2 :066$~35

Crrrlito preciso .................. .

18:620$821

Primeira Secçfío da Directoria de Contabilidade da Secrdaria da .Justiça e Negocios Interiores, 9 d.e dezembro de
t911. - Carvalho e Souza, 1º official. - Visto, Rodrigues Barúosa, direct.nr de· secção. - Visto, J. Bordini, director geral.

DECRETO N. 9.1!)17 _.DE 9

DE DEZEMBRO DE

t91t.

Approva o regulamento do Archivo Nacional.

O Presidente da Republfoa dos Estados Unidos tio Brazil, .
usando da autorização conferida pelo art. :l", n. 1., da lei,:
n. 2.356, de 31 de dezembro de 1\l10, resolve approYar, para
o Archivo Nacional, o regulamento que a este acompanlia, assignado pelo miniRtro de Estado da Justiça e Negocios Int.eriores.·
·
Rio de .Janeiro, 9 de dezembro de f9H, 90º ela Tndepenrlenr~ia e 23º da Republica,
HERMES fi. DA FONSECA.
llfvadavia da Cttnha Correa.

Regulamento para ·o ArcMvo Nacional, a ~ue se refere o decreto
.
n. 9.197, desta data
.
CAPITULO I
NATUREZA, FINS E ORGANIZAÇ.:\O DO ARCHIVO NACIONAL

Art. 1. º O Archivo Nacional, repartição do Ministerio da
· Justiça e Negocios Interiores, é destinado a adquirir e conser: var cuidadosamente, sob classificação systematica, todos os
documentos concernentes á administração, á historia e á geographia do Brazil e quaesquer outros que o Governo determinar.
Art. 2. º O Archivo terá tres secções: a administrativa,
a historica e a legislativa e judiciaria.
Art. 3. º Na secção administrativa serão archivados:
.
I. Os originaes dos actos que no tempo da monj;lrchia fo' ra~ expedidos na conformidade dos §§ 2º, 5º, 7º e 9º do art. 1.01
da Constituição de 25 de março de 1824.
··
II. Os originaes dos actos do Poder Executivo expedidos
em virtude do § 12 do art. 102 da Constituição de 1824, e
actualmente em virtude do art. 48, § 1º, da Constituic:ão de 211
de fevereiro de 1891.
III. Os originaes ou cópias authenticas das falias do
throno, por occasião de abertura e encerrameitto da Assembléa
Geral e das mensagens do Presidente da Republica e dos go. vernadores ou presidentes dos Estados, na abertura dos respectivos congressos; os relatorios annuaes dos ministros de Estado ao Presidente da Republica e -os que nos Estados dirigi. rem aos respectivos governadores ou presidentes seus ministros ou chefes das principaes repartições.
IV. As propostas e mensagens com as exposições de motivos do Governo á Assembléa Geral e hoje ao Congresso, assim.
como as razões de veto oppostas pelo Poder Executivo.
V. As proclamações ou manifestos do Poder Executivo e có·, pias authenticas de iguaes actos dos antigos presidentes de
• província e dos governadores ou presidentes dos Ef;tado,;.
VI. Cópias authenticas dos actos da declaração de guerra
.:. ou de bloqueio feito pelo- Governo brazileiro e os originaes
. de iguaes actos de governos estrangeiros em relação ao Brazil.
VII. Os originaes dos tratados e convenções internacio.: naes; bem como dos protocollos e mais documentos que hou.Verem servido de base ás respectivas negociações, quando o
·· ministro· das Relações Exteriores entender que não são mais
. necessarios ao serviço de sua repartição.
·· · • VIH. Os originaes das credenciaes e,, plenos poderes apre. sentadQs pelos embaixadores e. mais empregados diplomatico~
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das ,nacões estrangeiras, e cópias de actos identicos, expedidos pelo Governo.
IX. Os originaes dos contractos de emprestimos effectuados
dentro ou fóra do Brazil, depois de inscripf.ns no grande livro
da divida publica, na conformidade dos al'ts. 1G e 17 da lei de
i5 de novembro de 1827.
X. Os originaes dos documentos e autos que demonstrarem .
a propriedade dos bens nacionaes, depois de foito o competente
assentamento no Thesouro Nacional.
XI. Os originaes e registros das antigas cartas de concessão
e confirmacão de sesmarias; relacões dos processos de medição
e demarcacão dos terrenos devolutos que foram enviados pelas
autoridades competentes; os documentos demonstrativos da
venda ou cessão dos mesmos terrenos, anteriores ao actual regimen, e có'pias dos mesmos actos posteriores á promulgação
da Constituição da Ilepublica.
XII. Os originaes dos decretos de promoção no F,xercito o ·
na Armada.
XIII. Os livros de registro dos decretos de nomeação e
demissão dos ministros de Estado, prefeito municipal, chefes
de repartição, directores e Imites de faculdades e de outros
fuuccionarios publicas federaes e do Districto Fedpral, cuja
nomeação compete ao Presidente da Republica.
XIV. Os originaes ou cópias authenticas da correspondenciir' official dos antigos presidentes de província, dos governadores ou presidentes dos Estados e dos secretarios ~s camal'as lrgislativas com os minislt·os de Estado s11hr1• ass11111ptos
de importancia politica ou .administrativa.
XV. A collecção do Diario · Official do Governo da União
e dos .iornaes em que nos Estados se publicar o expediente dos
respectivos presidentes ou governadores.
XVI. Os relatorios, planos e desenhos que houverem servido de base para a concessão de privilegias industrirrns.
Art. ~. º Na secção historie a serão archiYados:

J. Os originaes dos autos de nascimento, baptismo, casamento e obito dos ex-imperantes, dos ex-príncipes e princezas
e dos demais membros da familia outr'ora denominada im1rnrial; e bem assim os originaes dos resperf.ivos h""'stamrntos
e dos contractos de casamento.
II Documentos e papeis relativos á familia e á casa designada pelo tit.ulo de imperial e os do chamado gabinete
d'EI-Rei.
III. Os originaes e cópias a111.thenticas de todos os docunwntos relativos á indepemlcncia do Brazil qne não f.irnrem classificação especial.
IV. Os originaes e cópias authenticas de todos os documentos relativos á proclamação da Republica na Capital Federal
e nos Estados da União; e quaesquer doc11nH'ntos relaUvnR aos
govPrnos provisorios· ..
V. Os documentos e papeis que não deverem ter classificação espedal, relativos a movimentos políticos na Capital Federal e nos Estados.

ACTóS DO

Pàóll:Íl

EXRffiiTIVO '

::::~vr. os livros de jur'a,DiE)nto de' preito ·0 bofuenâgem e de
'.posso de altos funccíonarios' antes da independenoia do Brazil,
! e os do juramento prestado á Constituição do extincto Tmperio
pelos imperantes e pelos cidadãos brazileíros nos antigos senados da Gamara, e nas legações brazileiras no estrangeiro.
VII. .Os livros de registro ou os originacs dos decretos
concedendo titulos, condecorações, honras e prerogativas.
VIII. Os livros de registro dos decretos e cartas, dita8
imperiaes, de nomeação de ministros e secretarios de Estado,
conselheiros de Estado, arcebispos, bispos, senadores, presidentos de província e demais funccionarios até 15 de novembro
de 1889.
IX. As bulias, breves e quaesquer lettras apostolicas on
constituições ecclesiasticas, qué contiverem disposição geral,
com a declaração de haverem ou não obtido o beneplacit.o; o
bem assim as lettras apostolicas, expedidas pela Santa Sé ou
por seu delegado, que convier guardar, não obstante conterrm
disposições e graças especiaes. Aos interessados dar-se-hão
neste caso cópias authenticas.
X. Os documentos relativos á creação, limites e divisão
·interna, civil e ecclesiastica das antigas províncias, bem assim
da creação e inauguração de bispados e prelazias.
·
XI. Cópias authenticas das actas e documentos conceriwntes á fundação de edifícios e monumentos publicos e 4, inau,guração de trihunaes, faculdades, escolas, institutos e Quaesquer 'ssociações que tenham por fim promover interesses publicos; assim como os regulamentos, relatorios e outros papeis
que digam respeito a taes estabelecimentos .
. XII. Os relatorios ou memorias apresentadas por commissões nomeadas pelo Governo para explorações, exames ou investigações de qualquer genero; bem ·assim os que sobre ns
mesmos objectos forem apresentados e offerecidos por 1iarl.iculares.
XIII. Os documentos concernentes a descobrimento de riquezas naturaes, ao desenvolvimento das sciencias, lettras e
artes, agricultura, commercio e navegação, catechese e civilização dos índios.
XIV. Todos os documentos, memorias, relatorios, roteiros
ou noticias relativas á geographia do Brazil e a collecção dos
annaes meteorologicos e ephemerides astronomicas do Observatorio do Rio de Janeiro.
XV. Os quadros impressos do censo do extincto Impcrio e
os que forem organizados durante o novo regímen.
. . • XVI. Os originaes e cópias authenticas da. correspondencia
do Governo com o de outra qualquer nação sobre negocios im.portantes e findos, mas que devam ser conservados no Archivo
para auxilio historico.
_
:
·
·XVII. Os originaes das consultas do extfncto Conselho de
·Estado pleno e das respectivas secções; bem .assim os livros,
: documentos e papeis que tiverem pertencido a outras repartições· extinctas, como o Desembargo do Paço, Mesa de Consciencia. e. Ordens, Conselho da Fazenda, Junta do. Commercio, etc,
ou,~~ que:~e f~:re~ .extin~inclo,
• ,4

\:

'

~-'

'
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XVIII. OrJgínaes de cartas régias e provisões do Conse~ho
Ultramarino, e respectivo registro.
XIX. Registro da correspondencia e de nci.os rios ant.igos
governadores de capitanias, bem assim a co1T0spn11dP11cia dos
vice-reis do Brazil no Rio de Janeiro, de 17G:I a 1808.
Paragrapho unico. Na mesma secção historica haver:í mo.
veis especiaes em que, sob a denominação de Documentos de
familia e de serviços ao Estado, Rerão archiva<los requerimentos e memoriaes antigos que estiverem inslruidos com
att.Pstados dA s1~rviços, patentes, f1~s rln officio. 1~1·1"1 illõcs d1•
iliade, títulos de nomeações, diplomas de condecoraçãt•s e merc~s. de. Tambem ahi serão archivados os documentos não officiaes que qualquer cidadão queira doar no Archivo ou ap1mns
nolle depositar. relativos á genealogia, biogrnph ia e serviços ao
Estado rirestados por si ou por seus antr~passados, qtrnr como
simples particulares,.quer em cnrgos puhlicos. civis, militar1~s
011 ecclesiasticos. Todos esses docmmmtos poderão s1~r consultados pelo publico ; mas, dos dA familia, qne apPnas forem depositados, não se poderá dar certidfío sinão a quf'm provar
pertencer. á familia respectiva.
Art. 5.º Na SRcção legislativa e judiciaria SPrão archivaclos :
I. Os originaes da Constituição polit,ica do extincto Imperio, de 25 de março de 1824 ; <ln rospeetivo Acf.o atldkional
de 12 d.D agosto ele 1834: da Constlt.niçfio da nep11blica, de 24
de"!feve!'eiro de 1891, e do projecto d() Comitituição offf'recido
prlo Governo .Provisorio ao Congresso Constituinte; J10m li~sim
os do1mm0ntm1 relativos á elahoracão desfies actos.
TI. As leis, <!reretos e alvarás relativos ao nrazil, principalrnen!.r~ a pari.ir de 1808 at8 a Assembléa Constituinte em 1823.
TIL Os originaes de todos os actos legislaf,ivo.~ ria mrsma
'Assem!Jléa Constituinte, dos do Governo Provisorio da Repnbliea e dos do Congresso Nacional Comtituinte.
IV. Os originaes de todas as leis, decretos, resolw;Cil'.s da
Assembléa Geral Legislativa, e hoje do Congresso Nacional.
V. Cópias authenticas dos actos dos antigos consrll1os gerrws de província.
VI. Côpias authenticas, impressas ou manuscriptns, dos
ados legislativos das assemblPas provinciaP;;; e das nssemhl1;as
011 congressos dos Estados da Republica.
VII. Ct'ipias authrmticas dos actos dos ·gov0rnarlores pro-visOl'ios dos Estados e das juntas governativm:i Rohro asRutnplos
que denois passaram a ser regulados pelos cong-ressos 0st.ad11nos.
VIII. Cópias authenticas dns r,ornd.itu içõef-1 dos Rst:uloR,
quer vigentes, quer ànteriores.
~
IX. Os codigos de posturas das camaras munir,ipa0s no tempo do Imperio e os actos legislativos do Conselho de Intendencia, hoje do Conselho Municipal da Capital Federal, e os das
camaras ou conselhos municipaes das capitaes dos Estados.
X. Os annaes da Assembléa Constituinte de 182::!, dn (Jnngregso Constituinte de 1890 é os da Gamara do~ Depuf.ndos o
do Senado, quer no tempo do Imperio, quer no da Jlnpnlilica,
o lambem os regimentos internos dessas camarus, antigas o
modemos, e o regii;nento commum.
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,; XI. Os annaes e regimentos internos das assembléas ou
congressos estaduaes.
Art. G.° Quanto á parte judiciaria serão archivadoR em
original ou por cópias authenticas:
I. Os processos de responsabilidade que pelo Supremo
Tribunal iforem instaurados nos termos do art. 59, l, letil'as
a e b, da ConstiLuição Federal, bem assim OR 11ue, Reguudo o
art. G7, § 2º, da mesma lei, o forem contra os ministi·os desse
tribunal, e os processos da mesma natureza contra os uesembargauores e empregados na diplomacia.
II. Os processos de responsabilidade dos antigos presidentes ue província, ministros do Supremo Trihuna! de Justiça, desembargadores, bispos, nos termos da lei de 18 de
agosto de 1881, al't. J, bem como dos ministros diplomaticos
il empregados na diplomacia.
III. Os processos de que trata a Constituição Federal no
art. GO, lettras b, e, f, h e i.
IV. As causas que competiam ao Supremo Tribunal d(,l
Justiça, Relação da Côrte, varas extinctaR civeis, commerciaes, orphanologicas, provedorias de ca1)ellaR e residuos, feitos da Fazenda Nacional, juízos criminaes dos districtos l'l)spectivos da Cí\l'lo e Distrieto Ferleral, Conselho ~uprPmo Militar, extinctas auditorias de Guerra da C.ôr'LP 1; de l'orto AIPgre e da .Marinha da Côrte.
,.
~· Os processos findos, ,julgados pelo Supremo 'l'rihunal
Federal, Côrte de Appellação do Districto Federal, Juizns FPderaes, Juízos dos Feitos da Fazenda Municipal e da Saúde
Publica e pelos juizes do dir'cito do Districto Federal, e h0m
assim os processo:;: extinctos da justiça local do Territorio do
Acre.
VI. Os autos de inqueritos ordenados pelas autoridades
federaes sobre movimentos políticos.
VII. Os livros de notas, registros de tesf.amentns e tomhos
de capellas que tiverem mais de 40 annos, exisLenl1~s nos
cartorios do Districto Federal.
VIII. Os livros de registro de nascimentos, cas:unentrn; e
obitos que t ivermn mais de 1 O annos, cxistPntes nos cal'lorios
do Districto Federal.
· Art. 7.° Na bibliotheca do Archivo haverú, all\m da collecção impressa da legislação patria, obras sobre direito,
administração, politica, historia e geographia, especia \mente
do Brazil, e outras que a este interessem, servindo de fontos
de informação.
ne todas as obras que sobre taes assumptm; se imprimirem nm officinas particulares, ou na Imprensa Nacional, ou em
outras do Governo, os chefes daquellas e os administt·adores
destas remet.tP-rão um exemplar. Para ella tambPm serão rernettidas pelo director da Ribliotheca Nacional as obras que
sobre archivos pnhlicos estrangeiroR houver recebido nm virtude de tratados ou convenções para pr~rnrnt.a.<; internacionaes.
Art. 8.° Na mappotheca do Archivo estarão d0vidamPnt.R
classificados os af.las, marras, planos, plaFta.'l, 1~arfas gPfigrn-
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phicas, hydrographicas e outras, antigos e modernos, refativos ao Brazil.
De qualquer trabalho desta ordem qiw se liUwgraphar
em ol'Jicinas parliculares ou estalrnlt\t~imm1Los vublicos da Republica será rnmettido um exemplar á mappot.heea.
Ad. !I." No musPu !1istorico haverá :
J. Urna eollccção das medalhas que feuham sido ou forem
sendo cunhadas para commemorar aconlccinwulrn; paf.f'ios ou
qual·squer Jaclos importantes, ou para pr1•rnio,; dl\ s,.rviços
reJ.•vauf.cs.
H. Uma collecção das moedas do Hraúl, quel' uwtalli1\as,
quer em papd, .que tenham sido ou venhalll a Sl)l' emiLtidas,
bt>m como o modelo das apoiices do nove!'l10 : 1\ 1amlJem uma
coll1\eção d1• 11adrões dn vcsos e medidas, a11f.i~os e llltHlnnws.
Ili. (1111 rnodPlo 011 exP111plal' das patcnf.ps, 1·.a!'las ,. :!' •
mas im11rt\ssos ou Iithogra.phados, expedidoK por l'sf.aiJ1\lecimPntos publirns ou officialmente autorizados pal'a se confrri 1·pm f.itnlos, g1·úos sciC'ntificos e liU.eral'ios P pr,.11iios.
l V. Collecção tfo figurinos, quer rcpn•scul at.iYos do !.rajar
n usos da população civilizada ou snlvagcrn, qu1~r das Vl'sf.irnentas e fardas do fuuccionarios civis e milif<1r1•s, anf.igus
e modernos.
V. Retratos ou liusf.os de hrazileiros nolavPis, l'sfau1pas
dn Pdi~()ios e dn monumentos commcmol'ativos rh• aconf.<'cimentos patrios, cópia de inscriprç.ões, fac-similr!, dist\11ctiYol'. uf.Pnsilios e qnacsqucr objcct.os que LPnham ou possam
vil' a f.(•t· valor historico.
Arl. 10. Fica institnido no Arcltivo Naciollal rn11 cun:o
dn d iplomat.ica, cm que sn ensinarão a 11alcogra11!1 ia cn111 f'X<'l'ci1:ios praticos, a chronologia e a crif.ica historiea, a trdmologia f!iplomatii'a e regras de classificação. Funccionarú urna
vez por semana, com~ando 12 mczes depois da apprnvação deste regulamento, devendo ser feitas, oppol'Luuamente,
as iustrucções especiaes.
· Paragrapho unico. Os togares de professores do cul'so de
diplomatica serão exercidos pelos Junccionarios do Archivo
Nacional. ·
CAPITULO II
ACQUISH)ÃO, OLASS!t'ICAÇÃO, GUAl\DA E CONSULTA DE DOt:líJ\lENTOS

Art. 11. As secretarias de Estado rcmetlcrão para o Archivo Nacional o original de toda lei, !'(!Solução e dcn·do que se
Tlllblira r>, o mais tardar até dous annos depois.
Os outros papeis que em virtude desf.1\ n•µ;lJlau11·11f.o devem as secretarias de Estado e outras repartições recolher
ao :\rchivo Nacional, e cujo prazo de rern1•s:m não estiYl'l' rnsalvado, não se demorarão nellas mais de cineo armo~. dPpois de
findos os negocios de que trataram.
Qs papeis a que se refere este artigo deverão ser acompanhados de todas ,,as peças a que cada um disser respeito.
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§ 1.º No principio de cada anuo serão remettidos os papeis que no decurso do anterior houverem completado o dito
vrazo ; e serão acompanhados de uma relação especificada,
om duas vias assignadas pelo chefe da respectiva reparti<:ão,
uma das quaes será devolvida, com recibo passado pelo director do Archivo, ficando a outra archivada.
§ 2.º O prazo de cinco annos, fixado neste arl igo, será
elevado a 15, quando não 1rnder ser menor, para a remessa du:;
papeis de que tratam os ns. IX do art. 3º e XVI do ar·t. ·Íº e
dos que forem. reservados.
Estes deverão, quando forem remettidos para o Archivo
Nacional, levar a nota necessaria vara que se discrimilll'lll
dos demais.
l/\irt. 12. O director do ArnhiYo solicitará dos governadot·L·s
ou presid!lntes de Estados a remessa anuual de uma collPcc;ão
impress·a e authenticada das leis do respectivo Estado (art. Gº,
11. VI) e bem assim dos relatorios, mensagens o outros actos
cujo conhecimento possa convir aos interesses políticos ou hislorieos da União \art. :1°, ns. 111 e V) ; ficando igualmente
autorizado a permutar as Publicações do Archivo curu outras
de ius ti tu tos congeneres.
Art. 1:3. O Governo, á requisicão do director do Archiv1l, e
por intermedio dos agentes diplomaticos ou de pessoas 11ara
isto eommissionadas, promoverá a acq\lisição on, pelo mc11os,
a nolicia de quacsquer documentos que por ventura• existam
em .[inizes estrangeiros e que se refiram á historia, geographia, ethnogmphia, htdustria e riquezas naturaes do Brazil.
Al't. 1 í. ::;erão nompados velo ministr·o, sob proposta du
dirPctor do ArchiYo, agentes auxiliares do mesmo director,
em numero de nove na Capital Federal e de tres a seis em
cada Estado, encarregados de descobrir e obter para o Archivo documentos im]1ol'ta11tcs, da natureza dos que traia o
artigo anterior.
Art. 15. A esses agentes, bem como a qualquer empregado
do Archivo, commissionado pelo director, ser·ão franqueados
os archivos e cartorios dos tribunaes, repartições e estabelecimentos publicos federaes, precedendo autorização do ministrn da Justiça e Negocios Interiores ou requisiÇão official
deste aos outros ministros, sob cuja j urisdicção estiverem os
estabelecimentos; e mediante autorização dos governaclores
dos Estados, quando os estabelecimentos forem estadoaes.
Art. 16. Os agentes auxiliares visitarão, obtendo licença
dos respectivos e11carregados ou administradores, os archivos e cartorios dos cabidos, conventos e associações varti0u.lares, para melhor desemrJenho de sua commissão.
Art. 17. Os serviços que prestarem os mesmos agentes
serão eon~ideradns dignos da attenção do Governo.
Art. 18. Os livros, docunwntos, papeis impressos, lithograplrados ou manwwl'iptos que foi·em para o "\l'chivu ficarão
prnvisoriauwnte r~m sala especial, onde, em livro proprio,
se fará proruptamente o respectivo lançamento, declarando-se
a data da entrada e a procedcncia, com as observações que ee.
julgarem nec~ssarias.
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, Serão conferidos com as relações de que trata o § 1a do
art. 11, e dalli serão tirados para. as competentes seccões,
pam a hibliotheca, mappotheca, etc., notando-se' no referido
livl'O a sahida parcial ou total.
Os que se acharem pulverulontos, ou dm10Larem a cxisJ.eucia de poli lha ou ti verem sido atacados 11or iuscctos
damninhos, não terão o destino que lhes compelir, sem passarem po1' um processo de i'umigacão apropriada.
Art. 19. Todos os documentos e papeis do Arcllivu ;;erão
elassificados, numerados c marcados com a seguinte clrnncella
-Archivo Nacional da Republica dos Estados Unidos do
1J l'l!;;, il.

Art. ~O. A classificação será feita por materia, seguindo-se em cada materia a ordem chronologica.
]•;ste mesmo systema será adoptado na organização dos
respectivos catalogas; entretanto, haverá índices alphabeticos
e ehronologicos. Depois de organizados, poderão ser irnprnsRos estes catalogas, e os da ]Jililiothoca, da rnappotlleca e do
JJIUSOU.

Art. 21. Na classific~acão ter-se-hão cm visLa as tres épot:a,.; historicas do paiz: -:-- lfrmi:il-Colonia, Brazil-Impcrio e
Brnzil-Hopublica; e empregar-se-lia um dislinctivo que bem
as cxll·emo .
.Art. :!~. Os livros manuscriptos e os documentos que estin·n~m illcgiveis ou damnil'ieados serão r0stauradus por meio
tio Lnwiados fieis, que serão revestidos das uccessaria~ sokmnidadcs para a sua authenticidade.
"
.Art.. :!3. Não ;;erá permittido a pessoa alguma estranha
ao A1Tl1ivo, ainda que soja funccionario publicn, penetrar
11a ;;ala de tralJalllos dos empregados, nem nas em que se
al"liart•m archivados os documentos, livros, etc.; o quem precisar fallar a algum empregado, -o fará na sala de recepção.
o din•elm· d!'sig11a1·ú um rlia na semana, uo qual, de i ás 3
lwras da tarde, e mediante prévia licença por escripto, possa
ser visitado o Archivo, e será o visitante acompanhado pelo
úin~dot· 011 por quem este designar .
.Art. 24. Em sala apropriada e nos dias desib'1lados, será
frauqucado ás pe;;soas, que o tiverem solicitado com rmwavel
antcccdcnc ia, o exame ou leitura de documentos, livros,
11ia11pas o catalogas do Arcl1ivo, á cxcepção dos que tiverem
a 11ota de - reservados-, que só poderão ser eonsultados
rncdiante autorizacão expressa do ministro.
Art. 25. A ninguern é lieito tirar cópia nem 1mblicar, sem
exrir1)sso eonsentirncnto do director, os documentos incditos
alli d()vositados.
Os que o fizerem incorrerão nas penas do Codigo Pcn;11
que lhes forem applicaveis.
O 1·onsentimcnt.o será dado com as cautelas que parecermn 11ecossarias; t', al1~m disto, a irnssoa a !JUPm for JH:rrnittida a ·pu!Jlicação, ficará obrigada a dar ao Archi rn Naeio11al
t1·1•s 1•xnruplares, 1mlo rue11.os, do impresso.
1\l't.. :!ti. Serão dadas, a quem as pndi l', 1·1ípias ou certidões dos documentoe, existentes no Archivo, cxc1;pLuados os de
caracter reservado; e não serão passadas sem que o interessado satisfaça pr~viamente o sello, calculado por modo ap..,

.,,.

'

'

, .
.
'ísei1tos de tal 1iàgam ... 11Ln as hu.~ca.~, t•1•t·l.i1\õ1·s e
pia .'• ·ando;. por interesse do serviço 11ulilico, l'ol'em sot~itaci~s·: :;Pelas secretarias d<:' l<~stadu, clrnfes de l'Pparf.i ções
~~as,"" e funccionarios
publicos cm razão d1' s1.•u cm-

1',fé''•• § 2.º As certidõeH para ltH'lHll auf.hcuticirladn dt!\'l'L':ln L'Olla declaração de l1avercm sitio conícridas pl'lo 1·hPl'c da scbf.ão: eomvetente, a assignatura por nxtenso do dit'Pclor sollrn a
:6l}i~amnilha do sello e a apposição daR armas da llopubliea.
~!:' À~·'i. 27. Todo documento, masso, caixa ou livro que for
J.irado de seu lugar, quer para o sm·viço das sPcçõcs, quer
·para a sala d() leif.ura, s1~rá immediat.amm1l<~ s111lsf.il.uillo JHll'
;w.:ii cartão datado e ruhl'icado, com a nota do quu so f. i l'a e
:para onde, e será recolhido e entregue ao clwfe da respectiva
~ooção, quando o documento
for rostituido ao logar de que
'sahiu.
~" · · Art. 28. E' expressamcnle proaibido retirar do Archivo
'documento ou livro; serão fornecidas cópias authenticas de
r.documentos, quando requisitadas por conveniencia do serviço
!público.
~t
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~~,- Art.

El\IPREGADOS DO ARCHIVO

29. O quadro effectivo dos empregados do Archivu

~;:\'lapional constará de:
:j,,,:;,..,(... 1 d1'recto1"

.

chefes de sccçãw
archivistas (um dos quaus H1·1·vfrú de ~eureLal'ioJ;
sub-archivistas;
amanuenses (um dos quaes será desenhista);
~~~~ ;.1 inspector das officinas graphicas e de encadernação:
i~t'i~ ' 1 porteiro;
~ ·· 1 ajudante de porteiro.
" ,,:,:: Art. 30. Serão nomeados por decreto o director, os chefes
e aeC!Ção e os archivistas, e por portgria do ministro os dc.àis .. empr~gados.
· .;. § 1.º A nomeação do director será de livre escolha do Go3
4
~-~{.' ; .3
~·f!. "9
;;, •11 '

~1;.~-

:.

:

·.~,rl).i·2.•

A dos chefes de secção, a dos archivistas e a dos subrchivistas serão dependentes de acccsso, em que prevakccrá
~.merecimento, e em igualdade de circumstancias a antigui'.~iade. ·
.
·1
·• § 3.° A' cios amanuenses precederá concurso, no
qual os
. andidatos, depois de provarem que têm, pelo menos, 18 anos':Qe idade e bom procedimento civil e moral, mostrar-se-hão
:àbilitados em - grammatica e língua nacional; arithmetica
,,~j.;ti~pr.ia das proporções inclusive; elementos de chrono-
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fogia, tle liisL011·ia <'· geog1·aphia g·~r·al. " d1or.,1g1·aplli:i 1• fti,.loria
do JJrazil; traducr;ão da liugua fl'a111·1·za 1• da 11H.;leza 1•a1·a n
11a1·io11al; l'lll rallig1·apllia 1• 111arn1,;1Tiptos anl.iµo,;; 1·111 n•da<'•:fw d1\ l"'\as offiC'iao•;;" 1•111 111H:1)1•s d1• di1·,.il11 111ilili1•0 <\ ad1lli11istral.i10: Plll billliogTaph1a: 1111111i,111al ;.. ;1: ico1111gTnpltia e
('Oll!IPl'illlf'lllo;; d1• al't·l1i111.-;_
()

Jlf'lll'l':" ...;O

dn:'

('l)llt'lll'."I)~ ~1·1·;Í

l'1•µidn

fJ11I'

i11:-;l /'ll1'1~1JP.-.;

('X-

jll'dÍda-; pt>lo 1;oy1•1·1w, -;1>11 111·•q111-;la do di1···1·l111'.
lll'p11i-; qu1• 1'111w1·io11;11· ;1 arila d1• dipl11111:il i1·:1. 11i11g11••111 potl1·1·:"! 1•11l1·a1· 1'111 1·11111·111·'11 para :1111a11111·11s.·s '"''" 11·1· 1·111·sar!o a
dita aula.
í." () 11111·l<'iro se1·:í 11"1111•ado 111•!11 111i11isf1·n, i11·1•1·l'dPrHlo
Jll'O['OSf.a du di1·1•C'lor. a q111•1r1 f'i1·:1 1·11111p<'I i11do ;1 11n1111·:11::io do
a.iudanl.P d1• po1·l1•i1·0, 1• do i11sp1•1·l .. 1· d:t' ol'li1·i11a.-; µrapili<'ns
1• 1k 1~111;ad1'l·11a1.::io .
. \l'L 31. :\o que s1~ l'd1•1·n :1 fi"ria', f:ilfns. 111•11:i.-; dis1·ipli11:11·p,; 1• ntai,,; 1·asus ouii,;sos 1·,•1'1•r1·11l1•,; :in,; 1·1n1>1·,•µado.' il11 .\r!'l1i1·11. olisPrYa-se-l1ão as di,;posi~·õ1·s q111· Yigol'a1·1·111 a n•,:111·il" d11., Plll[ll'l'gados da :-;,·1·1·1•faria ili- J•:-;lad".
:\ri. :i·~. Nas l1oras l'l'l-!!ll<11111•11l.arl'" •" prnl1il1idn :1Ps l111w1·ion:1rios oce11parem-se de t1·:1J1allio-; IJll" 11fio s1•.i:1m '" d1• .'<'li
1·111p1·l';.!n; e sãu 1·1_>.-;po1i..;;l\·l·i,·. por q11;11•-;q111·r 1•-..:l r:11 io" Pll
d:11n11ns nos st·n·icos :1 s1~11 !':11·µ11.
.\l'f. :l:L \fio Í1ml••111. ·'•'.ia qnal 1'111· 11 1•1·1•l1•\lo. 11•1:11· par·a
f.'11·a dP ó1·1'11iH1 Jiy1·0 d1; 1·1•;.risl 1·11.
d•· d111·111111•11lo.s. Jl1•111
Hl•~s1nn 11T11 ,,·, docn1111•nto: talnbt>111 11ãn pod•·1·ií11 11rµ:rniz;u· 1·-.1i·a
~i 011 para 1111fJ'l'lll collr1·1.:fin d•• ª"ign:ll.ura.'-' :111l11.c:1·aplias, de
s1•ll11s. 1111 d1• q11a1'.'<!ll<'I' 1w1;as dll .\1·1·liiY11 .
. \ri. :: í. Tod11 o !'lll[ll'"i-iªdo •' olJr·iµadn a ,.,.,,.·,,. 1111 11rn11dar
'"~Jlill' ili) l11ga1· d·· IJllC' roí t irndo para l'.llli.'ll'fa. l'\;lllll' 11\1 qualIJlll'r Jr·ahallw, 11 d111·111n1•11l11. li11·11. 111;1"" 011 1·:ti\:1. ap1•11a.s
lll>ll\·1·1· a1·ali:1dP 1''"ª 1·1111.,11lla. ••\a111n 1111 l 1·ali:1Jlio .
111•11;1s ,J,, 1:,..J1.c:11 P1·11:tl
. \r·l. :::J. AJ,;111 d<' i1w111·1···1·•·111
1Jll1' 1111·.~ lrn·1•111 applil':tv1•i-;, S<'rf10 d1•111illid11.' '" 1•111111·1•µ:1d11.s
IJll•' 1·1~yPJ;U'<'lll o :is,umplo lk p:tpl'i.s r1•.-;,·1·y:1d"' f'\f.sl1•11f.l's
1111 .\1·1'11iy11 ou suhtrahi1·0111 m1 <'\fraYia1.,·rn qu;tlqu•·1· docu1111·11lo 111•1·f<'ll<'"nf.n an 1111•smn.
Art. :Hi. Ao dirrdo1·, q11" é o d1d1• d11 1•'-'lal)l'J1·1·i111••11lo,

*

"'ª'""

"ª'

l'.Ulll]lt'lC:

f. Dirigir e fiscalizar os tralial110.~ do .\1Tl1iH1. p;11·:1 cujo
mell1oranwuto tomará as providencia,; qw· 1•st i' 1~1·p111 a ·""'i al1·a111'1~ ,. J>l'llJHll'Ú ao ministro a ..;; mPdidns q1u' .iulµar l'OllYP.11i1•11 L1~s.
JJ. i>J'<llllOYf•t' a l'Clll!)SS<l, Jl:\l'a o .\1·d1 iYn. d•· l11dns os dol'l/JllPlltos l]llü Jlí'Ste dPYalll s1•1· J'P1·nlliido.".
1·p1·la111:rndo-o.~·
ol'fi1·ialn11•11l1• rw1· ;:i. nu pnt· inlPJ'llll'dio do 111i11isfr•1·i11. pal'a n
rpw podPr:·1 1·n1·1·e.'<pondcr-;o;1• 1•0111 f11dn.s o.s 1'11111·rin11arins pulilieos.
llT. T1•1· r1•lat:iit•s nffil'iaP;: cn111 os di1·1)1•l111'"' de ig11fH_•s 1•slab1~l1'1·.i111 .. nfns nos nuf.1·0.s paizcs. P p1·ne111·ar nllf PI' dPll1•s, por·
rnnio d•' f1·rn'a. p1·r•cr>d1•ndo aut0t·izn1:fín do rninisfr·o. or·i;.dl\a•~S
011 C'•ípin~ aufhrmlinas dos doeurncnl.os de que tt·:ita o al't. H.
IY. Propor :io Jlli11ist1·0 as pn,.>nas qw• d·~va1ll ~··rvi1· do
a:-;1•11f1·'i· auxi_l_!:JI'"'· q~11•1· 110 Di,lri1·~n Ft·dc1·:il, 1111f'I' nn.s Estados da Un1ao, un forma do a1·t. l .J.
bí
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V. Agradecer por si e cm nome do Governo as offcri :\8
llc documentos e outros objectos foitos ao Arcltivo, e mandai·
p1Jlilicar i1ela imprensa, mencionando tambem no seu rolaLrn·io
a1111ual o nome do offertante e a qualidade da offerta.
\' I. Dar posse aos empregados da repartição, tomando-ll1rs
o 1·ompromisso de Jwm sr1·\·ii·cm scns empregos, e assigna11d11
o l'l'spectivo termo.
VII. l >csignar as sccr;õPs cm que devem servil' os cmpre~a
d<ls, podc·11do n~movl)\-os de uma para outra, conforme a 111·C<'s>'idade e conveniencia cio serviço, e escolher um dos arc\1 ivi,;l as para secretario e designar os dous amanucnses riara a11xilia1·r:;; do archivista-secrctario.
Vllf. · Concrdcr-lhcs licenc;a (do que dará 11arf.P ao 11Ji11isl.t·o) até 15 dias com ordenado sómcutr~, e alr; '..'O dias s1·111
v1·111·imento algum.
IX. Ter sob sua inspcci;iio o livro do ponto tios c1np1·1·.~:1d<l.< .iusf.il'icar 011 niío suas fali.as, assiguar e rcmcLlcr a J'11ll!a
1111·11~a1 r1•sp1~dha :10 'J'ltcso111·0 Nacional e ao ministro .
.\. l!ll[IOt' :10-; empregados as 11c11as di.sciplinarPs 1•11t q11r
1·111"~ l1011YPT'Plll incorrido, 1\ rep1·csuntar ao rninislro 1:11nlr:1 11s
q111• s1\ :u:hai·cm 110 caso do al't. ~!3 .
.\f. Ordenar, dentro da quota dislrilmicla na tal•ella q1w
1111' 1'01· l'P1ndl.ida pelo ministerio, as rlcspczas c.rnn o 1·~111·
di1•11le, a:-:s1•io da r1·1•arli1;fío, e as a11lorizarlas 1101· 01il ras t'<lll-

:-.;ir·na<_;.Õl's.

·

.\lf. l\la1ula1', 11fío !1a\c11do i11cou\·m1i11nle, dar as 1·1'1pi:i.s 11u
1·1 ·1-l.i d roes i·1:q1 wt·idas, 11 t.irat· os f raslados rlP qne f raf :1 o arl . ·: .',

1• a11t.IH•11l.i1"al-os n11111 a sua. assig11aLnr:i, d1•pois d11 ('<l!l1'1·1·id11.·;
p1•!11 !'tlfll\IPl1·11IP t'.!1111'11 de scc1.;iio .
.\Ili. !1 1·,..s1·1·"\'''" 1·01n os cl11d'Ps 1'1' S<'1:riío. <'lll 1·11111'111'1'1ll'ia,
f.od:1s :1s nwdirlas gPr:11·s t'.lllll'.t'J'll!~1il!'s :'t tll:gani1.:u::ío d:1s J'l•s1•1·1·I iyas ~1•1'{Õ1•s. :'1 1·lassil'i1·a1.::í11 r]11<.; drn·111111·1tl11s P :'1 1·11111'<'c1::!11 i\11
ill\t'llf.:u·im;.
XIY. Dirigi1· :i.s 1'11/ili1:111·1!r·s tio .\J'r:hil'o iYon"o11al, e111 q111\
si· lr:111s1·n•\'<'l'fío do1·111111_:11lo;-; i111\1lil11s í1tl.1·1·1_•ss:u1Ll's. lrnl1:1ll111s
si l\' rn :1 d i plo111:1cia 11 h isl m·i1·11s dos 1•111\l!'t'g:irl11s d:t '" ·11:1 ri i1::i11,
1·:1lal11:.:u.s. iudicc•s dos l'!'.~\l''"' iv11,; d1w1111w11i<ls. 1•l1· .
.\\'. A[Jl'f'Sl'Itlar ao J11i11islr11 :ili'· o dia l:í rl1• f'1·\"r···i1·11
11111 1'l·lat.01·io do moYimcnto d11 .\1Thi,·n 1111 :i.11110 :rnl"1·i111" q11•·J'
q11:11il11 :Í" ar:quisie.i"íe.~ feil:1,.:. q111·1· q11:111l11 :ins fr:ilo:illi11.s ,.,,.,·11':1 d11s 1111 •·1n :l1lrla1ne11to, p1·11pn11dll as nH·did:is ntt \'I"" id,.111·i:is lfl!C ,i1ilg:11· lll'l'l'SS:lrias '111 l'Oll\"Pllif'11f.1•s. f>::.:s1• l't•l:1l111·ill
, ~:iT:í :11·11111p:ll! liado dll Ol'!}:t111,.1il () d:1.-; d1·s1"·z:1s da J'1•p:1 ri i1;iill
1111 :1111111 fi11:lll!'l'il'O Sl'g11i1tle .
.\\'I. J1>-:·1·1"1'Pl' q11acsq1wr oulr:ts al.Lri!Jlli\;Õcs IJllt) 1111· 1·1111l11·1.,·111 11111· t"·d11 1·<'g1tla111cnlo !) mais disposieõcs r111 \ igo1'.
.\J"I. ::1. () dil'Cl'IOI s1·1·:"J s11lisl ilttido. l'lll St'll i111pPdi1111·1il()
'''1"'"••1ill' :1 ·\li di:1s, pvl11 1·!11'1'1• f],, scc1::i11 q111· r"''' i!Psig11:1ilo
Ji"l11 111i11i,;fr11 ,._ 11<1 i11qwdi1n1•1tlo 11w1wr d" 10 di:1.s 1111 ll:l
Ltl1 a de dosil!na~·fín, pelo cltdn do s1~ccão mais anl.igo.
Art. 38. Os cltcfcs do Sl'l'.ÇÕcs rlirigiri'io as respccLins sPcções, segundo as instrncç.õcs do dircctor, perante qurr11, 1·rn110
taes, são os nnicos responsavcis pelo serviço dcllas.

AC'l'US ])0 J>OUEH J.::\ Lt:I i'/'I 11)

\ l'I.. 3rl. Por emqnanto, c:ida chefe de seccilo Let·ú para
:u 1x i 1ial-o nos trabalhos de que ficarem encarrf'gados um ar«li i1 iHla, Ulll sull-archiyista e arna111H•nses, sol11·c ns quaes lt)l':Í.
:-;11111•1·inl.rmdcnci11, e reprcseularú ao direclol' a rcspí'if.o das
1·:111 :1.'i de curn11rimcnLo <l1) d1:\'(•n•s JIOI' pari<' d11s 111cs111ns .
.\1·f.. íll. 1:u1111wLe :1"s d11'!'1•-; d1: se1·1::l11:
1. Conserrar, clas.-;il'icar n i11n)11tariar os cl1Jc111111•1Jio.'i t)
11:q11•i.'i <·xistentr>s no J\rcliivo, 1) nw1td:1r c1JJ!1Jc:il-c•s r•m s1•11s
d1•1 idr1s lugares, procedendo du mes11w 111udo 11uanlu aos q1ie
1'1111·111 sc11do recebidos.
11. DisLrilJu ir, como jnlgar 1·umcnie11Le, os t.1·ah:lll1os 1·11! rn
,,, ;11·1:!Ji\ ist.as, s1ili-:ircl1i1·ista.~ e amanueuses.
ITT. Dirigi1· a oega11izar;[ío dos i11vcntari1J.c;, l':il:ilor.;11.c; 1:
i11d i1'l'S,
1V. Faznr 1111 niandar· l'az1•r a JJust'a dus docu111enlos )!edi d11s Jiill':l con;;ult:i na sala da leitun1, 1111 dP q11e se ]'Pdir<'111
1·1·1·! idilt•s 1111 1~úpi:1s, 1·.1111f'erir n 1·nce1T:11· as dil:1.') clipi:1.s 1: 1:.r•r-I i1 J,-"'" 1•:1 l':t ~r·r1•111 :111! 111•111 ir·:11l:1s Jll'lil di1·1•1·ln1', ,. 1·1•11•1· 1111 111a11-,,
d:11· t'<'Ycr as 111·01 a:; dus d111.,111111"1l11s '" Sl'llS i11dic1:.-;, i111']11 id11.c;
11:1 p1 il_1l ic·aciio.
\. Tornar 1111La:o. c111 livrn '"'Jwci:1l, Ú1\ qu:llquer· doc1J1111•11lo
<'111·1111l 1·ado 11a l!Jan;lia "'" :;;e11c; Lr:ill:illws '1111' p1_1s,;a .s1•1·vir do
:111\ilio :'i l1i0loria do .J:r:1zil, 1• 1•xi~i1· q111\ 1:1111111'111 o 1:11::1111 "~
1·11·111·1•;;;1d1•.s d1\ s11a S•~cc:ão.
\1. l'r1'.sL:ir 1) l'cq11isil.ci1· d:1.o; 01111·<1.'i s1•,.1.:1-i1·s 1".;1·l:1.r1•1·.i,111·11-!11·; ""111·,., J11aleria 1k s1•1·vi1'u.
\'11. Fa:u:r· hr11.:n1· 1•1J1 li1 rus prnpriu.-> 1• 1·1_1111 Loda ;i cl;111·1:1
:1 1·1il1·:1d:1 ,. s;i11id:t de doc·.111111•11/.oo.; '" p:lp!'is "'" s11a.-; .sec1.;ú1·:;,
\ 111. l•';1zr·r· Y\'l' ar11111alu1elll1'. :10 dir1·dor. afi!JI de ::;cn·111
i111:I ili1.;1d11." 1111 11·11did11.'i. q1i:1r•s 11s p:qll'i.c; i11!1•ira1111•11[1· s11111·1·l'l1111·'· 1·11n111 carlns 1111 ofl'icios sem nenhum iutun'.ssc, côpir1.s 1•111
d11pli1;a[.a, fol11:ts e111 J1ram:o, e os de natureza q1w, dqioi'i de
r1•1·l n J;1p.sn de fprnpo, 1iercleram lodu o 1·alor.
1.\. Fo1·J1ccer lrimensa lrneu 1.c ao d ircctor, si f'Sic .i 11 lg:1r
111·1·1~,;sario, lllna Hola rl(ls Lr:il1all11Js cxec11(;1dos e dus 111w HJ
:1rl1:1n•111 e111 :rnllnmcnt.o c111 suas sc:ci,:iks .
.\. ,\prcsclltar ai,·., 1G d1'. j:rneir11, al'i1n de :,;1~rvir d•: 11:101'.
1111 1·l1:11wnto p:1ra o relalorio :wn11:tl do dircctnr, 11n1a csppsi1Jíu
ci1·,·111nslallciada do 1w1vin1r·1ilo d1) sua-; .~1·1·1·111'.~ no arrno :111k-J'i"r. 1·specil'icaJ11ln o:i t.r:1hal!Jus l'Hcd11ad1·;~ '" s11gr.;eriud11 :1~
1111•did:1s 1111 proridt•r11'i:1s q111~ 1·.un11•111i:rnr :10 r1;sp('1·.fi11_1 s1·1·-' li'.•).

\rL . .U. Os clrdes 1lo sec<,;:lu sur:-10 s1il1sf il11id11,, 1·111 ~1·1~~
i111pr·uirnentos pelos respectivos arehivlstas .
. \rt .í'!. :\os ;1rrl1i1i,l:1s, .~11li-;1rl'l1i1·isl:1c; ,. :1111:111111'11"''
1·1111 IJlC(e:
.

1. Excndar u~ lr:iliallH•S q111~ llil'o; l'r_1reJJ1 dislriJ111idu.-; 111•l11c;
''""!"'''' in>s cl1efcs de ~ecçiio, sem r11ja Jll'l'lllis.s:í<l 11:111 111•tl1·1·:i11
,... , i 1·:1r-:o:e antes da hora regi J!amcntar.
,
lf. Gl1amar a altcuçiio do scn cliefu para os llu1:1u111·1i111c;
q111• q1contrarem precisando de prccauc;ões espc1:ines p:i1·a :::11a
1·n11si·n:i(.'fío ou nc·cr,ssi(anrl\J de re~I auração por cópia.
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'IIL Os ard1ivislas terão a smt cargo o servi1:0 do organi-

do invcnl nrios, catalogos o ind ices.
lV. Os suh-n rch ivist as lerão a S('ll cargo a rcslauiw:iío
ou lrnslado dt> q11l' fl·ata o art. :!:! o, nas fali.as dos a111<11u11~11s1•s,
as cerlidõe,; l)llt' lt•uham d1; ser ·confrridas pelos chl'l't•s d1• >;1)1·1.::i.o; a cnt1·ada dos parwis L'lll livro especial e lJusL:a de cloru1111)11t.os para a consulta.

Zfl(:fio

0

\'. ()...:;

a1na11ut1 11~es

terãn a ~~·n enr.!!o a 111L1n1 1 1·ac~n 1 1·a1

ri1111Jamc11lo dlls docu1111•11!0:<, Jwm 1·01u11 (1 assit:11ala11t<'11lo pal':t
disti111·1;iío da;; lrl's {•po1·as de que !.l'ala o al't.. :!l, resla11ra1;1l1·s,
c1ípias 1) mais s1!rvi1:0" dr~ qu1) possam ser cncaneg·ado,.; pl'los
chefes do secção. e a tiragem das ccrLidões q11e te11l1am de• s1·1·
rou l'e1·idas lll'lns mesmos chefes .
. \!'!... \;). (),; an'.li j, i.•;las serão sullslituidns pclo.s l'l':<pt•1·I ivos suh-ard1 iv is tas.
,\rt .. \ \. O st·ertl:u·io ""i'Ú o arehi,·isla lJll" J'or desic:11ad0
pelo dil'l'('.lül'.
·
,\ri. \G. O :11·1·hi\ i;.:l:t-Sl'<:l'dat·io 1.L'l'Ú a ,.;1•11 e:1l'gu:
1.• \ scc1·1,l:1ria '''' ,\r1:lii\·n, :1 J1il>liolli1_•1·a. ;1 111a111•11lli1·1·a
r o n11.1.~l'll J1isl.11ri1:n, 1·11.ios cal:i!ng11s tral':í 1·111 dia, 1·11111 a 110!:1
e111 1':1da oiJl':t, .si fni adq11irid:1 pol' 1·0111pra. d1lll:il iY11 llll l 1'1ll':t.
li. () ;.:1·1·yii;o da sala d" 1·1111:.:1iila r\1• du1·111111•1!11is 1\ 11 d;1'
01'1'i('it1as.
Ili .. \ l'i<1s.sifi1·:11;ão l' co11s1•1·y:u:iío ili' todasª' !<•is. d•·1·1·1•i1h,
l'l'gll k11111•11l11;.; 1• i11sl 1·111·1.:1l1•s d11 t io\·1'1·110, 1·1Jlll'l'l'll1'lli <'s :í 1' l'l'<l1:ã11,
orga11i1.ai;ão 1• s1•1·,·ii:o do .\l'l'l1iY0; todos 08 relalorios. i111p1·1•:.:011 11rn1111.s.·riplos, do din•(·lor ao no,·1·1·110, 1• os 01·igi11a1•,.; das
1~\:1'1J»i\,'Õ1'.'i a11111Wl'S 1h-lll- :'<<'t:l'l'lario I' dus cl11•l't•s de ~1·1·1J111 ;111
dircdol'.
IY. Orgauizar a folha 11w11.~al dos v1•11cillll'lllos d11s 1•mp1·1·µadu,; 1~ d11s ;.:1'l'\1•11i(•s, 1·1111ru1·rn1• fi\•'l'L'lll ;1s res111•1·thas f:illas
"idu aliuttadas 011 niíu JH:lo din·cfor.
\'. l<';i1.1·r a cnrrPspo11dl'1L1·ia do .\l'l'llini. d" 1·11111"111·111iilad1•
'"'Llt as i11;.:t1·111·1:(")1•s qu1~ r1_'l'l'IJ1•1· dl} dirrctul', m:rnda1· l:t\T:11·
p\'lo .sull-a1·1·1ii\ ista 1• ,;uh:.:l'I'"'"'' 11s 1.. 1·11111,.; qu<' 1·11111pl'!1• :w di!'1'101111" :1..;sig11a!' ,. l'l'\1•1· m1 111a11d;11· 1·1•\1•1· ª" pl'L''ª" das 11ulJli-

"º"

t'at·1l1•...;

r1•1'1 1 J't>lll<'~

aj1~

~1111...;

:--;er_·,-i1·0~.

" \'I. Faz1·r 110 /,i1·1·0 r/I' e11/1·1;das lnl'I. lil' i11lt111•di:il11 lat1•.:a111"11lo dos d111·1111wnlo,;, 1i\TllS 1.• q11:Ít'sq111•1· oi>.i1•1·los 11111• \1•-

11li:t1ll pal'a o .\1·d1ivn, 1; llll'1lt:io11al' a

destino.

l'L'~lll'l'li\:t

pr1w1_•d1_·111'ia e

\'li. f:la~sificar 0 gua1·rlar. pal'::t SP!' :u111u:1!111e11tc 1_•11ead1•r11:1da. a 1·01T1•,.;pond"111·i:1 pas~iYa dn .\r1'11ivo.
• \·111. T1•r s11l1 s11:1 µ11:1l'rl:t os 1'x1•111plar1·s das l'111;/í1·1,,.,),•s
r/11 .lr!'/lirl), dos l'<'i:tlorins i111p!'l'ó'~os do di1·1·1·lor. do,; r1•g\i1:1n11•11lo,.;, in,.;l 1·1w1.:i11•.s. 11la1111s 111' 1·lassifi1'.:11:ã11, 1'11· .. 11t<'llL'i1111:1111l1J !'Ili li\Tll 1•s111•l'i:il as l'i"'l11'di\:tS l'tif1·ad:1s " ilislri]n1i1:11cs.
1\: . . \p1·,.,:1·1il:1!' an dir,.1'1111', ;11•" :li d1• ja11l'il'11, 11111:1 1·:.p11si1;ií11 !'Íl'1.·u111sl:1.111·i:1 l:1 d11s t1·al1alli11s a ;.;1•11 1•arµ11. Ili\ u11111J :lllfPt'illt'. suggp1·i111\o a~ n11•iltda~ q111• .i11lt:ar Cl}ll\Pllit'1ill's :tn ~1_·1·yiço da srrrcta1·ia.
'
X. l'r11rt'$~ar a.~ cuntas das 1_1'•sr.ezas ('firduad;1~ p1·l11 p1.1r·1

ACTOS 00 !'Ofllm EX ECF!'l\'O

teil'O, e apresm1lal-as ao dil'l'd.ur, devitlami>.11l1~ ela.~sific~as,
afim de Sl'l'l'lll n·nwlLidns ao 1ni11ist.1·0 pal'a Sl'l'Cll1 pagas, o
dellas lomar nola, dl' wodo lJUI', 1~1n q11alq1w1· ocl'asiiin. possa o
di1·1·d1H' 'ªlH't' q1ianlo s1• 11'111 µa,.;lo de eada 1'1J11,.;iµ1w1:iiu 11telll'io!lada 1w lalil'll:1 1lisl1·iJrniti\a do 01·1:a1111·nLo.
Al'l. íli. U n1·cl1i\·i=-la-s1·e1·l'f;11·io l1•J'Ú p:u·:1 11 :111\ilia1· e1ll
~1·11': f rnl1<11l10.~ d1111s a111a11u1·11s1·"·
Pa1·agl'aplio u11icu. E111 s1•11-.; i1np1•dinw1il"" s1·1·:í "11iisliluido
Jllll' :Jlµ11111 d"" :1n:liiyislas !Jll•.' 11 di1·1·«l<>1· ,i, .. ,jc:11:11-.
,\1·1. í7 . . \o porl1·ir1l 1·0111p1"l1•:

I. Alil'ir a rep::11·li1:ão :b \l ~~ lioras da rnanl1ii, " l'1'l'l1al·-n
clt•p(lis íJll<' ces"are111 os lralrnlilos. :'is :: l1oras da tat'lk.
li. C11ida!' da seg-111 a1u:a 1• as-.;,•io ela e.a"ª· i11s111·1·1·io11a1' o
s1•ryi1·u do ajud:111l1• 1· Sl'l'\••1111·..:. 1• 1•111'l'JT:t1·-ll1<"" 11 po11lu
d inric).
111. Fawr o JH dido Jo.'< 11h.i1•1·lns 111•1'""":11·i11,.; :í l'l'l':ll'I i1:iio,
<' 1·rn11pl'al-os. <kpois dl' aulol'i1:11:ão dn dil'Pl'IOI', :1111'<'st•11lmul11
n11•11sal111p11lc• conta do1·111111"11lnda da d1·spPzn q11•· l'iz1·1·.
l\'. T1•r snb -.;11a g11a!'da r~ n•spn11sal1ilid;id1· 11,.; ul1.i1•1·los
11:11':1 o l'XJ1Pdil'1tl.P " assl'iO d;i 1·1•pn1·t.i1:iin.
Y. l11\·,.11l:1l'ia1· lod:1 a 111nbili:1. 1i-; 1ili>11-.;ili11s 1• rn:1i·: nl1.iP1·lns
!1:1 1·1•p:ll'ti1:ii11. (' 1·11idnr da s11a 1·íl1h1·1·\:11·i'111. l>1•s-;1• ill\<•1ilal'i11
11·1·:·1 11111:1 1·1'1p i:1 11 s1•1'l'l'i al'iO.
\11. Fxp<'dir· 1• 1·1•1•r•J1,.1· a 1·01·1·•·spn11d1•111·ia 111'1'i1·ial. l11rn:111dn 111ol:1 d1• 11ma I' d1• oul.rn 1•111 1·0111111•!1•11!1· p1·11i1ll'ijll11. 1•
1·1tl 1·1•µ:111rl11 i1111111•dial:111w11ll' ao di1·1•1·l111· a •1\11' 111111\ ,.,. 1···1·1•Jiido.
\'li. H1•1°l'ltPJ' os 1·pq111•1·i111P1Jio,; ilil'igid•"' an di11•1·l111·, I'
);1111':11· ]J(l li\'l'O da pnl'i:i (),-.; l'l'SiJ<'l'I jyp,.; d1•-.;p:11·l111.-;.
· Ylll. l-'111·111•1·1·1· a IJlll'Jll "" apr1'"''1ilal' p:11·:1 1·x:11111• I' 1·011s1Jlla d1• d111·11:111·1ilos n 1·011q11•t1•1Jlro 1·:1l'liio 1·111 q1w i11s1·1'I'\ a o
Sl'll p1•dido. I' trn11s111itlil-n i111111t'dial:11111•11l1· :1n S1·1•J'l'la1·iu. d1~
c·11.ia 1•1>-.;posla d:u·(1 Sl'iPncia ao pnsl1il:111l1•: "g11;11·d:1l':Í 11 1·:11·liio
1·:1rn. n11 fi111 ri,• r·ad:1 lllt'Z. SI' 1':1Zl'I' :1. l'Slal i-;I i1·:1 das 1·rn1-;11Jlas.
L\. 1'1>1· o ""llu d<i 1·1•pa1·l.i1:iio 111i-.; 11aJll'Í." q111• d•·111·11d1·1·,.111
i!1·-;-.;a 1'111·111:1 I idadn .
.\. l11q11•di1· q11P l1·:111spo11l1a a s11a .-;ala 11:11':1 11 i1il1•f'io1· d:1
n•1ia1·l.i1:iio qual1111e1· [ll'Ss<:la co111 li\TO. pasl:1. rnlo d•• pap1•i-.; 011
11111 J'os ol1,i1·1·los: f!'llardal-os. 111,.diaul<' 111n:1 ·'• 1111:1 11111111·1·:1!1:1.
1' l'l'S!il11il-ns 11a sahida. ú vist:1 d:1 nw,;111:1 s1·1Jl1:1.
t:1rnsP111irú, p1)]''°'1n. 11'1!) 1•1111'1' 1'0111 laP-.; nl1.i1•1·lns q111•111,
d<'ll1•.s 111·1·1·s~ila11do para auxilio da l'Oll"llll:1 1111 1·~l11d11. •ilil.i\1'1' d1l dil'1·1·l1•I'. ou dos c!Jpf1's ri·~ ~1·1·c:ín. i1111:1 g11i:1 :1.,si:.:11ada,
1l1·1·larn11d11 ps Cll1.it•cfo, l'n111 q111• pod1•i'·:·1 1·1JI 1·al' ,. 1·11111 q111• 1~11 ..
d1•1·(1 ~;1 !J ÍI'.
X!. c:n:ud:11· toda.;; a~ chaYI'~ rL1~ ~:1la" ,, :11·111:11·i1H, nwno;;;
n da 1·a;;:1 1'01'11' d1• q111 1 l1·:Jia o al'I. ~1H, q111• r·,ln1·:í '''llll'l'1· 1•111
r• 1d,.1· d11 d i rr·clot·.
1

0

1\l't. IR. O pnrl.Pirn srr:í s1!l1~Lil.11ido iwlo n.i11d:111ln r~r porIPil'"'. J1r-.;;irlir:í no mlifil'io dn Al'1:1Iin1. rp1n11do 111•ll1• ho111·"r
1·nn1rnnd1) i11'l'i1pt'i'Hlo.

ACHIS JlO PilDEll EXEC:U'l'!VO

, Art. fi!}. O ajudante de porteiro, Jogo que se ahrir a rcrarl i1::iii, i"'1T111·1·or:í as mesas dos empregados, arrumandn -as
1· r111·111•1·1·11do-as tio preciso para o expediente.
l'aragrapl10 unico. Podrr{t o ajudante do porteil'O, 111ia11dn

<• director determinar, ser incumbido ela entrega de ali.:11111
.. rri1·io ou papr•I <ln 111ais i111porla11cia e que não tenha seµ;11i<l•1
1~orn a correspondcncia ordinaria entregue ao servente d1•,i-

gn;ido pelo mesmo dirocfor fJara as funcções de eoncio.

Art. 50. Compete ao inspoctor das officinas:
I. Iniciar os scrvi<;os das officinas ás !) ~~ hor;is ela 11rnnltã o terminal-os ús 3 horas da tarde, encerranrlo n p111i111
di:u·io de entrada e sahida.
[J. Jnspecciom11· todos Os SL'l'\'Íf:ns iee]l!IÍüOS, dos q11;11''
si•t'<Í responsayr~J.
III. Fazer o IH'dido por r"~eri1ilo dus objrdos m•ee.'s:11·i11s
ús ol'ficinas.
lV. Conservar e Ler so]J a s11a guarda o rn:1l.urial d1• I.\ ,,,._
g1avl1ia e encadernarão.
V. DistriJ1ni1· pelos orwrarios. mediante l'l't:isl 1·0. 11111· <111d1·
s1' p<1ssa \l'l' i':H'il111Pnl1! o fr:1h;i!hn de cad:t 11m, o Sl'l'Vi•:11 a
c·" l' J cito.
\'I. Dar 1.·11l1·:1ila. 1•111 li\·111 11r·ilp!'io, d11~ fral1alh1i-; a ,,,., .. 111
1 -.:e1'1ttados.
VIL lle::;pot1s:11Jiliz:it·-·sl• p1do 1·xl.ra\ io dos doemn'.mf.\.; q111·
1111• f'l(1re111 conl'iados 11:1ra ,.;01·p111 1•11rad.;rn:1dos ou rcsfaut:1d"'·
VIIl. ])ar :1..; nof.:1s dn prHtlo Jl:ir·:i a 1·111il'•'r'r~ão da l'oll1:1 dr·
11:1.l!:tlllento do pnssoal.
IX. C11m1H·it· o ..; sPnic:os u11viados pela Secrd:nia.
X. Ap1·psf'11far a111111al1111·nl1\ urna Pxposição d11.; l1·:1l1:1ll1""
1 \1•1·11lnd1•s 1• ""-'' q111• 1•.;f i\·1·1·p111 Pnt andamento.

e: \ 1'lT11 J.< l
l•ISJ>OSl1.:Ci1:s

1\

t:l:t:

11:s

Art. r>!. O ;\n:liivo N':11·io11:il 1•sl;1r:'1 :il1111·fo loil1h 11s di:1.;
111.Pis, dnvnndo o f.ral1ull10 do portr•iro, du :1 jud:i11fp r tJ,,, "·r·~
Yl'llff's eorner,a1· ús D 1 '., cl:1 rn:11tl1fí, o das 11l'l'iei1ws :'1,.; !l ''• ,. "
cio:; demais 1·111pt·ei:rnd11s :is 10, e f Prn1i11:1I' ús :l da l:ll'Cfr, :1s.si~·11:111du lod11s. q11<·1· 11a <·1t11·:11la q11i•1· na .'al1icla. 11 li\·1·n cio p1>1ll1>.
• ll11ra11l.f' o IllPZ de .i:mc•it·o rslar:º1 11 \1'1·liiv11 fr1·1i:1d11 p:11·:1
o p11liliro, rim 1·11do saLisl';11(·1· si'll11011lr: :is l'<'llllisii:l11·s d11 e:11.
'"1·1111. Esse ]\f•1·irnl11 d(' l.P111110 s1~1·ú aprov1:it.:1dn 11:11·;1. \:11·i·"
l 1·;l11:ilhos i11frn1os. s1:µu11clo as clP!Pl'1ni11a1:Õl'S d11 dire1:l111·.
,\rt. G~. Os f'11<:l'•·s d1· cPci:;'ui 1;1111sl.il11i1·ií1J 11111 1·1111s•·l'111 q111·
1·111ilf.ir:i pari:1:('l' snl>rn re111or:iío de 1'1111c1~iu11ar·ios dt: 11111:1 p:11·;1
rnlf.ra _secl:ão, designação para clr'.sr:rnpe11!10 do 1:rn1rn1i;-;s,·11·-.;,
applicàr,fío flp pr•nas disciplinam~ n compra d1• doc:11u11:11i1".
:\rt. G:l. :\ Jiililioll11•e:t du .\rcltivo t~ es1weialrn1•11t1: <],~,, i

'
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nada ao uso dos empregados e dos consultantes de docunwntos. Todavia, poderá della utilizar-se quem, parl't a co11su !.ta
dn alguma obra especial, obtiver licença do director. A 11 ingumn será permittido levar livros para casa, á excepção dos
emwegados da repartição, prPenchidas as formalidades q11P se
Psl.aLuircm.

Art. 51. O director do Arch iYo poderá, quando enLPnder
ronn:nicnte, designai· até dous empregados para, em cornmissfio nos Estados, copiarem documentos que interessem ú ltisf.of'ia, (t legislação e (l administração nacional, não excedendo
;, diaria ao ordenado de um dia. do respectivo funcrional'io;
r<>mdtcr aos archivos publicos estadoaes, bem como aos insl il11fns liistoricos, geogra.phieos ou ctlmographicos, cüpias au1 liP1if icas de documentos nfio extensos que interessem ans respt·1·l.iyos Estados ou a. ta.os sociedades; e vcrn111tar, co111 ''~La
lic!P1~imcntos congcncrcs nacionaes 011 estrangeiros, d11pli1·:ila
d1~ 1·1lllccções impressas, leis, relatorios. ctf'..
1\l'f. ;,::;.
UOYCI'llO provide11c.i:11'Ú jlrll':t qu1~ o.~ do1·t1111<·11l11~
o rr i 1· i aes, nas condições dos a ris. 3", li", !'í", li" e 0° e sc11'
l'a!"l'<L1il1os. que s0 actJam nas divrrsa.s rnpartir:iJios pu!di1·.:1-: 1'1•d1·1w·s ,.• 1:artorios do Distri1·.Lo Ft•dernl. sP.i:1111 J'l'r·olhidos :111 .\1·cl1i\11 \':1r,io11a l, de act·1lnlo COlll o a l'I. 11 1~ jlaragrnplt11.-:. d1~
f1'•1·111a a .sr•r esta l'l'padir:iín a 1111i1·a qw• al'cl1iY1: as 1:f111l'f11s.
11". Jll'l:as of"ficiaCS, COl'l'CSpOJHlt~lll'i;1s 01·ig-i11ars, 1• C•S JllOlllllll>'llflJS dP logislar,.fío e aJmi11isf 1·:11.:fio: " lani111•111 J!l'"I ir!i-1wi:1ra
1•:11':1 q1~: sc.ia r1cl'miltido aos l111lt'cin11a1·iu..; d11 .\r1·ili1" \a1·i11.
11:tl. d1·si;.;11ados pulo di1'1:1:l.or, 11 1•\:11111• d11:-e d1w11111 .. 11l1>< ,.\1 :f1·11l1·s n:1s 1·cp:1rfit~iil'..; p11Jt!i1·:1s.
l'a1·:1i;1·:1pho 1111i1·11. Nu 01·1::11111•11'•• "" 1·<11lsic:11;11·:'1 1 l'di:1 1•:11 a
a 1·l·1•i:t dl' dor,11l11PTIL<1s l"\isf1·11f1•s 11:1 l·'.111·11pa" l'IHll l':-Cl•ITl:lli.
il:1d1· d1• f.1·nl.adns t:lllll as polPill'.ias Psfl'allµ1•iras, I' d:1s l111llas,
1°1'1·1 ''"· n·sr'l'iplos. d1•1·1·1·l<1.s du~ 1·1>111'.ilios, lí\lf.ras ª"'"l11l11·as
1· IJll;:i•SIJlll'I' 11111 l';lS l'tlTISf illl i1:1->1•-: ('l'Cil'SÍ:tsf j1•;1s [11'1111111 f!:;i1l:1-;
1:111·:111'1• 11 1·1·:-:i111f'11 da 1\lo11al'l·l1i:1. tio Jl!'azil.
.\l'f. ;,1i.· () di!'l'l'f1>1' ~1· 1•11f.1•11tl1•1·;Í l'tllll OS f'I'PSi1Ji.11f1•s 1' )..:•1\'1'1'1!;1iJ111·1•s ilt>s J1:sl:1d<1s da ll11i:l11. al'i111 rl1• 1·11nse!.!11i1· para u
,\1Tlii111 a 1·1•1111·-:sa d11s d1w111111•1il11s il:1s 1111111i1·.iJ1:1'iil:1il1•s 1•
llni-< 1·1•pa!'f.i1;1í1•s csladu;1;,s, t• q1111 11fin i11l1•1·1•ss1·111 :'t ,.,·,,111•1111:1
1111·; 1111111111ipi11s 11 .J,1 gov1•r111i t''l:1d11:1I.
\1·1. !)j. l:fllll ll lilll dl' Jll'lllllll\l'I' I' iJ1•.,\'ll\·111\1•1· 11 1•,;l11iJ11
da 11 isl111·ia pai 1·ia. 11 I001·1·1·110 111a11il:i1·;i i111pri11Ji1· nas 111'!i1·i-11a., do Arcllilo a llll'lllOri:t •;~1'.ripla s1!lil'e factos J1i.slo1·i1·11., do
H1·:11.il,
mrdi:lllLP prog1·a11J111:1, cn111·111·s11 ti .i1il:-:a1111.·1d11 1111·
11111.sid1·1·ada rncl11ol', ficarnl11 o :11tf111· 1•11111 a p1·oprird:1d1• tia
i:J1r:1. 11 1·0111 dirt1ilo 'i !lll'f:1d1• d:1 l'di1JL11, :1 q11:1i 1111111'1·;'1 .s1•1· d 11
J11:1is d11 ríOO <'xmnplares .

n

"ª

li""·

.\ri.. :.N. !Ia\1ll'<Í 110 :\1T.hi10 11111:1 easa 1'ul'i1'. 1111d1• s<'1·fio
!-'ll:11·dados os du1'.1111w11fos dn rnaxi111a i11Lp111·t:rncia 1· 11l1.i1•1·lns
ili: !-'.T:tru!1) valor. ~1í pndPt':i sr:[' ahP!'la na fll'l'Sl'111:a dn di1., ... 1,11·
1•111 1·11.ia g11;11·da f'icariio as chaY<'S rcspt~cl.ivas.
'
l'odPrão SPI' t:imlrnm d1•111isilatlos, pn1· 1Ji.oL1·1·mi11a1!11 1•1·:11.11,
i;a r·:isa f'orfl' oliras 110Lav1)is 011 oh.i1·1·los t]p :1p1·111:11 l1i,~111·i1'.u,
j•llJ' ,li.l;lll'l!l ljlll' li ljlll'iJ';\, [l:tl'!l tljljllll'f.llll:IJIJl!lifl~ l'l'f i1':1J llS ['lll'
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si ou por 1wssüa dPsignada. HaYerá o necessario profornllo
para os termos do deposito e do ltwantamcnto.
Art. 5H. O plano gernl ela clas8ificação de documentos,
eom as suas dil·isiies n s1tli-divisõcs, será exemplificado cm
um quadro synopl irn 01·dcuaclo JlClo dircclor do Archivo. que
Jonnular·:í ta1111Jf'111 o pla110 d1· rn·1-rnlli~a,:fiu da l1ililiolliPc:1. eh
mappol.lwea •' rio 11111s1•11 h isl ori,~o.
Art. liO. O,; \ 1'IH'i11H'lllos a111111a!'s do~ l'lltpl't'gados do :\rch i\·o c011sla 111 da 1alit'11 a a111wxa, cous idr 1·ando-se dous 1erros como orclrnado ·~ 11111 t.er..:o como gratificação. O archiYisla
que >lCl'vir de sc,Tl'i.al'io ler:í mais uma gratificação equi\alcute ú difl'p1·1~11ça 1•nlrf' os ~1·11s ,,.m·inwntos e• os dos chc1'1·s de
SCC\;âO.

Arl. (i 1 . .\ 1'.01w1•:.;s:in da 1i1·1·11t.:a :1os funeeionarios sPr;'1
rf'g11lada p1das disposi<;1)ei' 1•111 \ igor 11a ~l'l'l'f'laria de E,;lado.
Art..
·(i:.'. ,\,; Ya11laµ1•11s r·f'lal ivas ;'1 :1pos1•ntado1·ia e ao
mnnlPpio n}l1·igaforio '"•µ1ilar·-sf'-lif111 pl'la l1•gi::;Jai:ão em vigol'
Art. (i3. ll1•11lro dus liI11if1·s da l'flllI(ll'l1·1!11• 1·011sigua(~Üo 01·ç.anwnf.aria, lia\ crú n,; s1·n1•nlns q1w l'or1•111 Il!'t'•'.'iSal'ios ; s1•1iio admiti idos P dPst1t•dido,; pelo dircelol'.
,\ri. ti\. Por 111·1·asiiio dl' c;e1· poslu l'lll C'Xl'l't11;iio a [ll'~
s1•11lf' 1·dnrI11<1. 11 t :m1•rn11 poderú no111ear liYre1m•11lr: o.~ ama111 lt'llc·ll'S •

.\rt. G:í. O pr1·sP1tf!' 1·t·g1il:1111enlo entrar:\ Plll ex1·cu1:iio
df' ,i<im•iro d" l\ll:.'.
Al'f. Gti. J\p\ pµ-a111-s1• as di~posii:ões cm coutra1·i1I:
(li

llin d1• .T:u1<'iro,

('11111i1t l'o1•1·à1.

\l

de

dPZPlllhrn

r•111

dr l\H l . - JliNtrlo1•i11 r/11

Tabella dos vencimentos annuaes dos empregados do Archivo
Nacional, a que se refere o art. 60 do regulamento
Dircclol' ................................. .
CllP1'1~ de sp1~1;iio ........................... .
1\rl'lii\ isla ..................... · · ... · ·. · · ·
~lilJ-:tl'l'hiYÍ.;;(;i ......... · .................. .
1\!llattl!PllSI' .................... , , ......... .
l'nrl.Pi1·n ........................ · .... · · · . · ·
A.iwla11t.P do prJl'f1•il'fl ...................... .
l 11s1H•d.or· das o J'J'i1· i nas gra1>li icas " de f'IH·adernai:iio ............................. .
Gral ifil'ac:io :111 al'l·li i\·isla íJlll' sp1·\·i1· d1• ~··trl'fariu .............................. .

12 :OOO;i;OOO

8: liOO:)<OOO
1::200:)<000

G:OOO!f;OOll
\ :ríOO:;iOOO
:l :OilO!f'OOO
:.': ',l)()s()()t)

1 :?OO!j'OOO

ltio d1• .Ta11Pir11, fl dl' rl•·zPmhrn de l\111.- f!i1•rt1/rtl'ia da

('1111/111

('11)')'1 111'
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l>EZHllHlO DE

Ili J1

O 1'1'0,-itln11t<' da flt'p11hli<·a dos E--tad1h l"11ido-.; do ll1·azil, 11~n,11do
d:i a11tol'iza".<io <·011('p1·ida p0lo ai'!. :I", 11. 1, da l<'i 11. :!.:i:;r., dt• :i1 dl'
d<'z1•111lwo d" J!llO, rr~olu· app1·oral', pal'a o l1i,;1,it11lo :\a1·io11al d,J
;-;111·dn"-"11ilo", o l't'_!!:1il:1n1<!1ll11, q11<~ a <',;t<' :iro111p:111Ji:1, ª"'i!!·11ado p('lo
mi11i-Ll'o d<• l·:--1ado il:t .l1hfi<:a 1•. :\rgol'io< l11l.<•rio1'""·
Hio dl' .Ja11<'i1·0, 12 d1• cloze111iin1 ele l!ll J, '.10" tia l11d1•p1·11dl'IH'Ía r,

:>::' tia 1l1•p11 lili<·a.

Reguramento ~ara o Instituto Nacional ae Suraos-Muijos
C.\ f'ITl'LIJ 1
[)() rl\I llO I'i<;TJTGTO 1: <;('.\ Ili\(:

\'ilZ.\1.:,io

.\ri. l .''O l11,;fil.11lo :\a1·io11al d,• S1mlo.;-"11do,; lt~lll pn1· fim i11Ptl11<':11·
r·1·e:11w:1s de a111l11i- ""' "'''º" (ll'i1:1das da :i11di1·:111 1•
d:1 p:d;11T;1 a1·fi<'1ilada, dal1do-ll11•' i11,11·111·1:;"10 li11·raria 1~ 1·11-i1111 pl·11fi,.
-i1111:1 I.
~l1'11i1· ll

ª'

Art. :!." U iw;ti1.11f.o SPl'it tlilidido rm d11a-.; ,;1•1T1-11•-.;, 1u:1~<·11li11:t" f'1•111i11i11a, f.r11du a11il1a,; 11 11u~,;1110 1'<'gi11w11 <•1·0110111i1·0 r ;1d111i11i"ll':11i111 1·
"' 11H•,1111"' prol'cs.,01·e,, ma,- f'1111<·1·iu11ari10 1·111 1•difki11s ditri·1·.·11t<·- .

.\rt.. :\."O i11sti111to ,;p1·á ad111i11is:rndo po1· 11m dil'<'<·for, -.;11l11ll'.~i11ado ao :\li11i,;l.1•rio da Juqir:a e 1'eg:ocio,; l11tel'i111··''• '' q111· "\<'J'('(~J'it
dil'•'•·la1111•11I.<• a i11spnc<;ão ,;;11pol'io1· do e..;talw!('C'i1u1•1110 .

.\1·t. \.,º Alúm do dit'<.Jctol', o i1Hlitn10 11~1':1 11 "\.:·11i111u pr>.'"''d:
prnf'1•s,or('s de linguagem a1·tic11lada <' l<•illll'a ;;0Ji1·•~ º' laliio;;;
prnf',,;;~111· dP
mathen1atka, g·rog1·apltia" 11blot'i:t do lltazil ;
pmfp,;;;n1· d1• do,011110 ;
1' pruf<'~'"'' clu 111111ld:tg-<'lll
;
-

,
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, ti re petidôtcs ;

1 medico;
1 dentista;
1 agente-thesonrf,irn
1 :1. 0 escripturario ;
1 2° escriptnrario ;
:1. mestre de gymnastica
1 <lourador ;
1 despenseiro ;
1 roupeiro-enfermeiro ,
1 mcstrn de encadcrna<'.ii" ;
1 mestre sapateiro
1 porteiro ;
1 cozinheiro ;
1 j;1rdineiro ;
1 ajndaute do jardirn•ii·o ;
SPt'V()!ltCS.

Os salarios do jardineiro e aj11d:u1lc dn jardi11d1·0 <'Ol'l'f'l'~11 por
<·rn1ta da VPrha rcspc<:liva.
A1·t. ~i.º A sec•;iw f<'111i11i11a tc1·:'t tantas i11spc<'l.01·:1-.: q11a11l11s r111'<·111
o.-: gT111111s d<' 10 :1l1111t11as, 1• as "'l'l'<)lll<'s IH'Cl'Ssarias.

~A l'ITUJ.O

1>0

li

1-:NSl'W

Art. r.. 0 O n11si110 do i11~I it11to scr;i lit.f'rario e prolissio11:1 l.
Art. i.º O 1:11si1w !il.crario 1·0111p1·d1c11derá as s<,g11i11l1's di-:"i1>li-

11a'<: li11g11a portng111·za, 1·11111 o maior· dPS1'r11ol\'Í1111'11to pussi1d: 111a1.he1t1atica. clerne11tar, <'.u111 applica1Ji1•s atloqnadas ;'1s 11e1·"s'id<1dl's d:t
1 ida <'.Olllmurn ; historia <: gcographia du llt'azil ; li•:··,.,, du 1·1111, '"
l'"lu 111rthodo intuitivo ; 1fosP11hu n 111udPlagorn.
Art. H." O ('l!l'So lilP1·;u·io sPr;'1 111• 1t1axi1110 tJ,, ,.,j, ;1111111-< ,. 1'11111·
1•t>r--,(]-h:t:

a) du ''11si110 d:1 li11~11age111 arlbtlada e h\it11ra ,01J1'<· os lal1i1>',
q111\ !<l'l'<Í 1n·ores~ado 11111· quatro pt·ol'Ps,un•s (\quatro rPp1•tido1·n,:
/J) do nnsino dn 111al.hrnuatiea, g1)ographia e hi:;loria do llr:ml. a
<·;u·gu de um p1·uf1•S'<>l' e um l'"[lül idor;
e) do ensino de desenho, a 1·.al'go d•~ 11111 [H'Oi'Ps,01· ;
d) 1)0 ensino du moilelagcm, <[Ili) ,;1•r:í. mi11ist.t·aJ11 p11r 1t111 pt·u1'1•s,or,
<'Olll o clese1nohi111l'11to adcq11;ulu a 1·011slil.11it· 111ai' 11111:1 p1'<>fi,<111
para u al11111110.

Art:. o.• O mdhndo üral 1111ro snr:'t o :1dopt:1do 110 rn1.;i1111 d,. l•1tL1.;
;1s dis<"iplinas.
.
,\rt. :1.0. o.~ prufcs~orcs serão vitalido.~ d<\<1]1\ a l""s".
AJ't. 1:1.. O 1)nsi110 profissional rnmprohc:11de1·;'~ os '"g1ii11L1•,; 1>iliciu-;, além do <k 111oddago111: de 1•11ca1ler11ador, d•• do11J'ad•>1", "'" ,;, ·

'

ACTOS DO PODEll EXECUTIVO

pa tdro () de gymnastica. Estes officios serão ministraríos'polos m0sf.tirs
das otncinas e pelo mestre d(l gymnastica.
Art. 12. o Governo poder[L (Tear 011fras om(·i11as (jll;111dn ()Jlf.t'lld1•1· ('OllVCllie11te .
.\ri:. n. Ü a11110 ()S('Olar COlll<'(;ar(l 110 dia 2 clc lll:tl'r:o e l1•1·mi11aJ'Ú 110 dia 20 chi 11ovemhro. llnrantc (lst.0 tempo sr-r:io f('J'iados os dnrni11gos, ~·s dias de fe~ta on _li1t? 11acio11al e o dia 2G de :'<•te111liro, a1111i11•t•sar10 da fntHlacao do rnst1t11to.
Art. ií. Os alilmnos f]llC cornph'l:1rrrn 18 an11os dil idad•• n as
;il11111nas qun rornplctan:111 21a1111os11~0 s1•.r~" mais :1d111illido~ ('01110
i11l•i1·11ns d0 i11stitntn.
A1·t. 15. Os ;d1111rn0s u alurn11as que i'omplrl:1r1:111 ,;r•is ;11111os dn
(·111·so no instituto só porierãn conti11L1ar si tircrem l>nm <·omporl;111H'11(.11 n adeantamenl.o n0s <:st.udos.
:\rt. 1ti. O dimrtut· di.stribuiri ilS a!11mnns pd:i.; divPrs:1' 1illi"i11;1s, de ac('<'>ni<> com as suas aptid1-1cs individua<•s .
.\rt. 17. Os alnmnos teriio direito a uma pon'.c11l.ag,•m, 11111w:t
."1111·1·iot' a :10 º/. , sollrc o pmduetn da \'i)lld:t dos olijcdos p1l!' ellcs f:1J11·i(':1do.s, 1111 sobre o prc1:0 dn tra!J;i]ho por rllns f'cil.o nas olliei11:ts,
q(1a11do 11:10 dcsli11ados ª" i11-.;lit11l.o. I·>"ª· J>il!'Cc111;1g;c111 st'.r:'1 !':t],.1d:1da
S(\g1111d11 o 1·;l1<11' e 11H•n•d11H'11ln di) c;1da 11lij1·ct11 L1i>rk;1d<1 <>11 lr:il1:il110
f1•i I.< >.
Arl.. IS. As f]Uantias pertc11"c11tcs :tos alttnlll•l" scriin t'C""l11idas
:'L 1::1.ixa E<'illl(Hllica Fcd.:ral 0111 "adcrnctas indidd11:1•)>, para Ih(''
s•·n:111 01 ..reg1H:s qna11do ddxarem o iI1stit11t11. As q11e pert1•1H'.('r"111
ª"' 01wr:1rins de q1t0 tr;lfalll os arts. 20 e 21 s1·1·-·lh1:s-li'i" <'11t1·('1t'1"'
1111•11,:1l11H:11f.<), 11wdia11t<! l'O!:il.10 ua folha tio pa~alil"llt.il.
\ rt.. 1\1. Tudos os al1111111ri-; <ío ol>l'ig:1dos ;t aprr:11di't' 11111 olli<'Íil
1111 :1rtc, 11;1" di:1·<•11d", JHH'i•111, J1·;1halhar 11;1s 111lif'i11;1s 111:1is d<•. •jlt:ilr"
J1,.1·;is P"" di:i. .
.\ri.. 20. O (lire<'l.Or poderá .:rnprcgar na.; ulli('inas, "ºm" "l"'r;i1·ius, cx-al11rn1Hl'i tJll'', l<'1Hlo sido d(•sli!.!;ados p<1r J1a.\'(!r('ll1 l.ermi11ado
l'llt'Si>, '" lllil'-'iran\111 p(:rililS ll:l :1rtc 1111 ollkio q111, ]IOIIV('l'i'lll
:t.p1·,,11dido.
As oflkinas pudn1·;to ter o n1111w1'<1 d<~ op<:rarios q111• " <lirecto1·
j1ilg·;1r rn•c(:ssario, uão dernrnlo, p(1r1~111, o pag:11w'11f<> ""' s;ilariu.;
al1-ill'\'•'I' a !'(lLHla. das of!ici11as.
:\rt. 21. l'odc111 ,;c1· cmpr(•gado.s Has Pllici11as fJll:wsq111,1· opera,
ri"", surdos-·m11d<>s ou 11ãu; º' si1rdos-rnndos, por'<'•111, l.('1':1o s••mpre :1.
pr1•1'1•1·L•1wia <: de11tr<' (•slc~ "' cx-al11m11us.
l'ar.1.grapl10 1111i"º· Os 0111•rarios, q11;w-.:qn1•r qtH' sejam, "'t·ão
<'i1l1l1·:1t:l;1dos lll(~dia111!) salario, q1H'. scl'<Í ari>itrarlu pl'lo direcl•i:·. do
;(('i'tJl'dil !'illll a CO!ll[ICf.1•111:i;1 u dilig<~IH'.i:l q11e d1•..;t:ll1<>1\'(\l'i'lll llih Ira'""''"' das olli1:i11as.
/\ri. 2~. A !'('Ilda das o/lici11as, d1•d11zid:t a ]'ill'i'<llJf:1gP111 d·· q111'1
fr;1la o arl.. 17 ,. os s:dari11s dils op('J';11·ios, s1•r:'1 r1•r·ol11ida ll'i1111•11~al111i'111" ;10 Th".'><>uril.
,\ri.. :!:l. O 1io1·ariil da-< a11!:1s, as.;i111 ('Olllo a d11r;1<·;1" d" !';1.l:t
11111:1, S<c1·:'1 dPi,(•['rlli11:1dil p:·lo dil'i'('l.i>I', ,J.: il!'i'i 1f'dil ('11111 º·' Jll'ili'i"i'<IL'I'-.:
" 1·1.i11 a ªl'J>l'il\·:tf'.ã.(l do 111ini.st.ro.
\ri. :!\.. A <:11trada na.-; anlas d11ra11I<' as h"ra-.: d<: li1·ã•> S"I"' I•'·
d:1d:1 ;!" J<C""º'" (•slr:111h:ts ;1<> i11,lil.(ll<>, s:11\·11 "0111 Ji,.."·111·:1. "" ·.Jj.
(1

0

r1•1·!c11'.

C.\PITULO Ili
!> 0

JI 1 ll E C T () li

A1·t. 2:;. O dirP1·t.111· <'! 11 1111i1·q 1>1'g;-w olli<·ial (' 11•gal q11<' i''-"" 11
i11stit11tn cm l'Placão immc•diata l'.Olll o 1ni11i-;tro <111 l11tPri11r : ,;u1-lit1•
s11lu1·di11aclos t111I<." o..: P111p1·1•µ:ado..:, q1H' deli<) r1•('PiiP1·;10 a..: i11-;t 1·111·1·1-,,.,
n ontl'a..: or<i1'11s 111•c1•..:..:a1·i;-,, pill'il 11 li:11n d1•-;c111p:•11h11 d1· ,11i1..:
f1111l'l;l1r'.-;.
:\1·1. :2ti. C11mp1'll' ao di1«'1·l111·:
1°, di..:1rili11ir 1• lb<'alizar, cl1' c1111f111·111idadP <"11111•<11' l'<'µ:11L11111•111.i,

trnln o

."Pl'\i1·0 do~ di\·t•l':'11 ...; f1111t'< 0 i(111ario~;

2", in~pé('i·ionar ª·""aulas 1\ dai· il:-.: ordPn..; P i11s11·11t·(:1-~l'" n:'<'l'·,-.: 1ria..: p:u·a 1·pg11l;i rida ele r• Pllir'acia cl11 (•11..:i110;
:1', I'i'gnlar r• !i<r·alizar a ill'..:[lf'Za, ilt• mod11 q111• t'<!;1 -;p l'a1·:1 1·11111
a maior 1••·ono111ia ;
,fº, det(~r1ni11ar 1~ rcµ;ula1·izar o ~.'rri<~O da <~~t·1·i1H111·iH'ito;
:;", 110111car 1• de111ilt.il' 11..: e1111H't'.garl11> .;;1rl1al11•1·111" '' 1111!1,-; (H
cp11! fon"m dP -;na li1Te f'."l'.ollra;
tiº, rulll'ic·a1· n...; pPdido:-: nu 11.c:.al'" pa1·a a'; d<~..;pr 1 za.-.: do i11-..1i111111
or1lP11a1· :t e\0t·11\;i•l tia~ a11torizadt1:--: t ª"'iµ·na1· ª"' f'ul11a...; tlu-.: <'lllJW1
u::1do~ q1111, 1lH'1t'-'<dt11P11l.t~, :--:~10 11nyiada.;,; ao TllP . . 0111·11 1 an n1i11i..:1r11;
1

1

1

1

-

1

/",

d!'.lil>1•1·ar, :<oh ,;11a l'l"'P"'"'ª"ilidad!'. ;'tl'l'l'«a d1•, q11:ilql11•1·
11;111 [H'l'l'i:<la 11<',{!' l'<'!-!'1ila11H'1rlo, parlicip:111d11 ;111 111i11i:<l1·11
() 1p1P lr<Hll"('.l' ,;11<'('(•did11;
Nº, dai· li1·n111::-i ªº' PHtp1·0~ad1h '-'<'ln p< 1·da dP -.:p11-; nr·drnado',
<·0111ia11l11 qll(' a li!·1•11ca 11;\!11'\<'t'ila ""li'!'' di;1,;('111111111111•z1• d!' 1:; 1·111
11111 a11110;
(l(.'('~'l'l'('llCia

1

~1°,

iniptw pc1Jas

ªº"'

:\111111110..;; í 1 an ...:

<'HIJH'0.µ;nd11", ~1 1 !.!·1111do

a _!2,T;1-

yidad1\ das falta' p111· 1•!11•-; 1·<11111111•.llida,, d1• a!'e<'wil11 1·11111 11 di··i"'''"
11e>te l'(•g11lanw11t.o.
Art:· :!/. n dil'l'('(,111· deH•r;'l :qwe,1•11lar ili) mi11isl1'11, d1•p11i..: "''
t.1•ri11i11adn..:
t1·ahalh11" ••..:.·olan•s do anno Pai<': o dia :rn d1\ ja11ni1'<1, 11111
rd:1 t111'io ('ir<·11111-;ta1wiad11 d11 p,.:tado do p-;lahl'ln<·i1111·11l11 1•111 r<'ia1·:·111 au
Pº''ºªl eª" mat<·rial, da11d11 conla do..: ll'almlh<» d:; :1111111li11d11,·11H•11<·io11:111do a ..: pl'i1H'ipap-; 111·<·111T1•11cia,; ha1 idas 1•" pla1111 d11 1·11,i1111 litP1·a1·i11 <~ 1n·oti.;,.;i1111al q11P de 1'1111d1i11:u:;-111 1·11111 "" p1·11l"''"ll'''' 1• 111<•<l r1•-;
1i1·1·r :<ido ª'"P11tad11, prnp11ndo Ioda-;ª" 11tPdida,; q11P j11l;ra1· ll<'<'l'"ari:1.;
;'1 li<1a. ma 1·1·ha do 1•.;1 a hPlPei11wnt11 !'. ao -;n11 progI'<'""il o llll'lili ll'a 1111•11111.
,\rt. :!8. C11111 11 rdalol'i11 a111111al d1· q11e tr;rl.:t 11 ;1rli!!'11 pl'1'1·1•il"1111•
d1'.l-.·1·;'t o di1·n1·to1· apr(•-;1•11lal' o liaht111;11 da n·r·Pita <' "'~'l"'za d11 ;1111111
lindo P o on;a11w11to ela d1•<p1•za <111 a11110 ,;pµ;11i11te.
'
Arl.. :!~I. li di1·e1·t11r d<'l«'l'(t f'ra111p11·a.1·op..:t.ah.·l1•1·i111r~11l<1 ;\-; 1i-;il:1.;
rlo p11hli1·0 11110 dia,.; P horas para c:<Sf' fim i1,~,i;r11adu", 111:1:< "" 1n11il11
q11•' 11<10 '''.i:1111 P"l'lll!'hado..: "" t1·ahallt11,; do i11slit11tn.
l'a1·agl'aphu 1111icn. (}; yi,-ita11tc•s s~·riío aco111pa11h~d11' !"''º
di1°P<·to1• 011 pnl' 11111 dn.> 1·1•petirlot'l'.S p 11' Pilo dt•,i,;·11~tdr1, 11 q11a l
dal':'1 t...,da;; :i< explirarüe;; ftll<' lhe fo1·ern solicitada.;.
;\rt. :rn. O dil'crt.<11· "lll'{L snh,;tit11ido em sna~ falta.; e irnprdi·
nwnto~ prl11 prnfü''>O!' mais antigo q11c rsti1·e1· em excr<'i<'i11 ,1111 p111•
!JIH'lll () liOYtll'llO.rlOtr>rrninar.
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Arl, :\f. O< prnf••.;so1·c-;; "''1':1n 1tn111<·adn' 111vdi;111it' t·111w111·,.,,

Arl,

:!~ •. \os pr11fes·cO!'•~S

t'lllllJH'i':

110 i11-<lil11f1) ;'1 li11ra !llarca<Li pa1·;1 «u111e<':tt' a
a11L1 ,~ 11~11 s" r.·tirar a11tc-< dt~ pn·1•1w!1id11 " fl'11tp11 q11e ·deve
d 11rar r;ida. Ji,::111 ;
~", n1a11l«r a clisripli11a na d;1,;.;.'. 11li,;1·1·1;11Jd" ,. f;1/.cnd11 olisur1·a1· '" fH"'t't~it.os da 11wral ·~ da 1·i1 ilidad1· e "" u1ai~ q111• t'<llW(llTam
!"""' ;~. 1111<1 t•d 11eat;i"io dos al11rn110s ;
:t". lral;11· c·o111 jg_·1wl de~n~lo todo:.: o..; S«~11s al1u11110...:., ln11\a11dn
t",

11 .... q11P

«•rn1pan~«t'I'

dt>r;1111

h11a

l'~H1ta dP ~i, •1d1nnl'~t~111do

!!'''11f1':-';

··

í", l;1111:ar no eo111pt~ll'llk li11·11

ih

º' 11ut~

f1>rt1111

11er;li-

1111(;1.-< d1~ li1Jin t' r11111p11rla·

111\lilftl ;

:;", dar a11 dir1'<'lo1· l11<f;1s "·' i1tfrn·111ar1-11'>' e.\iê!·iif;i.; a ii!·111 <111 "'l'1 i""· 1111 q 11" fi'IJ' d1 • »,tia,; ;1 tt ri! i11i•:<•<'" :
,
··
1>". prop1»r a11 din~d<lf' ;1-< J11t'<lid;1." q11•· j1ilµ:ar 1·01111•11ic11t<"' ;'1 110;\
111ar<'l1<t dn <'ll"ill<> ,, !t di<!'iplina d;r ;111/a;
i". 1'9q11isitar ,111 dirt•t'lor J11<tl1•ri;1<'' 111•1·1•s .. ;1ri ,._ "" <'ll'i111J d.1
.;11;1 ;11il;1 ;
~
,"\", orµ:;111i1.ar º·"" p1'og:l·a1nn1;1-..: de ( !J"i11n d1! -..11:1. a1d;1 :
1.I", """ ;10-< l'•'f'!'l.ido1'<'" il'i i11>'tl'IW<:l1,•,; q1w "''\;\Ili 11li-1•1'1ill' lia
1·1 I" •1 ir;·1 o da., li</>< ·s ;
111, t·n111pa1· .. 1·1•r ª"~ n.\a111e;, dislril111i1;;i" .i. l""'111i"' ,. ;i('f11~ ,.,,_
,,. 1111 l<''i "" i11.;: i l 11 [.11 ;
l 1, i111p«•r a11:; al111111111.-;
Jlc~11a.-.: q1w 1'11re.111 1/1' :<11;L ;1l11'Í1

ª'

li11i1·;lo.

·.\1t. TI. :'lo li111 tk <'ada t.ri111t•,1rn "' jlJ'of'1•-<,;111·1•< dt•11•r;·10
<1pl't''<'l1(;11· ao dirt•t·l1Jl' 11111a n!la1:;i11 1111111i11al ""' ''''I' ;iJ11111110-<, na
q11al 1;1;111if't•,;lar;·10 'l'll j11izo ~11l1n: o ,·11111p111·t.;111H::110, ;1ppli1·a1Ji11 ('
;q11·1111'il a lll\'11111 dt• <·ada. 11111 .
.\ 1·t. :n. (h prof'1•,,;11rt:-; "''1·:111 'il"'I il 11id'"' 1•111 "''I' i111fl!'di111,·11111s pl'.!1h n•pelid11re; 1•, na. Lilla il<·stP.-<, l"'l' q11,,111 o din:rlor deoi:;11;tr, p;1rlicipa11do ao 111i11i>!ro.
Ul'I'l'l'LU V
I> •S

lll:l'E'J'llllJHl:'i

:'\ 1·f. :;:;. ()..; J\'-P('Lidnre...: ;-.;er;-1n

11n11H•;1d11...: d1~11l1't 1.

a:-:

Pl'.~"'.-0;1-..

qllt~

Jll'<11;11·1•111 1•,;1ar /1;1lii!ilada,; na' 11\al1•ria,; d;1 l'<"'l""'ti1a .-;1d1•ir;1.
l·:,1;1 111·111;1 't'l';Í i«•i!a p11r 1'\illlH) f'l'<'"tad11 1111 i11,;ti111I<>, d!! a1·t'<'l!'do
('1>111 ;1-.: i11...:l1·1H'•:(-•t 1 ~ que f11n~1u 11a oc1«l""i;_lo espedilla~.
~ .
/';o,,i·a~1·ap/111 1111i1·1i. l'ndcr~o s ·1· di'/H'il'ª""' de"ª pn11a "s q1•P
i il (' I'• '111 ('('J'ti lit• :1 do <f ,• {)Slll do,; ;~··1md ;\ l'Íll-< ('lllll jlll'I º'~

.\CTOS l.Hl l'OPEl_I EC\Et:(ITl\ll

., ArL :rn. H:tVc6t 11m repetidor para e-ada (';ull\ira <k ling11agcm
a1'Li1·11lada e Iingµar;em ;;obre os lahios e 11n1 para a d<··111;1l,J11•11i;tli1·;1,
JJistori;~'e geogrâphia do Brazil.
Art.

:fj;

Aw;:1·epl'tidm·es
illeumhe :
,,.

e

depois rcpülÍt' :L-< )i1/11•s, ol>s:~l'\:llldll ;1.; ÍJJ<(.:·111\<ÍCS
<!adas pelo pr11f'r~'sor ;
2", acompanhar os ali1nrnp;; até a sala da ;uila, :'l 11111-;1 111a!'l-.1d;1, e
1·1\1·011<luzil-os ao recreio, depois du t.<•rmi11ada a. li1;ã11 ;
'.lº, a!'ompanhar os visitantes do i11stitnto, scg1111du " di;;p"st.<> 110
;u·t. 2\J, paragrapho 1mirn ;
·•V', 1·01111111mi(';1r an dirPdOI' as !';ilias """ :111111111,,s 1• s"• :i1>1ili('ar-lh1·s as pt)llas q110 aq11Plle a11t.urizar,
:;·•, cordgir <\ r11'1ri1·;1r ;1.s li•:•.ll'S q110 os al1111111lls 1·11pia1'1•111 1•111
"' \11 s "adornos ;
li", pcr11llifar 11os do1·111itori"' d"s al1111111os, 1·111 lllg;1r r1•,;1•1·1 :1.i,.,
11·Li11do pela 111or;J.!idad1\, ordP111 1• ass1•io, ll i11l"1rn1:u1d11 i11111Jl'ili:il:i
1111·11!1\ o dir•·•·f,,1· de q11:tlq111·r l':ilt:i. qu•· l101111•r;
~",presidi!· "" n·ld•:1-1••s, 111a11l.1·11d" 11l'll:is tnd:1 ;i ""'J,·111" 1"·-Jll'Íf1>;
Hº, a•·ompa11hal' os ;1111111110-;; nas hor;1s de l't'tT1'i" ,. 11"' p;1s,1•i1«,
11111wa os duixando 1\11lrcµ;111•s a si n11•s1110;;, ,. pr.. 1·11r:ir sc11qir•· 1·1111·1·fr•l-ns com nhjcctos e ai:l0,; q11<; 1·111won-;1111 p:tJ';t " s1·11 d1•>1·111ool1i1111•1ito physk" 1\ i11tcllecl.11al;
!1º, assisti1· ao f.:~ 1 rvi(:o das 1illi1·i11a~, p;11·;1 nlil'iµ.;11· llS ;f,1111111()..: :1
/';1z1•i o que lht•s túr dt'll'l'lllirrad", 1nit.a11d11, JH11'<!111, 'Ili'' s1•j;1111 111:1 I
·(1>, aSSÍSLil'

ra I ad1)s nu l'nl't:ado~ ;•~ :--;cr\·i(:o~ sup1-riore.~ i'ts s11a~ l'nn:a~ :
lll, l'lllJH'l'!!':ll' a ll!:1in1· vigil:i1wia 11;1 l'"li1·ia do 1•,f;illl'li•1·i1111·11f.,"
11:'ío 1:1111sent.ir, a prl'i1•\l11 :ilg11111, q111· "' al111111111s st\ a/';1C"l•·1•1 "'' ;cl'llJ"'
d1J;; 1'<1111pa11h0iros ;
j 1, .'1il1sfil11il'
"' 1·1·s111••·li111s Jll'lll'1·s;;11rcs 1•111 "'11.; i11q .. 1di11w11f.11,;.
Art. :J>L Aos l'l'jH'l.iilol'CS da,; f':1dt1i1·;is d1· li11g11:1g"·111 :11·1i1·11l:Lil:l
i11l:11111l.1c fazer a d<•111,,tiz;t<:;10 do< r1•.<p1°l'fi111s al1111111us.
Art. 3~L Quando 'itl>slitnirem os prnfnss1wcs 1•.111 s1:11s i111pcdi1111~11ln:; f.emporarins,
1'1'pl'f.itlon•s f('!';in, ;r]{:m d:1 1'1"']H'1·li1:1 gTalil'11·;11::1n, a graf.ifk;u;;io do prnfr'"ºr >11h.<til11idn.
Arl.. ·ÍO. Nu 1·n111·11rso ao logar <k profp;;so1· o rt•p1•l.id11r sr1r;'1 p1·1·forido, cm íg11aldade do l'irc111nsta111:ia;.;, P, si for w>11111:1il" pl'of,.,,or,
c1111l.;1.r;'1, para.º" effcitos da j11hila1;ão 1• ria< gr;1titi('al'l11•s ;1ddi1·in1i;11·,,
() t.1~1111111 rlc SPl'l'i1;1) COlllll l't'Jll.'f id11r_
1

º'

1:A l 'ITllLU \' I
]li'

n

.\ri.. \1. ll:11·1·r.'1
;1pn~11diz1•-.;

q111~

Plll

llFFH:l'-,AS 1·: IH>S MISJ'J»I:•;

1-;11f;l 111lii:i11a

t '1111"•.

"'

allllllll•h

li ' li

IJ 1'

ffJl'j'lll

1

'"'

f f'l ~

! '

1)'-'.

( ) 1 w 1 ; 1 I' I! ) ;

d1•-..:j~·1i;t1l11''

1wl11

ilir•·l'f.ur.
Art. '1·2. Os nw<tres das olliciuas e o d·~ gyH111astí1-:L d\'-\1•1·;10
~ pres1,ntar-sc Ilf> çstal>clecimcnto 110< dhts o lw1~as dotenninad11s c.111

13.\.j
ltot·:u·ios cspcciacs, organizados pelo diractor, e ahi pcrmancceri\o
1w 1•xm·cicio cffectivo de suas func<;õ1•s, até a hora tlcsig11ada j)<t!'a
t1·n11i11a1)io dos trabalhos e liçõ1~s.
.
Art. 43. Durante o exert:ic10 clc snas f111w1·1-H~<;, 11a aula 1' 11a"
olli<'i11as, i11c:11111be111 aos mestres, 110 qnc 11!1·-<· ft)r appl1l'a\'l'l, 11'
1111•s1nos d1)v1:rt's que ao~ Jll'Of'l'~snres (arl. :i~).
,
,
.\rt. Í·Í·. Os mestrns s:-w dirccLament1: '1il1ordinados ao t!irndor,
dl' q11e111 1111ica1neutP r(~t·cherào ord•~n', (~ t·o1n q11t•111 "º PnLe11clul';lo
1:111 r1•h1:iío a tndo quanto 1'1\r •·01wer11e11t<" ao sr•ni1:11 e ,·, di,<'ipti·11a
das l'<''l''~'··tiYas ollicinas e ;111!;1.
.\ l'I ...\.;;. Ü~ operat·io,; i11ic:iariio t' frn·111i11;11•i\o 11s l.r;i h;dh11s
dial'i•h 11as horas dcsiµ;11adas pC'lt1 dir1~1·tor, e d1•11lro cleJl;is ,,,·, ,,.
;111s1:11l:triío cl:ts ollki11as nas horas cl;1c; reft•itJ11:s.
:\rt. '1G. I111·1t1nbt\ ;111 1111·stre de gy111uasLi•·:l:
J", aLLe11<ler, 1·0111 toda a solidtud<', ,·l, ol1serrai:1·11!s t'. 1·"11sl']li11-i do
di1·1'«for 1: cio 11H•di<'11, relafiva1ne11t.1: aos uxt'1Ti•·ios g) 11111asl.it·11s;
·~·', dar pari.o ao dir<'do!', para S<'l' 111nido 11 11wdit·11, si 1·1:1·u11!11'1·1·r q111: ;tlµ;11111 a.111111110 n;l11 púde s11pp1Jrtar '"' <'\t'1«·i"i'"·
,.\ri.. íi. /1w111111ir) ª"' llll''i.n:s das 0Jlici11a·<
.1", t!isfrillllil' "' i.!'ali;1]hns tlt) :11T«1nl11 co111 ;1s l't11'«as 1: :qilid111•s
""' ;tl1111111t1s, e n:lal' para que 1•sf1•.s 11;tn .si: di.s11·aia111, l\l'lll "'lrag111·111 1>> 11hjr:l'f.t1,; ele q1w se 11tiliza.1·1·m ;
~", ter 11 111ai111· «11it!atlo 1:111 <Jll<' "" al111111111s 11a11 '" 1111't·11tl;1111
1·1«·ipl'll«a1111•11f1:, 11u111 s1:ja1n yi .. :in1;1s e[., d1·s:1slr1•s;
:1•9 11;-i11 pun11it1.ir 1p11: us alt11111111s "" n•·•·.ifpc111, 11a olli«i11:1, c111n
f1«1li;J!IJ11s 1»lr;111l!11s, 111:m qnr: dlt•la rf'fin~111 11li.i•'<:l11 ;J!;.;·11111;
'1", n~lirar tl11 t11li1·i11;1 '' c11ln~1~;11· :t11 l'•'J>«lid11r 11111• 1•,li11;í. l'I'« ..
'•·1111•., 11111·a l1•1a1· :'1. pr1•,:1•11r;a. tlt1 dir1•1·i11J', 11 11!111111111 q1w 11;111 q11i1.1·1·
l l'alr111l1ar 1111 q111· llw d1»'<1lic1kct't' ;
:i", 1';1zt'I', <'Ili [t'lllJHI ilJIJH>l'LllllCI, 1) pedido tl11s 11lijl't'lllS lll'l'l'''"l'i11s
:'1 1rJli1·i11a, t!1• ar6>1'1!11 1·t1111 o dispo:-;l.11 1111 ;1rl. !d ;

r,·i,

dar

saliida

an~ ~lt'll·fac-tos. 1·0111

d1•l·l;1r;H·;H1

1li1-.:

.... 1·11.-..:

\;lliH'('."i

<' 11111111•s t!11s prnpricta rios 1·1•spc1·tiY11:; ;
·
'7", y('[ar peL1. c:o11,ena1Jt0 du-.; 11tc11silios 1L1< 11Jli«i11;1s ,, Jl<'ilir ;10
dil'r'1·tor o qtH) 1'1)!' predsn para " ap1•rl'i·i1:11a1111:11I" d11s fr;ti1;1l1111s e
1«·1111t1mia tlt1s tli11ht•irt1s p11lili!'os.
_\ri. 'Í·R. 0~ lllCSll'e:--: :-:c1·;lo n~-.;ptlll"il\t'il"i p1~lo-.;

\;lf11rt1-.:

li1«:11111111111ici11;1 1: s11jPif.t1s ;'1. 1111tl!a d1• 11111 ;1 q11af1«1 di;is d«

p1·l;1-.. i11fra1·1J11•s ilP:-;Ln r1

g11L.t11H·11fn .

qrn~

fl. .\Í'-'-

lr;ilrall10

1

.\ri. ·í'.1. N1.•1tlu1111 lrahal111) ·"•: f';1r:'1 li<IS 11lli1·i11a' c.r'lll ""'"l'Í/ii.1'1111
rl11 di1·, .. ·llll' ·~ S<'lll q111: s1•ja t)SCl'ipt111'atl11 .
.\1·t .. !ili. ;\ps artc:l'at'ln-; cl;1s otn«i11.is, d«p11is d1· J'l'PlllP1""'• os
1111:,tl'<'' da1·;!11 11111 pre1.:o, ele 1·1111fii1'111ida.d1· 1'0111" t;1Ji,.]Ll 111·ga11i:é;i.da
]'«111 din'<·l1JI', q111: a poded. <1!11•1'al', q11a11d11 j1ilg111' 1·111111·11i1•1!11: ;111<
1111"1'1'"1's ela l'a:t.<'lliia pnhli«a.
:\ri. :;1. 0.s arf.<'i'a«f11,; 11;!0 ';ll1iri10 d;1s 11fli«i11as sdn 111ua,.110(;1.,
d;i 1111;il 1·011sf.1• o Jll'Cn>" o 1101111\ cio ;tl111111111 qll<' 11-; 'ti1t'l' 1'1•il.n_ l•:st;i
1111111 si'1':'1 as<iµ;11;1da pelo 1111•sfn: ,, !"''" al111111111 1: ;11·r1ti1«11Li p;ira
t't111l'i•1'l'1lf'i;t llll fi111 d11 llWZ.
:\1·t. a~.
a\'t1:fadn,;, q111: 11;1.11 !'111·1·111 l'1'1'ia111;1d11s d1)1Ji 1·11 de
~1•i-: ltl!'Z<'.>, sm·iio Vt)11clid11,; pal'a inde11111iza1J10 tia 11111l1·ri;i J\l'ima. 1;
l'l:l.1~li1ii1:1lt> .ios ali11111111s que"' h11uVt~n·111 prcp;1rad11.

º'

f 3{~
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Al't. :;:i. A acqubk'.ão do material pa!'a n 'c1·\ii:o da.; nlllt-i11as
scr{1 feita. á dst,t de pedidos impre1ssos <'xtsahidm do liuo d<) Lil;lo,
onde lica!'ão registradas Jlfll' ext<'n.;o
qualidade,; e q:ian!idadc" do."
ohjecto.;.
1º, pstes pc1lido.-, ª"signados pl'!o ilH''il'1' da 11fli1·i11a, "··r:w apl'l'~·.~11tados ao dirC<'tOI', p·1 r;1 a11t.ol'iza r ;1 1·01111\l·a :
:!", <·ompradns o-; ohjcf'to,;, 11 1111~.-tn~ da ofti<·i11a. di•Jll>Í" d1• l'•>llf11r·il-os, passar;'1 rc1·ib'l 1w 1«•1·so da 1·011la 011 do p1'<lid11 1• a--i!!llal';'1 n
taião de onde t.in•t' sido cxtrahiclo o 1111•si110 1·<1eihu :
:lº,, as 1·011la.; 011 pedido.; do.' ohj('<'/,q,; r1·1·pl1ido~ 1i;1, otli1·i11a'
st•rüo lirnr,adas prn· Pxfc11,;o 110 li1To dt• co11ta 1·nr1·p11tP:
-íº, no fi111 do 1111•7. o 11rn"lr<• da n1Jic-i11a ap1·l',;P11tarú 11111 h;il;1111·etc da 111atl'ria prima q11e 1inir ,;obrado.
_\1·1. ~j Í·. ( )~ JIH~:'l l't'.':' '<~r;lo a 11xiliatlq~ pPlu...; ;1 lu111no:-: np< l'at'io..;;
q11P. maior a111'<>Yl'ita1111•11lo n•vl.'!an•111. Jle11trc r•lt'.", o q111· 1i11'I'
111ab id1meidad<' moral e pr11fb,;io11al '"h.•1it11irú o 11H1,-t.1'1) 1·111 .'1'11"
in1p:·din1e11to,; !<'lll]Hll'<ll'io", IP11do dir1~ifo à gratifka1J111 do 1•111pn·~o
do quarto dia 1•111 dia11lt', ,;i o i111pedi1nc•11to (':\<'t•d<1r d1'. ln'" dia"
l:Ol l'l'C'll ti1·1 >S.
\a falta de ali1111110 11e'"ª"' eo11di1J•l',, o direcfol' 11011H'ar;'1 \>'''"ºª
ido1H~a para ~11hstit11ir n 11u•stre .
.\ri. !J:i . .-\!1~111 dos 111a(1•ri:11•,; 111•1•cs;:arius, ha.\l'l'Ú cn1 1>;1da
1111ici11a :

ª'

1

1", 11111 lhT11 de - e111r;ul;i 1'. rnltida - e111 q111· ,;1•1·;10 1111•11ci1111ados os traliallto...: ti<'\q111• fl'lf' c1wa1T<•g.1da a 111lit'i11a. 11 di;t 1·111 qw·
1•11(ra1'<•111 para 1:lla 1~ ;1q11l'li•) 1•111 q111• 1'01\•111 e11tn'_'!:llt'' ;111 din•1·101-.
1•,:pcd\1ca11do-sc 11p.;,;e li1T•1 ;1 q11a.11tidad1• t' q11alidad1·. ""' lr;ili;dlt"":
:!'', lllll li\ l'O
t'"lW('ifieadan1enH

t 1 lll CJllP ~·~1·;io llll 1 l1t'io11;1do~,
111a!l'J'iae~ pe1teuce11t< 1 ~ ;'i ol1ici11i1, lêl''~

dP --- ill\Plllal'ÍO
1

,

todo~

n~

como: 111ohilia,:, 111;i('hi11a,;, appan'lilll", 111allwia pl'illl<i, 1•11·.
l'ara;.\Tapho 1111ic11. E-:p,; li1 l'll" '''l':-10 r11l11·i .. :ul11,.; 1wh di1·1•"l"1'
t\ t'."l'.l'Í[ll.lll'<tdos ]Wlo :!" l~"l'l'Ífll lll'<11'i11, d1~ ;11Tú!'d1> 1·0111
·'" 1111!;1, i'"l'IH~t·i1 la~ JH~lo...; 111i~-.:11·(~...; .

..\rt. :;1;. Us 111cstn:s e o d1111rad111' dun•111 1•11.-i11ar a ;11·11· 011 1)
ollkio a ,;eu ('argo e111 lodos º" s1•11,; det:ilhcs, dt• 111q:Jo q 111~ "'
al1111111os tiq11e111 haliilitado" a ev•r1·••l-11,.: 11ào :;Ú 110 i11,tit11lo. cn11J11
for a d elle.

f:Al'ITliLO \'Jl
nos

ALU.\l'íllS

:\rf. :;;. I),.; :1)11111110" Sül'iíO it:f1~1'llOS 1111 l'.\f()J'IJlh, li.; Jlf'Ílll•'Íl'll"
11;õ1J cxecd1•1·i10 1lt: :;o 1• s<' dhidir;io c111 1'<11111·iln1i11tus n !!r<11111111": "'
t•xú·r111h ,.:eriío f;i11to" q11a11fl).; <·0111['1)1'1<11' o <'slaht'lt•f'itlll)t.llo .
.\Tt. ti8. {), al11111110" <'011trili11i11Les i11t.1•1·11os p;tµ;ar;"111 11111;1 JH'11.<111
a111111;d du füJOS po1· ·'''lll<'"trn adi:i11t.:1d11 t~ 11111a j11i;i d1• :,>1111~: ""

l'\f.e1·110.-.: 11n1a p(•11:-;no d1 1.

:!í·OS

;11111uat~', t:11nl11.~111

por

,,~1111 1 -..l r1~

ildi-

a 11t;t<ln .
.\ri... :; 11. Ao' ali1111110• i11f.1~1·1ws grat.11it11.; o i11-ti111tn fi>l'fl'.'1'1•1·(1.
\'<~sl11a1·to l' c;ll1:ado <'a lrnfo.-< sw;1e11lo, t.rafa1111.•11to llll'dico e "" livro•
e i11<;tr11111e1lto" 11eces-,ario,.; ao r11si110.

A1·t.. 6J1;'Y) &oyer,11opodeJ!à1màü<faF-.,.t11111ml' c"111" '" mi,,i11sLa:>
:.;1·;tt11i1"·' atf. .fO alumuo.;;,. pr11vadame11t.~.iJ)f>\1:'1••;. 1.;,,,. ',,,,. ~er;i.
1·,,111·1·did11 d1! ]ll'Pfer1·1l<'ia ~· 1•,.:10~ 11··pll:ío!'l'\i1' 1><1" ,. 111~1 .. ; :l'', ª'~
orpllã11" dn p:u~; :~'·, ao:-1 fil111)~ <11 fr1111Tit>11.1/'i11-.. 11•1lr•1 11i,, 4·1'j" t1'l1..
Ili iJ Íi;J !'!'~.
• "
.\1·!. 1;1. n, al1111111>h 111;1111i>11>> p1•I"' F-'(;i,I"' '"l·''' ,.,, 1-i1k1·;àos
1
,

{'!IJltl'jl111i1111•--

e

:-.i!~l'fll)

J'<'l'/l.l1í<lll~

;'1

\j,1,1

!I~ l '1jl:i,j(
1

g;1 >\ t 1 1'i li 1:-; .

;-1

.\t•\. 1.. 2 . .\ ;1.JJ11j;;,~o Ili> \il<l.Í(li(il til'}l•'ild"i'i I ,1'
:lhti'11'1>. 1111•ili;111t1• i11li>l'lll:t•;:111 d() ilil'>'l'\.111'.
0

11

1J.,,;

•
4

'{'..;lH'Ctiv1>S..,

.ti<"•' li ;llJIO

do·,

A1·t. r,:i. o p1't'l<'111ln11~1· tl1'\'!'l': 1 j1111l:1r "" '"'q111: ·i1111•1111.
0

I", 1·1·1·tid;-1n
l" "11 llll'i :

"11

j11,t.ili1-:11'il1> d1• iilndl' ''IJH'l'Í"l' ;1 111111· '" . t'1>.rio1· a

:l", ;1tl•·~'..11l1> 111etli!'o, do cptal 1"111,11• 111H•
d1·< 1r11i11 ;1s fal't1ltlades i1tu11t.a"s;

não

:11 lí~~lado dn \·ar<·i11a.,:;1n 011 l'd' ;1c1·i11;u:;111;
í". ;1t(1\.-;Ltdo 111Pdieo pnlo ttllnl ]ll't>\'!' 11fw ,;offi"'I' de
co11Ltgio'"' 1111 ~n11lc'slia 1'111·011i"a <' i11 .. 11r<1i<'l q11t• 11 i11.po-,il te para
<1' tl':i IJ;il llo' <''Cola t'<'>.
1·:111 "'1'º dl' d111ida, 11 dir1·c1ur pt111•r;'1 1>11\it· 11 1·;111•1·1'1' 11111wdi1:0
tio l11.,lil11\1J Íll'f'l'l'il do 1•s1i1do ili• s:i11d11 do jJl'<'i1•111lt•111' ;'1 ;·d 11i>s;io_
l'ara~rapl10 1111i1'<>. U..; 1·a11diila10,. ;'t ;1d111i,;são é!T:1\11it;t .le.n~rào
\H'<>\ar; ;ili"m dos 1·pq11isitos do a1·1. 1;:1," nstad" "" p1d11'<'z; te seus
paP.s, p1'1· 1111•io d11 ;11.!u.,tado p:1 ..;'i1do pr•l;t a11to1·irl;1d1· ·lo !11~ ;1 ('I onde
ti11,n'lll d1m1i1·ilio .
.\ri .. 1"í. O s11t'<lo-m11do pro!'ed1'1il.1• dos E-;t.;1d1J' '''ll'.i l'i't"l'.i;.lllO <Í.
1·1hia d1• q111•111 o tiv1ll' r<>.1111•\t.ido pa1·;1 o lustil.11111, si "" Yl'J'iJ"· u· que
,;11fft'1'. 11101C'.'ti;1 ('.l)ll(ag-i11<;1 (\ illl'lll'il\1''• 011 lftlli ;i '"li'dll··Jllllii1'/. 1 'Slntiú ., ..
i'aC'lildarll's llH'.llUH'S.
. .
.\rt.. 1;;;. S1l1'.i.o ex•:l11ido.; do Jn.;til.ui11 '" :1!1111111"' 'I'' · fon•m
acorn111ellido.s dn a!i1111ari\.r> 111e11ial, d<' i11t!Jt•t·ilidadt· 1111 dt• 1,11 llq11er
moll'stia. l.ra 11,.;111issil(1l 011 i1u:11raYd, lic111 1't>1llO o.s i111·u1·1·i,l!;i\'l'i:-.
,\ri. '"I\. Entre os al11nrnos 1·011tril111i111u,; e º' '.ffatn;v_-; não
h.av('r;'1 ;i lllOIH>l' disl i11r1:ão, g-osando todo', tlt>11l.1'l1 do 1•s· ;t ielrci1ncn1 n, das 111r~ruas Yan~ ag\~11s P 1't)g;a lia.~.
,\r:. n~. ().-; al11m11os qnc 1'<>lllpl<>t.aJ'1•111 ,;1•i,; a1111os i[l) u-;\ tola 110
I11stitllto set•;io l'\('}11ido,;, ai11d;1 q11n não ü»nlmm \1•1'11Ji11ad11 > 1.1. r~du
ca1·ão lit.t<•raria.
,,
' O (;.OVl't'llo, 011viwlo o r!it·,~rl.ol', potle1•;'1. faznr· (~xcnpção .:i --esta
l'('.gra, proroga 11do até tlon.-; a 1111os a 1•,;tada do ;t.l111n110 nu 1~-tabc-·
lt•citnPlltO :
·/!;
1", pnt'il. o,; qtw estir~rrmt 11as t.;oudi1:1-1e.' d1• \'n111p!Ptat' ,;11.1 edvca1}w deu! ro da prorogac;fto ;
:l", p;tra os e011tl'ilrni11tns qn1: o r1'qtt1~re1·1•111 .
:1°, para o,; que fm'<1111 halJeis lia oílki11a cm q·11: tr;1lial11a1·l'llt.
.\rt. 08. O al11rn110 admilti<lo ;'1 rnal ril'1tla 1111c: i1;-tt1 '" mp<t·
rnr'\'r 1le11ti'o dn 1io dias, 1·011t;1dos tia ti 11a tio a1·i .. 1>, 11;-,11 ser't mais
t'C!'eliidn .

3

11

,

ª'

.\rt. li!I. Os alnrnno,; estão s11jeito• ús pl'U<t~ :;eg11i11tes:

1",' a.rlmoe~tacão;
~", 1·eprehe11são ; '
Poder E""cutivo -1911 /Vnl.
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3•, privação do recreio ou da sahida, com ou sem tarufa
4", reclusã.o ;
5'', exclusão dn lustituto.
~ 1. 0 Todas t•stas penas, excepto :t ultima, podel':io ~e1· i111po~l.as,
JHli' faltas comnrnttidas no cstahelecimeuto e ,;egu11cl11 :1 gl'al'idad1:
dcllas, pelo dirPctor e ajuizo delle. .
§ 2. 0 Os professores pmlerão impô1· aos alnmnus, pur falia,.; cummettidas durante as lições e os exercícios, as duas Jlrirnl'iras peuas,
devl'11do levar ao conhecimento elo clirector as faltas que reclamarem
maior puni1;ão.
§ 3.º A peu:i.de exdt1sfw scd, applicada pelo l\Iinislni, rncdi:111l1:
reqnisi<;ão motivada do director.
Art. 70. Aos alnmnos gratuitos que tiverem terminado :t mlncação e não forem aproveitados ua,~.:OHicinas o l.ioverr111 da.ri o d1,<ti110
que julgar mais c;onvl·tiientc.
r·
Os que não acceita.rem o destino cla~lo pulo 1;1Jverno, ou os que
não o tomanJm pm· si 011 por seus parentes un proll;c!orcs, ser;'10
obrig-ados a rleixai· o cstahelccimeu!o dentro dus quinze dias sq;11intl·.s
ttn rnn que compl1:U.tl't\lll a idade de 18 attnos, 011 lúr jnlgad:i 1·1111d11ida
a sua cduca<'.ãu.
Art. 71 '. O <liructor <'11viará eo1tt anteccde111·ia m:c1issaria. :Los
presideu!.cs ou gov1:mador,•s dos Est.<Hkis, que tiverem al1111rn1Js 1H>
lnstit.uto, 11111a rel:u;~.o 11omi11al dos que devem duíxar o c;,;t~1 lid1•1·.imcnl.o p01· tc1·e111 1:11ttduido SLt:t ednc:u;ão, ou po1· q11al'l11<}': 1111trn

moli"v.

l'aragraph11 1111i1·0. Si o; presidentes ou governadores 11iio lize1'1J1ll
niti1·;tr os al11m11os d.'1ttro do prazo de tre~ mezes d1•pois da 1·ommu11ic:u:rv1 qnc lhes tiver sid1'i l'dta, •> fluvertto podcr:'t d;u· aos m1·s11ws
alumttos o dl'sti110 que j11lga1· cmt\"C1tie11tc ou fawl-o~ rcgress;i 1· par:1
os seu~ Es! ad<is, ú cw;la dcst.''-'.
Art. 72. u~ al11m1ws s•'> ll'"l!·1·;1o rnerJber visitas 1\1\ sens pal's 011
1lc quem s1ms veze,; Jizp1·, ou dt\ pe,;so:ts d1· \ id anw11t1\ ;1 u l.11ri1;u las,
com prévia licett1;<t do dil'ect.,1·.
l'aragrnpho uuirn. E-tas visit:is si'> tcr~o logar 11os dumi11g11s P dia~
fot•iadn.~, nas horas de rcen\io e Plll sala destinada parn !111:11 tol'io.
At•L. n. l>11r;\11lu a~ f6J'i<ts p llOS elias feriados pnclcrflo os alnmno~, com li1·mH;.a do dirc~ctor, ir para as i;asas de seus paes, l11fon:.',
corresponthm tcs 011 prn l L•ctorns.
i':u·ag1·apho 1111i1'.n. Esta liccn<;:t sú ~et':'L cmwudida """ a conclic;;1o
de sei· o al11m110 rccehido á. po1·t.a do l11stil.11to puq1csso:t de confia11c;a
que haja de eonduúl-o t\ se olJrigue a 1·econduzil-o até a;; llÍl.u horas
!Oda manhã do primdrn dia util.
l
'l\Jdo aquulle que 11ão satislizm· C!Sta disppsiçfw fiüa1·:'L privado de
sabjr
nós dousl mczes sog11i11l1:s.
,,

CAPlTULO VIII
l>OS EX,\MES E

l't:Emos

At"I.. 7'-. No dia inunedi:tl.o ao do 1•11rn1-ra111c11to elas aula~ 110meará. o directof' as cnnunissões examittaclor,'ls, e tlO dia seguitttc
começarão os Pxames, do modo e da fúrma qu<.) fôr determinado
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pelo dircct.or, de accôrdo com os professores, em i11strue</•t'" espef'i;ws.
Arf.. 7;;. A qualifica<;ão do jnlgame11to ;.;1• farA du >'<'g11i11te modo:
1", sc1«t 1'.011siderado 1·epruvado o alumuo qw· 11ã11 ti\1·1· a maioria do.,
votos l';nu1·aveis; 2°, ser[t app1·0•.-ado pleuame11t.c o qnu, t1~ndo obtido
u11:rnin1ida1lP 1fo votos fa1·01·a1l'is, obtiver ignal r1•sultadu 1•m St~g111Hla
111L:11;ão, a que inunediatame11tu s1• procedcr<Í; :1°, ser:t approvado

1>.om dis1 incÇi.u" que fúr proposto pur algnm dos Jll<)tn\l1·us d;t <'.l>lll111issfi.o julgadnr:t e em 111Jv:t 1·ot:u:fi.u alt:am:al' lnilu;; 11.'< voto,.; fa1or;111•i.'<. Nos outros (':1sos de j11!µ,«m11~11to 1J :.du111110 1urá a 110!.a d1)
;1ppro1«1clo simplesuwute. !l:t.\l.'l':Í., na appro1aç~o ~implff', us gr:'1.os de
1 :t !i, 1'. ll:t p!Pna l!S de (j a 1), í!LIC O'('l'VirflO para i11di1·:il', em c:<c:il:l
:lSt'éll1.knt1 ~, o mercci111e11to da' provas .
.\' approva•:ão 1·orn tli,.;li1ll'.Çfi.o co1Te~po1Hlerá u g!':'w !O. A rl(•t1•1·111i11:11;;10 dr' gr:Í1> sc•rá uhj!'.cfo de 11111a nova vota!;ão.
,\ri .. 7\\. llav1)l'<Í. q11aí1·0 1n·cmio,; <l dist1·ilrnir pelos al111u111>' q!lc
111:1.i.; ·'''· distinguirem: lll('dalhas de onro, d1\ prata e dt! lir1m;:1',
1• li\ 1·n.; :1pL'U['l'iado.-;, 1·icamenle t>.11catlt'.I'llad11;; .
.\ri .. 17. Q11a11d11 hourn1· p1·cmios :t t'onferfr, :t distrilJJti1/10
,,.1·;'1. ldl.:t cm sessão publk;t '" solenme, que se realizar:1. ""'' :1. prc;;i1lwll'.i« do l\1iuistro, 110 dia e hora. pin· cllc design;tdos.
A rt.. 7~. As férias comcçarfi.o t!Ppois dos üxa111es e t 1.m11i11ar;i o ll<J primeiro dia de m:11·c11, 1·11111e1:11ndo as aulas 110 dia 2.

CAPITULO IX

.\1'1.. 1n. llaver:'1 1J1> Instituto uma c11fc1·mai-i:1., q11n li1·a1·;í :t
1·;1rg11 d11 mcdit'o do u.,lalwk'.ciJ11c11to, suli asna. i1111111·di:1.l:t :1d111i11i-olr:1do u tisc:tli;:at";io.
.
,\ l'I.. Kú. Os 'rne1lic;m1c11to.~ pres<Tipí.os puln medico ;i pesso:ls

q11t" f.f'Clll direito a 1t'<ttamcn1o no lnstitllío sc1·flo f11l'J1l't'Ídos por
co11l:t do estahd<)í'Íllll'.llto.
AI'!.. Kl. E' der1•r do mcdil'u:

l", prestar os soccmTos de sua prntiss;"u;

Ulll[ll'ügados i11LCI'l1US;

ªº' al11m1rn:o;

<' aos

ª'

2º, comparecer todo.' os ilia,: '110 <!SL<tlll'!l.'t'inwnt.o e t.11das
vezes qllc fúr chamado;
:lº, 1>.xaminar o estado de saude dos candid;1tos :í :ulmb~fui,
si~mpn~ qnn e~St'. cxamn lhe fúr requisitado pelo tlirer:í.or;
'"" Yi-<ilat· todos os dias os doentes, e t.a11tas vezt'." em ntd;t · di\!:,..
quantas,, exigir a grn1idade <h nwlostia;
'i", 1>.\a.mi11al', srnnpt·e q11n lhe fúr 1·eq11isitado pelo dire..tor, os
ge11t'l'O" alimu11tici11s ti•1·111'.cidos ao Jm;f.iL11lo e d:tt· :i sua' 11pi11i:io
r1111da111i:utada sobre a q11alidarlc <lP.lles;
1•m ca:;o d1>. molcsti:t grav1'. :ni.qr o di1·1)clor par~. q11e
1\st.t>. 1·01h1111miqll(-, ;'1 familia do do1'.11!1', ou a q11cm ,;11a' 11"'''·' li:-:1·~·;
~", p:il'í.icip:u· ao dircdm· qualquer i11dit•i11 de moil'~lia «11t1!agio,-;~ 11111? se manife>tar em iwlil'iduo p0rteucuutc ao h1st itulo, ind ic;imlo 11 meio de· re<tli:rnr-Je immcmaro e clllr:azme11tc sua separar;fli> ;

'"º,
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8", d;u· part.e ao tlirecf.or· das falf;is q1H' na 1·111<•1·111a1·ia 1·111nrnefl.c:rc111 o~ doentes, cul'ernwirn e sel'Yt'.nfe,;; da,; quo) "l' d•:l'l'lll 110
fornecimento e pn~pa ro dos mcdit·amcntos e das d icta s, a ,,j 111 <'01tu1
de 1oclas as o<:eun·erH'ias que interessem o sen i•;•i lllt'di<·o t: ad111iuisf.r<1 tivo, prnpoudo a.; nwdirlas 11er:cssarias;
!)", l'azer do se11 propl'in p1111ho e as,;Íl-\'ll<ll' o 1·ect~il 11ario d11s
mcdicamc11t.os q1Hi 1n·escn•\e1· e consignar, 1•111 li1r•1 ''"l'fwial, 11
diag·nos!il'o dos ('a.sos oecorridos 110 senio:o, 0:0111 dt -«Tip•:i111 da
marcha da. 11111les1ia, trat;u1w11lo i11slitnido, <>te. ;
10, apn•,;1•11:a1· ao dire1:lor, 1111 fi111 de 1·ada ;111111l, 111n r"1<1 lorio
C'i n·11mst.a1wia1lo. d1l St'n·io;.o c;a11il a rio ,. 11m 1na ppa. 1·,.;I a 1i.-.:J i"" p;1 t l111login1 rios do1~n'l1_:,; l.ra:ados d11ra11t.1' 11 a111111:
11, l'l)q11i-.:itar do dirno·lor, ,;t•111prc q111•. j11ll-\'<LI' 111•1't"'"'"'i11, a
con111ca1;ão <k 011tr11,; fal'L1liat.i1os, para 1·u111 l'll<> t'<111ii·1·1•1wia1· s11l1rc
1·a.-.:o-; graV('S 1111 dilliccis;
12, JH'11pt'1r a.n dire<'l.or, <'111 l1:111po d1: cpidt•n1i;1, ;1" 1111:di1l;1s qtH:
<)Jt1.eudl~1· l'011re11iu11(1:s para ]H'1•1c11i1· a sua prnp;1ga1Jí1> 110 1•c-l.;1.li1~
lc<·i11w11!.o.
Art. 8J. Si as l'a111ilias dos alnnrnos ou do:; c111pl'Uµ:ado..; d11e11l.1·s
prcl'cri1·cm que seja.li! dll-s 1ratados pur ontrn fac11lt<tl.Ílo, q111: 11ão
o do i11.,t.it.11ln, t'll!'l'l'l'<l.o por ,;11a 1:1111La a.-: deo.:pczas d1> l rala111c11(0
medico.
0

Art.

~n.

O euf1'r11wiro tem p11r ohriga<;iio :

1°, arompa11har o 11wdit.:o 11as visitas diarias aos doe117'·" :
2", cx1·1:11ta1· as prcs1TiJH:<1es do lll<'<lico, não s1'1 uo 'JLll: diz r1::<p1:i!n
aos 111edi1·amc11t.oo.: e !'<)gi111cu alitncul.ar dos doc11tc<, t•o11L11 ;'1 h,1,d1:11t'
e ;1dmi11istra1:~0 da <'ltl'"nn;u·ia ;
:i
velar pd11 as,eio t: lioa onl1•rn da rn11'cn11ari;1 ;
r

0

,

Í·º, fazl~t· e a;-;~ip;11a1· o~
Jltit·p...:sal'io~ ú e11fe1·n1(u·ia,
1

pedido:-: de (lietas <~ d1 fodtH 11...; 1111-11:--:ilin...:
pedido;-; q11(
d<'}H1i:-:. d(~ 1'1il1ri1·ad11-.; [H'l11
1

1

,

111edi<·o, s1:rf10 1:11tn•g1ics ao dir1·1·tor;
0
:; ,
partieipat· ao uwdi1·0 as falias q111• ltoll\<'I' 1;11110 d;1 parl.l:
dos dom1tcs 1·omo do <Jlll~ 1'1'1!' rl'!at.ir11 aos llll'di1·a1111:11loc< 1• di1•Jas
e ht~rn a:--::-:i1n t1Hla~ a...: Ol't'.lll'J'CJl('i;1:--: (iue i1Jlen· ....:~arc111 ao :--:c1·\ i1~11 da.
e1tft'rmaria:
li", ao.:sislÍI', Inda-; ;1s 111:111it;I.~. an ha11ho dos al111111111~, p1·01 iil1·11ciamlo ~ol1rn ª'roupa., r·uUto 111ilizada~:
iº, l'.011s1•rr~r ('III ord1:111 a phar111;1eia l' e111 pl'rl'1•il11 1•,l;11i.11 ok
li111pcza º' i11sl.r1111ie11ll)S e \;•sill1ame.
Art .. 8L n rngi1111~u alinwntar di1s do1•111<'s ,, . r;'1 r1·1-\'11lado pi)!'
11ma ta li()] la dt~ di,.ta,;, º"b'ª 11izada pe[1) medico e a ppro1<tda pdu
dircctnr.

CAPITULO X
J)()

A1't. 8:;. Ao

,\Gl·~:'i'J'E-Tlll·:-.:01,i:Emo

agt~ntc-ihest1111'<~iro

E IJEMAIS E\ll'fiEG

\llllS

iucu11ÜH' :

1°, receber tio Theso111·0 <~ dos partieul:u·cs as qna11ti;1." d1•s-1itiadas ao ,;~rvi1;0 e a importaHtia dos art.el'aet.11s das Í>flici11a-.: e
t'el·olhcl-as, 110 nl<'StlltJ dia, á caixa t:o I11stit(1to ;

{34()
2º, faznt• :wcp1isi<),o dos gn11<'l'º' 1H~<·«ss:1 !'ios ao co1rn~1mo <' 'scrl'ito
rlo l11stit11tu, q11a11do o <'Olllo lúr ord<·11ado pdo dit'<'<'llll':
;)", pt'<lit' pol' PS<'t·ipto as q1ta11tias pn•cisa,s pa1·a ;is d<>spezas
mi11das do dia, pagar as contas (Jlll) o dit'P('Lor onlr11al' <'. 110 11lti1110 dia do Jrll'Z,
salarios dos lll•'sl1'8,,, ofH'rar·io,,, al1111111us <~
S 'l'\'l'llfl'S, ;'r, l'isla do,; J'(',('iiJOoi Jlil,S i'O)it:lS dl) p:tga1111•11to, J'lli>l'it•;td:tS
pd<> din•<·tor·;
'1", ;rp1'<'o<r•1Jt;11· ao dil'f'd111', 1,,,dns os dias, 11111a 1101<1, das d<'sp(•zas
f1•i1as 1111 di;r ;111l1•1·1'd<•11L1• <'.do saldo e:xj,;(()111,e <'Ili <'ai\:1 :

º"

:~q' êt:->-.;iµ;11:1f'

º·"

a,11H li11·111 1 <•11di!l'i''-';

\'aliis n drn·11nH~11L11:'

q110

lh·111·1·111 dí• ...:i•t· í 1 ttt1·1_•g:11t~s

li", fa?.1·1· tod11 11 senico t'\ICn111 q1w 1111• l'úr 11rd1·11ad11 fiel"
din•<'hll';
, , IP!' ,;olr :-;11a g11a!'da 11 n:,;p1111sal1ilid:11h) ;r,; 1·:1dl'l'll<'t:1,; dt• qrn~
11':1 Ia o art.. ,18;
t-;", 1'< (·0111(11' ll'illH'11saJ1nu11to {1 t:aixa J·~1·011n111i1·:1 ;i-.; 1111r1·P11f;.1,!.!f'JI"
do·; :1111111110' '' :w Th1•su111·0 a l'Onda do <',;!al11'!P1·i111<'1ll<1 .
. \l'L ·°"1;. O 11.~(IJJl0--ll1nso11n~;1·0 {~ n·:..;port:--:;1\t1l 11;!0 :·~1'1 1)(11· Indo' o~
1111!\'l'i> 1· "".i•••·tos Jll'l'IP11f·<'11lns :w J11,;1;1111n 1·011111 JH•l:1 l'l',~11J:11·id;1d"
1

d11

:-:r'.l'\'ii:o (~!·11111J1lli1·0

11

pelo a~~eio

tndn o

1h•

1"·.-f;tlJ1•le1·i11J( 1 t1f11.

,\ 1•Jl1• dl'1<•111nl1i'din1wia111'1Jzi11JH,il'" l' 1h '"1'1•'111"'·
,\rt. N/. 1\111 sua-; l';ill:rs li i111p<'di111l'1ll•"· -;1·1·;'1 11 .1~1·111e-llt"'"ll
l'l'il'l! ,,11l1-:lil11id11 pelo 1" <~>1·1·ip'111·:11'i<1.
\rt .•~N. Os Psc1·ipt111'arins d<'l'<'r:-1" ('l)lllfl:ll'('<'l'I' :111 f11,;Ji1ut11 todos
º' di:rs 1111•1', ;'1s 10 h"r;1s da 111:i11l1J, <' 11_;111 '" JH11i1•r:w 1·1·1i1-;1r :ll~l's

da"

::

ll1lf'il'

d;1

lardc,

:-:al\o •1 111

oh.J<'('!n

til> "i 1'1•,1'1 (li'.
,\ 1<. ~!) . . \11 I" <':wript lll'a rio 1·1111lJH:I":
1º, l1•r 11111 111'dn111 <'

1ir1·1"'

i·

1·1·1·l:r ria;

o

d1•

-....:1•1'\

•j·n.

po1·

urd( 1 111

di:t a •"'<'t·ipl11r:11:;lo i/1• 111d11,; 11-:
dos oli}•('fn:-; pPr'l1 111·r•111t1:--: au :1n·l1h11 '·' .~<'-

Sl'lll)ll'l'- 1'111

i11\<'llli11·io

1

:!'', p.:.;<·1·er,·1· e n\~dsL:n· :1 <''H'J't\...;p1H11h~1wi;1:
'.'.", ZPL1 r :i hi ia 01·dt 111 <' a:-;=-'1 \i11 d11 ;11·<·1li \ '1 p """<'l'• ·r a 1·i;1:
'1' 1, 10111;11· apo11laJ11< 1 t1to~ da;-; or·<·111T1·11<'ia:--: 'l"'~ tirPl'Clll di~
1

~1.~r

1111 n•lal1Jrill d11 din•el11r ,. apn"'"lll:ll-•H a l'sl1',
!IH• 1'1J1'l'lll p1•didll>, j1111la.11do f11d11s o,; 1•,..;1·Ja1•(":i111011i<i,-;

11H~1wi1111:1il:ts

q11:r11d11

li(_~{'( ';-~ :-;;1 ,. i1).... :

ª'

:;", 1•,;1·1·ip'.111·:11', s<•p;1111iln
i11,;f1·111·i:1-H'' " modr,111,; d:1d11..; p1•i11
cli1'<'l'f<>I', i,od11..; 11s lil'l'll~, 111app;1,,, 1'01!1:1' d" p:iµ-:11111•11111 n 111al-;
p;1p6s 1·1•);11iros ;'1 1·1111taliilidadr;
c•oHj,!Ól'

1'1",

n a1·c/1ivaL·

1oda~

ª"'

J1 1 i~.

d( 1ITflf(I:--:,

J'( 1µ;1ilan1r·11lo:--:,

i11,'il1'111'<'1-,1!' l) p11rt:1ri;1s r<•latha~ a11 f11,slil11!0;
:", a,r<'11irn1· n formar i11clic·<• dl' 1oda a 1'1Jl'l't:~po11d<•1H'ia J''.'C'l'i1i.la; ..
H", ard1i1ar miu11ta.s 01·ip;i11ar,s dll <':XJl<'di1•11t<•.
:\1·1. !HI. A" '"U:tllJdo f'SC'ript11r;11·io c·otllJH'fr:
l", <'alaloµ:a1· t11d11s

º' lirru,, da

or·dP111 i a:-:-.:nío:
~", i1111•11taria1· lodos o.<
1

IJil1fiotlle1·a r 7.l'lar pnlq ,,na lioa

11lij«<'l•!S JIC'l'il'lll'l'lllt•,; :i' olli1·i11a', r011p:1ria 1• pl1ar11ia.cia ;
,,. '
:\", 1,-;1·1·ipt11ra1', dn ;i,1'1'i'1rdo com :is iiL'il'IH'1'CH•' <'. 111od1•lo' dadf,';
p1'1t1 dirl'1,~111·, '"livro,; das 11fíll'i11as, 1·1111p:1ri:t -" 111111·0:' q11:r•'''l"''I'
lj1 ''"" q111• 1'11n•11i 1·n•ad11..; 1•1'fa dil''l'l1ll'ia;
'
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4°~ tomar wdos os dias o ponto dos oporarios das olllcinas;

5°, extrahir as contas <'onentes dos trnlJ;ilhos 1"1•il.o~ na'
omcinas;
6°, substituir o 1° esc!'iptnrario em suas faltas,. i111pedin11'11to,;.
Art. 91. Ao roupeiro irH'nmhe:
1°, receber, arrecadar e co11servar <"m1venie11tunH•11tl• a~ 1·ll11pa,;
í: calçados que lhe rorem remeti.idos pda admin ist.ra1Jw ;
2°, fazer lavar'~ engommar toda roupa de 11s11 dos alumrn•s;
3°, fazm· lavar tocbt roupa que sahil' dlls d1ll'tnituri11s, r1·1dtlll'io,;,
1·ozi11ha 1) rn1ferma ria, devendo sur esta. la.vada "epa1·;u J;11tH'-:11t1: ;
4°, eseripturar o livro dn entrada n sahida. da ro11pari;i.;
5°, rec1uisiia1· (\1) dil'l'l'lor I• p1•s,;llal n 111<1h·ri;i\ Jll'1•('i~"' Jl<ll':I "
serviço a seu cargll ;
6°, anneadar e entregar ao age11tt·-tl11~s11u1·1:iro todos os obj<'cl.os
de valor qun os al11m11os ir1rnxen•m dP s11;1.' easa.s, lavra11cl•1 dbso m11
termo que e11t.ri>gará ao dire<'lor.

Art. ()2. O porteiro ter;\ por ohriga(;fto :
fº, perma11e<·nr em consta11to vigilam·ia 110 seu posto, ele oud(• ,;(',
sahirá por 01·rlern do director ou elo ageute-th1\S<>11rPi1'<> ;
2°, manter nm nnnpkto asst•in a p11rtaria, o g-ahinc,le do dirvl'f.111·
n as salas das aulas;
3°, att.ender prnmptameute ás reclama<;õPs do,; prq,(esson\s, lc·va~do-i1s, quando fl'ir p1w·iso, ao conherinrnuto do dire(·lor 011 cio
agénte-thesonroiro ;
4°, abrir e f1~char as portas do e~t.ahel1~1·i11H•1Jf.o <Í$ horns mari:<Hl;is
no regimento in t.1~rno ;
5°, tomar nota dos emp1·egados que sahir1~m d11 ""t;d1e.lel'im1~nt.o
nas horas de l.rahalho, lev;1.11do o t';ic!o <LO 1·:rnhec·i111e11to il11 dir1·1"!or;
liº, dernrnpoulwr ;1s i11c11mh"11cias, q11e llw 1'orí•111 iladn" p1·lo
di!'ectnr ou pelo agc111!'-th1•.'"llrei1·0, di:11tr" e· !i',r;1iJ,,1)"i<tlwl<:1·i11H'.11lo,
preferindo para i"" as hora~ 1\111 q11" "" ;11il:i' 11~•1 1•<tiy1'r<'111 1'111wcionando:
7°, re1:~bor 1\ di,trihuir a corru,prn11le11ci;1.
Art. ();L E' devnr dn 1h:sprn1s<'irn:

1°, fazer e ª""ig11ar, t'Oll1 a prcl'isa anil•.t·1·de11cia, '"; [H•dido,; do~
generos 11ecessarins para n consumo <~ aprescntal-lls all direl't.1)1';
2º, receber e rnufcrir uas balan1;a" 1: medidas d11 111,;lil 1110
µ;1·nm·os que viernm para a rl<'Spcnsa e dar recibo;
0
:i , entregar an cozinheiro as quantidades m•.1-.<~""ªrias para o
consumo diario, 1·1J11signarnlo-;1s 110 li\'ro pa1·:t ÍS:ill dnstiuad11, do q11al
'exíl·àhirá uma 11ofa. diaria para
p1'""''11(1•
dir1•(·111r i11d<I" ª'
:,µ,->ités; • ,
4º, 11iw rccclJ1)I' µ:e11<\l'O algum que 11D11 snja de pl'i11wir:1 q11a\idade, s.n)mwl.teiHln á rle1·i«f10 do clireí·tm· q11:ilq11ci· d111'ida q111· a('"'''
respeito se lovantl' ;
5º, apre,;t:11lar, 110 lim d11 111ez, 11m l1;da1wo .111,; µ:1•111·1'11< 1•11lrado,;
o >"ahidos da despensa ;
Gº, emprngar l.1Hla a vi~ila11l'ia C\ zi:ln p;11'<L q111:" s1•1·1inl d11
refoitorio <\ o da c11zi11ha sc~j:iru fHi11" 1·1J111 tod;1 a r1·g11[;irid;1d<\ í'
,asseio.
n

I)'

"''!'

ª"
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CAPITULO XI
DOS

CONCURSOS

ArL \H. Quanrlo houver de se prncPdl'r a r•nt1c11rs11 par~lí
do Jogar dn pr11fossor, ob'Pl'\"a-~1·-lia 11 sng11inl.1'. :
1'', o director ma11dara p11hli1·ar "dil.al ;11111111wia11d11 qun na
,;1'1·reL1 ria d11 !11sl.iL11to ,p acha alH'.t'ta a. it1s1TiJwfw, pdo prazo de
t.r1,s 1111'Z""• para 11 prnn1u:ltimP11t.o da 1':td1•i1·a v:w:a, 1• d1·1·lara11do a
11:1 t.nreza das p1·oyas <lxigidas '" as r·1111di1:llfls 1p11• 111·1·1·i>a111 p11:-s1iil'
11s 1·arnlidatos;
2", lindo o prazo rfa in~<Tip1;ãn, Sf'I'fí11 p11i>li1·ados pnla imprensa. os 11011lP:i dos cat1didatos i11scriplw; 1• 11 dia, hor;i '~ loµ;:1r ('fll
q111• dcvorit t.er r·omeço a primdra prova.
Arl. \J5. l'ara 'l'Hl se possa insernYer, dl\V('1·;'t ;q1n'.s1'11t.a1· o
r·a11did;ito don1mtlnto de snr <'idadfw lirazil1liro 110 gos11 dl' sr)llS
dil'nitus civis e p11liticos e folha corrida do .'P11 pr•H'<';Íi1111•11l.11, pas':l< f;t por a 11 l.nrida rln mm pcl.rnite.
pt'<)1•11cllinH~11to

Art.. % . Serão t1·es

a~

provas tio co11c111·so :

1.ª Prova escripta
2.ª l'rova oral ;
:Lª Prova pratica.

Os pontos para q11alq1H:r dessas provas scrã(I 1irad(I;; 110 acto.

A'~h. \17. A commissfto examinadora se r·.ompn1':'1 d1• l.r<'s prol'c!ss11r1•s, do r~st.ahekci111e11to 011 nsl1'a11lws, 11om<'ado' pP!o G<~l'1'110, <!
s<'r:'t Jll'Psidid:i JH'lo din•cl.or, o q11al, ()IJll'<'l:llll.o, 11~11 l<'r:'i \(llo no
j 11 lgatnt)ll lo.
Art.. \IH. IJ.-< <!Xa111i11adon!s ul'g:L11iza1·;lo, 1t11 dia t•111 q110 dP11'.l'C111 c1111w1:ar as pro\' as, 11s pontos, em 111111H'.l'o dn 2:;, '" q11a1'.s d<'\1w;ID al11·a11!!:er roda a inaLcrja da cadP.it·;L Plll t't1111·11r:..:o.
Al'I.. \Hl'.. No dia seg11i11t.e ao do 01werl'a111<·11t;o da i11scTiJw~o, o
di1't)<:to1· 1·e11t1Ü'Ú a r·ommis~~o <l:c1mi11adora 1: ma n:;1 r:'1. dia. para a
prin1<'ira prova, qnc dever:'t S<'t' a e;;cripta. IJ011~ dias d<'puis dnst.a
krit com«<~O a prova oral, ;í. qual '" segnirú, <'otn d1111:< dias de
i1tt.<!1·valln, a · pr11va pr<t~ir·a. Finda esta., pr1w1:d<ll'-S<'-lta ;'1 i<'il 11ra
da prnva ·~sc.ript.a.
J•:sta Jeitnra Sl!!':'t f<'ita pdo proprio r·:111dirl:tl1J, lis•·a lizada por
outro, 11;t m·<lem da inst:rip1:~.o. ~i houver 11111 s1'1 <'a11d1dalo 11111 dos
1•x:1min:ulo1·es liscalizar:'t. a l()itnra.
Art. 100. !'ara a prova l'S<.,ripta o t:a11didal.o tw·;'t t.res hol'as.
Elia Stõrá l'eit.a sobre p1111to s111·tnado r: 0111 p;1pril J'11liri<·ado pela
1·orn111isÇw examinadora'" f'ornec~do na uccasi;lo. N:lo s1>.r(t p1•.1·111~
tido ao t>.andidato r•o11s11lta.r liv1·0~ 011 notas. Na sa!a-••m <[LW SP
fizer a di!a pr1Ha si'• 1sL1r:i(1 n:--11·a11didatn:', 1~111 n11~~:1..;1Ji:-d.~1wtJ!;.S 1~ ·a
1

1·ounniss:to.

l

·

Art. 101. A prova oral •·u11si~tiriL 1•m 11111a wq111si1·~11 do po11t.o
li1·;1do ;'1 sorle e um urna arg11ir;iio, f'eita pd11s <'xa111i11;ldor1>.s.
A 1•xp11siçiít• dnver<'t d11rar lll<!ia h11r:1, t•111,.;ul:r111al1•ri;1 da. ,.ad1•ira

1•111 1·0111·11t·~n; para a aq.?,·1ii~Jio, 1·atla P\;t111i11ad111· l1~r;'1, ·!() ll'~1111to-..;.
O ptllllo t.irado par;1 a 11ro1a r"wripl:1 11<!0 <'11lrar:'1 11a 111·1;;1,pa1·a a
JH'lo\':t

<>l':t].
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Art. :1,02. O•ponto cJe,ta prova será o me;;irw para lodos os 1;a11lfüla10,, que a presta1·ão Sl'gnndo a or,km da inscrip<;fto. O prinwiro
inscl'ipto tirarú o ponlo, quo os 011lros si'> 1·rn1hn<:<)l'iín 11a. oecasiiio
opptwt11t1a. :-io (';1-;o d1~ h:tver muitos <'.a11did:tto,; P 11fw poderem todo'
- ; .-1 >f1 n1· a 1n·ova Ol'il 1 110 1nt sn1n d ia, :--:e1·iin tli\ ididn:-1
ern 111 rnias ; f';H la
1111·111a lira1·{t 11m p1111to. E,;ta JH'u\'a serú p111Jli1·;1.
Ar:. 10:l. A jH'O\:t pratica se fa.rA de a.1·,·úrdo ""'ll 1l p1·0;.!l'<lll.tt1:t
<:special organiziulo pela cnmmissful exa111i11adora.
Art. IOL T"rminada,; as p1·ovas do <·orn·11r,.;o, pr1wt•tl0r-.sc•-h;1 ;10
jt1lganw11to. A commiss;lo yotarú. dia11I<' d:1s pro\aS e·d1iliiila,; 1~
dassificar<'i JHlJ' 01"ih·m tln lll<~l'<'cimenl.n os ,·a11did;tto.-; q11t> r1•t111in~111
111aioria absol11ta d" yolos. E,;sa das,;ilic;H:;l1l .. ,•r;'1 a.prt>Sl~Jlt;ula pt~li>
tli1•et•lo1· ;10 r;m·1~1·1w, q11p 11nt1ieadt tllll dn-; (":tndiil:11os 1·la.-sili<':ul11s
1w-; dons pri11H~i1·0~ lop:ar1's. C.11l:t t11emlirn d:1 1·ommi.;,:~11 t1•r:"t o
dii·eit11 dP co11sig11:11· na 1n·m·a '"'ül'ipta. ti"' 1·a11tlida1os o ,-ett j11i1.11
stllirf~ n 1111·ril.11 da,; p1·111<1,.: ·~ ·:1 1·:1 pa1·itlad1• pr11ib-i11n;tl tl11 1·111w111·1·1Jnle.
Art. lO:i. Si 11 (;u1P1·1w 1•111(\JHl(\L" q111~ o 1:rn1e111·s11 dP\'P "''!' ;111n11llado, pur St) tl'rcm pt?tl'rido forn1alidad1·~ c~sr11ciaes, assim 11 ti<'1TP1ar<'1, dando 0-' illOli\'Oo'. () Jlt":IY.:J Jl<ll':t ;\ ins1TÍ!l<:~n tio 11111·0 1·1111<"111',.;11
1

s111·/t u11U\11 dí~ dou.~ nu·zPs.

C.\ l 'ITlJLO Xll

A1t. !Oti. Se1·;10 llllllll)<lllo:; por d1•ct·cl.o d11 G1>Verno 11 dircwlnr e
professo1·rs e, por porlari<i do !\li11ist1·0,
rrpditlm·Ps, 11 1111~di1·0,
o dentista, o ag1:nl.()-l.hcsnun•iro, n 1" 1'..'tTiptnrario, o::!" 1·scTipl 111·;11·i11
•: o mestre de g_vmuastica.
Todos os 0111.ros 1·111 pn~g<1tlos ·'" ·1·;~1P d,~ 1111111c:i<;<lo tio d ir.,1·1.111·.
Art. 107. Fiear:'t. s1~111 l'fl\'il.o a nom1·:u:~o tio CtllJH"P.!!:atl11 q1w,
1lt>utro de 11111 nwr., 11;\o l.i\·1·1· l.11111ado po-:s1• do ,.:1•11 1·argo, "''lll 11101.iro
j nstifkado.
· • A1·t. 10~. Os pt'nl(~ss1w1•s, q111• hon\'el'l'lll en111prid11 os St~11s tlev1•1·p,;
tlc modo dis1i1wto, lt:!'fto dit·i'ito ;"is gratiti1·açll('S atldit·iilll:tPS esl;1h1:l1•. dtlas no Codigo du.s i11stil 111.os ollkiéles dl: ensino.
Art. HHJ. Nas s11listil.ni1:ilPS p1·,·vi.;las Jtl'sll' l'Pg11la111e11t11, o 1•n1pregado Y•~11r1•r;"t .-;1•111pre " s1~11 ord('J1atlo e a grnt.iti1·a1:i10 tio q11e
s11bstit11ir.
Art. ·110. F,.>r<L d11 c~x1·1Ti1·io, º" p1·01'1•,s111·1·" ,,·) per1·r,1ier:i11 s:•11s

º'

n~

vcnc~i1neutos i11U~g1·a(•s 110~ ~(\g11i11t( 1 ~

.....

t·asn ..- :

1",,_<!c impt:di111c•11lll por sPniç1) p111ili('t> <' ohri~·a!o1'io pnr lt.•i;
'2°, rl}\ d~~~1·111p1·11h11 til-. ("OllllllÍSSl-ICS s1·i1•nl ilka,.: ;
"'.'i'", d11ra11l11 o JH'l'iodo tias 1t"•ri;1s.
Ar!.. J 1 l. As li1·w11;as 1·un1 11rd1•11ado por i111,.ir11 ,(> s1)r;l11 1·111tt·r·didas por mnlivo de 111olesU;1. n~o CXt"l'dL'IHio du sei~ rne1.r•s ; 111n·
oulri1 q11alqll('J' 1111iliro, ª·" li<"PllÇ<IS podl'r~" sr•r i•ntwerlid;is t:unliPm
po1· .:'eis me7.es, dcntrn dt' 11111 n11110, ma-; <·um ml'f;1du d11 11rtll'n:1do
" si o motivo fúr atlendi\cl.
Paragrapho 11ni1·0. Quando a licew;a, concedida com u pra?,<> tlP
sei" mezes e ordcqado por i11tciro, nã~ bastar, p<w prolo11.!!·a1·-s1• a
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nw!Pslia, o Governo poderá :unplial-n. por ig11al tem}i<i, roie1 mei.<tt!P.
do onlen:ido ; e, depois d<' llltl a111111, S('lll 01·dc•11ado, 11;!11 {~X<'8<kndo,
f>')J'Ólll, de d11us a111ws a snn1111a d11 1(•111p11 da p1·in1i!i1a Ji('Pflt;a ('0111
o 1las }H'o1·oga1:f•ti~ .

.·\ 1·t. 112. Os p1·of'ps,;01·t~s. rPpel idm'!'!' e 1ud11s ('' 1111 tl'Os t'ill pr..,...:
do li1slit11to, que 11i111 e,;[ivr'rrn11110 e,;tal1!'fpcin1e11l<1 (1. !1111':1 dPtt•r·111i11ada, u11 se 1·p,tirarn111 arlics dtô lii1d:1r 11 'l!t11p11 d(\ "'" 1rali:1!110,

g<~cl11:;

Íll!'Ot't'('Jll ()til

falta.

l'a1·agraphn 1111it•(1 . . \,; f;tlt.as c·11111111el.tid:1~ <'Ili 11111 ttt"Z "'' pod<!l'<io
s1•1· j11stilit':tdas p1•1·a11t<' o ilin•ct<11' ali'! " pritttl'Íl'I) dia 111.il do 1111•z
-.;1•g11i11te.

· :\rt. 1I:l. ().; p1·11f(•ss1)t'(!S, l'PJll'!.id111·es o todos 11s c•111preµ;:idos do
.''<11'\Í1;0 adl!lilliStl'a(iVO !'. f\COl1t'llli('11, 'f!IÜ faff.;lt'l'lll ;w.; S(!l!S dnl'<'l'f'S
utt t'lllllllH'tlerem ados crn1trarios :'t disr;ipli11a do lttslilttlo, fi!':ir;lo
s11jr•it11s ;'1s seó11i11tes pc>.nas

1º , admoesf;tt:ão ;
rr.preheushn
f. 11 ,

SllSJll'llS;i f)

;

d1•11ii~<lo.

1. 0 As dtta.c: prinrniras p1'11a-: s1;r:in i1np11sl.a,; P"'" di1"'"lnr:
d1• 11111 :t "ilo
di:t,;, p:1rti1·ipa11d"-" :10 1ni11is11·"· :'i'i 1•-11>. p11dn:'1 :q1pli1·:1l-:1 p11r 111ai ...;
~

~ ·~." () ili!'l~d111· Jl"dPrÚ itttpi'll' a 111•11a d1•

l<'lili'"·
~
A p1'11a d1' d<'111i.;>ãn serú i111pos :i.
do-:-o:(~ d1'. prnfr~s:-;11r~~~, ~ú Lt~rc'1. Jo•"aJ' :

:i.;

""'I"'"'''"

pl'!o 1;1)\'i•1·1111,

<',

t1·ala11~

Iº, 110 «:1sn 11<\ 1'1H1<lc'11111a•::ta :'t pri<·1" 1·11111 l.r:1liallt11 1111 p111· f'l'Íiltt\

eu1JI 1·a a 1111l!';d t~
':!. 1' , ql1;111do o

º"'

hon:-; c1ht!11n1 1 ~

;

lH'ot't_}=':;;nr, }H/1• trt's 11H~Z1'S spgnidl):..:, dl·ixa1· d/I 1·0111p:t1"'"''1' a1. Jrn;tit11to SP111 c·a11-:a just.ifir·ad;t;
:J", q11a1uln .P l1<1111n1· sido "IS(H'.11."" fll>I' ti"'' 1ro:t.1•..; il••1111·11 do ,.,_
p:w11 d<' 11111 a11110;
V', quando fonwutar imnwralidadc <~11tr<· os a\1111111<1.s.
At't. 1 U.. Aos <llllJH'ogad11s d1~ 11n111t•:u:ão do dirnd11r p11d1;1·:10 S<'I'
;qiplicadas po1· nsti; todas as p<~11;ts, it1dql1J11de11t1•111"1il1• "" p:: l'lic'i-'
pa1;ãu ao tiuHJt'lW.

CAl'ITULO XIII
IH

Escnwrur.Açii.o E ll.\ CAIXA

º'

Art.. 1 J:;, llarnrit na sPcreta;·ia do I11stit.11fn
sr2:11inl.c•s Jirrn.s :
. 1°, d(~ - m:tlri<.,11la --em q1w s1,1·;'1 l:11wad11 " 'l<·nno -~la, 111:1-'
1.r'wnla de <'.:t1b :tlmr1110, c·11111 :1 d<~t']ara(:río de .>1·11 11o:Jíi'1,. idaol',.
lili:u,;río, 11alt11'aljdadt\ P. o 110111<'."' d11111idlio do pan, t11J11i', p1·111.u-r1111·
'"' ('()f'['l'Sp1>11dnnl.1l, d1)\'()l1dO t:1.111lie111 S()I' l'l'g'isl:tdCI< li<''"'' li\Tll ª'
JH)lt:ts i111po.<l:1-; e o rôs11l!adu dos 1'.xa111I'..; lin:ws;
:2", d1· --- reeeit.:t (or<::ww111aria) P registo "'" ""'lf:is - -· 1·11ja
n..;t·1·ip111r:1!'~" sei:f1.. lliil}t de a1.,·úyd11 .<"•llr." .<.rsln111:1. ;1d11pladc.l-'11:.1
:'1'.1·1.,•t.:11·1a do M111hte1·10 do l11te1·wr', 1.slo '" llll q11al sr: Jttl't11f;i1:11·a
a. lp1a11t.ia <·.011...;ignada 11a }Pi t/1~ un'.a1tt<•nto pa1·a a ...: 1h•-.;pPz;1....: dt>' J11~f1l1tl•1; di,1rilJ11ida pc!l~s dilli•1·(•ttl<•s <'011siµ;11:u:1!1•,;, n~"" li111 d1• <\:t1la
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roei se .regist~.,rão as contas de fornecedores, cujas importa1wias
scrao drduzic1as gradualmente das respectivas verbas ;
:{'', de - lançamento das despczas de prompto pa1;amento -cuja. eseriptura•;ão serh feita e encerraria fodns os dias e disni111i.,,_,_aclamcnto pelas rn bricas da lei de orçamento;
.• !~ 0 , de -- termo~ de posse -- Pm q1rn se mencionarão o dia de !'º''(]
dos mnprega<los, o rr,~isto ele S<)ll-~ titulos a,, 1HH11<';11·flo <'- ;is
lice11ças o\Jt.iclas;
!iº, <k --- a.t.te,tado ck i'l'<'q11eiu_;ia --- dos UlllJH'<'gado~ r1,Ja1·io11:1dos
em folha do Thcsouro, do qnal c·o11star;'t o ll<IJHC <~ o <'lllpn~µo d"
1;ad;i nm e a.s falta.s mensaes c·.om c:ws:\ jnstilicada. "'1 11~<•;
liº, do p•mto dos <'mprngados <' dos prorcssorns;
7º, de----co11s11mo - dcsti11;ulo ú. cscriptnração das q11a11tidad""
dP mercadorias dPstin:l<las ao co11,.,111110 diario q1w r""'~111 "11i r<'~11<'s
pelo despensd1·0 ao <'Ozinh<'i1'0 ;
8º <le -- !'011pas l~ <'akado -- <lesti11ado :'1 <'SCripl111·ac~11 da <.mtrn<la 'e sahida de roupas 1i eah;a<lo,; ;
9°, de -tel'!IlOS <le COllSlllllO- 110 qn:ü S(~\·;"io la\T:tcl11s ic!'lllOS d()
41w pela dir1·ctori:1 f<11· '"Hl.'iil<'rado consnmirlo, iu11 tilir.:iilo, i 11S<)l'vil'1•l, e te. ;
10, - caixa - qne dPve SPI' guardado uo l'Ofre " no qual o
escripturario farú o lam;am<'nto das (]Hantias recolhidas, 1'<1m d<'clarac,fto de sua proce1\fmcia e ria:< qnan!ias qnc s:ihit'<~lll 1·.om dc•l'iarac.:ão de seus clestinos ;
11, de -- tatín ele•. pedidos_, O!I(\<' serfto c:onsig11:11IPs lodo,; os
pcdià-os que forem ldtos de mat<ffial para o l11stit11to;
"
t2, ele - um talfw ele E.'IH'O!Ilmt•mlas - para r<'gislo.~ d;i_, <'11commcndas rf'celiidas <ll! 1·eparti1;õcs pulilicas l! de partie11l:1rcs.
Art, H6. fod:vs as qna111 ia~ pertencentes ;w Inst.itut11 s•)1':1o 1·1•colhidas prlo agcnt•'--thusn11rc'iro, 110 lll()smo dia e111 rp1P ª" rc•cc)IJ11r,
ao cofre do c)~labelu1:i11wn!11, '\I"' 1it'a.r;'t s·1\J s1i:1 g:11ard:i " <\Xd11c:iva
responsabilirla l 11).
Em nm livro, q1w nt·s~<J col'!·c deve sei· g11al'llad", " ""Tipl11rario fa!'á o larwarnonLo da' q11ant.ias r1:colhicla~, "ºm dt'1·1.1r.w,1 .. ela
procedenda, e da..; 1111:1.111.ias q:•n saliir<'-111, ""111 ch:1:\arai-:í11 d'"""-"'
1lestinos.
Art_ 117. Os livros tle !'<.)Ceita (on;amu11tari:i) t! 1·,.gi,;l.1'<> d1:
1:ontits, <lo lanr.a1ne11tn das d<'sp•;z;i-.; de promp!.11 pagamnnto, 1!0
movimento d:i caixa, cio ponto do;: e111p1·egaclos, do 1.al~o th 1:111:omrncnclas, dn c!1: c11tr:t1l:t ,; -~:thid:1 d1\ rn11p;1,; " 1-:1k:1d1i-; s"l'l'ir;l11
si'11nente para 1un exp1·ddu ti11:wcciro.
Art. 118. Além deste,; livros,, ha\"Pt':"\ mai,; 11:1 s1'•T1:1 a1·ia 011
em outra qualquer cleprmtlencia do e>tah2lcci1111'nto º' 11111: "dir1)t·lo1·
'jnlhar _ nece-<s:trio'i p:1ra rPgnlarida1\e do scw\'i•:o.
• Alf.... 1'!\.l. Nenhuma clt>speza se far:\ s<:rn lll'<'<'Ctlti1· p<idid" por
"l't>c~ptÓ e a'iit~ll'iz:ti;iio do 1lit'C<'tr1r, e nenhuma c:o11t<1 surft p:1g:\ "'Ili
estai· conl'erida p.'l11 C'i•.:.ript.111·:1.rio e pelo ag·,.nt<'-th1;,;,)11l'<1irn •: 1·11\Jricada pelo d~1·ect01'.
,
·
O direct01· prcset'l)Yer:'t o 11F1do p1·ati<:o rL: s·1 fazt:rem ª' p •q111•11:1s
il1J'!1Uza~ ev1:11t11:ws a fJl\ü se 11ã·1 pos·n :qiplil'a.r <)'t:t rn~ra ..
,lt;L. 121l. No 11lt.i1Utl clb du 111 )Z se <la1· ·\ iJ 1b111;" ;'1 1·-1 i xa, 11a
111·1»,m,;:\ do 1\ireetor, 1hplli' llü ·pago; o; s:tlal'itH !],,_ 111',;i1·.:, d:t'
~lliçLuas, ,)03 opil':Hios, iiD.' ~e1·v•mto~ e) as ~dn.~pez•t' d1.' pt'i1111 pi<'

.\í:T'flS
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pagamc11 l.o; no fim de cada tl'imestrc se rccolh~r:'t. a1J> Th~om·o a
pai·tc da i·o11da qnc lho pcrl:e1wm· C) :í. Caixa Eco1101ni<'a ;i,. part.c) qtw
pcrt.c11c1•1· aos alnmrws.

CAPITULO XIV
llAS COl'i'f,\S J; ORf:AMFNTIJS

,\ri.. l:ll. O din•1·lor, 1111 fim d1• cada nH·z, ,·, yj-;l.;1 d"' r1·1'ilio'
1: d:1-; 1·1111Lis d<t' dl'c<p1:za' mindas e d1· p!'11111p111 p:1g;11111•1110, da
rclado dos dias d11 trabalho rio p1•ssoal s1Jl1:tll1•n10 1• da-; 1'<>11(:1,; i1,,,
l'ur·111~t·t>dor<·s, f'a1·á oi·g:auiza,r:
·I", a l'ollta das do,;pc:za..: mi11d:1,; " d1: p1·11111pl11 1"1.!!;<tlll<'ltln do
l 11,;I i t11l.11 ;
:2", a liilha da" µyaLilic·a.<:iH·s" s:ilal'ios do l"''s11:il s11li;1lt.1'1'110;
:l'', a li1Jh;1 da i111r111rl.a1wia dos l'"r11c1·i111<'11los li•il11s d11ra11l.1• o
1111•;:.
J<:.,las rolhas; depois de assig11adas p1~l11 dil'l)('.101·, "l'l'iÍO !'í)JllCtlidas ao l\linistro pnra" devido pa!!;nrnm1to.

XV
IH) J>ATnTllOl'ilO IH) INSTITllTO

.\l't. :1:2:2. O pal.ri1no11io d" l11<1.i111tll S"l':'i

1:•111~lil11id11:

I:', C'lllll ll 1'1111do palri111trnial l[lll) j:'1 <)XÍslc•:
':2", 1·0111 os 1·c11di1nl'11tos e jnros de:'''' lú11d11 p:1 l !'i111011ial j;'1
i:\isl.1•11lc:s c q11c se irfw <::1pil:1li,.;a11rlo;
:J", <'Olll 11,; valorc:s qw•. fc>!'CJI\ doado;; 1111 l1·~:id11" ao l11sl.il.11lo
I'º" q11:tlq11t\t' modo l1'gal ,
•Í·", <:olll o.-; j11ros de e11l.rac!:1 ·~ a111111:dad1•s pa.gas JH'I"' :tlu1111H>'
'"011trilJ11it1tes;
:;", <:Olll as suiJ1·Hlll'(l8S <J"" l'or1•111 v11t.:1d;1.: J>"Iº 1:1111g1·c•s'" 1,,n
l11•111:1i1·i11 do f1111rlo patrimo11ial;
li", c".OITI a rewl:t das otrki11as;
7", 1·om a a1T1:1:ada1:;10 das i111p1ll'ta.1wi:1s a q111: !Hll' <j11:tlq111:r
li!11lo ti11lia di1·1)ito.
· Art. 123. O patrimo11io do I11•dit11t11 ,;c:1·:'1 ad111i11ic;11·arlo pelo mJ,ldq
q1w determinar o 1·eg11la111011t.11 Pspecia 1 q111• lúr 1:xpedid<_!_ JH:]o M;í1isl.<'1·io do Interior.
- ·
Art. 12í-. Ne11hu111a q11a11tia. Sl)l':'t clistraltirla j.!1;' r1111do cp.(tri111u11ial 011 dos j11r"s t: mais re11ili1111)11!11.", 1:111qua11to 11fto l'<q· 1·ll1: si111i1·i,,11Lt:
par·a rn·c·.orret· a 1odas as clu,:pl~za-; do I11slil11l11 .-,.m '"' 111111· d1•1·i11111s
rl1: -;1\11..: juros P rt)11di11w1'1ios a111111a1•s.
Arl. 1:2ii. Logo q11e o p:t1.rimu11io al.ti11µ'ir ''''ª s.1111111:1, ''JJ.lf'l'<'~a.l'
«:-lii10os110v1) de1·i11ws d"·' rc:11di111P11los 11a-; d1".c<p1•z:t" d11 111·:1.11111.o 111i-;
~\'li'-' llH~lltora111P11tos (' progTc~-..;ivo cl1 .:;1-11\()I\ i111n11l11 1~ i r1L-ir1 11':i.d;1 ;uab
eo111 1•111• d1•>JH\111l1·r:'1 ;1 llni;111.
,-·
1

1
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Artr. 12&. No 11caso do artigo antec(~dente, serflO applicados a
augmeuto do fundo patrimonial todos os saldos que se v8riticarem
assim r:omo todas as doações, legados e suhv<'ucües (jnc d1:ssa óprwa c111
~antes<) tizr'l'CHI em beuefi<"io do Instituto.
'J}t'-

CAPITULO XVI
Jl

r s I' o s r <.: ü E s r; E n A E s

ArL 12i. O dil'ef':or l'<'.'idi1•it 110 <ó<lifir·io a11111•x11 ;111 c.:;1;,JH•]1'r·imn11to, ,;1•111 1.od:nia 1.!•.1· din:ilo ;\ ali11rn11tar:ã.o.
~ 1.'' Além do din•t•l.nl' J't•sidirão 110 l11,-;lil11lo: o;; 1'<'.p«l.idorrs, o
ro11priro-e11fi'l'J11eiro, o porir:i1·u, o tl1'.<p1•11sf'iro, o '"·1zi11ltPiro, o .ia 1·tli11r:iro ,~ srn1 aj11da111.c D os sr:n1·11tns.
~ ~." A 1<':111 dos Cill)ll'Cgados q111•. J"l'Sirfom 110 c,;I ;tlH"l<'r'ÍllH'lllo, sú
1r~rão dit'()ito it ali11H'11ta1::to u~ me-.:t1·1•s da.:; ullir-i11as 1• opcra1·io< 1111s
dias tln l ralialho.
l'ar:tgrapl10 nuif·o. As JH~...;soas nxfra11lta~ ao <~s(alH 1 le1·i1n<~11to 11f10
pod1•1·;w, solJ prPl.1•xto algum, tomar q11alq11c1· rdeirJ10 110 l11slit11tu.
Art. 128. N1:11hnm 1'111HTio11:11'io interno do cstah<'lr:l'illt<'1tl11 011
qnr: 11nllf' 1·e;;idii' pod1·l'iL a11se111.ar-.-;1) do f11;;1i:1110 ,;<'111 lil'l'll<:a d1) dil'<'t't.rw.
f.
Art .. J2~1. E' 1•x111·es;;anw11!e pmltibicla a rP,;id1•11<'ia, llP 1:<;ta.JH,J<'r·i111r>11tu, lle familia. q11<•. nfto sPja. a do dinw.1or, 111·m s1•r:'1 pr·.r111i! tid:i
a. :11lmissão de f'riados para o S<'l'ri1;0 partic11la1· d11.'. c.111prPg11d11c;.
Ar:. 1:10. Us Yn1wi111t'11to;; do di1·p1·tor, d11s p1·ol'Ps"o1·1'' 1• do" d ema.is 1'11111Tio11;trios rio l11s(ii11to se1·ã11 os 1·on>ta11tf'.< da 1ah«lla ;111111:x:1.
Arl. 1:11. U 111i11i4rn pod1•r;'1 "i"'ª'" q11a111lo 1'1'ir i11:<l:tllada
«·•·<.:·~º

l<:111i11i11a, a:-; o(Ji,·i11as dP P11~0111111:1do, d1 1·•1st11ra, d(• l11wi:--:1;1,,
1

(',lf'.

Art. l:l2. Nc11lt11111a dPspeza se t:rrit ,;em pr1•1"'d1•1· p<'dido por
r:,;f't'ipt.o <' auto1·iz;H'.ào do dire!'f:or, 1wm c1mta. alguma sr,rú paga s1•111
r:sta1· cm1fnrida. pnl11 1" or1 '.!º ns1·1·ipt11rario A r11IJJ'il'arla pdo di1·1•1·t1ll'.
A rt .. 1:1:1. O dircct rli', 111 > fim dri 1·ada nwz, :'l 1·isl ;t do.:; l" '<'i 1>11.< r:
das co111:1s da8 dnspt)za.;; 111i11das c de 1n·11111pto pagantl'11l11, da r<'lad11
,...-&;; dias de trabalho do pt)S«1al opul'ario ri da,; 1·011t;ts dos 1'111·11<'1,edorc;;, f'ará urga.11iz.i1·: I", a folh;t da:; despezas 111i11da,; <) dr
promµto pagamento d11 Ju;;lit.11tn; '.!",a rolha dos VP1Jcil111'.11tos do P''"'º;il
s11lralte.r110; :1° a folha da import.;u11·ia dos l'ornet·irrwntos feito~ d11ra111.n
o mnr,. Estas folhas, depois tfo assig11adas rwlo di1·e1·trll', «'1';111 rr•.1111•!t.idas au l\li11istr·o para o dr" ido pagamrn1t"r ~'i\1·t.. 1:34-. O din~d.or cxprdirit um reginwutn i11tm·110 qnr: l'i'!.!:lllf'
o s~i<:;o ifftet~ e ceo~10111i1·0 do I~stitn!o. Este· reg11la11w11lo, dr;Í1oi~
d1• ~\;adti pé.o )llllltst ro, Pntr~ra. em exi'<'.m;ão.
J)!SPOSTÇÕl'S TRANS!TORIAS

1.\ ..

Art.. f.1:;. A scc·1·ão feminina snriL i11>tallada logo qnr o norer110
dlspo11ha'de rnlifif'io :'qll'op1'iatlo, <) 11nsta tJf'<~a~ião srriío frita~ ~s llffiie~e~<()os f1wcciu11a#i11;; da r<'feri<l<L ~n~r;ã~J.

.\t:TüS IJIJ i'OPEll L'.\ ELl. l'I \ 1

Art.. 1:w,. E111qua11t.o o mi11isf.1·0 11;fo ªJIP'''"K' " •·egi11H:11to i11ter110 q11P sm·(t expedido de at:cúrdo <'.om o art. J:lfi. dc•st1• n•.µ:11!<1llll'Ufo, co11li11úa cm c•xcc111;ão o l'<'gi111c11to i11tcr1111 ;1pprovad11 por JHH'··
tari<t 1k 18 dn fe\ercirn de 1\HHJ.
Art. 1:n. ~ú rlq>ois rle i11st.allada a s1'1'•)•> 1'1•111i11i11a "" q11i: o.ir/ir:;,_
fl's,;111·1•,.: dcixar~o dt' dar lodos os di;is ;1s ;111!<1»' 11;1 '"'1T;l11 ma.q·1i!i11a .
.\ri .. 1:IH. Logo q111~ r;·w iw•l.:dlada a ,,,,.,:,·111 f<'111i11i11;1, " 111i11i,l ro
far(1. 11;1 Lthdla a111wxa a mrnlili1·a1;;l11 JH'1·1•s,;aria par;t att«11d1T aos
1111r1»; log;11·1·s rt'Pados pnr 1·slc r1•gul;1.1111•11to.
A1·t. J:l!I. O pr1•s1•11i.I'. rcg·11la111e11t.11 1•11lrar:1. c111 1•w1·111:;·11, 1·111 l de
de j;11toirn d!'. rnu.
Art. HO.

lll'.voga111-~c

as dispo,i1Jios c111 c11111rario.

llio de Janeiro, 1:l de dezembro de HJif .-- J1i,·1u/111itt d11 C1111ha

Cor/'1;a.

Tabella dos vencimentos dos empregados do Instituto Nacional dos
Surdos-Mudos, a que se _refere o art. 1~l0 do rcqnlamento approvado pelo decreto n. 8. 198, de 12 ele üczem IJro rlc 1U11

__.
o,.:;

llflDE'IAlll)

r:ATJ·:r:om,1s

~

"-'

""

.J.

1;:'v:DTJ-:'IT<>S
,1nu,1i:s

1;onsooo

:.l: H1111S111111

:-.:: j.IJ()!llJIJ()

í: 01105000

2:01111$11()(1

'" :0011$1100

l.:OOOSOOO
í: OOllSOUll

2 :no11SllOil
2: 11011s111111

l'i :11110$11011
1): 1100$000

g-em ..............
í:OOll$1lOO
lkpetidnre:< ......... ............
Mestre de g-y111 ua.-.-

2: ílflllSOOO
'2: íllil~lllJll

() :000$000

ni1·.. c1.ni· ..........•.
1)rol'1~.-;~f •rn...;

~;:

dp

li lig'ILag·p,111 arti1'11lacl;t
('. lt:il.11ra
sobre ()~
la.hio,; ............
1'r111"1•s.º•11· d!: 111ath1·111al.i1·:1, g 1· o g r aphia. fl histo1'i;t do

Brazil. ........... ,

1 1'rnfessor d<J dro;1•11 ho
1 l 'l'Of"<'SSO!' !ln lll1Jd!•la~

1<:ILITI FJ<: \<: \11 1

. . .. . .. .. . . .

tica ...............
lllcdko ..............

l
1 Dl'11tista ............
1 1\ g1:11te-thc•so11r(•irn ..
1 Primeiro es1·ripl.11rario ............ ..
Scg1111do 1·script111·ario .......•...... ·

1

'

:1::WO$lllll)

:'[: í-OOSIHlO
1: .'\1)(1$11011

2: \.OOSOOO

l: :.!01)$00(1

:l :liOOSIJOll

:.!:01)11$0001

1:ooosoou1

J:ooosooo

i:fiOOSOOO

t :noosooo

j

"'

l :'2ililSOOn
~110S1~10
HOflSOllfl
1: üooso1111

:!,~1~)00

--~

t358

,\Gl~ li'l DO l'OIJEl\ ~~X EClJTlVO

Pessoal de nomeação do director
G IIATIFICAl,:ÜES

CATEGOnIAS

1 Mest1·c de e11cader11ac;ão .................... .
1 l\lestre dourador .......................... .

1
1
1
1
1

Mestrq sapatcil'O ........................... .
l'orteiro ................................... .
Dcspenseiro .....•.............•.............
Cozinheiro. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

Roupeiro-enfermeiro ....................... .

:1:000$0110
2:l00$000
2:4000$110
1:2008000
1:200$0011
1 :200$000
1 :200SOOO

Rio de Janeiro, 12 de dezemlJru de 1!)11.- Hil'fl.d11via d,1 Cwzlia
Corréa.

DECRETO N. \). 199 -

DE

13

DE DEZEMBHO DE

19ii

A hro ao Ministorio da l!'azonda o credito de 359 :850$758 para pagai«'ento
do d~das do Ministerio <la .1ustiça e Negocios Interiores, na conformidatlc do art. 8~, n. XIV, da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de lHlO.

O Presidente da Republica !.los Estados Unidos !.lo BraziL
da autoriza1;ão contida no atl. 82, n. XlV, da lo:i nu111ero i.3fíü, de 31 de dezem!Jro de 1910, e Lendo ouvido o
Tribunal de Contas, de conformidade com o art. 2º, § 2º, n. :!,
letlra <~, do dPc.reto legi-;lativo n. :rn:!, de 8 tle outubro 1k
18!J(\, resolve abrir ao J\linisterio da Fazenda, o credito du
359 :850$758 para occorrer ao pagamento de dividas do Mini~Lerio da Justiça e Negocios interiores, conforme as contas
~nstantes das mensagens de 9 de dezembro de 1909 e 2 de
agosto de 1910, por fornecimentos e serviços feiLos po;i· di·Versos, a saber:
11~audo

Cruz & Alves .................. .
Os mesmos .................... .
Ilerm .Stoltz & Comp ........... .
T
.
H ...,,.~?le
..................... .
lHen.~14'11e Levy ................ .
~stany &.Cornp .............. ; ..
João Macedo ................... .
.T. P. da· Rocha..& Comp ...... .
Os mesmos .................... .
..l\fatlos, Cresta & Comp ......... .
:E·~ Lambert ................... .
Moreira. & Silva ............... .
.Qs mesmos._. .................... .

16:376$000
8:167$000
113 :711$065
75:635$700
14:280$000
10 :150$000
8 :180$000
6:821$000
1:285$000
4:500$000
4:060$000
4:575$000
925$000

AC'l10S

DO

..

ta59
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Francisco Maria da Silva Graca.
Oscar Taves & Comp .......... .
J oãu llomiago;i da Cunha ....... .
,\l!Jertu Baptista ............... .
Domingos Joaquim da 8ilva &
Cornp. .. ................ , .

1\111$000 ,,
960$000
60$000
u :/1!)2$500
18 :7G1$4U3
35U: 850$') 58

llio fie Janeiro, 1:3 de dezembro de 1D1J, \10º da
d1•1ll' ia u :.>:3° lia Republica.

lnl11_~peu

ll. D,\ 1"0NSJ<:UA.
Francisco Antouw de .'folies.
HEltl\rnS

DECREH'O N. 9. 200 -

DE

13

DE IJJ.:ZEJ\llll\O

DE i!Jl 1

Mm• ao J\linisterio ,di3< Viação e Obrat1 Publicas o credit-0 de 300 :000$ parn 'is
1fo~qwzas <le oonstrucção do prolongamento do Tama.I de ltacurussá a Angitia
d:~ 1·;~trn1la 1k Perro (fo11tr.a·l do Bra:r.il.

O 11 rnsidcnte da llovublica dos Estados Unidos do Brazil,
usando da auLoriza(;ão que lhe confere o n. LII, lettra d, do
ar!.. ~~2 da lei n. 2. 356, de 31 de dezembro de 1!HO, decreta:
All&igo unico. Fica aberto ao Ministerio da Viacão e Obras
l'uhlicas o credito de 300 :000$ para occorror ús despei;:ts do
1~1>11slrucc;.fio do µrolongarneuto do ramal de Itacurussá ú cidade
d1• 1\11grn, da 1<:st.rada de Ferro Gentrnl do Brazil.
llio de Janeiro, 13 de dezembro de 1911, 90º da lndepend1·111·ia e 23" da nepublica.
HEHM1"8

Il.

DA FONSECA.

J. J. Seabra.

JmCllETO N. [).201-DE 1:-l
.~

DE JJEZEMBT\O DE

Hlii

hr" ao :Ministcrio ela ViaçKo e Obras Publicas o credito de 900 :000~ 11ara as
desp~z.a,~ (To irrolor:ngll.rmrnlo da linha do ccrntro Un. E~fratla de li,crro Cen·
trnl do BraziL

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
u;.;:mdo da antorização que lhe ·confere o n. LII, lcttra d, da
J,.i 11. 2.$5G, de :-l,1 de dezembro de 1910, decreta:
,AJrtigo unico. Fica aberto ao l\Iinisterio da Via~~v .e Otras,
Puhlicas o crédito de 900 :000$ para occorrer á~ L1Eispezll-:-tiõ
pr11lo11gamnnto da .linha do centro da Estrada de Ferro Central
dn Brazil, na direcc;.ão de Montes Claros ..
nio de Janeiro, rn de dezembro de 1911, 90º da Jndepend1•ncia e 23º da Republica.
HERMES R. DA FONSECA.

0

J. J. Seabra.

~~,..~-i';"zo:brcJ~, ~.

t: :;1·: -- l.,;

~";'a<!~'!jar:rio·'~ -,JtJhtiço.

i:;

!))

FZ'

'-1

JJHJ ll'"

lira

e"N,\g-Qcios Inte1'iores o rr:•rliro f'Xt1ao1di11" riu de

8 :400$, O\tro, }lara

c_·om pre~1ios Je viaµ.'('!11

ÜP:-t!Jl'Zas

O Presidente da I\Ppttlil i'l'a d"s E~latlos 1·11 ido-; d11 ll1·:1z i 1.
usando cla~aut0rizat;iío 1·0111·1·ditla pl'io d1•t·rl'fo l<'.c:i-;J:lfi\11 11urnern :!.501, dPs!a data. l'l''ol\1· :1l1l'i1· ao "li11i,fl·l'i11 d:1 .J11sfi1·a
e ,'\i(•f.wcios !J'Jt!Prion•s o 1·1·Pdi1o 1•xl rnol'di11ario d1• 8: íOll!f:. llt11·0.
para oc00ta'('I' ús dPsp1•zas 1·11111 º' p1·1·n1ius dP Yia~·1·111 1·11111'1'ridos ao badia1·l'l HPt'fll'lito :\11drad1~ Vaz d1• Uli\'<'irn. 1·xalunmo da Faeuldade dl' flin•ito do JlPeifP, "a11 ll1· . . J11aq11itr1 .·
Moreira da FollsPca. 1•x-alu11l!lo da Faeu ldadl' dP :\l 1•d i1· i 11a do
'Rio de Jaueiro, s1·ndo '1 ::!OOif\, otnu, para 1:ada 11111 dl'lle-;.
Rio
dcncia e

dt~ Janeiro; 1:~ ue
'..?~º da llt•pübl iea.

Ul'Zl'lllbl'O dl' Hill, !)O" da lud1•pt'llH1mJ\IEi'! ll. DA l<'oNSEC.\.

Riradavia da Cunha Co1Tca.
- DEC'RETO N. D.20:! -

I:l

D"

DE DEZEMBHO DE

1\l11

.Abre aO'I ~1.inistierio do. Justiça e N<f:'gurioo Interiores o credi-10 extn.·n11rt;nario de
~l

:000$,

ouro,

para dt>:-:'p('Z:Js com pn mios
1

{ll~

yj;q;!,'"'lll

O PrcsidP11t•~ da ll(•rmhli,1·a dos Esfauos Unido~ do ll1·azil,
l!SalldO ua autoJ'ização ll'Olll'Pdida !lf'lO dt,ITf'f.o if~gisJntiYO llllHlf'f'O t. fí08, dPst.a d alia. Wl's0Jy1•. ahri1· ao :\linistt•r·io da ,J t t:<f.i1:a
e l\'f'gocios J11te1·io1·p:-; o el'Pdito 1~xt.raordinario d1· .:'l :nno*,
ouro, para oec:o1Tc1· ús d""lwzas 1·0111 os 11remios d1• \' iag1·111 a
que fiz1>ram .iús de ali'~:i'mlo 1"0111 o art.. :!:'J do d1•1·1·d" 1111mer·o :L8DO, ifo 1 de ja1rniro de J\lOl, o Px-alu1111w da ;f<"a1·uldade de l\ledici11a da Bahia, J•~njobras Ya111pri'., o da Vac·1!1dnil•·
de Medicina do Hio dP .TanPiro I>r. Mau»ieio Fen1•ira .Fra1!C'a
e -os da 1Faeuldadn de Direito do l\ecifr. haehareis .l11Y1·11a\ L:1martine de Fal'ia, Antonio VicPulc dí' r_\ndradc Bezel'ra c ~lario
Leite Rodrigues, senuo 1: 200*, our·o.' vara cada um delles.

.

Rio de Janeiro, 13 de dezPmbro de l!H 1, 90" da Indt>[Wildencia e 23º da Republica.
HEHMES

R.

DA FONSECA.

Rivadavia da Cunha C01·1•êa.

É:·*':.

p. 204 -

DECJJF,:TO N.

DE

13

DE

DEZE~!imo

DE

rn l 1

f-'.Abré ao Minist.prio da. .Tust.i~n e NL1gocios Jntpriores·'"o C'Tl'tlito extraorc1innrio
:,·:,(::.·~~ 40:803$162 para despezas do Conselho SUflC'tior de J!~ll8ino

', ;..

'O Prllsir!Pnf.P
-~

'· - - · ftl...

. ·- -

- .l..

'1"

! .. : '

- ..

Hr•:'" hl i1•.a.. t.i;lo::;
..~~t:p).9_s. Unidos do Ili;azil, ..
. .. , ..
-·.

•

•

--

1 " .... ___ ..

1

- ,.

"

--

ACT! JS VU l'UJJEll EX ECL.TI \·u
I

do reg11laJ1Jento approvado pelo decreto n. 2.liOS, de ~:~ rle dezerni;ir_:o, d1• ~896, resolve, á vi><la rln di.~posfo 1.10. art.. ;J" d:t lei
n. :!.cl:.>t>, de 31 de dezembro de 1910, abrrr ao Mrn1ster10 Ja .Justir:a ,. Negocios Interiores o cr1;dilo 1~xtraonlinario
10:80:1~1 (i'! para as degpezas do Conselho Superior de Rnsino.
rle ac1·1·)l'do eom a demonstração junt.a.
llio de .Janeiro, 13 d1· d1•z1~111hrn d1· 1\I ! J. \10" da l11tl1•111·11d1•11cia P :>:~" da llPptilil i1·:1.

º'"'

Html\rns H. DA FoNSECA.
t/11 e li li h" f:on·1.'f!.

n i1;orlm.•ir1

Demonstração do credito necessario para pagamento de despezas com o pessoal e material do Conselho Superior de Ensino no corrente anno.

p1·1·8idenle - Para vencimentos. na r·azão de 1 :666$G(i(i
nwnsaes, de 1 de junllo a :n
dl' dezembro ............ .
spr·ri•lar·io - Para vencimentos. na ra7.ão de 800$ mr>nsi:tcs, de 1 de junho a 31 de
dezembro ............... .
2 a111anuenses - Para v e n e i nrnntos, na razão de 300$
mensaes, cada um, de 1 de
junho a 311 de dezemlwo ..
f'Ontinuo - Para vencimentos, na razão de 200$ mensaes, de 1 de agosto a ~H de
dezembro ..... , ......... .

11 :666$662

5 :fiOO''OOO

4:200$000
1 :000$000

22: HlG$662

• ••• • •• • • • ••

!i:í0$ü00

l'ESSOAL s~;l\-r NQ,\lEAÇÃn

- Para salario, na
razão de 130$ mensaes, de
1 rtP agosto a 31 de dezr>m-

~f'l'vente

br( 1

• • • • • • • • • •• • • • •

.MATERIAL

Subsidio diario aos membros do
Conselho Superior de Ensin". durante a sessão de
1 a 10 de agosto ultimo ...
DP-~peza com o transporte dos
mesmos membros ........ .
De:<j'eza com a infit.all~~1i.o i:lo
r.on~e'l10 ................ .
J i>1lei- l-:,.ecutivo--1911 (V'ol. IIL

5:200$000
1:346$000
6:090$5'.:9

! '!

DO PODEll EXECU'l'I \·o

1

01.ij ev-tu::i it.le e:tt>ed iente, livros,
jorn~es, Diari1J Off'hal, impressõe.I!, public!iéões, encadernações, telephone, asseio,
... despezas rnindas e eventuaes ..•................,

5:050$000

17 :686$500
\O :1'03~ 1li'!

l'rimcira Sl'C!:ão da Diredoria de Co11LalJilidacle da Secretaria da .Jt1,.;l.iça P Negocios Interiores, 13 de dezembro de 1\l11.
- Cm·vallw Souza, 1º official. - Visto, Rodrigues Barbosa, di1·eclrn· d() secçfw. - \"isto,./. Hordini, diJ'(•cto1· g1·1·al.

DECRETO N. g. 20:1 -

DE

13

DE DEZE?llBRO DE

Hlll 1

Abri' ao 1-IinistPrio da .Jnstiça e Negocios Interiores o credito extraordinario de
30 :000$, ]JUpPl, para. Jiagamcnto no maestro hrazileiro :Manoel .JoaíJ.uim de
,\I n n•do

O Presid1•nlP da Repu!Jlka dos Estados Unido" do Brnzil,
tPrn.lo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do arl. 70, § 5º,
do regulamento approYado pelo decreto n. '!. \09, de r23 de
dewmbro de 18!Hi, 1'f•,.;1JIYP, :í. vista do dispo:-ilo no art. 1º, n. XI,
da lPi n. 2. 3:>r;, de 31 de dezembro de 1910, abrir ao Ministerio
da Justiça e ~egocios Interiores o credito extraordinario de
30 :00í)$ para pagamento ao maestro brazileiro Manoel Joaquim de 1~l'a1·edo, afim rle que Pile possa concluir a orchcst1·ai;iio, cópia n impressão do drama lyrico Tfra!lentes.

Flio de Janeiro, 13 de dezembro rle HI 1 l, 90'' da lnclcpcndPncia e 23" da ílepublica.
HEill\IES Il. D.\ Fn1';.;Ec.1.
llfrorlai•io ria (.'11111111 Cnrr1'11.

·:; !'\ :'\.

fl.:!Oli-DE

J:l JJE IJl'Z.E.\IBl\O DE

f\ll[

brigada dP infantaria dP gnnnla:;:; nariollêl('~ na 1·ornn.rC'a
C'arinhnnha, no Estado da Bl'thiil

.
e
í 1 :·u~sicPn(P
pai~:

411~

ria fü'pulllira dns Estados Fnido~ dn Hrazil.
\31, de 11 dP drzrmbrn d" 18\Hi.

,,. Pcuçiio dn dPrr·l'lo n.

decreltt:
Artigo unico. Fica creacla na Guarda Narional lia roma1·rn
rle"':;.Çarinhanha, no Estado da Bahia, mais 11ma brigada de
infarliaria, com. a designação de 190ª, a qual se constituirá
dP

fr1·~ halfl1'1Õr~ rjn ª':'rYÍrO ~rth·0, P". f'f\J.l. !'ii\<l P
re~11;·\ .~. :::r11; 11
~rin ·: ~·· .... (. ,-1~ ~1 ·:i.1~i .,,
;

41<'~.da

:,7()

P

11Tll

1363

AC1"<l8 UO POOt:H EXEC:Fl'l\"ll

qualifi<'adnco nnc;

fli~lricln~

da rrf Prida cornarcl>(

reyogad~s

as

d i." i'' l~iç1)rs cm contrario.
Ilio dP Ja111·iro, 13 de d,.zcmhrn 1J1J I\• 11, 90" la l11depend1·m·ia ,, :.':J" rla l\PJ•llhlll'a.
HER.l\IES ll. ().\ FONSEI:.\.
Ri1·r11lw:i11 do C1111ha ('111·,.,'11.
J)ECilETO N. \J. :.'Oi Crt·a rn::tis 11H1a

Lri~a<la

DE

13

(le infantaria de

DE DEZ!: \IBRO 1>1:
~narcln.~

nnciona.1"~

B:1i:-..o ~TP:1ri111, no l~-tacln do ~l~11.1nhão

na

l \J li
rom•rca

110

O Presidente da Republica dos Estado" Unidos do Brazil,
para execu~'iio do decreto 11. í:J I. dr· 1 ·, d·· dczr·111bro rlt~ 1H\Hi,
decreta:
Artigo unico. Fica crt•ada ua 1 :uar·da Naciorral, da 1;0marca do Baixo '\learim; no Estado do \lararr!J~, .. mais urna
brigada rlP inl'anl ar ia ·com a dC'~igna1:~" de \1:1". l l qual se
constituirá de tres batalhões do seniço act h 1J ns. :.' i i, 278 e 279,
e um do da reserva, sob n. 93, que se organizarão e11m os
guardas qualificados nos districtos da referida comarca; revogarlas as disposições em contrario.
Mo de Janeiro, 13 de dezembro rlc 1 !111, 90º da lndPpPndencia e 23º da flPpublica.
HEIL\1 i-;,.;

li.

DA

FllNSJ:i:.\~

Rivndnnin do Cunha Co1Têa.

DECflETO N. \). 208 -

1m

13 DE DEZEl\IBRO DE I \11 I

Crf..n. uma hrignfla <le artilharia do guar1las nnrionae"' na corn3n·:1 1lP naiXo
11enrim, no Esfl.a<lo do .M:i r:1.ul1;-1-J

1 > Presidente da Ilepuhlica cios Estados Unidn;:; cl11 Jfrazil.
para ex1·cução do decreto n. 431, de 14 de dezembro rio 18\lG,
decreta:
Al'ligo unico. Fica creada na Guarda Nacional da comarca
do Baixo Mearim, no Estarlo do Mairanhão, uma brigada de
al'tilharia com a designação de /1ª, a qual se constituirá de um
batalhão de artilharia de posição e de um regiment.o de artilharia de campanha, ambos sob n. 4, que se organizarão cow
os guardas qualificados nos districtos da referirlr> ~~marca;
revogadas as disposições em contrario.
·
Rio de Janeiro, 13 de dezembro rlP 10 l l, 90º da Tndependencia P 23º da Republica.
,
HERMES Il. IH FONSECA.
1/i1·11do1·io rlr1 C1111hn Corrên '

1,;:,
On~R.

'I

."'I

:<.

'',20\l-D](

13

DE DEZEMBRO DE

mais uma hriga<la de infan1aria ele gmndas

Geremoaho, no.

r~stado

nacio11ap~

da Bahia

Hill

na

co111~rca

dtl

O PresidPntn .da Rf'pnhlir,a dos Estados Unidos do Brazil.
para exf'r,ução do decreto n. 431, de 14 df' dezembro dP 1N\lli.
df'crnta:
Artigo un irn. Fica creada na Guarda Nacional da coma 1'1'.a
dn Geremoaho. 110 Estado da Bahia, mais uma brigada <fo
infantaria, com a designação de 191ª, a qual se constituirá de
tres batalhõ<~S do serviço activo, ns. 571, 572 e 573. e um do
da re&erva, sob n. 1!11, que se organizarão com os guarda~
qualificado~ nos distl'ictos da referida comarca; revogadas a'
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 de d<•wmbro de Hl11, \li)'· da Tndependencia e 23º da Repnhlira.
H1mMES

n.

DA

Fm..;s"t:.\'

Rivadavia da Cunha Corréa.

---~.e----

